NURMIJÄRVEN NAISEN KANSALLISPUKU
PUVUN OSAT













PAITA on pitkä, kangas on pellavaa tai puolipellavaa.
Paidassa on leveä kaulus, jossa kapea reikäommel ja
reunassa nyplätty pitsi. Hihat ovat näyttävän leveät,
rannekkeet kapeat ja kirjotut, olkapäillä kirjotut olkalaput.
HAME on punaista verkaa.
LIIVI on piilonyöritetty ja pitkä, siinä on näyttävät körtit
takana ja poikittainen laskos vyötäröllä. Kangas on
kalminkkia, väreinä puna, sininen ja vihreä monine
sävyineen.
ESILIINA on ohutta puuvillaa jossa on kudottuna
kasviaiheisia raitoja.
PÄÄHINEET, nuoret tytöt käyttävät punaisia
silkkinauhoja ja aikuiset naiset tykkimyssyä. Syvän
punainen tykkimyssy on kirjailtu erittäin pienillä
ketjupistoilla. Tykkimyssyn kanssa käytetään
lankapujotuksin koristeltua tylli -pitsiä.
KORU on hopeinen levyriipuskoru.
SUKAT voivat olla puuvillaa tai villaa, väri on valkoinen.
KENGÄT voivat olla mustat solkikengät, sileät avokkaat
tai nauhakengät.
HUIVI, kansallispuvun kanssa saa käyttää oman maun
mukaista ruudullista tai yksiväristä silkkihuivia.

kuva Lasse Keltto

HINNASTO 1.2.2015,
hinnat €, sitoumuksetta, hinnat sisältävät alv. 24 %
NURMIJÄRVEN NAISEN
KANSALLISPUKU
Puvun osa
Ohje
Tarvikkeet
Valmis puku
Paita
22,00
297,00
1850,00
Hame
6,00
264,00
685,00
Liivi
9,00
280,00
961,00
Esiliina
3,00
84,00
255,00
Tasku
7,00
98,00
390,00
Taskun nauha
15,00
60,00
Tykkimyssy
8,00
155,00
1360,00
Tykkipitsi
6,00
81,50
395,00
Levyriipus
Kaavat, kappale
9,00
YHTEENSÄ
69,00
1274,00
5956,00
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NURMIJÄRVEN MIEHEN KANSALLISPUKU
PUVUN OSAT













PAITA, kangas on pellavaa tai puolipellavaa. Kaulus asettuu
pystyyn ja sitä tukee silkkihuivi. Pääntiellä ja hihansuissa on
tiivis vetopoimutus, rannekkeen reunassa nirkko,
etuhalkiossa yhdistävä reikäommel. Olkapäillä on olkalaput ja
pääntietä avartavat kiilat.
POLVIHOUSUT ovat säämiskää ja ne ovat
leveäluukkuiset. Kirjonnat asettuvat luukkuun, lahkeensuun
napituksen ympärille ja sivusauman yhteyteen. Housujen
kanssa voidaan käyttää nahkaisia olkaimia.
LIIVI on puuvillaloimeen villalangalla kudottua parkkumia,
väriltään punavoittoinen, raidoissa sinistä, vihreää ja
valkoista, siinä on yksirivinen napitus. Liivin kaulus on
pystyssä.
TAKKI on tumman sinistä sarkaa. Takissa on leveät
herrainkaulukset ja se ulottuu vyötärön alapuolelle.
Hihansuissa on leveät käänteet.
HUIVI, paidan kauluksen päälle sidottava silkkihuivi voi olla
sileätä tai kuosiin kudottua silkkikangasta.
PÄÄHINEET , silinteri on arvokas ja komea päähine,
nuoret miehet käyttävät kairalakkia.
SUKAT ovat punaiset, materiaali voi olla villaa tai puuvillaa.
Sukat pysyvät ylhäällä sukkanauhojen avulla.
KENGÄT ovat mustat nauhakengät.
a
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HINNASTO 1.2.2015,
hinnat €, sitoumuksetta, hinnat sisältävät alv. 24 %
NURMIJÄRVEN MIEHEN
KANSALLISPUKU
Puvun osa
Ohje
Tarvikkeet
Valmis puku
Paita
16,00
155,00
960,00
Housut
19,00
Liivi
16,00
342,00
895,00
Takki
21,00
178,00
1327,00
Kairalakki
5,00
111,00
Silinteri
Huivi
95,00
Kaavat, kappale
9,00
YHTEENSÄ
104,00
675,00
3388,00
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loppusummissa mukana hinnastoon merkityt hinnat, toimitukset sopimuksen mukaan

