
Chlapec 

Základ tvoří košile dlouhá do půli stehen nebo až 
nad kolena. V jednoduché přírodní barvě, s 
dlouhým nebo tříčtvrtečním rukávem, s drobným 
výstřižkem u krku. Výstřih olemovaný látkou v 
nějaké pestřejší barvě nebo látkou se vzorem bude 
působit elegantně. Někdo zase upřednostňuje 
šněrování u krku.   

 

 

 

 

 

Plátěné kalhoty v tmavé barvě budou příjemně 
prodyšné, ale zároveň budou chránit před 
nástrahami lesa i pole. Kalhoty uvázané tkanicí, 

opasek přes košili zhruba v pase, na něm 
zavěšený váček, který se může hodit na každou 
drobnost. Někdo zvolí pásků více. 
 

 

 

 



Mít po ruce plátěný kapesník není od věci. 
Kožená kapsa na amulety připnutá na opasek 
nebo brašna přes rameno jsou velcí 
pomocníci. Aby však byli pomocí a ne přítěží, 
je důležité mít je připevněné tak, aby 

nebránily chůzi ani boji 
 

 

 

 

Pevné rukavice (ať už z kůže nebo pevné látky) jsou výhodou a hodí se mít 

je po ruce. Nátepníky na předloktí (také kožené nebo z pevné látky) podrží 
dlouhé rukávy tak, aby nezavazely, a poslouží jako kus zbroje. Kdo chce 
skrýt tvář -  potřebuje kápi, kdo chce skrýt tělo - potřebuje plášť. 

 

 

 

 

 

 

 

Někdo u pasu nosí koženou tašku s obvazy, někdo malou 
láhev s vodou, někdo zase váček na zlaťáky. Opasek 
s kovovou přezkou a nevyužitým koncem zavázaným tak, aby 

nezavazel, vytvoří dojem spořádaného člověka. 
           

V naší době jsou jemně 
zdobené, užitečné předměty 
(jako váček nebo kožená 
kapsa) ceněny daleko více 
než blýskavé cetky 



Chlapec 
základní kostým: 

 košile (v přírodní barvě, zhruba do půli stehen) 
 kožený opasek (i více) 

 plátěné kalhoty (v tmavší barvě, s tkanicí na zavázání, volné, ke kotníkům 

 

pokročilý kostým: 
 váček (z kůže nebo pevné látky, na zavěšení na opasek) 
 kožená kapsa (na svitky nebo jako náhrada za váček) 
 amulet (na krku nebo třeba přivázaný k opasku) 
 brašna přes rameno 

 nátepníky 

 rukavice 

 kápě 

 plášť 

 boty 
 

 

 

 

 


