HKY:n puvusto 2022

S ilytys: SKY:n toimiston eteiskaappi

Puvustonhoitaja Pirkko Elo

Naisten kansallispuvut:
1.
2.
3.
4.

Asikkala-Nastola:
Helsingin Pit j :
Kaukola:
Pyh j rvi:

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:
2. H rm :
3. Janakkala:
4. Johannes:
5. Johannes:
6. Karstula:
7. Koivisto:
8. Mustasaari:
9. Sipoo:
10. Valkeala:
11. Valkeala:
12. Elim ki

koko 50
koko 50
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
- liivi, paita
- housut, liivi, paita, solki
- polvihousut, liivi, paita, myssy
- polvihousut, liivi, paita, sukat, myssy
- housut, liivi
- polvihousut, takki, paita, sukat
- polvihousut, liivi, helavy
- polvihousut, liivi, paita
- liivi
- liivi
- irtopaita (kauluksessa reik ommel)

(lainassa)

(puvussa tahroja)

Naisten Purpuripuvut:
1. Violetti, raidallinen mekko
koko 38
2. Sininen mekko
koko 38
3. Sininen hame ja jakku
koko 36
4. Vihre mekko
koko 40
5. Vaalea ruudullinen hame, jakku
koko 40
6. Vihre jakku ja hame
koko 40
7. Musta liivi, ruskea hame, esiliina
koko 40
8. Vaalean ruskea ruutumekko, p hine koko 44
9. Vihre mekko, p hine
koko 40 (hoikka malli)
10. Mustaharmaa hame, pusero, jakku
koko 38
11. Mustavalkohame, pusero, alushame koko 38
- irtop hineit 4kpl, ruutuhuivi, k silaukku
- 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 tanhukeng t: koko 35, 36, 37 (T ys n)
- vaaleat tanhukeng t: koko 37
- mustat solkikeng t: koko 36, 37, 42
- mustat nahkasaappaat koko 44
- irtosolkipari kenkiin
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Luettelon vahvistaa oikeaksi Pirkko Elo

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

(lainassa)

