Ohjeita käytettyjen
kansallispukujen myyntiin
Käytetystä kansallispuvusta voi saada rahaa mitä vain
kympeistä satasiin, jopa enemmänkin. Huonokuntoisellekin
osalle löytyy haluaja, jos siitä on tehtävissä vielä jotain muuta.

Ota hyvät kuvat
Kuvaa puku mieluiten sopivankokoisen ihmisen tai mallinuken
päällä. Näin puku esiintyy edukseen. Kuvaa yleiskuva koko
puvusta eri puolilta ja lisäksi yksityiskohtia, jotka voivat
vaikuttaa ostopäätökseen. Kuvaa tai kuvaile myös mahdolliset
viat, kuten reiät, hiutumat, tahrat, kellastumat ja haalistumat.

Hinnoittelu ja myyntikanavat
Käytetty puku on käytetty vaate. Kansallispuvusta saa yleensä
vähän enemmän kuin vaikkapa käytetyistä farkuista, mutta
uusien hinnoista on turha haaveilla.
Pienikokoisia pukuja on tarjolla enemmän kuin suuria kokoja ja
joitakin pukumalleja on enemmän kuin toisia. Suurikokoisesta,
hyväkuntoisesta harvinaisuudesta voi saada huomattavan
summan, jos vain löytää ostajan.
Usein käytetty puku vaihtaa omistajaa 150 - 400 eurolla.
Huutokauppa on varteenotettava vaihtoehto.
Tässä on listattuna joitakin myyntikanavia:
Facebookin Kansallispuku - Folkdräkt -ryhmän myyntikansio
Facebookin FolkTori
tori.fi
huuto.net

Luettele osat, kerro yksityiskohdat ja
materiaalit
Luettele kaikki kauppaan kuuluvat puvun osat selkeästi.
Ostajaa kiinnostavat myös materiaalit. Jos et tunnista niitä,
kerro se tai pyydä apua asiantuntijalta. Jos tiedät puvun
historiasta, sekin voi olla arvo ostajalle. Kirjoita siis ylös puvusta
niin paljon kuin tiedät sen tekijästä ja käyttäjistä ja liitä vaikka
mukaan pukuun liittyviä valokuvia. Tässä on lueteltu joitakin
yleisiä asioita materiaaleista:
Koru
jos mukana on koru, mitä materiaalia se on, löytyykö leimat?
Paita
onko paita puuvillaa vai pellavaa vai jotain muuta?
onko saumat ommeltu koneella vai käsin?
onko käsintehtyjä kirjontoja?
Liivi ja hame
ovatko kankaat käsinkudottuja, karstalangalla vai kampalangalla
millainen vyötärörakenne hameessa on?
onko liivin vuori puuvillaa vai pellavaa?
onko saumat ommeltu koneella vai käsin?
Tykkimyssy
onko myssy tehty käsintehdylle paperipohjalle (kovan pohjan
laskokset näkyvät myssyn sisäpuolella)?
onko pitsi kiinni myssyssä?
mitä materiaalia pitsi on - kuva kertoo tässä ostajalle paljon
mitä materiaalia on myssyn rusetti?
pysyykö myssy päässä?
Tanu
mitä materiaalia on tanun pesä eli kangasosa?
mitä materiaalia on tanun pitsi?

Mittaa
Mittaa vaatteista oleelliset mitat. Numero- tai kirjainkoko eivät
yleensä kerro oikein mitään. Seuraavat mitat kiinnostavat
ostajaa (kerro myös, mitä olet mitannut, esim. tässä luetellut):

Paita
Paidassa on hyvä olla väljyyttä n. 25 - 30 cm rinnanympärysmittaan
verrattuna.
miehustan ympärysmitta eli paidan leveys hihojen alapuolelta x 2
paidan pituus olkataitteelta helmaan (takapituus voi olla eri)
hihan pituus hihansuusta keskelle taakse niskaan
hihansuun ympärys, kerro myös onko rannekkeessa halkio ja miten
se suljetaan (nepparilla, nauhoilla)

Esiliina
Esiliinan suosituspituus on yleensä
n. 6 - 10 cm hameen helmasta.
Pukukohtaisia poikkeuksia on.
pituus vyötäröltä helmaan
leveys helmassa
leveys vyötäröllä
helmakäänteen korkeus, mikäli
esiliinassa on leveä käänne

Hame
Suositusmitta läntiselle hameelle on n.
15 cm ja karjalaiselle 15 - 20 cm lattiasta
kengät jalassa. Joinain aikoina hameita
on tehty lyhyempinä ja niitä voi myös
ajatella aikansa tuotteina ja käyttää
sellaisina.
pituus vyötäröltä helmaan
mahdollisen helmakäänteen korkeus
vyötärönympärys, kerro myös
millainen kiinnitysmekanismi
hameessa on
helman ympärys

Liivi
Liivin on yleensä tarkoitus olla vartalonmyötäinen, muttei kuitenkaan
liian pieni. Väljyyttä ei tarvita kuin pari senttiä rinnanympärykseen.
Nyöritettävissä liiveissä nyöritys antaa tarvittavan väljyyden. Monet
karjalaiset liivit suljetaan yhdellä hakasella ja aukeavat sen yläpuolelta.
nyöritettävissä liiveissä
rinnanympärys
kädentien alareunan
tasosta liivin etureunasta
etureunaan
napeilla tai useilla
hakasilla suljettavissa
liiveissä ympärysmitta
kädentien alareunan
tasosta liivin ollessa
suljettuna
karjalaisissa, yhdellä
hakasella suljettavissa
liiveissä ympärysmitta
hakasen kohdalta
mahdollisten
saumanvarojen leveys

