Kansallispuku on arvokas ja uniikki vaate, joten kohtele sitä varovasti. Varaa aikaa pukemiseen. Jos mahdollista,
pyydä ystävää auttamaan, jotta saat puvun osat kauniisti päällesi. Poista ylimääräiset korut. Jos käytät kasvomeikkiä,
pidä meikki hillittynä. Istuvat alusvaatteet helpottavat pukemista ja saavat puvun istumaan päälläsi hyvin. Suojaa puku
sateelta ja lialta. Käytön jälkeen älä pese likaantuneita puvunosia omatoimisesti, vaan kysy apua asiantuntijalta.
Iloisia hetkiä kansallispuvussa! Lisätietoja: Mari, https://kansallispuvussa.wordpress.com/

Päähine

Paita

Laita hiukset kiinni, mielellään
nutturalle huomaamattomilla
pinneillä. Hiusten ja päähineen
kiinnittämiseen voi käyttää
apuna ns. timppiä eli neulottua
nauhaa tai valenutturaa.

Pue paita ennen kasvojen
ehostusta estääksesi meikkitahrat kauluksessa. Yleensä
pääntien halkio, jos sellainen
on, tulee etupuolelle. Paidan
helma tulee hameen alle. Jos
liivi on tarkoituksellisen lyhyttä mallia, paita saa vilkkua
liivin ja hameen välistä.

Tytöt käyttävät nauhoja, naiset tykkimyssyä, tanua, huntua, sorokkaa tms. pukuun
kuuluvaa päähinettä. Nauhat
sidotaan otsalle, solmu taakse. Tykkimyssyn pitsi asetellaan sileästi päätä myöten ja
myssy sen päälle.

Huivi

Huivin voi laittaa yleensä joko
liivin alle (kuvassa) tai päälle.
Käsittele silkkihuivia varoen.

Korut

Selvitä puvun korujen sijoittelu. Yleensä solki tulee
pääntielle, avaimet ja ns.
vyölliset roikkumaan vyötäröltä. Joissain puvuissa huivi
kiinnitetään soljella. Käytä
vain pukuun kuuluvia koruja
eli ota korvakorut, lävistyskorut, kello ym. pois. Kihla-/
vihkisormuksen voit pitää.

Liivi

Liivi puetaan paidan päälle.
Se kiinnitetään edestä esim.
nyöreillä, hakasilla tai piilohakasilla. Liivi peittää rinnat ja
yleensä ulottuu vyötärölle hameeseen asti. On myös lyhyitä liivejä. Nyöreillä kiristettävä
liivi saa myötäillä muotoja,
mutta sitä ei kiristetä äärimmilleen kuten korsetti. Nyörin
päät tulevat liivin alareunaan.

Tasku

Yleensä tasku asetetaan
essun päälle oikealle tai vasemmalle, selvitä ko. puvun
säännöt. Tasku kiinnitetään
yleensä nauhoilla vyötärölle,
nauhanpäät taakse.

Esiliina

Esiliina puetaan hameen
päälle ja sidotaan vyötärölle.

Hame + alushame

Hameen yläosa ulottuu vyötärölle. Usein hameen halkio
tulee eteen esiliinan alle. Jos
mahdollista, käytä muhkeaa
alushametta: mitä leveämpi
vaikutelma, sen parempi.
Alushame jää helman alle
piiloon.

Kengät

Jos käytössäsi ei ole ko. pukuun kuuluvia kenkiä, mustat matalat avokkaat ilman koristeita
tai mustat, sirot nauhakengät sopivat. Koron on
oltava hillitty.

Sukat

Käytä puuvilla- tai ohuita villasukkia, jotka ovat puvun sukkien väriset, yleensä valkeat.
Varmista, että sukat ulottuvat
hameenhelman yläpuolelle.

