
Så du ska sy ditt första plagg? Roligt!

I SCA så är det ”försök till dräkt” som gäller. Vilket innebär att ett lakan som
sitter ihop med säkerhetsnålar, ett helt maskinsytt plagg och ett helt handsytt,
historiskt korrekt plagg är precis lika rätt för SCA. Du bestämmer vilken nivå
du vill ligga på - och INGEN kan komma och säga att det är fel.

För första eventet så kan en tunika och ett par diskreta svarta byxor och ett
par diskreta skor vara alldeles perfekt för en kille. För en tjej så är det lika lätt
att sy en enkel klänning (man bara gör en väldigt lång tunika) och ett par
diskreta skor vara det lättaste. Och det finns de som kör på det här år efter år -
och INGEN kan komma och säga att det är fel. Och som utveckling på det så
är det ingen som säger att killar behöver ha manskläder och tjejer
kvinnokläder - man har det man är bekväm i.

För att sen utveckla lite mer, så sysslar vi med allt före år 1600. Vilket gör att
en tunika/lång enkel klänning är det bästa nybörjarplagget. Vill man sen
fortsätta göra plagg som är mer komplicerade så inkluderar vi vikingatid,
medeltid och renässans och en hel hög tider till som infinner sig efter det,
men dessa tre är de vanligaste. Om du redan nu vet att du är sugen på att köra
lite mer åt historiskt korrekt-hållet (HK) senare är en tunika/klänning i
vitt/oblekt linne som inte sitter åt en superbra början - faktiskt något jag
rekommenderar alla att börja med, för då kan man alltid ha plagget sen oavsett
om man vill köra HK eller fortsätta ha ett försök till dräkt.

Material är ju alltid lite svårt att veta vad man ska ha. Här är en liten
snabbguide:

Historiskt korrekta alternativ: Linne: Kostar ca 95kr/m, finns på flera ställen.
Oblekt eller vitt används HK till särken, dvs underkläderna.

blir kallt när det blir fuktigt (bra på varma sommardagar, dåligt på kalla
kvällar)
kostar inte så mycket
kan ”bränna” mot huden i solen om det blir för varmt



Ylle: Kostar allt från 125-800kr/m, med ett snittpris på 250kr/m. Finns på
flera ställen. 100% ylle har bäst egenskaper när det kommer till kyla och
värme - men man måste inte bry sig om det. Finns i de flesta färger.

funkar lite som en termos. Håller dig varm på kalla dagar, sval på varma
dagar (faktiskt!)
är lite dyrare, men om man tar hand om det så håller det länge
man bör ha en särk av linne underst

Sammet: Finns i ett otal olika varianter, men bomullssammet ser bra ut och
kostar inte skjortan. Används i renässanskläder framförallt.

används i finkläder, så det är kanske inte det man börjar att sy i.

Andra alternativ: Bomull: Fungerar och ser ut ungefär som linne. Flanelltyger
kan vara himla sköna att ha på sig! Finns i alla de tusen varianter.

fungerar som linne när det blir blött.
väldigt billigt

Polyester: Många tyger du hittar på Stoff & Stil, Ohlssons tyger m.fl. (inte
specificerade på återskapning) innehåller en viss mängd polyester eller
liknande material. Vad man bör vara medveten om är att det ger tyget
framförallt fyra egenskaper:

det kan bli väldigt brandfarligt om det är mycket polyester i ett tyg.
Planerar man att spendera hela kvällen vid lägerelden vill man inte ha
alltför hög % polyester i tyget.
Ylle som är uppblandat med polyester förlorar tyvärr mycket av sina
”termosegenskaper”. Kan man leva med det, så spelar det ju ingen roll.
ofta billigare
min personliga erfarenhet är att tyg med polyester ”noppar sig” fortare.
Men jag kan ha fel, det kan bara vara tygernas allmänna kvalité som varit
dålig.



Så, var köper man då tyg? Och tygprover?

= inte haft kontakt med själv, men hört från andra att de beställt därifrån.
Tygprover har Ylffwa (Minna) i mängder. Fråga henne!
kastellan@attemark.se

Inköpsställen för HK tyger är framförallt medeltidsmode.se i Staffanstorp
korps.se i Söderköping handelsgillet.se historiskarum.se i Visby linnehem.se
svartakatten.com i Solna

Inköpsställen för tyger i allmänhet (och man kan ha tur där med, speciellt med
linne) stoffochstil.se i Malmö (bl.a.) ohlssonstyger.se i Malmö (bl.a.) ikea.se i
Malmö (bl.a.) tyg.se gittesstuvkalla.se i Rinkaby (Kristianstad) tygpunkten.se i
Kävlinge jonic-textil.se sy-stugan.se norrliving.se textilonnet.se
cheapfabrics.co.uk second hand-butiker & loppisar kan man ha väldigt mycket
tur på.
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