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POLSKA 

Najważniejszymi elementami stroju krakowskiego były: 
kaftan, sukmana i kaftan z rękawami. Kaftanem była długa 
kamizelka, bez rękawów z połami. Używany był jako letnie 
nakrycie wierzchnie, jak również pod kaftan z rękawami lub 

sukmanę, które były typowymi nakryciami wierzchnimi.



GRECJA

 Vraka, na który składają się: workowate spodnie, biała 
koszula o szerokich rękawach, przewiązana w pasie szarfa i 

krótka kamizelka z ukośnie przyciętymi połami. Całości 
dopełnia nakrycie głowy: rodzaj beretu z jedwabną wstążką 

(pina) lub czapka z frędzlami.



HISZPANIA 

Manta – noszony przez mężczyzn typ sukiennej, 
bawełnianej lub płóciennej chusty naramiennej, określany 

również jako pled, koc lub duży szal, będący 
elementem hiszpańskiego i portugalskiego stroju ludowego.



NIEMCY

Dirndl składa się z gorsetu, bluzki, spódnicy i fartucha. 
Wbrew pozorom wyglądający na prosty i zwyczajny ubiór, 
dzisiejszy dirndl może być bardzo drogi. ... Dirndl noszony 

w lato jest lekki i jasny, o żywym zabarwieniu.



SŁOWACJA

Na głowach kobiety noszą barwne tureckie chusty, których sposób 
wiązania jest zróżnicowany, w zależności od danej wioski. 

Mężczyźni noszą długie sukienne nogawice wpuszczone do wysokich 
skórzanych butów z cholewami. Istotna jest wyszywana płócienna 

koszula, a na niej bogato haftowana kordulka, czyli kamizelka.



Holandia

Górna część tradycyjnego stroju składa się z białej koszuli i ciemnej 
kamizelki lub na odwrót. ... Inną wariacją kamizelki jest dłuższa 

tunika, opadająca na spódnicę. Mężczyźni tradycyjnie noszą luźne 
koszule, w kolorze białym lub niebieskim ozdobione mosiężnymi 

guzikami i narzucają na nie kamizelki.



WIELKA BRYTANIA

Obejmuje kilt, koszulę, argyleńską kurtkę, sporran, pasek i 
klamrę, pończochy, gilly, szpilkę. Pełny strój formalny jest 
bardzo formalnym strojem i służy do organizacji przyjęć, 

oficjalnych spotkań, festiwali i innych wydarzeń.



SZKOCJA

Kilt – narodowy strój szkocki. Jest to spódnica zrobiona z 
tartanu, czyli materiału w kraciasty wzór. Kilt szyje się z pasa 
materiału o bardzo dużej szerokości, plisując go i składając na 

fason spódnicy kopertowej. Każdy ze szkockich klanów 
posiada własny wzór tartanu.



FRANCJA

Spódnica. Zazwyczaj szerokie i prisborennaya u pasa. 
Luźna bluza z rękawem do nadgarstka, zapinać u 

bramy. 
Szal zwykle podjęliśmy na piersi, a jego końce chowali 

pod śliniak fartuch.



RUMUNIA

W stroju ludowym Rumunii, bez względu na region, podstawowym jego 
elementem jest koszula zarówno męska jak i kobieca uszyta z 

samodziałowego płótna konopno-bawełnianego lub lnianego. Jej linia, krój 
i ornamentacja jest wyznacznikiem danego regionu. ... W stroju weselnym 

kobiety występuje mały, ozdobny toczek.
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