Folkedragten sådan bruges og
opbevares den
Mandsdragt
Sådan tages en mandsdragt på (normalt i denne rækkefølge)
1. Brug altid en undertrøje til at suge sved
2. Først strømperne, som når op over knæene. På benenes bagside skal
sømmen være lige
3. Hosebåndene skal 2 gange rundt om strømperne lige under knæet, hvor de
bindes noget stramt på ydersiden. Enderne skal på de fleste dragter hænge ud
under buksernes nederste kant
4. Skjorten tages på og knappes i ærmer og hals.
5. Halsklædet foldes helt ud, lægges i trekant én gang, og foldes med spidsen
op mod den lange side. Fold nu halsklædet fra den korte side (i folder på 5-6
cm bredde) - så spidsen gemmes helt.
Midten af halsklædet placeres foran på halsen, snipperne føres hver sin vej
rundt om (den opslåede) skjortekrave og bindes i en pæn knude foran på
halsen.
Hvis skjorten har stor krave, foldes denne pænt ned (til allersidst ud over vest
og evt. kofte), idet halskludens snipper stikkes ned foran indenfor vesten
6. Bukserne tages nu på, selerne justeres evt. i længde. Hosebåndene skal på
de fleste dragter stikke ud mellem strømper og bukser, ikke ud gennem
hullerne ved knapper/spænde
7. Vesten (og koften) tages på og vesten knappes. Sørg for, at skøderne sidder
rigtigt og at flippen på skjorten ligger pænt ude over vest og kofte
8. Den røde lue - eller den sorte hat - tages på; luens kvast kan vende til højre
eller venstre. Hattens svedrem kan justeres med korkskiver el.lign. under
svedremmen
9. De sorte sko tages på til sidst (ikke sandaler eller andre åbne sko)
Kørsel i bil foregår bedst uden kofte, og husk at se efter, om vestens skøder
sidder rigtigt, når du sætter dig ind i bilen
Efter brug er det meget vigtigt, at kofte, vest, bukser, skjorte, halsklæde og
strømper hænges til tørre/luftning - og hvor skøderne folder rigtigt.
Skal en vest eller kofte lægges sammen, foldes den “lodret” i 4 dele - endelig ikke
“vandret” da det giver helt forkerte “pressefolder”.
Læg mærke til, hvordan dragten var lagt sammen ved udleveringen.

