
NOŠNJE DALMATINSKOG ZALEĐA 

Većina seljaka u dalamtinskom zaleđu bavila se uzgojem ovaca. Od tih mirnih 

životinja imali su mnogostruku korist. Mlijeko i meso bili su sastavni dijelom 

svakodnevne prehrane, prodajom janjadi zarađivali su novac, u mješine su 

pohranjivali namirnice ili su od njih izrađivali glazbala, a od kože pleli opanke. 

Usto, posebnu su korist imali od runa, što su ga u ljtnim mjesecima šišali s 

ovaca. Nakon što bi ga očistile i oprale djevojke su i žene od runa ispredale 

vunenu nit. Od te domaće vune, koju su same znale i obojiti,tkale su tkanine ili 

plele pojedine odjevne predmete. Dio vunenih tkanina podvrgavale su još 

postupku stupanja, tj.odnosile su ih u posebne uređaje zvane stupe , gdje su 

valjanjem u tekućoj vodi i udaranjem pomoću drvenih batova pretvarale u 

gustu zbijenu i nepropusnu tkaninu, sukna. Kad sve to znamo bit će nam 

razumljivo zašto su u nošnji stanovništva dalmatinskog zaleđa više prevladavali 

vuneni i sukneni dijelovi, a manje platneni. 

Osim toga 

valja 

spomenuti još 

jednu 

zajedničku 

značajku, ato 

je 

mnogostruka 

upotreba 

srebrnog 

nakita, 

posebice u 

srebrnoj odjeći. 

To su u ženskoj 

nošnji mogli biti lančići s različito uobličenim privjescima, ukrasne igle s 

maštovito izvedenim glavicama, ali i puko nizanje srebrnog novca. Ovo 

posljedne naručito je dolazilo do izražaja u odjeći djevojaka koje su dorasle 

udaji. Tako je primjerice u nošnji oko Vrlike bilo uobičajeno da udavače preko 

odjeće nedjeljom stave prednji prevjes, zvan đerdan, koji je sav bio ispunjen 



našivenim srebrnim kovanicama. Možete si zamisliti kako je pri plesu u 

nedeljnom kolu taj đerdan lijepo zveckao. 

 

Za mušku su odjeću bile karakteristične metalne ploče, ponekad s umetnutim 

poludragim kamenjem, te nizovi srebrnih polukugli, zvanih toke, što su ih 

prišivali na prednje dijelove suknenih prsluka. To se još i danas može vidjeti na 

odjeći svečano oprenljenih momaka koji se nalaze u pratnji alkara u vrijeme 

održavanja viteškog natjecanja u Sinju.Premda platnenih dijelova ima manje, 

ipak su ženske 

košulje 

stanovništva 

dalmatinskog 

zaleđa bile 

poznate po svom 

osebujnom vezu. 

Prsni dio , rukave 

i donje rubove 

marljiv ženski 

svijet ispunio je 

sitnim 

geometrijskim 

motivima u crvenoj 

ili modroj boji , koji su se lijepo isticali na podlozi od bijelog domaćeg platna. 

 

  



DALMÁT HEGYHÁT NÉPVISELETE 

 

A Dalát hegyvidéken legtöbb termelő birkatenyésztéssel foglalkozott. Ezek a 

békés állatok hozták a legtöbb hasznot. Régen a tej és a hús volt a napi étrend 

szerves része, bárányok kereskedelmével szereztek pénzt, a bőrükben 

élelmiszert tároltak, vagy azokból készítettek hangszereket, bőrből kötött 

szandált. Ezen kívül különleges értékű volt a gyapjú. Nyírás után 

megtisztították, a lányok és a nők gyapjú fonott szálat készítettek belőle. Ezt a 

házi készítésű gyapjút maguk festették és fontak belőle szövet vagy kötött 

egyedi ruhadarabokat. Mindebből megérthetjük, hogy a dalmát lakosság 

népviseletében miért terjedt el a gyapjú használata. 

Ezen kívül meg 

kell említeni 

még egy közös 

vonást, az 

ezüstékszerek 

használatát, és 

főleg az 

ezüstdíszítést a 

ruhán. Ezek a 

női ruhák 

esetén láncok, 

medálok, 

dekoratív, 

ötletes felhasználása például drót ezüst érmékkel való díszítést jelenti. Ez 

utóbbi különösen azok lányok ruhájánál használták, akik férjhez mennek. 

Például Vrlika város körül gyakori hétvégi népviselet volt „udavače”, az 

úgynevezett nyaklánc, ami valóban tele van varrott ezüst érmékkel. El lehet 

képzelni, hogy milyen élmény egy hétvégén hallani a nyaklánc szép csörgő 

hangját tánc közben!  



A férfi népviselet része egy jellegzetes fémlemez, amelyet néha 

féldrágakövekkel raknak ki és húrokkal, ezüst gömbökkel, úgynevezett 

áramlatokkal 

díszítenek. Erre veszik 

fel a varrt elülső 

„suknenih”-t, azaz a 

mellényt. Ez az 

ünnepélyes viselet ma 

is látható azon férfiak 

ruházatán, akik Alkars 

idején a Sinj város 

lovagi versenyen 

vesznek részt. Ez egy 

hagyomány, amely a 

régi etruszk királyi 

versenyeket eleveníti 

meg és az UNESCO 

Világörökségi 

emlékként tartja 

nyílván. A „premda” 

ruha kevésbé ismert, a nők ingét díszíti. A mellkasi részt, a nők szorgalmasan 

apró kör alakú piros vagy kék színű motívumokkal díszítettek, amit még szépen 

kiemelt a derékra felvett fehér szőttes. 

 

Készítette: 

Bajor Nada, Bajor Ferenc 

 

 

  



Forrás: 

http://www.hrvatskifolklor.net/php/narodnenosnjehrvatskehf.php 

https://www.google.hu/search?q=Alkars&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiHk

qjcuq_QAhVrBsAKHcfVDwgQ_AUICSgC&biw=1280&bih=894#imgrc=qDppSXJP5PZWyM%3A 

https://www.google.hu/search?q=Alkars&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiHk

qjcuq_QAhVrBsAKHcfVDwgQ_AUICSgC&biw=1280&bih=894#imgrc=Xkdc2zspmlKi5M%3A 

https://www.google.hu/search?q=Alkars&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiHk

qjcuq_QAhVrBsAKHcfVDwgQ_AUICSgC&biw=1280&bih=894#imgdii=A34N5wVe_bv3fM%3A%3BA34

N5wVe_bv3fM%3A%3B16MRe_zhqFOTaM%3A&imgrc=A34N5wVe_bv3fM%3A 

http://www.gettyimages.co.uk/detail/news-photo/alkars-procession-through-the-city-of-zagreb-on-

the-news-photo/525267118#alkars-procession-through-the-city-of-zagreb-on-the-occasion-of-300-

picture-id525267118 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sinjska_alka 

 

 

 

 

http://www.hrvatskifolklor.net/php/narodnenosnjehrvatskehf.php
https://www.google.hu/search?q=Alkars&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiHkqjcuq_QAhVrBsAKHcfVDwgQ_AUICSgC&biw=1280&bih=894#imgrc=qDppSXJP5PZWyM%3A
https://www.google.hu/search?q=Alkars&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiHkqjcuq_QAhVrBsAKHcfVDwgQ_AUICSgC&biw=1280&bih=894#imgrc=qDppSXJP5PZWyM%3A
https://www.google.hu/search?q=Alkars&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiHkqjcuq_QAhVrBsAKHcfVDwgQ_AUICSgC&biw=1280&bih=894#imgrc=Xkdc2zspmlKi5M%3A
https://www.google.hu/search?q=Alkars&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiHkqjcuq_QAhVrBsAKHcfVDwgQ_AUICSgC&biw=1280&bih=894#imgrc=Xkdc2zspmlKi5M%3A
https://www.google.hu/search?q=Alkars&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiHkqjcuq_QAhVrBsAKHcfVDwgQ_AUICSgC&biw=1280&bih=894#imgdii=A34N5wVe_bv3fM%3A%3BA34N5wVe_bv3fM%3A%3B16MRe_zhqFOTaM%3A&imgrc=A34N5wVe_bv3fM%3A
https://www.google.hu/search?q=Alkars&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiHkqjcuq_QAhVrBsAKHcfVDwgQ_AUICSgC&biw=1280&bih=894#imgdii=A34N5wVe_bv3fM%3A%3BA34N5wVe_bv3fM%3A%3B16MRe_zhqFOTaM%3A&imgrc=A34N5wVe_bv3fM%3A
https://www.google.hu/search?q=Alkars&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiHkqjcuq_QAhVrBsAKHcfVDwgQ_AUICSgC&biw=1280&bih=894#imgdii=A34N5wVe_bv3fM%3A%3BA34N5wVe_bv3fM%3A%3B16MRe_zhqFOTaM%3A&imgrc=A34N5wVe_bv3fM%3A
http://www.gettyimages.co.uk/detail/news-photo/alkars-procession-through-the-city-of-zagreb-on-the-news-photo/525267118#alkars-procession-through-the-city-of-zagreb-on-the-occasion-of-300-picture-id525267118
http://www.gettyimages.co.uk/detail/news-photo/alkars-procession-through-the-city-of-zagreb-on-the-news-photo/525267118#alkars-procession-through-the-city-of-zagreb-on-the-occasion-of-300-picture-id525267118
http://www.gettyimages.co.uk/detail/news-photo/alkars-procession-through-the-city-of-zagreb-on-the-news-photo/525267118#alkars-procession-through-the-city-of-zagreb-on-the-occasion-of-300-picture-id525267118
https://en.wikipedia.org/wiki/Sinjska_alka

