VESTUARI DE GITANES
colla del ferro i del filferro

Balladora del
Filferro
pàg 3 i 4

Ballador del
Filferro
pàg 5

Balladora del
Ferro
pàg 6 i 7

Ballador del
Ferro
pàg 8

Màniga tallada “al esbiaix”, molt
arrugada.
Ha d’haver-hi 23cm fins la
després 4cm fins la cinta
bament (Aquestes mesures
en funció de l’allargada
nena).

goma i
d’acaaniran
de la

Balladora del Filferro

Volant al coll de 7cm d’ample,
arrugat i amb una cinta del color que es vulgui en el seu acabament.

El puny ha d’anar acabat amb una
cinta de ras, del mageix color
que la del coll.
Cinturó del color escollit, de
5cm d’ample amb una decoració
floral a un dels costats.

Mesura de la faldilla: 2 llargs
de faldilla arrugada.
Faldilla tallada “recta” amb dues
cintes de color al final.
L’espai entre les dues cintes és
d’1 centímetre.

La llargada del volant és dues
vegades l’amplada del vestit,
molt arrugat.
L’amplada d’aquest és de 10cm.
Al final del volant hi va una
altre cinta del maeix color que
s’ha utilitzat al llarg de tot el
vestit.

La llargada total del vestit ha
de ser just sota el genoll.
L’amplada de les cintes del vestit del color escollit ha de ser
d’1cm.
Darrere del vestit s’hi ha de cosir una cremallera.
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mantó
brodat

Balladora del Filferro

El cinturó ha d’estar elaborat
amb el mateix color que les
cintes del vestit i decorat
amb un element floral.

Calcetes
blanques,
per sobre de
les mitges.

Mitges
del
color triat
en el vestit

Guants
blancs de
blonda

Pentinat
amb decorat
floral

Sabates
tipu
“merceditas”
de color negre.
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Corbatí:
encarregar
Anna Ortega

Barret: encarregar
Anna Ortega

Camisa blanca amb màniga
caiguda i arrugada.
L’espatlla també ha d’estar
arrugada.

Ballador del Filferro

Faixa

Sabates
de
Can Monrabà

Armilla
de
vellut negre
amb folre o
ras
Pantalons
blancs

Camals amb
cintes de
colors
i
picarols

Castenyoles 5

Coll rodó, una mica escotat i arrugat, amb una cinta del color
que es vulgui.

Màniga tallada “al esbiaix”, molt
arrugada.
Puny acabat amb cinta de ras i
cordat amb dues anelles, amb el
botó folrat del mateix color que
la cinta.

Cinturó del color escollit de 5cm
d’ample amb adornament floral a
un costat.

La llargada del volant és dues
vegades l’amplada del vestit,
molt arrugat.
L’amplada d’aquest és de 20cm.
Al final del volant hi va una altre cinta.

Balladora del Ferro

Faldilla tallada “a capa” amb
dues cintes de color al final.
L’espai entre les dues cintes és
d’1cm.

La llargada total del vestit ha
de ser just sota el genoll.
L’amplada de les cintes del vestit del color escollit ha de ser
d’1cm.
Darrere del vestit s’hi ha de cosir una cremallera.
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El cinturó ha d’estar elaborat
amb el mateix color que les
cintes del vestit i decorat
amb un element floral.

Calcetes
blanques,
per sobre de
les mitges.

mantó
brodat

Guants
blancs de
blonda

Pentinat
amb decorat
floral

Sabates
tipu
“merceditas”
de color negre.

Enagos

Balladora del Ferro

M i t g e s
transparents

7

Corbatí:
encarregar
Anna Ortega

Faixa

Barret: encarregar
Anna Ortega

Camisa blanca amb màniga
caiguda i arrugada.
L’espatlla també ha d’estar
arrugada.

Castenyoles
Sabates
de
Can Monrabà

Americana
blau marí o
negre

Camals amb
cintes de
colors
i
picarols

Ballador del Ferro

Pantalons
blancs

