HKY:n puvusto 2020

Säilytys: SKY:n toimiston eteiskaappi
Puvustonhoitaja Pirkko Elo

Naisten kansallispuvut:
1.
2.
3.
4.

Asikkala-Nastola:
Helsingin Pitäjä:
Kaukola:
Pyhäjärvi:

koko 36
koko 40
koko 38
n. 120 cm

- liivihame, paita, esiliina, tasku, solki, nauha
- hame, paita, esiliina, huivi
- hame, liivi, paita, esiliina, solki, nauha
- liivihame, paita, esiliina, nauha 2kpl

Miesten kansallispuvut:
1. Askola:
koko 50
3. Janakkala:
4. Johannes:
5. Johannes:
6. Karstula:
7. Koivisto:
8. Mustasaari:
9. Sipoo:
10. Valkeala:
11. Valkeala:
12. Elimäki

koko 50
- liivi, paita
koko 48
koko 48
koko 50
koko 54
koko 48
koko 48
koko 50
koko 48
n. 130 cm
koko 48

- polvihousut, liivi, paita, sukat, patalakki, solki 2. Härmä:
- housut, liivi, paita, solki
- polvihousut, liivi, paita, myssy
- polvihousut, liivi, paita, sukat, myssy
- housut, liivi
- polvihousut, takki, paita, sukat
- polvihousut, liivi, helavyö
- polvihousut, liivi, paita
- liivi
- liivi
- irtopaita (kauluksessa reikäommel)

(lainassa)

(puvussa tahroja)

Naisten Purpuripuvut:
1. Violetti, raidallinen mekko
koko 38
2. Sininen mekko
koko 38
3. Sininen hame ja jakku
koko 36
4. Vihreä mekko
koko 40
5. Vaalea ruudullinen hame, jakku
koko 40
6. Vihreä jakku ja hame
koko 40
7. Musta liivi, ruskea hame, esiliina
koko 40
8. Vaalean ruskea ruutumekko, päähine koko 44
9. Vihreä mekko, päähine
koko 40 (hoikka malli)
10. Mustaharmaa hame, pusero, jakku
koko 38
11. Mustavalkohame, pusero, alushame koko 38
- irtopäähineitä 4kpl, ruutuhuivi, käsilaukku
- valkoinen ”pilleri”

(lainassa)

(lainassa)

Miesten purpuripuvut:
1. Sotilaspuku: takki, housut, lakki, saappaat
2. Koulumestarin puku: ruskea takki, liivi, housut, patalakki
- ruskea takki
koko 50
- sininen takki
koko 48
- sininen takki
koko 48
- musta takki
koko 48
- musta nahkaliivi
koko XXXL
- mustat nahkasaappaat
koko 44

Jalkineet:
- mustat tanhukengät: koko 35, 36, 37 (Töysän)
- vaaleat tanhukengät: koko 37
- mustat solkikengät: koko 36, 37, 42
- mustat nahkasaappaat koko 44
- irtosolkipari kenkiin

Luettelon vahvistaa oikeaksi Pirkko Elo

(lainassa)
(lainassa)
(lainassa)
(lainassa)

(lainassa)

