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Zateknete li se ljeti na otoku Krku, možda će te 

prisustvovati i kojoj folklornij priredbi. Ako budete 

gledali starinski krčki ples tanac i slušali svirku na 
sviralama, sopelama, uvjerit će te se kako je 

zanimljiva bila nekadašnja domaća odjeća. 

Muške hlače nisu bile krojene kao današnje, već s 

visećim i nabranim središnjim dijelom. Košulja je 
bila bez ovratnika, pa se pod vrat vezala vrpcom. 

Na glavu su navlačili kapu pletenu od modre vune 

u obliku tuljca, s kitom na kraju, koja im je padala 
preko ramena. Takva ih je kapa dobro štitila od 

hladnoće i vjetra kad bi noću odlazili u ribolov. 

Žene su preko lijepe bijele košulje s ovalnim 

izrazom nosile suknje od tanke vunene tkanine. 
Dio suknje iznad struka izgledao je kao prslučić, 

pripijen uz tijelo i s uskim naramenicama.Donji je 
dio bio složen u čvrste nabore i ukrašen 

raznobojnim porubima, što sve posebno slikovito 

izgleda kad se žena pri plesu jako vrti, pa se 
suknja raširi. Na glavi su nosile uak i dugaćak 

povoj, zvan rub, različto slagan prema tome je li 
ga nosila starija ili mlađa žena. 

Otok Pag poznat je po prekrasnoj čipki koju Pažanke izrađuju od bijeloga konca. Čipka je i sastavni dio   
njihove nošnje, pa se je može vidjeti na prsnom dijelu  

košulje kako viri ispod kratkog tamnog kaputića. 

Tom dragocjenom čipkom urešen je i rubac što 

ga nose na glavi. On je jako uškrobljen i složen 
u kruti trokutasti oblik, koi je još učvršćen 

zlatnom ili srebrnom filigranskom iglom. Pažanke 
vole takav nakit pa u svečanim prigodama nose i 

ogrlice od filigranskih kuglica te naušnice s 

privjescima. 

Možda će vas najviše začuditi ženska nošnja na 
otoku Susku jer se ona doista razlikuje od svih 

ostalih naših nošnji. Naime, žene na Susku svoju 

suknju su jako skratile. Kako ispod suknje nose 
nekoliko uškrobljenih podsuknja, podsjećaju na 

balerine. Tako kratka odjeća ostavlja vidljivima 
noge, pa na njih navlače dugačke čarape pletene 

vunom žarkih boja i obuvaju cipele izrađene od 
pusta. 

 

 

  



FELSŐ ADRIA partjának népviselete 
 

  

 
Ha nyáron az Adria egyik szigetén találja magát, az is lehet, hogy egy népművészeti fesztiválon találja 

magát. Ha meglátja a régi Krk sziget táncát és meghallja a zenét, ahol a fuvola levegő után kapkod, 
meg fogja győzni, hogy milyen érdekes is a régi népi viselet. 

 
A férfiak nadrágját ugyanúgy szabták mint ma, de lógó és hajtogatott középső része volt. Az ing 

gallérját, a nyaknál kötött szalaggal kötötték össze. A fejre kötött kék, kúp alakú gyapjúsapkát tettek, 

melynek bojtos vége a vállra hullott. Az ilyen sipka jól védett a hideg éjjeli szél ellen, amikor elmentek 
a férfiak halászni. 

 
A nők szép fehér inget hordtak és vékony gyapjúszövet szoknyát viseltek. A derék fölötti ruha úgy 

nézett ki, mint egy fűző és feszesen a test vonalait követte és a szűk „naramenicama”-val, pánttal 

rögzült a vállon. A lenti részen színes és díszített élű szoknyát viseltek, mely különösen élénknek tűnik, 
amikor a nők a tánc közben forognak, és a szoknya megemelkedik. A fejükön kendőt viseltek, amely 

eltérő volt aszerint, hogy viselője fiatalabb vagy idősebb nő. 
 

Pag szigetén híres a gyönyörű Pažanke, azaz a fehér színű csipke. A csipke szerves része a 
népviseletnek ugyanúgy, mint a felsőtesten viselt fehér ing és a rajta viselt sötét kabát. Gazdagon 

díszített a csipke fejdísz. Ezt keményítették és merev háromszög alakúra hajtogatják, amit több 

vékony arany vagy ezüst tűvel rögzítettek. A Pažanke-t különleges alkalmakkor nyaklánccal, gyönggyel 
díszített ékszerrel fűzték össze. 

 
Lehet, hogy a legtöbb nő meglepődik a szigeten viselt „susak” láttán, mert ez tényleg eltér az összes 

többi viselettől. A nők susak szoknyája nagyon lerövidült. A szoknya alatti keményített alsószoknya a 

balerinákra emlékeztetnek. Ezáltal a rövid ruha láthatóvá teszi a lábakat, amelyre élénk színű harisnyát 
és cipőt húztak.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: 

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

http://www.perla-pag.hr/index.php/hr/upoznajte-pag/kultura-i-tradicija/7-narodna-nosnja 
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