


Ewa Filipiak
Od ponad 20 lat związana z pracownią strojów 
historycznych i teatralnych. Krawcowa z pasją, której 
dzieła można podziwiać na scenach teatrów i oper 
w całej Polsce. Szyje dla pasjonatów, zespołów 
ludowych, grup rekonstrukcyjnych i filmu. Razem 
z igłą i nitką wędruje przez różne epoki nie bojąc 
się wyzwań. Wertuje książki i publikacje, by jak 
najwierniej uchwycić klimat minionych czasów 
w tiulu, koronkach i haftach.

Ewa Filipiak podczas przygotowywania wykrojów krawieckich strojów biskupiańskich 
korzystała z książki pt. „Atlas Polskich Strojów Ludowych: Strój dzierżacki” Adama 
Glapy oraz z oryginalnych strojów udostępnionych przez Biskupiański Zespół 
Folklorystyczny z Domachowa i Okolic.

Nazewnictwo poszczególnych elementów stroju w gwarze biskupiańskiej zaczerpnięto z materiałów źródłowych opracowanych na potrzeby 
słownika gwary planowanego do wydania w ramach projektu współpracy „Odrębność kulturowa łączy obszary Wielkopolski i Kujaw”.

Zdjęcia:
Mateusz Kapała

Na zdjęciach:
Maria Polowczyk i Krzysztof Polowczyk – członkowie 

Biskupiańskiego Zespołu Folklorystycznego
z Domachowa i Okolic

Skład i druk:
Drukarnia Mprint.pl

Wydawca:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska
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Oddajemy w ręce Czytelników instrukcję szycia i wykroje krawieckie 
strojów biskupiańskich: stroju mężatki i mężczyzny żonatego na 
Biskupiźnie z I poł. XX wieku. Celem publikacji jest upowszechnienie 
i promocja tych strojów nie tylko na Biskupiźnie, ale też na całym 
obszarze LGD Gościnna Wielkopolska. Wydane dotąd opracowania 
opisywały i ukazywały dokładnie, dzięki bogatemu materiałowi 
zdjęciowemu i rycinom, stroje na Biskupiźnie dla różnych grup 
wiekowych w minionych czasach. Jednak do tej pory żadne z nich 
nie prezentowało w takiej formie instrukcji szycia poszczególnych 
elementów strojów: kobiecego i męskiego. Niniejsza publikacja zawiera 
gotowe wykroje dla wybranych rozmiarów w skali 1:1, które wystarczy 
skopiować i przenieść na materiał. Przy opisie poszczególnych 
elementów stroju znaleźć można również informacje o współczesnych 
tkaninach, z których można uszyć takie stroje. We wcześniejszych 
publikacjach i opracowaniach można natknąć się na określenia 
dawnych tkanin jak: menczester, drelich, opal, sukno, żorżeta czy 
barchan, ale wiele z tych tkanin jest po prostu dziś niedostępnych, 
a pod starą nazwą kryje się często tkanina o zupełnie innym wyglądzie, 
fakturze i składzie. Mamy nadzieję, że wykroje i instrukcja szycia 
zainspirują do sięgnięcia do tradycji, swoich korzeni. Może staną się 
one punktem wyjścia do połączenia starego i tradycyjnego z czymś 
zupełnie nowym. Jeśli tak, chętnie poznamy efekty samodzielnej 
pracy i zaprezentujemy je na naszej stronie 
internetowej lub na FB. 

Życzymy wiele inspiracji i ciekawych
pomysłów.

Marian Poślednik
Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa 
Działania Gościnna Wielkopolska” w Pępowie
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Halka

Polecany materiał:
Płótno białe (3 m)

Dodatki:
1 guzik, bawełniana koronka

Ilość elementów kroju halki:
1. Pasek (dopasowany do sylwetki): 1x 
2. Halka: 2 prostokąty: prostokąt o wymiarach 
     60,5 cm x 86 cm: 1x ; prostokąt
     o wymiarach: 60,5 cm x 172 cm: 1x
3. Falbana: 1 prostokąt o wymiarach:
     22 cm x 516 cm. Można zszyć mniejsze falbany, 
     np. 22 cm x 86 cm (6x) – falbana powinna być 
     co najmniej 3 razy dłuższa niż szerokość halki.
4. Kieszonka: prostokąt o wymiarach
     14 cm x 15 cm: 1x

Opis wykonania:
  1. Przygotować tkaninę na halkę: dwa prostokąty,
       falbanę oraz kieszonkę. 
  2. Długość halki z falbaną dopasować do długości spłódnika.
  3. Skroić pasek do halki w kształcie prostokąta. Pasek
       dopasować do sylwetki. 
  4. Zszyć jeden bok halki po długości tkaniny. 
  5. Zszyć drugi bok halki zostawiając u góry rozcięcie
       o długości 20 cm. Zszyty bok z rozcięciem jest przodem
       halki.
  6. Na całej szerokości halki umarszczyć równomiernie
       materiał u góry. Wszyć pasek dopasowany do sylwetki. 
  7. Pod paskiem z przodu naszyć kieszonkę. 
  8. U dołu halki doszyć umarszczoną falbanę. Nad falbaną
       odszyć kilka zakładek i zaprasować je do dołu. 
  9. U dołu halki na szwie łączącym z falbaną lub nad 
       zakładkami naszyć bawełnianą koronkę. 
10. Przyszyć guzik. 
11. Halkę wykrochmalić, by nadała kształt spłódnikowi. 
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Watówka\barchaniok

Polecany materiał:
Flanela (2 m)

Dodatki:
1 guzik

Ilość elementów kroju watówki:
1. Pasek (dopasowany do sylwetki): 1x 
2. Watówka: prostokąt o wymiarach
     2 m x 70 cm: 1x 
3. Kieszonka: prostokąt o wymiarach
     14 cm x 15 cm: 1x

Opis wykonania:
1. Przygotować tkaninę na watówkę: pasek, prostokąt
     o szerokości 2 m i długości 70 cm oraz kieszonkę. 
2. Skroić pasek do  watówki w kształcie prostokąta.
     Pasek dopasować do sylwetki.
3. Zszyć bok zostawiając u góry rozcięcie o długości
     20 cm. Zszyty bok z rozcięciem jest przodem watówki.
4. Na całej szerokości watówki umarszczyć równomiernie
     materiał u góry. Wszyć pasek dopasowany do sylwetki. 
5. U dołu watówki zrobić 2 zakładki. 
6. Pod paskiem z przodu naszyć kieszonkę. 
7. Przyszyć guzik.
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Spłódnik

Polecany materiał:
Tkanina wełniana lub tkanina bawełniana
z elastanem (3 m)

Dodatki:
2 guziki

Ilość elementów kroju spłódnika:
1. Pasek (dopasowany do sylwetki): 1x 
2. Spłódnik: prostokąt o wymiarach:
     3 m x długość spłódnika dopasowana do
     sylwetki (doliczyć 12 cm materiału na
     ułożenie zakładek u dołu spłódnika): 1x

Opis wykonania:
1. Przygotować tkaninę na spłódnik: pasek i prostokąt 
     o szerokości 3 m i długości zależnej od długości 
     planowanego spłódnika.
2. Długość spłódnika dopasować do sylwetki.  Doliczyć 12 cm 
     materiału na ułożenie zakładek u dołu spłódnika.
3. Skroić pasek do spłódnika w kształcie prostokąta. Pasek 
     dopasować do sylwetki. Uwzględnić regulację talii przy 
     pomocy drugiego guzika.
4. Zszyć bok zostawiając u góry rozcięcie o długości 20 cm. 
     Zszyty bok z rozcięciem jest przodem spłódnika.
5. Na całej szerokości spłódnika umarszczyć równomiernie  
     materiał u góry. Wszyć pasek dopasowany do sylwetki.
6. U dołu spłódnika zrobić 4-6 zakładek.
7. Przyszyć guziki (1 guzik do zapięcia spłódnika, drugi 
    do regulacji talii).
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Opis wykonania:
1. Przed skrojeniem: przerysować na papier wykrój 
     z arkusza uwzględniając przy tym kolor turkusowy 
     i wzór linii dla odpowiedniego rozmiaru dla 
     modelu: „zapaska/fartuszek”, następnie wyciąć 
     wszystkie elementy wykroju.
2.  Wszystkie elementy wykroju w odpowiedniej ilości 
     przerysować na tkaninę złożoną prawą stroną
     do środka.
3. Pasek/ wiązanie dopasować do sylwetki.
4. Prostokąt zapaski o szerokości 1 m i długości 
     równej długości spłódnika lub nieco krótszej 
     przyszyć do paska. Doliczyć 12 cm materiału
     na ułożenie zakładek u dołu zapaski. Lekko
     umarszczyć tkaninę na szerokości połowy obwodu 
     talii.
5. U dołu zapaski zrobić 4-6 zakładek.

Zapaska\fartuszek

Polecany materiał:
Atłas lub żakard atłasowo-jedwabny (1 m)

Oznaczenie na arkuszu wykrojów:
Kolor: turkusowy

Ilość elementów kroju zapaski:
1. Pasek (dopasowany do sylwetki): 1x 
2. Zapaska: prostokąt o szerokości 1 m i długości 
     równej długości spłódnika lub nieco krótszej
     (doliczyć 12 cm materiału na ułożenie 
      zakładek u dołu zapaski): 1x

21

Zapaska

/ 1
3
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Kabat

Polecany materiał:
Tkanina sukienna koloru czarnego (2 m),
podszewka (2 m), flizelina (1 m)

Dodatki:
6 czarnych guzików na stopce, 6 czarnych haftek

Oznaczenie na arkuszu wykrojów:
Kolor: zielony

Opis wykonania:
1. Przed skrojeniem: przerysować na papier wykrój
    z arkusza uwzględniając przy tym kolor zielony
    i wzór linii dla odpowiedniego rozmiaru dla
    modelu: „kabat”, następnie wyciąć wszystkie 
    elementy wykroju.
2. Wszystkie elementy wykroju w odpowiedniej ilości 
    przerysować na tkaninę złożoną prawą stroną
    do środka, dodać po 1 centymetrze na szwy. 
3. Powtórzyć wszystkie ww. kroki z podszewką.
4. Kołnierz, mankiety, przód łącznie z falbanami
     przednimi (nr 10), tył włącznie z falbanami tylnymi 
    (nr 9) podkleić flizeliną.
5. Złożyć kołnierz prawą stroną do prawej i odszyć
    naokoło, zostawić otwór wokół szyi. Wywrócić 
    całość przez pozostawiony otwór na prawą stronę. 
6. Zszyć wszystkie części tyłu zaczynając od środka 
     pleców po kolei: od największych do najmniejszych 
     elementów (od Tył (1) do Tył (4)) do szwa, który 
     łączy przód z tyłem.
7. Zszyć ramiona.
8. Powtórzyć wszystkie ww. kroki z podszewką.

   7. Rękaw (2): 2x
   8. Kołnierz: 2x
   9. Tył (falbany tylne): 8x
10. Przód (falbany przednie): 2x
11. Mankiet do naszycia: 2x
12. Zapięcie: 4x

   9. Każdy z rękawów zszyć po krótkim szwie. Następnie 
       naszyć mankiety, rękawy zszyć po długim szwie 
       zostawiając u dołu 3-centymetrowe rozcięcia. 
10. Powtórzyć wszystkie ww. kroki z podszewką 
       pomijając naszycie mankietu (nie ma go na 
       podszewce): złożyć prawą stronę każdego
       z rękawów z prawą stroną podszewki rękawów
       i odszyć na dole tworząc w każdym rękawie 
       rozcięcie w szwie o długości 3 cm. Wywrócić 
       wszystko na prawą stronę.
11. Zszyć wszystkie elementy tyłu (nr 9) i przodu
       (nr 10) ze sobą po prostych liniach tworząc falbanę 
       tylną i przednią. To samo zrobić z podszyciem.
12. Następnie złożyć prawą stronę tkaniny do prawej 
       strony podszewki i odszyć po dłuższym boku (dół 
       kabata), wywrócić na prawą stronę i połączyć z górą 
       kabata.
13. Wszyć kołnierz i rękawy. 
14. Przyszyć haftki do przodu kabata.
15. Odszyć zapięcie i przyszyć z przodu w łączeniu
       z talią.
16. Przyszyć guziki do zapięcia. 

  Ilość elementów kroju kabata:
   1. Przód: 2x
   2. Tył (4): 2x
   3. Tył (3): 2x
   4. Tył (2): 2x
   5. Tył (1): 2x
   6. Rękaw (1): 2x

8

4

11

10

2

9

3

5

1

7
6

12

Przód

Mankiet

Przód
(falbana przednia)
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Klapica i kryz

Nieodzownymi elementami stroju mężatki na Biskupiźnie były klapica 
z jedwabnicą i wstęgami oraz kryz. Zarówno w przeszłości jak i teraz 
klapica i kryz wykonywane były przez „wyszywoczki”1 i „kopczorki”2. 

1,2 – Adam Glapa, Atlas Polskich Strojów Ludowych. Strój dzierżacki, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze,  Poznań, 1953, str. 48.
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Kłoszulka

Polecany materiał:
Białe płótno lub batyst (1,50 m), flizelina (20 cm)

Dodatki:
7 białych guzików, bawełniana koronka

Oznaczenie na arkuszu wykrojów:
Kolor: czerwony

Ilość elementów kroju kłoszulki
  1. Rękaw: 2x
  2. Tył: 1x (nie przecinać)
  3. Przód: 2x
  4. Pliska: 2x
  5. Mankiet (część wierzchnia i spodnia): 4x

1

2

3

4

5

/1 2 /1 2 Przód

Pliska

Mankiet

Opis wykonania:
1. Przed skrojeniem: przerysować na papier wykrój
     z arkusza uwzględniając przy tym kolor czerwony
     i wzór linii dla odpowiedniego rozmiaru dla 
     modelu: „kłoszulka”, następnie wyciąć wszystkie 
     elementy wykroju.
2. Wszystkie elementy wykroju w odpowiedniej ilości 
     przerysować na tkaninę złożoną prawą stroną do 
     środka, dodać po 1 centymetrze na szwy.
3. Pliskę, mankiety i brzeg przodu kłoszulki
      po długości podkleić flizeliną (szerokość 
      podklejenia: 4cm).
4. Zszyć ramiona przodu i tyłu oraz boki.
5. Z przodu odszyć listwę kłoszulki szeroką
     na 3 centymetry.

  6. Odszyć i wszyć pliskę.
  7. Zszyć każdy z rękawów po długości, zostawić
       na dole rozcięcie długie  na 5 centymetrów.
  8. Rękawy wykończyć mankietem. Mankiety przy 
       kłoszulce mają część wierzchnią i spodnią.
  9. W brzeg mankietów wszyć bawełnianą koronkę.  
10. Wszyć rękawy lekko marszcząc je w główce
       na wysokości szwu ramiennego. Szew rękawa 
       powinien stykać się ze szwem bocznym kłoszulki.
11. Przyszyć guziki.
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Kłoszula 

Polecany materiał:
Białe płótno (2 m), flizelina 20 cm

Dodatki:
8 białych guzików 

Oznaczenie na arkuszu wykrojów:
Kolor: pomarańczowy

  Ilość elementów kroju kłoszuli:
  1. Tył: 1x (nie przecinać)
  2. Mankiet: 2x
  3. Stójka: 2x 
  4. Listwa 2x
  5. Rękaw: 2x
  6. Karczek: 2x 
  7. Przód: 2x 

Opis wykonania:
1. Przed skrojeniem: przerysować na papier wykrój
     z arkusza uwzględniając przy tym kolor 
     pomarańczowy i wzór linii dla odpowiedniego 
     rozmiaru dla modelu: „kłoszula”, następnie wyciąć 
     wszystkie elementy wykroju.
2. Wszystkie elementy wykroju w odpowiedniej ilości 
     przerysować na tkaninę złożoną prawą stroną do 
     środka, dodać po 1 centymetrze na szwy.
3. Stójkę, mankiety i listwę podkleić flizeliną.
4. Tył kłoszuli połączyć z tyłem karczka.
5. Zszyć ramiona i boki. 
6. Następnie zszyć  rękawy w ten sposób, aby zostawić 
     na dole każdego rękawa rozcięcie o długości 5 cm.
7. Z przodu kłoszuli odszyć listwę na zapięcie.

  8. Odszyć i wszyć stójkę.
  9. Rękawy wykończyć na dole mankietami.
10. Wszyć rękawy lekko marszcząc je w główce
       na wysokości szwu ramiennego. Szew rękawa 
       powinien łączyć się ze szwem bocznym kłoszuli. 
11. Przyszyć guziki.

1
2

3

4

5

7

6

Przód

Makniet Stójka

Listwa

Karczek

/1 2

/1 2
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Westka

Polecany materiał:
Tkanina sukienna (80 cm), flizelina (80 cm),
podszewka (80 cm)

Dodatki:
14 małych guzików na stopce 

Oznaczenie na arkuszu wykrojów:
Kolor: niebieski

Ilość elementów kroju westki:
  1. Przód: 2x
  2. Kołmiyrzyk: 2x (nie przecinać)
  3. Tył: 2x (Tył westki można uszyć z tkaniny 
        sukiennej lub z podszewki)

Opis wykonania:
1. Przed skrojeniem: przerysować na papier wykrój
     z arkusza uwzględniając przy tym kolor  niebieski
     i wzór linii dla odpowiedniego rozmiaru dla
     modelu: „westka”, następnie wyciąć wszystkie 
     elementy wykroju.
2. Wszystkie elementy wykroju w odpowiedniej ilości 
     przerysować na tkaninę złożoną prawą stroną do 
     środka, dodać po 1 centymetrze na szwy.
3. Powtórzyć wszystkie ww. kroki z podszewką, oprócz 
     kołmiyrzyka.
4. Przód westki i kołmiyrzyk podkleić flizeliną.

  5. Zszyć tył westki.
  6. Następnie zszyć ramiona i boki.
  7. Odszyć kieszenie z listewką na przedniej części
        westki. 
  8. Powtórzyć wszystkie ww. kroki z podszewką.
  9. Połączyć westkę z podszewką, oprócz podkroju
        szyi.
10. Odszyć pachy i całość przełożyć na prawą stronę
        przez otwór w szyi.
11. Na końcu odszyć i wszyć kołmiyrzyk. 
12. Przyszyć guziki.

1

2

3

Przód

/ 1
2

/1 2 /1 2
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Kołmiyrzyk

Polecany materiał:
Białe płótno (40 cm)

Dodatki:
1 biały guzik

Oznaczenie na arkuszu wykrojów:
Kolor: amarantowy

Opis wykonania:
1. Przed skrojeniem: przerysować na papier 
     wykrój z arkusza uwzględniając przy tym 
     kolor amarantowy i wzór linii dla
     odpowiedniego rozmiaru dla modelu: 
     „kołmiyrzyk”, następnie wyciąć wszystkie 
     elementy wykroju.
2. Wszystkie elementy wykroju w odpowiedniej 
     ilości przerysować na tkaninę złożoną prawą 
     stroną do środka, dodać po 1 centymetrze
     na szwy.
3. Podwinąć wszystkie proste strony wykroju
     na szerokość 0,5 cm.
4. Odszyć i wszyć stójkę.
5. Przyszyć guzik.

Ilość elementów kroju 
kołmiyrzyka:
1. Kołmiyrzyk (obwód szyi): 1x
2. Stójka (wierzchnia i spodnia część): 2x 

1

2

Stójka
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Jaka

Polecany materiał:
Tkanina sukienna koloru amarantowego (2 m),
podszewka (2 m), flizelina (1 m)

Dodatki:
16 białych, gładkich guzików na stopce  

Oznaczenie na arkuszu wykrojów:
Kolor: brązowy

  Ilość elementów kroju jaki:
  1. Przód: 2x
  2. Mankiet do naszycia: 2x
  3. Rękaw: 2x
  4. Tył: 1x (nie przecinać)

Opis wykonania:
1. Przed skrojeniem: przerysować na papier wykrój
     z arkusza uwzględniając przy tym kolor brązowy
     i wzór linii dla odpowiedniego rozmiaru dla 
     modelu: „jaka”, następnie wyciąć wszystkie elementy 
     wykroju.
2. Wszystkie elementy wykroju przerysować
     na tkaninę złożoną prawą stroną do środka, dodać 
     po 1 centymetrze na szwy.
3. Powtórzyć wszystkie ww. kroki z podszewką.
4. Przód, obsadzenie i mankiety podkleić flizeliną.
5. Zszyć ramiona przodu z tyłem, następnie boki 
     przodu z tyłem.
6. Powtórzyć wszystkie ww. kroki z podszewką 
     doszywając z przodu obsadzenie z materiału.
7. U dołu każdego z rękawów naszyć mankiety, 
     następnie połączyć po długości szwa.

  8. Jakę i podszewkę ułożyć prawą stroną do siebie
       i odszyć naokoło.
  9. Następnie wywrócić na prawą stronę przez otwór, 
       gdzie będzie wszyty rękaw.
10. Rękaw połączyć u dołu z podszewką i wywrócić
       na prawą stronę.
11. Wszyć wypodszewkowane rękawy.
12. Przyszyć guziki: 10 z przodu i po 3 na każdym
       mankiecie.

1
2

3

4

Przód

Mankiet

/1 2

/1 2
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Spłodnie\pumpki\bryczesy

Polecany materiał:
Tkanina sukienna koloru czarnego (1,60 m),
podszewka (50 cm), flizelina (50 cm)

Dodatki:
2 guziki, 24 oczka kaletnicze, sznurówki, zamek 

Oznaczenie na arkuszu wykrojów:
Kolor: fioletowy

  Ilość elementów kroju spłodni:
  1. Przód: 2x
  2. Przód (dół): 2x
  3. Tył (dół): 2x
  4. Pasek: 1x
  5. Góra (tył): 2x

1

2

3

4

5
Przód

Pasek/1 2

Opis wykonania:
1. Przed skrojeniem: przerysować na papier wykrój
     z arkusza uwzględniając przy tym kolor  fioletowy
     i wzór linii dla odpowiedniego rozmiaru
     dla modelu: „spłodnie/ pumpki/ bryczesy”, 
     następnie wyciąć wszystkie elementy wykroju.
2. Wszystkie elementy wykroju w odpowiedniej ilości 
     przerysować na tkaninę złożoną prawą stroną
     do środka, dodać po 1 centymetrze na szwy.
3. Pasek do spłodni oraz elementy na nogawkach,
     w których będą nabijane oczka kaletnicze, podkleić 
     flizeliną.
4. Na początku odszyć wszystkie zaszewki znajdujące 
     się w spłodniach i na dolnej części z tyłu nogawek.

  5. Z przodu odszyć kieszenie pasplowane.
  6. Z tyłu po lewej stronie odszyć 1 kieszeń
       pasplowaną, następnie zszyć tylny element pod
       zgięciem kolana. 
  7. Połączyć boki nogawek – przód z tyłem i środkowy 
       szew nogawki. 
  8. W przodach nogawek na dole zostawić rozcięcia,
       w których będą nabijane oczka kaletnicze
       na sznurówki.
  9. Zszyć po kroku, wszyć listwę na guziki.
10. Doszyć pasek do góry spłodni.
11. Przyszyć guziki, nabić oczka kaletnicze i wciągnąć
       sznurówki.
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Wołoszka

Polecany materiał:
Tkanina wełniana koloru czarnego (4 m),
podszewka (4 m), flizelina (1 m)

Dodatki:
10 czarnych guzików, 4 czarne haftki

Oznaczenie na arkuszu wykrojów:
Kolor: czarny

Ilość elementów kroju wołoszki:
  1. Tył (góra): 1x (nie przecinać)
  2. Rękaw: 2x
  3. Kołnierz: 2x (nie przecinać)
  4. Listwa do wszycia kieszeni: 2x (nie przecinać)
  5. Mankiet do naszycia: 2x
  6. Przód (góra): 2x
  7. Tył (dół): 1x (nie przecinać)
  8. Przód (dół): 2x

Opis wykonania:
1. Przed skrojeniem: przerysować na papier wykrój
     z arkusza uwzględniając przy tym kolor czarny
     i wzór linii dla odpowiedniego rozmiaru
     dla modelu: „wołoszka”, następnie wyciąć wszystkie 
     elementy wykroju.
2. Wszystkie elementy wykroju w odpowiedniej ilości 
     przerysować na tkaninę złożoną prawą stroną
     do środka, dodać po 1 centymetrze na szwy.
3. Powtórzyć wszystkie ww. kroki z podszewką.
4. Elementy górne wołoszki i mankiety podkleić 
     flizeliną.
5. Zszyć ramiona, następnie połączyć boki przodów
     z tyłem.
6. W dolnej części wołoszki odszyć kieszenie z listwą, 
    połączyć części dołu szwami i zmarszczyć pomiędzy 
     kieszeniami z tyłu tak, aby pasowało do górnej części 
     (w pasie).

  7. Połączyć górę wołoszki z jej dołem.
  8. Na dolne części rękawów naszyć mankiety,
       następnie zszyć po długim szwie.
  9. Wszystkie elementy podszewki połączyć w taki 
       sam sposób, jak wierzchnie elementy, doszywając 
       obsadzenie z materiału.  
10. Odszyć kołnierz.
11. Zszyte elementy podszewki i tkaniny wierzchniej 
       ułożyć prawą stroną do siebie, zszyć naokoło, 
       zostawić otwór w dekolcie.
12. Wywrócić wszystko na prawą stronę przez
       pozostawiony otwór w dekolcie.
13. Wszyć kołnierz i rękawy. 
14. Z przodu przyszyć 8 guzików i 4 haftki. Haftki 
       przyszyć przy guzikach. Z tyłu wołoszki przyszyć 
       2 guziki.

12

3

5

4

6

7

8Przód (góra)

Mankiet

Listwa do wszycia kieszeni

/1 2

/1 2

/1 2

/1 2

/1 2

/1 2
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Oznaczenie rozmiarów na 
arkuszu wykrojów:

W nazewnictwie stroju biskupiańskiego wykorzystano oryginalne 
określenia dla poszczególnych jego elementów w gwarze biskupiańskiej.

W przypadku wielowariantowego nazewnictwa w instrukcji szycia użyty 
został tylko jeden wybrany wariant z gwary biskupiańskiej.

Pogrubiona linia na małych wykrojach - w zaznaczonym miejscu nie należy 
przecinać materiału.

Strój mężatki:
Rozmiar 40: linia kropkowana
Rozmiar 42: linia ciągła
Rozmiar 44: linia przerywana

Nazwy:
koszulka
watówka
spódnica

fartuch
kaftan

Nazwy:
kamizelka

długi płaszcz
koszula

marynarka
spodnie wpuszczane w wysokie buty

kołnierzyk

Gwara biskupiańska:
kłoszulka 
watówka/ barchaniok
spłódnik
zapaska/fartuszek
kabat

Gwara biskupiańska:
westka
wołoszka
kłoszula
jaka
spłodnie/pumpki/bryczesy
kołmiyrzyk

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

Strój mężczyzny żonatego:
Rozmiar 48: linia kropkowana
Rozmiar 50: linia ciągła
Rozmiar 52: linia przerywana

Strój mężatki na Biskupiznie:

Strój mężczyzny żonatego na Biskupiznie:
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