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1. Prvi popisovalci obla1. Prvi popisovalci oblaččilnega ilnega 
videza Belokranjcevvideza Belokranjcev
� Janez Vajkard Valvasor: Slava Vojvodine 

Kranjske (Die Ehre Dess Hertzogthums 
Crain), 1689

� B. Hacquet, začetek 19. stoletja
� H. G. Hoff, začetek 19. stoletja
� F. K. Goldenstein, prva polovica 19. stoletja
� M. Heinko, sredina 19. stoletja
� J. Kobe, sredina 19. stoletja
� L. Kordesch, sredina 19. stoletja
� I.  Navratil, konec 19. stoletja
� 20. stoletje:  Angelos Baš, Marija Makarovič, 

Janja Žagar …



“Noša Uskokov in Vlahov na srednjem 
Kranjskem”
(J. V. Valvasor,  Slava Vojvodine Kranjske, 1689)



2. Narodna no2. Narodna noššaa

• Ljudske noše, ki smo jih omenjali ne 
spadajo v kategorijo narodnih noš.

• Narodna noša ni istovetna z ljudsko in 
tudi ni istovetna z oblačilnim videzom 
slovenskega kmeta v preteklih 
stoletjih.

• Gre za umetno nastal pojav, ki se v 
različnih pojavnih oblikah razvija še 
danes (turizem, narodnozabavni 
ansambli …).



� V drugi polovici 20. stoletja, ko je 
kmečko prebivalstvo že počasi začelo 
opuščati svojo tradicionalno nošo, t. i. 
ljudsko nošo, so nekatere dele te noše 
prevzeli meščani in jih začeli nositi 
Gre predvsem za oblikovno, likovno 
bolj zanimive in bogate prvine 
predvsem s pražnje noše.

� Vzrok za ta pojav je bilo narodno 
prebujenje in potreba meščanov po 
dokazovanju pripadnosti slovenskemu 
narodu.



� Narodna noša je narodna uniforma za 
določene priložnosti. 

� V začetku je bila še posebej razširjena v 
narodnostno ogroženih področjih 
(Primorska, tržaški Kras …) 

� Posebej pa se je razbohotila na 
Gorenjskem, zaradi nastopaškega 
bahaštva, kar se je kazalo s pretiranim 
vnašanjem zahtevnejših elementov 
praznične ljudske noše (pretirana 
ornamentacija, poudarki na sklepancu, 
avba …)

� Vsemu temu smo še danes priča na 
številnih turističnih in športnih prireditvah, 
žegnanjih …



Narodna noša
(Vir: http://www.drustvo-
ozara.si/images/stories/ozara_images/nose/slovenska_ln2.jpg)



Ansambel Vrisk
(Vir: http://www.ansambel-
vrisk.com/index.php?option=com_rsgallery2&Itemid=38&page=inli
ne&id=15&catid=4&limitstart=0)

Vesele Štajerke
(Vir: http://www.veselestajerke.com/galerija/zacetki/zacetki_00.jpg)



Gamsi
(Vir: 
http://www.midos.si/novice_aktualno/15/slike/gamsi.jpg)



3. Ljudska no3. Ljudska noššaa

� tri tipi kmečke noše na Slovenskem 
(19. stoletje): alpski tip (Gorenjska, 
Koroška, velik del Dolenjske), 
mediteranski tip (slovenska Istra, 
Brkini, okolica Trsta, del Primorske), 
panonski tip (vzhodna Štajerska, 
Prekmurje, Bela krajina)



3. 1. Panonski tip no3. 1. Panonski tip noššee

� bela noša, najbližja oblačilom drugih 
slovanskih narodov

� glavno blago za izdelavo noše je bilo 
domače platno

� industrijsko blago se začne uveljavljati 
šele proti koncu 19. stoletja



3. 1. 1. Mo3. 1. 1. Mošška noka noššaa

� platnena srajca ROBAČA
� široke platnene hlače GAČE, 

BRAGEŠE
� včasih suknene oprijete hlače
� usnjen pas ČEMER
� obuvalo: opajnke, cokle, pražnje 

škornje ali nizki čevlji
� klobuk ŠKRLJAK
� temen brezrokavnik, suknen jopič, 

suknja, plašč



Moška poletna nedeljska obleka, Podklanec okrog let a 1925. 
(Marija Makarovič, Slovenska ljudska noša v besedi in podobi, Bela 
krajina, Krajevne skupnosti Adlešiči, Sinji Vrh in Vinica, Ljubljana 1999..)

Metličan, druga polovica 19. stoletja.
Marjeta Mikuž, Raffaella Sgubin:  Ciklus ljudskih noš , Akvareli Saše 
Šantla, Ljubljana 1998.



3. 1. 2. 3. 1. 2. ŽŽenska noenska noššaa

� bluza ROKAVCI
� krilo ROBAČA
� predpasnik ZASTOR, FERTUH
� pas TKANICA, REP
� pokrivala: peča, jalba, pocelj …
� obuvala, nizki čevlji ŠOLNI, škornji, 

volnene ČARAPE
� brezrokavni kožuh, dolg volnen plašč

brez rokavov ZABUNEC …



Metličanka, druga polovica 19. stoletja.
Marjeta Mikuž, Raffaella Sgubin:  Ciklus ljudskih noš , Akvareli Saše 
Šantla, Ljubljana 1998.

Poletna nedeljska obleka gospodinje s srednje kmeti je, Podklanec
leta 1925.
Marija Makarovič, Slovenska ljudska noša v besedi in podobi, Bela 
krajina, Krajevne skupnosti Adlešiči, Sinji Vrh in Vinica, Ljubljana 1999.



Dobliče, začetek 20. stoletja



Uskok in Uskokinja,
(B. Hacquet: Abbildung und Beschreibung der südwest östlichen Wenden, 
Illyrer und Slaven ect., Leipzig, 1801-1805)

Rade, Marija in Ilija Vrlini č, Bojanci, 1920.
(fototeka Belokranjskega muzeja Metlika)



Kočevarici.
(F. K. Goldenstein, akvarel, 1838)

Kočevarici, začetek 20. stoletja.



4. Folklorni kostumi4. Folklorni kostumi
� Oblačila, ki jih danes uporabljajo 

folklorne skupine se po najnovejši 
terminologiji imenujejo folklorni kostumi. 

� Gre za oblačila, ki so že nastala z 
namenom, da bodo uporabljena kot 
oblačilo članov folklornih skupin, ki s 
svojimi nastopi predstavljajo nekakšno 
gledališče zgodovine. Tako po krojih kot 
tudi po materialih se skušajo ti folklorni 
kostumi približati ljudski noši izbranega 
kraja in izbranega časa (največkrat 
obdobje konec 19. in v začetku 20. 
stoletja, za katero že obstaja več
ohranjenih virov, ki omogočajo 
rekonstrukcijo).



4. 1. Folklorist 4. 1. Folklorist –– folklornik folklornik 
(folklorec)(folklorec)
� Folklorist je strokovnjak, ki raziskuje 

folkloro nasploh ali njeno posamično 
zvrst.

� Folklornik oz. folklorec je član folklorne 
plesne skupine.



Folklorna skupina Dragatuš v 
folklornih kostumih



5. 5. LITERATURA S PODROLITERATURA S PODROČČJA JA 
OBLAOBLAČČILNE KULTURE ILNE KULTURE 
BELOKRANJCEVBELOKRANJCEV



Marija Makarovič, Slovenska ljudska noša, 
Slovenska kmečka noša v 19. in 20. stoletju, 
Ljubljana 1971.



Marija Makarovič, Slovenska ljudska noša v 
besedi in podobi, Bela krajina, Poljanska 
dolina, Ljubljana 1993.



Marija Makarovič, Slovenska ljudska noša v 
besedi in podobi, Bela krajina, Krajevne 
skupnosti Adlešiči, Sinji Vrh in Vinica, 
Ljubljana 1999.



Marija Makarovič, Po sledeh bele noše v Beli krajini, 
Prvi del: Oblačilna kultura v kmečkem okolju na 
črnomaljskem, metliškem in semiškem območju, 
Drugi del: Oblačilna kultura srbskega prebivalstva v 
Bojancih, Marindolu, Miličih in Paunovičih, Ljubljana 
2009.



Marija Kundegraber, Razvoj kočevske noše, 
Kočevje 1991.



Bojan Knific, “Ko v nošo se odenem …”, 
Vprašanja pripadnostnega kostumiranja s 
posebnim pogledom na kostumiranje 
narodno-zabavnih ansamblov, Ljubljana 
2008.



6. LASTNO RAZISKOVANJE NA 6. LASTNO RAZISKOVANJE NA 
TERENU (TERENU (muzejimuzeji, zasebne , zasebne 
fotografije, informatorji fotografije, informatorji ……))



7. PRED ZA7. PRED ZAČČETKOM ETKOM 
ŠŠIVANJAIVANJA
� določitev območja (kostum iz katerega kraja oz. 

področja želimo izdelati)
� določitev obdobja (kateri čas bo predstavljal 

kostum)
� določitev socialnega položaja (meščan, kmet, 

bogat kmet, srednji kmet, pražnja noša, delovna 
noša …)

� pregled razpoložljive literature, virov, 
raziskovanje na terenu

� izbira ustreznih materialov (določitev blaga barve 
…)

� izdelava krojev
� izbira in nabava dodatkov (čevlji, pas, nogavice, 

nakit …)



8. Izdelovanje 8. Izdelovanje žženskega enskega 
kostuma po fazah kostuma po fazah 
(Dragatu(Dragatušš in okolica, obdobje 1880in okolica, obdobje 1880--1920, 1920, 
delovna nodelovna nošša)a)

Anica MatkoviAnica Matkovičč, kroja, krojaččicaica



Izbira in nabava ustreznega materiala



Skrojena ruta



Skrojena ruta in izbira čipke



Ročno šivanje čipke



Nabiranje čipke na vogalu rute



Strojno šivanje čipke



Strojno šivanje čipke na vogalu rute



Ruta je sešita



Izbira vzorca za vezenje



Vzorec s papirja prenesemo na blago



Vezenje



Detajl vezenja



Pred začetkom šivanja ženskega kostuma 
(skice, kroji …)



Pred začetkom šivanja ženskega kostuma 
(pomagamo si lahko tudi z lastnim 
raziskovanjem na terenu:  fotografije, 
informatorji …)



Nekaj pripomočkov za šivanje



Izbira ustrezne čipke



Šivanje čipke na krilo



Zadelava razporka na krilu



Likanje prišite čipke



Šivanje prve okrasne gube ob čipki



Šivanje zadnje okrasne gube ob čipki



Označevanje pasnih gub



Vpeljevanje sukanca za nabiranje gub



Gubanje v pasu



Gubanje v pasu



Gubanje v pasu



Šivanje gub na pas krila



Pošivanje pasu



Skrojeni deli bluze



Šivanje gub na prsnem delu bluze



Šivanje gub na prsnem delu bluze



Pošivanje ramenskega dela bluze



Delno sestavljena bluza



Detajl ramenskega dela rokava



Vratni izrez



Prišivanje vratne oborbe



Prišivanje vratne oborbe



Končan prednji del bluze



Robljenje dolžine rokava



Krojenje predpasnika



Krojenje predpasnika



Šivanje volana na spodnje krilo



Šivanje čipke na volan na spodnjega krila



Folklorni kostumi se uporabljajo pri nastopih 
folklornih plesnih skupin.





Hvala za pozornostHvala za pozornost


