Lapset tapahtumissa – Entäs ne vaatteet?
Käytännön neuvoja, vinkkejä ja keskustelua kätevistä vaatevalinnoista lapsille. Jaa
kokemuksesi ja tuo omat hyväksi havaitut tai susiksi osoittautuneet esimerkkisi mukaan!
THL Uta Boucht
Muutamia esimerkkejä: mitä vaatteita lapset oikeasti käyttivät?
-

kuvia käsikirjoituksissa ja maalauksissa
o joskus vaikea erottaa, onko pienikokoinen ihminen lapsi vai alempiarvoinen
o kirsikoita varastava poika puussa jne…

-

“pikku aikuisia”

-

Herjolfsnes

-

Kuningatar Margareetan kultainen puku
o mahdollisesti teini-ikäisen tytön puku

-

huolellisesti tehtyjä kenkiä Turustakin

-

ihmisten käytettävissä olevista rahoista ja ajasta riippuen lapset voitiin pukea yhtä
upeasti tai yhtä vaatimattomasti kuin aikuiset

Sama juttu SCA:ssa…
Hyödyllisiä / käteviä / ajattelemisen arvoisia asioita
-

huom! olen kyllä lähes period-natsi, mutta vain mitä tulee minuun itseeni
o joskus täydellinen aitous ei vain ole kaiken sen vaivan arvoista

-

avainsanoja: mukava käyttää, nopea ja helppo pukea ja riisua

-

Muista kerrospukeutuminen!

-

mieti, mitä lapset touhuaa tapahtumissa ja missä: ulkona, sisällä, leikkivät,
hikoilevat, kippaavat ruoka-astioita kumoon, nukahtavat kesken feastin, tylsistyvät,
juoksevat ympyrää, kiipeilevät seinille, myöhästyvät vessasta…

Materiaalit:
-

pestäviä!

-

mukavia päällä

-

pellava ja villa
o synteettiset materiaalit voivat olla jopa vaarallisia kynttilöiden keskellä…

-

muut modernit materiaalit: tunnustan käyttäneeni ja käyttäväni nykyaikaisia
housuja, sukkia, paitoja ja bodeja
o voi piilottaa pitkien paitojen ja mekkojen alle
o ei tarvitse tehdä kasapäin keskiaikavaatteita lapsille, jotka kuitenkin
viikonlopun aikana sottaavat
o ulkovaatteet talvella välttämättömyys!
§

haalarit, saappaat, kumisaappaat, hanskat, kintaat…

§

voi naamioida hupuilla ja viitoilla

Vaivannäöstä, jonka vaatteisiin upottaa:
-

kahden pojan äitinä olen vuosien varrella huomannut, että:
o vaate voi olla täysin käyttökelvoton yhden tapahtuman jälkeen
§

erityisesti housut ja niiden haarat, paidat ja niiden kaulukset
(ESIMERKIT)

o lapset kasvavat vaatteistaan nopeasti ulos, yleensä kahden tapahtuman
välissä
-

eli mieti, miten paljon aikaa ja vaivaa laitat vaatteen tekemiseen

-

harkitsemisen arvoista: koneella saumat, käsin viimeistely

Mallit
-

pitkät / polvipituiset mekot ja paidat toimivat pitkään sekä tytöillä että pojilla, jos ne
ovat tarpeeksi tilavia rintakehän ympäriltä
o kainalokiilat on pop!
§

voi lisätä ja suurentaa tarpeen vaatiessa

o hihojen ja puvun leveys on hyvä juttu – lapsi on helpompi pukea
§

älä kuitenkaan liioittele - houppelande pienellä lapsella…

§

muista: kiilat!

o ei liian pitkiä – helmat eivät saisi estää ryömimistä ja kävelemistä
o pitkät hihat voi kääriä ylös, joten niissä voi olla kasvunvaraa
o kaula-aukon tulisi olla riittävän iso, jotta pukeminen olisi helppoa, mutta usein
aukosta tulee liian iso (iso pää, pienet hartiat…)
§

avaimenreikäkaula-aukko
•

plussaa: pää mahtuu hyvin ilman, että paita tippuu olkapäiltä

•

miinusta: repeytyy todella helposti… (ESIMERKIT)

§

nyörit, napit, soljet (JOS löydät turvallisia solkia ja sellaisia, joiden
katoaminen ei harmita – vältä Kalevalaa…ESIMERKIT: solki hukassa,
napit kateissa)

-

takit: tarpeeksi tilavia, jotta allaolevat kerrokset mahtuvat ja jotta jopa alla olevat
modernit vaatteet menevät piiloon (ESIMERKKI)

-

myssyt, hatut, coiffit, hunnut ja huput
o ihan kuin aikuisilla: antavat sen aidon keskiaikaisen silauksen
o riippuu lapsesta, suostuuko pitämään
o VINKKI: kiinnitä huppuun kulkusia niin tiedät, missä lapsesi on

-

housut
o täysin ajanmukaiset housut olisivat tietysti kivat, mutta…
§

lapset usein haluavat kuminauhavyötärön eikä solmittavia nauhoja
•

varsinkin, jos housut ovat tarpeeksi leveät, että ne ovat
mukavat eivätkä repeä haaroista -> vyötäröllä on runsaasti
kangasta

•

pääsevät helpommin itse vessaan

§

se haara, se haara, se haara…

§

pussittavat housut ja säärisiteet viikinkityyliiin – ok, jos lapsella on
kärsivällisyyttä solmimiseen

§

hoset – sama juttu: ok, jos lapsi suostuu niitä käyttämään ja
näkemään vaivaa solmimisessa

o ihan tavalliset hölkkähousut huomaamattomissa väreissä on oiva korvike
-

kengät
o totta kai, jos on varaa, aikaa ja/tai taitoa, niin period-kenkiäkin voi hankkia
o sisällä: jumppatossuja, villasukkia (ovat kyllä liukkaat) – lattiat usein kylmiä
o ulkona: ihan tavalliset kelinmukaiset kengät
§

Nuijasodassa avojaloin (jos ei mene metsään käärmeiden luo)!

