
Vikingové 2021 – kostýmy

Dívky

Vikingské ženy nosívaly dlouhé, většinou lněné, šaty. Ty mohly být prosté bílé,
nebo s vyšitými vzory kolem okrajů. Většinou však byly pouze jednobarevné.
Přes tyto šaty měly už vícebarevnou a více ozdobnou zástěru, která chránila
lněné šaty při každodenním nošení. Ta mohla být jen vepředu a připnuta
ozdobnými brožemi na hrudi (jako na obrázku vpravo), nebo mohla být i přes
záda, tudíž připnutí nebylo potřeba.

Drobné předměty a pomůcky ke každodennímu životu si vikingské ženy
připínaly na další brože, či uvazovaly kolem zápěstí (kapsy nebyly zvykem).
Plášť, též upevněný ozdobnou broží, nosívaly pouze v chladném počasí, a
členky bohatší společenské vrstvy nosívaly i kožešiny (tím se ale neomezujeme
a doplňky z kožešin si děti samozřejmě mohou opatřit :D).

Na tábor doporučujeme ušít/koupit tradiční tuniku ke kolenům, či s rozparkem,
aby se v ní dalo běhat. Pokud budete šít šaty (návrh na střih uprostřed dole),
doporučujeme také s rozparkem. Zástěra je velmi jednoduchá na ušití (návrh na
takový střih vlevo dole), ale fantazii se meze nekladou. Bude-li se vám chtít,
můžete spodní lem šatů/tuniky/zástěry ozdobit vyšívanými vzory, či si je děti
mohou sami pokreslit (dbejte však na to, aby obrázky byly alespoň trošku
tematické, např. šaty s obrázkem My Little Pony či Spidermanem vikingové
určitě nenosili :D). Pokud chcete ušít delší šaty, je vhodné mít i druhou
“sportovní” tuniku na běhání či výlety.

Pokud se Vám však nechce šít, krásný kostým se dá vytvořit i několika
doplňky. Například holčička na obrázku vlevo dole má na sobě obyčejné šedé
šaty a spousty doplňků, které z ní dělají pravou vikingskou dívku! (jednoduchá
vestička z kožešiny, opasek, kožená čelenka, několik přívěsků na krku a píšťala
ze zvířecího rohu). Inspirace pro doplňky najdete na třetí straně tohoto
dokumentu, společně s klučičími doplňky.

Odkaz na video s tutoriálem na zástěrové šaty v angličtině: https://youtu.be/Y0cNIUA5nl4

Obchod s kostýmy: https://www.fantasyobchod.cz/historicke-larp-kostymy ; http://hurka.uhobitu.cz/ ;
http://www.karavanabrno.cz/index.php

https://www.fantasyobchod.cz/historicke-larp-kostymy
http://hurka.uhobitu.cz/
http://www.karavanabrno.cz/index.php


Chlapci

Vikingští mužové nosívali obyčejné tuniky přepásané koženým páskem. Na
něm měli upevněné zbraně a popřípadě jiné pomůcky, jež potřebovali ke
každodennímu životu. Přes ramena měli plášť, podobný tomu ženskému,
upevněný ozdobnou broží a spuštěný přes rameno ruky, kterou tasili zbraň.
Podle toho se tedy dalo na první pohled poznat, zda je viking levák, či pravák.
Muži své oblečení nezdobili tak často, jako ženy, neznamená to však, že si
děti své oblečení ozdobit nemohou :D. Jak jsme však psali již u dívčích
oděvů, dbejte na tematiku ozdob, aby se nám po táboře
neproháněli vikingové s Batmanem na tunikách :D.

Do boje nosívali vikingové kožené helmy, které jsou velmi
obtížné na vytvoření a velmi drahé na koupi. Pro náš tábor
jsou však helmy zbytečné (v bojovkách bychom je dětem
stejně nedovolili nosit) a tudíž si s jejich sehnáním
nemusíte dělat starosti. Avšak, pokud byste svým dětem
chtěli koupit nějaké přilby, tak zásadně BEZ rohů, jaké
jsou vidět velmi často při, bohužel chybném, zobrazení
vikingů (příklad takové chybné přilby můžete vidět na obrázku chlapce
vpravo dole).

Na tábor tedy doporučujeme chlapcům obyčejné tuniky (návrh na střih na
obrázku dole vlevo), bílé, ale v přírodních barvách by se určitě hodily víc
(hnědá, zelená, přírodní bavlna). Kožený pásek, klidně více ozdobný než na
obrázku vpravo, a popřípadě i plášť s ozdobnou broží. Stejně jako u dívek,
krásný vikingský kostým můžou dělat i speciální doplňky. Chlapec na
obrázku vpravo dole má například ozdobný kožený pásek i přes ramena a
plášť z kožešiny. S obyčejným černým trikem tak vypadá jako opravdový
viking :D, pokud ovšem nepohlížíme na jeho přilbu (inspiraci na doplňky
najdete na třetí stránce tohoto dokumentu).

Návod na ušití tuniky: http://www.larp.cz/clanek/1435/vyroba-tuniky

Obchod s kostýmy: https://www.outfit4events.cz/czk/kategorie/446-vikinske-vikingske-kostymy/

 



Doplňky

Jako doplněk ke kostýmu může sloužit například

tašvice, opasky, čepice, váčky, kožešinky, nátepníky, náramky,
přívěsky,



Inspirace na kostýmy a doplňky

Inspirovat se můžete například i filmem Jak vycvičit draka :)

 






