
Råd till dig som vill sälja 
en begagnad folkdräkt

Fotografera om möjligt dräkten på en människa i rätt storlek
eller på en provdocka, så kommer dräkten till sin rätt. Ta både
helhetsbilder av hela dräkten och detaljbilder. Fotografera eller
beskriv också alla eventuella fel, såsom hål, slitage, fläckar och
gulnade eller urblekta partier.

Kansallispuku - Folkdräkt -gruppen på Facebook (Det finns
album för försäljning av dräkter)
FolkTori, även detta en grupp på Facebook
tori.fi
huuto.net

En använd folkdräkt är ett begagnat klädesplagg och går inte
att sälja till nypris, även om dräkterna bevarar sitt värde bättre
än t.ex. ett par använda jeans.

I allmänhet är utbudet på dräkter i små storlekar större än det
på stora dräkter. Somliga folkdräkter är också vanligare än
andra. En dräkt i större storlek och i gott skick från en mer
ovanlig ort kan gå till ett riktigt bra pris, men då gäller det
förstås också att hitta rätt köpare. Ofta säljs begagnade
folkdräkter för mellan 150 och 400 euro. Ofta kan det vara en
bra idé att auktionera ut dräkten.

 Här finns några exempel på försäljningskanaler:

En begagnad folkdräkt kan gå att sälja för allt från några tior
till flera hundra euro eller mer. Även enstaka dräktdelar i
dåligt skick kan ofta gå att sälja till någon som återanvänder
dem t.ex i ett hantverksprojekt.

Det lönar sig att satsa på bra fotografier

Prissättning och möjliga försäljningsställen



Gör en lista över alla delar och beskriv
detaljer och material
Ange tydligt vilka dräktdelar som ingår i köpet. Räkna också med att
materialen i de olika delarna intresserar en köpare. Be om hjälp om du
inte själv kan namnge dem, eller nämn att du inte vet. 

Ofta värdesätter köparen också att få veta historien kring en begagnad
dräkt. Skriv gärna ner det du vet om vem som tillverkat och använt
dräkten och bifoga eventuellt bilder från när dräkten burits.

Allmänt om material och detaljer:

Om det finns ett smycke till dräkten, vad är det gjort av för material?
Finns det några stämplar?

Är skjortan av bomull, lin eller kanske något annat tyg?
Är sömmarna sydda för hand eller på maskin?
Finns det handsydda broderier eller detaljer?

Är tyget handvävt med kamgarn eller kardgarn (yllegarn)?
Hur är kjolens midja sydd?
Har livstycket fodrats med linne eller bomull?
Är sömmarna sydda för hand eller på maskin?

Är mössan gjord på en handgjord pappersstomme? ( I så fall är
mössans stomme hård och vecken som formar stommen syns på
insidan)
Är spetsstycket fastsytt i mössan?
Vilket material är spetsen? Ett fotografi är en bra beskrivning 
Vilket material är rosetten?
Hålls mössan bra på huvudet?

Vilket material är tyget?
Vilket material är spetsen?

Smycken:

Skjorta/blus

Livstycke och kjol

Styckemössa (bindmössa + spetsstycke)

Lärftshatt (fi. tanu)



Mät dräkten
Försök mäta upp alla mått av betydelse. Även om dräkten har en angiven
storlek i siffror eller bokstäver säger det väldigt lite eftersom storlekar
varierat mycket genom åren. Köparen brukar vilja vilja veta t.ex följande:

Blusen (skjortan)

övervidden dvs. hur bred skjortan är mätt strax under ärmarna × 2
Skjortlängden från axeln till fållen (mät både fram och bak)
Ärmlängden från mitt bak i nacken till ärmens slut
Måttet på ärmlinningen (som stängd). (Förklara även hur
ärmlinningen knäpps, om det finns ett sprund etc.)

Det är bra om skjortan inte sitter tight utan det finns en rörelsevidd på
ca 25-30 cm utöver bystvidden

Mät:

Förklädet

Förklädets längd från midjan till fållen
Förklädets bredd nere vid fållen
Bredden uppe vid linningen
Bredden på nedre fållen om förklädet
har en bred fåll

För de flesta dräkter rekommenderas att
förklädet är ca 6-10 cm kortare än kjolen
men det finns undantag.

Mät:



Livstycket (västen)

Livstycket ska i allmänhet sitta bra
men inte vara för tight. Ett par cm
rörelsevidd utöver bystmåttet är
lagom. På ett livstycke som ska
snöras är det lätt att justera
rörelsevidden. Många karelska
livstycken stängs bara med en hake
och är öppna ovanför den.

Mät livstycken med snörning, för att få
veta bystvidden runt om, (från framkant
till framkant)  strax under ärmhålen.

För finlandssvenska och andra västfinska dräkter är rekommenderad
kjollängd ca 15 cm från golvet och för karelska ca 15 - 20 cm. Detta mäts
med skorna på. 

Tidvis har många folkdräkter sytts med kortare kjolar än så och det är
naturligtvis upp till var och en att se en äldre dräkt som en produkt av
sin tid och använda den även med kortare kjol.

Kjolen

kjollängden från midjan till fållen
hur mycket extra tyg som (eventuellt)
finns invikt i fållen
kjolens midjemått (Beskriv även hurudan
fastsättning kjolen har i midjan)
nedre fållens omkrets

Mät:

Mät livstycken som stängs
med knappar eller hakar på
samma sätt som ovan med
livstycket stängt. Livstycken
med bara en hake mäts i
höjd med haken.
Ange hur mycket extra tyg
det finns i sömsmånerna ifall
detta går att se.


