VALARIM
obleèení a jak na nìj - dívèí
Asi nejbìnìjší obleèení
je halena (A - krátký
rukáv, B - dlouhý rukáv)
s rozšíøenou nebo
rovnou sukní.

Další mùe být
halenka staená v pase
(krátký rukáv 1.,
dlouhý rukáv 2.)
doplnìná sukní.

Pro slavnostnìjší chvíle (návštìva indiánské
vesnice, obøady) je vhodné mít i šaty princesového (vlevo) nebo klasického (vpravo)
støihu s dolù rozšíøeným (1.) nebo rovným (2.),
rukávem.

Pøes šaty je obèas dobré
pouít zástìru, její støih
je jednoduchý - je tvoøena
pruhem látky s otvorem
na hlavu a tkanicemi pro
pøivázání.

Proti chladu a dešti jsou
vhodné pláštì - viz další strany

VALARIM
obleèení a jak na nìj - chlapecké
Bìné je nošení haleny s krátkým -2- nebo
dlouhým -1- rukávem spolu s úzkými
kalhotami (elasáky).
Pro slavnostnìjší pøíleitosti mùe být
halena s rukávem rozšíøeným (A) nebo
zabraným do manety (B) doplnìná
šírokými kalhotami (s moností dole svázat).
Pøi chladnìjším
poèasí mùe pøijít
vhod i vesta.

Suknice je praktická
zvláštì ve vìtším
horku (nahrazuje
krátké kalhoty)
! délka mùe být
nad i pod kolena
! mono nosit s
páskem i bez (lepší
je mírnì projmutý
støih, ne zcela
rovný)
! okraje mohou býti
lemovány, nebo
suknice zdobena
Místo suknici lze pouít dlouhé
triko patøièných barev a dekoru,
pøepásané páskem.

Suknì (pánská varianta,
loòský rok jste ji mohli
vidìt na Erhamovi)
! délka nad nebo pod
kolena
! ideální pro teplé dny,
mono kombinovat s
košilí
! rovný støih, dva èi
více dílù (viz dále),
bez nabírání

VALARIM
obleèení a jak na nìj - støihy
Dílová suknì
ukonèená buï pevným pasem nebo do gumy

Suknì ze dvou dílù
rozšiøuje se smìrem dolù - dva stejné
!
díly jsou sešity po stranách
!
prostor na rozparky zhruba pod
kolena
!
ukonèena mùe být pevným pasem
nebo do gumy

VALARIM
obleèení a jak na nìj - pláštì

Ozdobný pláš

Pláš proti chladu a dešti,
vhodný pro dívky i chlapce,
je mono jej doplnit kápí.

Další návody a barevné obrázky budete moci nalézt v síti, která protkává celý svìt
(internet) na adrese:
http://wakantopa.zde.cz
Pokud budete chtít pokoušet svùj um v odívání - nechejte se inspirovat ranným
støedovìkem a keltskými vzory. Vše by mìlo být pøírodních materiálù a barev.
Pøejeme mnoho zdaru a dobrých nápadù pøi výrobì!

