RAHVARIIETE KANDMISE KORD – VIIRATSI KOOLI ÕPILASTELE
TÜDRUKUD



Rahvariiete komplekti kuuluvad:
 seelik, pluus, pärg, sukapüksid, alusseelik, (alussärk, sõlg)



ENNE KANDMIST JÄLGI HOOLDUSREEGLEID:
 PLUUSI äärmisel vajadusel pesta ainult käsitsi!
Triikida niiskelt, niisutatult – mitte märjalt!
 SEELIKUT ei tohi pesta, ega triikida!
Kodus panna seelik rippuma riidepuule.
Proovida ning parajaks teha trukid ja aasad – seelik ei tohi ka ilma vööta alla vajuda!
 PÄRGA ei tohi voltida!
 VÖÖ hoida rullina



Kandmisel jälgida üldisi rahvarõivaste kandmise norme:
 Erinevate piirkondade rõivaste üksikosadest kostüüme kokku ei panda – ära lisa saadud rõivastele
oma elemente (v.a. sõlg).
 Rahvarõivastega kantakse tumedaid (must, tumepruun), kinniseid, mugavaid jalanõusid. Kindlasti
mitte kanda spordi-, kaunistustega, mustrilisi, värvilisi jalanõusid!
 Pärga kantakse nii, et see katab juuksepiiri otsmikul – vajadusel õigeks asetuseks kasutada
juukselõkse. Pärga ei tohi tõmmata tugevalt ümber pea, üle kõrvade jne.
 Rahvarõivastega kantakse valgeid puuvillaseid või villaseid sukapükse. Jalad ei ole paljad või ei kanta
värvilisi või ihuvärvi sukapükse!
 Rahvarõivaste juurde ei kuulu muud ehted – kaelas, käel, kõrvas.
 Rahvarõivaste juurde saab vajadusel sobitada koolist saadud koti või äärmisel juhul ühevärvilise
rahvariiete värvidega sobiva tagasihoidliku väikese koti.
 Rahvariietega sobivad tütarlapsel punupatsid, loomulikud lahtised juuksed või lokid. EI SOBI üles
pandud soengud, krunnid, lisakaunistused.



Koolist saadud riiete kandmisel jälgi:
 Enne kandmist korrasta riided – triigi särk ja tee seelik parajaks.
 Seelik peab seljas püsima neiu keskkohal, puusadest üleval ka ilma vööta!
 Pluusi alla panna valge alussärk, seeliku alla soovi korral alusseelik (särk enda oma, seeliku saab
koolist).
 Vöö kerida ümber punasem pool väljas, tugevalt ning nii, et seeliku äär on kaetud.
 Pluusi käised jäävad vabalt langema puhvi ning kaelus tuleb kinni sõlmida nii, et ei jääks vahet
kaeluses.
 Soovi korral võib pluusile lisada sõle.
 Palume jälgida ülal välja toodud üldisi norme!

POISID



Rahvariiete komplekti kuuluvad:
 pluus, vest, püksid, põlvikud, müts, (alussärk)



Enne kandmist jälgi hooldusreegleid:
 PLUUSI äärmisel vajadusel pesta ainult käsitsi!
Triikida niiskelt, niisutatult – mitte märjalt!
 ÜLIKOND st. vest ja püksid
Asetada kodus riidepuule rippuma.
Vajadusel õrnalt aurutada pahemalt poolt läbi puuvillase riide
 MÜTSI pesta vajadusel kästitsi, kuivatada alusel – mitte venitada ega väänata!



Kandmisel jälgida üldisi rahvarõivaste kandmise norme:
 Erinevate piirkondade rõivaste üksikosadest kostüüme kokku ei panda – ära lisa saadud rõivastele
oma elemente (v.a. sõlg).
 Rahvarõivastega kantakse tumedaid (must, tumepruun), kinniseid, mugavaid jalanõusid. Kindlasti
mitte kanda spordi-, kaunistustega, mustrilisi, värvilisi jalanõusid!
 Mütsi kantakse peas korralikult, mitte lohvakalt või silmini tõmmatuna.
 Rahvarõivastega kantakse valgeid põlvikuid, mis katavad jala sääre vähemalt kuni pükste ääreni ja
kõrgemale.
 Rahvarõivaste juurde ei kuulu muud ehted – kaelas, käel, kõrvas.
 Rahvarõivaste juurde saab vajadusel sobitada koolist saadud koti või äärmisel juhul ühevärvilise
rahvariiete värvidega sobiva tagasihoidliku väikese koti.



Koolist saadud riiete kandmisel jälgi:
 Enne kandmist korrasta riided – triigi särk ja tee püksinööbid parajaks.
 Pükstel peavad olema seljas nööbid eespool, puusade kohal kindlalt, et liikudes alla ei vaju.
 Pluusi alla panna valge alussärk (särk enda oma) ning pluus läheb pükstesse.
 Pluusi käised jäävad vabalt langema puhvi ning kaelus tuleb kinni sõlmida nii, et ei jääks vahet
kaeluses.
 Soovi korral võib pluusile lisada sõle.
 Palume jälgida ülal välja toodud üldisi norme!

