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Finska Nationaldrakter.

I.

En fornkarelsk kvinnodrakt
(i slutet af hednatiden).

Hufvudduk 1. hufva (huntu). Tyget ar nastan likadant,
fyrskaftigt, oftast af tvinnadt tint ullgarn, som fOrkladstyget,
men tyckes mest vara losare vafdt och ssdedes afven tunnare
och mindre starkt. Hufvudduken liar vanligtvis haft en pa
sitt olika satt vafda bram med vidfastade l&nga tvinnade
fransar. Hufvan har fasts pa med ett spanne af en hoptryckt hastskos form. Soljans ten har stuckits genom hufvans
kanter; sallan har det funnits n^gon ogla for tenen. (Hufvudbonad for en gift kvinna).
Det ar antagligt, att tlickorna afven i hednatiden sasom
hufvudbonad begagnade band dels med pafastade metallprydnader dels med invafda metalltradar, eftersom man i kvinnornas grafvar vid hufvudandan funnit metallglansande bandstumpar.
Kjorteln var af fyrskaftigt valkadt ylletyg, atskilligt
tjockre an linnet. Den rackte ned till fotterna och hade
nere i fallen liksom afven i v&ra tider i Karelen en sarskild bard grannare an den ofriga kjorteln. Pa linnet hade
kvinnorna ofvan midjan ett tjock plagg af fyrskaftigt ylletyg.
Detta plagg, som patagligen tackt bade brcistet och ryggen,
har varit tudeladt vid eller pa framsidan om axlarna och
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antagligen utan armar. Brost- och ryggstycket har fasts
ihop med i brons gjutna aflinga kupiga spannen, ett p i
hvardera axeln eller p i axelns framsida. Bade brost- och
ryggstycket var (itminstone vid axlarna) vanligtvis forsedt
med kantband, som var fastsydt och stacks soljans ten i
regeln igenom vid sdmmen. Kantbanden voro antingen
flatade eller voro de vafda med brickor.
Linnet var af tviskaftig ylletyg. Kring halsen var
det rynkadt och filladt si, att kanten inviken tredubbel fastsyddes, vanligtvis med tvinnad trad. F illen var ungefar
4 —8 mm. bred och tyckes ett tint snore ibland hafva varit
insatt till fyllnad. Nigon skild halslinning fanns ej, endast
en Ш1. Under hakan hade linnet en spricka, hvars kanter
voro fillade pa samma satt som halsfillen. Linnet knapptes
vid hakan ihop med ett sphnne p i sa satt, att soljans ten
stacks igenom linningens b&da kanter. Spannet var af silfver, rundt och vanligtvis litet kupigt ut&t.
Forkladet var af ylle, men tyget tunnare an kjortelns:
nedre delen var forsedd med prydnader af messingstrad.
tagel och garn.
Till brostsmyckena horde en orslef af brons, knif med
slida, ibland elddon och sarskilda hangsmycken. Namda
forem il voro vanligtvis medels sarskilda korta kedjor fastade
vid de egentliga brostkedjorna.
Skorna voro kanske gjorda af en laderbit si, att denna
var ihopsydd ofvanfor fotbladet och vid halen. Vid halen
fans en laderlank, i hvilken remmarne eller banden voro
fastade.
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II.

En forn-karelsk mansdrakt.

Kilmossa med spetsig kulle.
Blusen var af till vadmal valkadt ylletyg, till fargen
antagligen brunt eller ЫШ. Den var utan oppning framtill.
Skjortan var gjord af tvaskaftigt ylletyg, tygets bade
ranning och inslag af oblandad farull. Den hade en spricka
framtill och knaptes fast under hakan med ett spanne. For
spannets ten fanns atminstone ibland vid linningen af n&gotslags snore gjorda oglor, stundom hter torde spannets ten
ha stuckits igenom tyget. Skjortspannet var jamfbrelsevis
litet och vanligen i form af en ring.
Benkladerna voro tettt Msittande eller med band fastsurrade kring benen.
Halsbandet. Stommen utgjordes af en nafverremsa,
insydd i tvaskaftigt linnetyg. De p& bandet tatt fastsydda
sm& silfverlamellerna voro ganska tunna, undertill litet kupiga
och for det mesta tunnt forgylda.
B altet var af lader, prydt med jarn- eller messingsbeslag. Baltets soljor voro antingen smidda af jarn eller
gjutna i messing eller brons. De af messing gjorda soljorna voro oftast forsedda med ornamenter och en sarskild
pinne for ten e n ; i jarnsoljorna var tenen liksom baltet alltid
fast vid sjalfva ringen. Vid baltet hangde mangahanda
ting, knifvar, svard, pungar for elddon o. a., eldstai, nagongang en kam, brynsten o. s. v. De hafva s}mbarligen hangt
i laderremmar eller band, icke direkt vid baltet, utan vid
nagon ring eller remdelare, som ater i sin tur medels en
eller flere remmar varit fast vid baltet.
Skodonen liknade de i Kaukola begagnade stoflarna.
Se VII.

г
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III. Kvinnodrakt frSn Ingermanland (Duderhof).
Hufvudbonaden (sappalj) for flicker liknade en krans,
som рй midten var prydd med en rad tennknappar, рй omse
sidor om denna parlrander och ytterst vid kanterna kattguld. Den sattes рй vid M rfSstet och fastades fast i imeken.
Kjolens korta hangslar, liksom uppslagen framtill och
en kil midt рй ryggen, voro prydda med utsomnader. Вйіеп
eller den ofriga delen af kjolen var Dug och fallen kantad
med ett snore.
Lintyget hade under hakan en utsydd brostlapp, utsydda axellappar och i armmynningarna brokiga bandrosor;
nedre delen var af grofre larft, зйзот i forna tider i allmanhet i Finland.
Forkladet var af hvitt linnelarft med en bred utsydd
bard och brokiga ullgarnfransar nedtill,
Snorkangorna (Kotti) voro vid mynningen och bakom
halen prydda med gult eller rodt lader; klackarna voro
beslagna med grofva spikar.

IV.

Ayram o-kvinnodrakt (Mohla).

Sappali, ogift kvinnas hufvudbonad, bars kring det
uppsatta hitret рй hjessan och nedhangde ti-йп sappali langs
ryggen tvanne ^ n g a band af rodt klade. I den till Аугйтоdragten hbrande sappalin var det roda kladet i allmanhet
bredare, men tennbrickarna daremot i proportion mindre, an
i andra hufvudbonader med detta namn.
Huntu, gifta kvinnors hufvudbonad, fijrfardigades af
fint linnelarft och rynkades i hop i з т й veck. Denna bars
fast i h ^ e t framtill af till lutherska trosbekannelsen horande
gifta kvinnor.
Kostuli var ett hvitt kvinnoofverplagg af larft, som
begagnades om sommaren. Kragen och brostbftrderna voro
utsydda.
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L intyget (rekkopaita). Brostlappen forfardigas pa fdljande satt: ena andan eller halftea af ett larftstycke rynkas
i sm i veck, hvilka med sytrid dragas i hop s i hird t som
mojligt. Denna lapp sys fast i lintygets ofverdel si, att den
rynkade andan kommer att vara ofverst under hakan och
den motsatta faller ofver brostet ned till lintygets underdel.
Den tjocka rynkade delen (och annu litet till) ofvertackes
med utsomnader af gult, rodt eller brokigt garn. Silunda
forfardigas »rekko», som ar bredare nertill och till formen
ett trapezium, bintygets linning en sarskildt utsydd linnebit.
I dessa lintyg ar oppningen alltid p i venstra sidan, och ofverdelen af finare tyg an underdelen. Linningen fastsittes med
ett spHnne.
Kjolen (kortti) af rodt klade, begagnas i regeln om
sommaren; ar forsedd med hangslar och fallgarnering af
gult klade.
Spetsforkladet (kokonyytinki-esiliina). Spetsarna knvpplades af ofargad trid ; endast sm i vag-ornament o. a. aro
stundom roda eller bl&a. — Afven begagnades vintertid
ett fbrklade, vid hvars tvarrandiga ofverstycke var fastsydt.
ett bredt (vanligen guldglansande) band och s&som en fortsattning af detta, forst en insats af klarrodt klade och sedan
en helt och h&llet i figurer ofversydd larftbit. I dennas
nedra kant aro fransarna fastsydda och sommen tackes ite r
med ett guldglansande band.
Kangorna voro hogklackade och slutna framtill. Egentligen voro liar i aldre tider lig a skor i bruk, men under en
kort tid, medan den gamla dragten innu begagnades, nyttjades afven skodon af detta slag.

V.

Kvinnodrakt frAn Bjorko,

Sappal, ogift kvinnas hufvudbindel, af rodt klade med
vidfasta tennpikar. Den pisattes vid h irfis te t och bands
fast i nacken. D arifrin hangde »palmikko» (en mycket ling,
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mot midten afsinalnande rod kladesremsa), hvars breda andor
hangde l&ngt ned p& ryggen.
Huntu eller den gifta kvinnans hufvudbonad bestod af
ett hvitt fyrkantigt linnetyg, som tackte hjessan. Den veckades i hop och bands fast i nacken. — Ett mossband (yksipuoliset palmikonnenat) bands kring hufvudet p& huntu.
Det var forfardigadt af rodt klade, utsydt i andorna och
kantadt med sidenband. — Ett annat mossband (kaksipuoliset
palmikot), liksom foreg&ende af rodt med siden kantadt klade,
hkngde ned i nacken.
Kvinnotroja af larft, med den uppst&ende kragen och
brbstb&rdema rikt utsydda.
Lintygsofverdel; den uppstaende kragen och den nastan
hela brostet tackande] brickan aro utsydda hufvudsakligast
med rodt ullgarn; kragen slutes upptill med fina snoren,
nedtill med brisk. Armmynningarna, hvilka afven aro ut
sydda med ullgarn, slutas med vid tradlankar fastade snoren.
(Forfardigas pa samma satt som Ayramo-lintyget).
Kjol (hurstut) af brokigt, rutigt ylletyg, rulgot s nar
af samma utseende som en skotsk schawl; den tv&randiga,
mhngtargade fall harden ar nara 20 cm. bred; nederst ett
rodt flatadt kantband.
Forklade, tvarrandigt genom p^sydda band, tyginsatser samt spetsar. Forkladet йг kantadt med garnfransar.
Skor hvilkas ofverlader ar naggadt i ofre kanten. Laderbanden tradas genom tatt skurna Ьйі i ladrets ofra kant
kring foten.
к

VI.

Kvinnodrakt frSn Jaaskis.

P inteli, ogift kvinnas hufvudbonad, ar ett tumsbredt
langt, svart sidenband, som sattes pa det fritt hangande
h&ret s&, att bandets midt omslot hufvudet och de l&nga
andorna hangde p& ryggen.
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Huntu, gift kvinnas hufvudbonad, ftr en stor, hvit, fyrkantig duk, som fastades рй »sykerot» (snodd harkladsel);
sykerots roda Hatband hangde under huntu’n ned рй axlarna.
Sykerot begagnades afven af flickor, sedan de blifvit
admitterade. De satte рй sig sykerot, som liknade lokor
(till tecken att de voro giftasvuxna), da de gingo till kyrkan.
Sykerot satt ej lost forut, utan insnoddes framhufvudets har
рй bada sidor med band ей hdrdt som mojligt och bildades
saiunda dessa lokor eller sykerot рй hufvudet. Vid brollopet
sattes huntun рй sykerot och den unga hustruns Іійг (utom
det, som blifvit insnodt) klipptes alldeles kort.
Linnetroja (Kostelj) af fyrskaftigt tyg, kort, med rodrandig krage. Framtill oglor for brisken.
Tankki, kvinnolifstycke af svart eller Ыйй vadm al;
baktill ett skorte med tre inskarningar; fastknkpptes fram
till med hakar.
Kjol af svart eller blatt vadmal med en Ьйгчі af rodt
klade i fallen.
Forklade, vafdt, med roda rander рй hvitt botten och
fransar nertill. Afven begagnades spetsforkladen.
Skor af samma slag som remkangorna i Bjorkii.

VII.

Mansdrakt fr&n Kaukola.

Mossa af bMtt klade med skarm.
Mansrock (viitta) af brunt vadmal. Rygg- och bad a
framstycken aro af ett stycke, sammansydda fran armgropen
till »rohkamot» (vid hvardera hoften fastsydd gul eller rod
laderbit), hvilka aro prydda med нгпй garntofsar. Fran rohkamot nerat ar rocken klufven рй bdda sidor och har vid
oppningen bade i rygg- och framstycket fasts en kilformig
tygbit liksom for att Шска springan. Afven vid det ena
framstyckets framkant ar fastsydd en tygkil frdn fallen till
midjan. Den uppstdende kragen ar helt och M llet kantad
med lader och рй samma satt armmynningarna. Fickorna
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aro prydda med lader och garngarnityr. For ofrigt ar
rocken kantad raed rodt garnsnore och knappes fast med ett
par hakar.
Tankki, mansvast af svart vadmal. Ryggstycket gar
i en fortsattning ofver axlarna och bildar framtill de bada
framstyckena. Mellan dessa och ryggstycket ar en tygkil
insydd fran midjan till nedra kanten. Fickorna aro, liksom
halslinningen, rundt ikring kantade med samsk. FOr ofrigt
ar vasten kantad med rodt garnsnore och knappes fast med
ett par hakar.
Skjortan ar af linnelarft med bred krage. Oppningen
under hakan knappes fast med ett silfverspanne.
Stoflar (upokkaat) af tre hvita laderbitar, af hvilka
sulan racker ofver tarna och halen, den andra tacker fotbladet och den tredje utgor stofvelns skaft. Skaftet ar baktill klufvet anda till halen, viras kring byxbenet och tillsnores med laderband.

VIII.

Bruddrakt fr&n Houtskar.

Flickorna gingo nastan alltid barhufvade, med haret
uppstruket och flatadt samt flatorna hoprullade i nacken.
Dessa »omgafvos har med ett band (perlbandet) af ofverst
svart och pa sidorna rodt vadmal, prydt pa det svarta med
sma svarta perlor och ph de roda andarne med smd grona
och storre hvita phrlor.* I nacken hangde nagra brokiga
sidenband. Ofvanfor harfastet nyttjades tre smala band
(rodt, svart och igen rodt), och bakom dem ett bredt brokigt
sidenband.
Gifta kvinnor nyttjade en hufvudbonad a f hvitt linne
larft, till hvars fastfastande och stodande begagnades med
linne ofverkladd jarntrad eller en trabdge, som fastades bakp&
hufvudet och flatades in i haret. Harpa sattes den s. k.
»hatten» af tint, hvitt linnetyg, framtill med en ganska bred
spetsrand. Denna hatt tackte hufvudet och ofvanpd den
nyttjades en liten hvit duk, som knots fast i nacken och
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var utsydd med svart och rodt garn samt i hvarje horn fOrsedd med en liten svart tofs. Den veks sa, att det utsydda
hornet kom att hanga ned ofver den nyssnamda bagen.
Troja (brutrojo) af gront vadmal, kantad med gult
sidenband; nyttjades ofvanpa skinntrojau:
Skinntroja (fkrskinnstrojo) af mycket langharigt hvitt
fkrskinn.
Lintyg (lifsark) utan k ra g e ; sprickan knapptes fast
med hakar.
Ofverdel (yvidel) af tint lintyg.
Kjol (briitjol) af rod vadmal.
Brudkrage (brh-kraga) med kantspets och insats.
Brudforklade (bru-forkle) med kantspets och insats.
Brudbalte (brii-balt) af rodt klade, nastan helt och
hkllet betackt med stora silfverspannen; harvid hangde ked
med hangen.
H vardagsdragt: lintyg som ofvan. — Ofverdel likasa.
— I'roja af svart klade. Vintertid nyttjades under trojan
en langharig farskinnspels. — Kjolen var halfylle (ull- och
lintradarna voro tvinnade tillsamman), veckad med ett brokigt, flatadt, i blatt skiftande snore i fallen. Vadmalskjolar
begagnades afven. — Forkladet, vafdt, nedtill prickigt, tvarrandigt. — Ofvanph kladestrojan begagnades 2 eller 3 st.
sidendukar, hvilka fastes pa med tre spannen.
Skoar, spetsiga, tandade i kanten, med hoga klackar
och snorband.

IX.

Kvinnodrakt fr^n Tenala.

Styckem ossa och stycke. Stommen forfardigades af
papp salunda, att i dess frhmre del blir en djup, hjartformig
inskarning; baktill ar den veckad. Mossan beklades med
siden utsydt med silke eller metalltrad. I nacken ar en tva
turn bred rosett af sidenband. — Stycket forfardigas af
utsydt flor eller spets. — Styckemossan sattes pa hufvudet pa
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foljande satt: h&ret tlatas till en M rd knut bakpa hufvudet
och binds der omkring den s. k. bindeln, som utgores antingen af en rod kladesremsa med bandandor eller af ett vafdt
hvitt band (liknande ett strumpeband). Нагрй fastes stycket
med пйіаг sMunda, att dess inbojda sida blir vid h&rfastet
och sjalfva stycket gar afver tinningarna bakpa hufvudet.
Рй stycket shttes mossan.
Troja, kort, med oppning under hakan, af samma slags
tyg som kjolen. Byggstycket ar af tv& bitar, hvilka tillsamman med sidstyckena fr&n midjan ner&t bilda djupa veck
eller skorten; baktill i stallet for knappar tv& tygrosetter.
Lintyg med bred, nedviken spetskantad krage, forsedd
med knytband. Axellapparna och arm m ynningarna aro tandade och utsydda med hvit trid .
Kjol af bredrandigt, bl&tt och rodt bom ullstyg; i Ш іеп
ett tvinnadt snore af samma farger.
Forklade af hvitt linnelarft.
Lostaska af rodt siden, stor, med smal oppning; bands
fast vid midjan delvis instucken under forkladet.
Halsprydnad af silfver, besthende af kedar, skifvor
och hangen.
Skor, spetsiga, med st&lspannen och srnala klackar.

X.

Mansdrakt fr&n Tenala.

Filthatt, svart, hog, med ett svart band med spdnne;
i brattet framtill ar fastsydd en laderbit.
Rock af brungrd vadmal, med korta sk o rt; kragen bred,
nedvikt; framtill vadmalsknappar, knapphdl och fickor рй
bfida sidor; skorten aro framrill bйgformigt inskurna.
Vase af rodrandigt, blMt halfylle med knappar af
samma tyg; ryggstycket ar hopsydt af tvft delar, men aro
sommarna рй Ьйсіа sidor о т hvardera bppna Ь'йп midjan
nerM; Ьйгіа framstyckena aro fbrsedda med fickor. Den
upps^ende kragen ar ungefar і\й turn hog.
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Skjorta af linne; kragen bred med knytband. Armarna
iiro utan linningar.
Knabyxor af samsk. Den smala luckan knapptes fast
vid tv&nne sdmskknappar i byxlinningen. Pd b&da sidor om
luckan ar en ficka genast under byxlinningen, som baktill
ar oppen och snores i hop med ett band. Byxmynningarna
aro forsedd med tre par samskknappar och messingsspannen.
Halsduk: ett trekantigt linnetyg, som bands omkring
skjortkragen.
Skor med breda spetsar, knappas fast med st&lspannen.

XI.

Kvinnodrakt frSn Sakyla.

Timppi, ett sidenband, som ogifta kvinnor hade p&
hufvudet kring flatan. Gifta kvinnor begagnade styckemossa.
Lifstycke af rodt, randigt ylletyg; framtill tv& messingsknappar samt tv&tungadt skort bakom.
Lintyg med vid halsoppning utan spricka; uppstdende
krage med fransar; armarna veckade och med bred linning.
Kjol af ylle med hvita och grona rander pd rodt botten.
Forkldde, hvitt med bl&a rdnder.
Lostaska af brokiga tyglappar, bands fast vid midjan
delvis instucket under forkladet.
Skor, l&ga, slutna, med breda spetsar och l&ga klackar.

XII.

Mansdrakt frSn Sakyla.

Mossa med skarm,
tofs; antagligen ej alltfor
Vast af rodbottnigt
krage. Ryggstycket, som

grant stickad af ullgarn och med
lange sedan i bruk.
randigt ylletyg, med hog st&ndar sydt af tvd bitar, smalnar af
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mot midjan. I b&da framstycken ar en med klaff fbrsedd
ficka och en rad sm& messingsknappar.
Skjorta. B&de rygg- och framstycket kro gjorda af
ett stycke. Armarna af en bit, veckade vid axlarna och
mynningarna, knappas med dubbelknappar. Axellapparna
fbrsedda med breda h&lsomnader. Den hoga kragen knappes
med en liten brisk.
Knabyxor af samsk med bred lucka; p& sidorna tre
messingsknappar, vid hvilka luckan knappes fast. I linningen
baktill en spricka, som snores ihop med ett band. Byxmynningarna aro forsedda hvardera med fern messingsknappar
och silfversphnne.
Halsduk, l&ng, stickad af brokigt ullgarn; fastes med
en brisk och begagnades s&val vinter som sommar.
Elgskinnsbalte, bredt, med slida och knif och bakom
dessa tobakspung med krats.
Skor med spannen, spetsiga.

XIII.

Kvinnodrakt W n Asikkala.

Tano, kvinnohufvudbonad. En liten, rund, rod kulle,
p& hvilken ar fastad en annu mindre kulle af hvitt larft,
med eu bred hvit spets; frhn den sistnamda nedhanga tvd
breda sidenband. Tano kallas egentligen den breda spetsen,
hvilken, sedan den blifvit tvattad och blekt, fuktades med
vatten och gneds med en sked af entrhd, tills den blet torr,
slat och styf.
Troja, svart, kort, med oppet brbst. Ryggstycket hr
af ett stycke och slutar med ett alldeles kort skort, som ar
bredare nertill och med sju tygknappar i en rad vid midjan.
Lintyg med vid halsoppning och broderad uppst&ende
krage! De smala hrmlinningarna aro utsydda med hvit tr&d
och knappas fast med dubbelknappar eller knytas med band.
Kjol af bredrandigt ylletyg; linningen af larft.
Forklade, prickigt med bl&a rBnder p& hvitt botten.

13
Lostaeka med bred mynning, prydd med lappar; bands
vid midjan.
Tofflor, l&ga, med bred spets; fastsnordes framtill.

X IV .

Mansdrakt fr£n Asikkala.

Laderm ossa med stor skarm.
Troja a f rodbottnigt, l&ngrandigt ylletyg, med hog
stfindkrage; ryggstycket ar af tva delar, hvilka aro sammansydda endast fr&n nacken till midjan. B&da framstycken
aro fdrsedda med tygknappar, knapph&l och en ticka med
klatf; baktill tv& knappar vid midjan.
Vast af bid- och gronrandigt bornullstyg, med hog standkrage, tv i sidotickor och en knapprad.
Skjorta. S&val den hoga uppstaende kragen som
sprickan och armmynningarna aro utsydda med rod trad.
Bade sprickan och de smala armlinningarna knappas med
dubbelknappar.
Knabyxor af samsk. Den smala luckan knappes fast
vid linningen med tva samskknappar; linningen fastknappes
framtill med tva knappar och snores ihop baktill med ett
snorband; i linningen pd hogra sidan en liten ticka. Byxmvnningarna aro stickade i fasoner och knappas fast med
silfverspannen och fyra samskknappar.
Skor, slutna, laga.

XV.

Kvinnodrakt fr&n Lappflard.

Sasom hufvudbonad begagnades sidenband, sidenduk
eller styckemossa.
Lifstycke (lifstytje) af rodbottnigt, randigt ylletyg;
framtill tva messingsknappar och ett tvatungadt skort bakom.
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Lintyg (flecksark) af hvit schirting, utan spricka, liknande en ofverdel. Axellapparna aro prydda med roda utsomnader och spetsar samt armmynningarna med roda utsomnader.
Kjol (tjousla) ylle, rodbottnig, flamrandig.
Forklade (fyrkle) af gront siden med roda band.
Sidenduk (halsduk) nyttjades рй axlarna.
Lostaska (losficka) med bred mynning, af brokiga tyglappar, bands fast med ett band kring midjan.
Halfkangor, hoga, med l&ga klackar och snorband vid
vristen.

XVI.

Mansdrakt fr£n Lappfjard.

Mossa (briigumslufva) af svart klade, med stor skkrm.
Troja (karatroiju) af svart vadmal, med bred krage,
racker endast till midjan. Ryggstycket af tv& delar, smalnar
a f till midjan. Framtill pa b&da sidor en rad blanka messingsknappar och ficka med klatf.
Vast (lifstytje), rodbottnig med brokiga rander. Nedvikt, smal krage. B&da framstycken forsedda med ficka;
endast en rad spegelknappar.
Skjorta (pojkskjort) af larft, med en med hvit tr&d
utsydd spricka; armlinningarna och den breda kragen afvensom axellapparna prydda med h&lsom, de forra afven med
smal kantspets.
Byxor (smalhikabyxor), l&nga, af svart vadmal. Den
smala luckan fastknappes vid linningen med tv& knappar.
Fickorna med hornklaffar.
Halsduk (halskle) af brokigt siden, knytes omkring
skjortkragen s&, att de l&nga kndorna bli hangande.
Soljebalte (storspennabalte); рй ett ungefar 1,5 turn
bredt laderbalte har tradts 10 a 12 stora messingssoljor med
vidhangande messingshjartan.
Pjaxor (pauluskova) med Mga skaft, snurras fast med
band kring smalbenet.
r~3»B<—

Forteckning ofver fargbilderna.
I. Forn-karelsk kvinnodrakt.
mansdrakt.
II.
III. Kvinnodrakt fr&n Ingermanland.
IV. Ayramo-kvinnodrakt.
V. Kvinnodrakt fr&n Bjorko.
Jaaskis.
VI.
Kaukola.
VII. Mansdrakt
Houtskar.
VIII. Bruddrakt
IX. Kvinnodrakt
Tenala.
X. MansdrSkt
XI. Kvinnodrakt
Sakyia.
XII. Mansdrakt
XIII. Kvinnodrakt
Asikkala.
XIV. Mansdrakt
Lappfjard.
XV. Kvinnodrakt
XVI. Mansdrakt
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D e t sistforflutna seklet var hos oss, liksom i m&nga andra lan
der, den nationella vackelsens tid. Man begynte egna ett mera
ing&ende studium at folkets bade andliga och materiela lif och hopsamlade for detta andamal allt sadant som tycktes vara karakteristiskt
for var folkegendomlighet. Vid detta arbete fastes uppmarksamheten redan tidigt afven vid folkdriikterna. Redan pa 1840-talet,
da Z. Topelius m. fl. skriftstallare jamte vara davarande framsta
malare utgafvo det forsta hela vart land omfattande planschverket „Finland framstald i teckningar“, blefvo jamte landskapen
och byggnaderna stumdom afven folk i sina egendomliga drakter
afbildade. I namnda verk voro drakterna visserligen helt och
h&llet en bisak. Men under de resor, konstnarerna for andam&let gjorde, tyekes nagra af dem hafva fast en sarskild uppmarksamhet vid dessa och torde redan da Atskilliga for vart folk
egendomliga drakter och typer hafva blifvit med pensel och farg
fastade bade vid papper och duk. Litet senare, pa 1850-talet,
begynte utkomma ett med kolorerade illustrationer forsedt arbete
om finska folkdrakter, men det stannade vid forsta haftet, likasom
det pa 1860-talet startade till formatet storre planschverket, hvars
enda utkomna hafte innehalldr efter R. W. Ekmans taflor litograferade tavastlandska folkdrakter och -typer. Harmed afstannade publikationen af finska folkdrakter for en l&ng tid framat.
Sedan studentafdelningarna p& 1870-talet grundlagt det
etnografiska museet, dit hopsamlat afven folkdrakter frau alia
delar af vart land och Finska handarbetets vanner i slutet af
samma artionde begynt sin verksamhet, borjade man fa se har
och der i vart land kvinlig ;4ihgdom-Mn. bildade hem sommartiden begagna iuhemska folkdrakter afven p& orter, der folket
redan langt forut hunnit afliigga desamma.
For att beframja denna folkeliga rdrelse och sprida den till
sa vidstrackta kretsar som mojligt utgaf redaktionen for tidskrif-

ten „Koti ja yhteiskunta“ рй, 1890-talet i fargtryck 8 sarskilda
kvinliga folkdrakter med tillhorande forklaringar och distribuerade
dem sasom gratisbilagor at tidskriftens prenumeranter.
БЙ namnda upplaga atminstone delvis redan ar slutsald och
intresset for folkdrakternas aterupptagande synbarligen ar i stigande, i Helsingfors framst af den anledning, att den bildade
ungdomen begynt upptaga inhemska folkdanser och -lekar рй programmet for sina samkvam, torde en ny tillokad upplaga af
namnda publikation vara af behofvet pakallad.
I denna tillokade upplaga, som nu utgar afven med svensk
text, har intagits forutom de 8 kvinnodrakter, som redaktionen
for „Koti ja ykteiskunta“ publiserat och till hvilka de forut bristande skodonen tillagts, tvanne kvinnodriigter (Tenala och Asikkala) och sex mansdrakter (fornkarelsk, Kankola, Tenala, Sakyla,
Asikkala och Lappfjard). Betraffande de fornkarelska drakterna
bor antecknas, att jag sokt rekonstruera dem efter de kladnadsrester, som funnits i grafvar fran hednatidens sista skifte i Kaukola, Riiisala och Kexholms socknar. БЙ dessa kladnadsrester
ej kunnat gifva stoff till en allsidig rekonstruktion, hafva dessa
drakter ej kunnat framstallas sa exacta som de andra, hvilka
tecknats efter fullstiindigt bibehkllna drakter. — De aflnldade
drakterna fiunes alia i Statens etnografiska museum de forn
karelska aro dock Viborgska studentafdelningens egendom.
Driiktbeskrifningarna hafva uppgjorts af bitradande amanuensen vid etnografiska museet, froken Ebba Weilin, med ledning af museets beskrifvande kataloger. Med afseende й dem
har mig Megat endast granskarens varf.
Vid utsifvandet af detta hiifte har afseende fiistats endast
vid det praktiska behofvet, det har saledes ej nftgot vare sig
vetenskapligt eller konstnarligt syfte. I detta sainmanhang torde
dock kunna namnas, att forarbeten redan piibdrjats for utgifvandet
i vetenskaphgt syfte af ett planschverk omfattande 8Й vidt mojligt alia numera kanda finska folkdrakter. Atskilliga йг torde
dock forg^ innan arbetet hinner i sin helhet publiseras.

Theodor Schvindt.
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Spetsar,
k n y p p la d e a f lin g a r n ,
af sam m a b re d d so m b ild ern a
h a r u tv isa , s a m t flera an d ra m o n 
s te r erh S llas i

Finska
Industri - Magasinet
i Helsingfors.
S p e ts k n y p p la n d e t a r e tt arf
frSn k lo s te rtid e rn a .
E get nog
b lef ej N S d en d al, d a r d en h elig a
B irg itta s k lo s te r fan n s, d en fin sk a
s p e ts e n s h e m sta d , u ta n R au m o .
PS 1800-talet h a d e s p e tsk n y p p lin g e n d a r sin b lo m strin g s tid .
D a k u n d e n a s ta n alia d e allra
v a c k ra ste s p e ts a r af fin a ste slag ,
h v ilk a i r y k tb a rh e t ta fla d e m ed
d e v a rld sb e ro m d a „b ry sselsp ets a r n a “, k n y p p la s.
PS d e n tid e n fo rtja n a d e R au 
m o n a tta su m m o r. PS 1850-talet
la m n a d e s d e n n a s y ssla h e lt o ch
hS llet St k v in n o rn a . U n d e r nodSren 1866 - 68 b o rja d e h a n d e ln
gS sam re o ch s lu tlig e n u p p h o rd e
fo ra ld ra rn a a tt lSra sin k o n s t at
b a rn e n , o ch d arfo r k u n n a e n d a st
e tt fStal n u m e ra fo rfard ig a Raum o sp etsa r. — S n a rt ra n d a d e s
d o ck b a ttre tid er.
S p e ts k n y p p la re n a i R aum o
erh o llo v id d en Sr 1876 i H e ls in g 
fors hS lln a F in sk a H an d arb etsu ts ta lln in g e n flera m e d a lje r och
p en n in g e g S fv o r fo r sin a u ts ta ld a
s p e ts a r, h v ilk a vS ckte u p p se e n d e
afven u to m la n d s .
D e fie sta m 6 n s te r Sro sS
b re d a o ch s lin g rig a , a tt till dem
b eh o fv as flere h u n d ra d e k n y p p elp in n a r o ch sS fin trS d, a tt d et
a r y tte rs t svS rt a tt fS en sSdan.
F o r a tt d en u rg a m la k n y p p e lk o n ste n ej m S tte d o b o rt m ed
sin a S ldrig a uto fv are, h afv a nS gra
fo r s a k e n in tre s se ra d e R au m o b o r
v id ta g it S tg a rd e r fdr d ess bibehS llande. D e n n a k o n s t fo rtjan ar
ocksS e tt b a ttre ode, an a tt falla
i g lo m sk a n s g raf, ty sp e ts a rn a s
v a c k ra m o n s te r fo rtS lja om e tt
k la ss is k t tid e h v a rf, dS hem slo jd en ansS g s fo r en d y g d o ch dess
id k a n d e v a r en p ry d n a d for kv jn n an och s to lth e t fo r h em m et.

Finska Industri-Magasinet
i Helsingfors
gifver har en liten vagledning for dem, hvilka amna bestalla it sig

Nationaldrakter.
Bade etnografiskt stiltrogna „Aino“ och „Jaaski" benamda och
fritt hopsatta nationaldrakter for kvinnor finnas alltid pa lager och
forfardigas afven p i bestallning.
Drakter och tillbehor till dem finnas till olika priser och framligga vi hir sisom vagledning vid bestallningar nigra priser for de
mest efterfrigade slagen.
N ation ald rak t, ,,A ino“

(Obs.l Nationaldrikt N:o 1).

(N um rorna hanvisa till d et at D:r S chw indt utgifna haftet „ F in sk a N a tio n a l-

d r 3 k te r “ ).

Till denna hora en hvit troja, en ylle axelkjortel, ett grannt
forklade, ett utsmyckadt harband, ett halssmycke af metall med
kedja, en laderpung och en liten puukko. Metallbilten kunna ifven
erhillas mot en skild afgift (10 —• 12 — 18 mk.).
Finare hopsattning och tillbehor (yllekjortel) c:a 75 mk.
Medelfin
„
„
„
„ 55 „
Billigare
„
„
„ (bomullskjortel) „ 40 „
A xelkjortel till en A inodrakt.
Fin, ylle, med en bred bard i fallen
40 mk.
„
„ smal
„ „
35 „
Medelfin
„
„ „
„ „ „ ....................30 „
Bomullsklide
„ bred
„ „ „ ................... 20 „
„
„ smal л „ „ . . . . . . 1 6 „
Vid bestallning bor kroppens langd frin axeln ned till foten
uppgifvas och om man onskar en hvit, en ljusbli eller en korsbarsrod kjortel.
Trojor.
Af hvit „Ainolarft“ med utsydda k a n te r .............4: —
.............3:50
bomullslarft „
„
„
ylle-cachemir „
„
„
6: —
8:50
„ -batist
„
„
„
7 :— 10: —
Forkladen.
Ylle, till en „Ainodrakt" . . . ............... 6:50 4:50
konstvifnad...................................... . 5 : —
3:50
Bomull, f i n a r e ............................................. 3: 75 2: —
enklare............................................. 1: 75
1: —

I

Т б 652к
O lika ty gtillb eh or.
Kjorteltyg, af fin ull................................... 130 cm bredt 5:50 metern.
(och forkladstyg) af grofre ull 65
2:
mjuk, tjock bomullssatin, ljusbM 70
1:05
„
„
„
korsbarsrod. 70
1: 10
„
satin, (bia, ljusbli m. m. med
hvita eller roda rander) 70
1: 10
Svart vast- och kjorteltyg (till drakterna
N:ris 3 och 6 fint ylle . 120
5: 50
2: —
Af grofre u l l ............................................. 65
Yllesars, rodgul-randiga (till drakterna
N:ris 11, 12, 13, 14, 15, 16) 100
50
„
Trojtyg, mjuk pike, olika monster . . . 70
85
„
extrafint „ ran d ig t................... 60
1 10
95
„
„Ainolarft", f i n t ....................... 92
90
„
Madapollam, „
90
Vanligt linnelarft, medel f i n t ................ 70
45
„
03
„
Garnityrband (bomull) i finska monster 1— 1 ‘/a
15
„
.
„ *
3
30
„
*
n
n
n
n
3
„ vafda, en famn langa bitar 2 V2—4 Va
1:25—2:25 st.
1: 20 metern.
Jaaskis-tyg, (passande till drakten N/o 6) 70
Ylletyg till trojor, cachemir, hvitt 1. svart 90
1:90
„
2: 25
*
,finare90
2: 25
battist
„
90
Gult tyg till benklader, samskliknande
„moleskin" till drakterna
1: 80
N:ris 10, 12, och 14 . . 70

„

Andra tillbehor.
Metallprydnader till en „Ainodrakt" (hufvud- och brostsmycken samt 1,000 st. spiraler och platar till forkladet)
15 st. spannen till hSrbandet, hvita......................................

14 50
1 50
6 75
8 75
forsilfvrade..........................
Brostspanne, liknande bilden pa bokens framsida, forsilfvradt
3 75
8
„
af rent s ilf v e r ...................................................
Puukko-knif, slida med messingsbeslag, benskaft .............
5
4 50
slida af lader, nafverskaft med beslag . . . .
2
7
7: — 6 50
Flatade laderskor.............
Pung, storre for man. . .
60
60
mindre for kvinnor
Allt detta erhalles рЛ bestallning med hanvisning till foregaende
forklaring. Om sa onskas, sandes afven tygprofver.
—
—

—
—

—
—

F i n s k a I n d u s t r i -M a g a s i n e t ,
Helsingfors.
W eil in & G oos

