Finnmarksbunaden
SYDD FOR Å VARE I GENERASJONER

Noen år senere startet arbeidet med
mannsbunaden. Gamle klesdrakter
som kunne danne grunnlaget for
arbeidet var det dårlig med. Kvinnebunaden ble derfor den viktigste
kilden til arbeidet. I 1980 ble
bunaden endelig godkjent.
Man kan velge mellom sort eller
blått stoff til stakken, capet og lua.
Vesten er rød og skjorta er i lin med
vakkert broderi etter mønster fra
kommagbånd, brukt av den norske
befolkningen i Finnmark.

Finnmarkskvinnene har siden 1964 brukt sin
bunad med stolthet. Et festplagg med røtter i
gamle klesplagg og vevde bånd.
Den har fått ros for sin enkelhet, rene stil og det
tilhørende vakre sølvet. Sølvet er designet av den
samiske kunstneren Iver Jåks etter et smykkefunn
på Årøy, og utarbeidet ved Juhls sølvsmie.

ANNONSE

ANNON

ALTAVEIEN 100
9513 ALTA
TLF. 78 44 00 80

Ta kontakt
med annonsørene
for bestilling
av bunad

ANNONSE

Vi leverer stoff
til Finnmarksbunaden!

Tlf. 78 44 01 01 * post@kilden.as
facebook.com/kildenalta
2. etg. Parksenteret i Alta

Nikkers eller langbukse og jakke i
sort, vest i rødt, brodert skjorte i
lin og hvite mønsterstrikkede
strømper. Først i 2012 kom hatten
og de vevde selene. Bunaden for
menn var komplett.
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50 år etter at kvinnebunaden så
dagens lys er målet nådd, og
bunadene kan med stolthet bæres
av jenter og gutter, kvinner og
menn!

For bestilling av hatt og seler, ta kontakt med Turid Svaler:
tlf. 900 37 436 eller turid.svaler@gmail.com

www.husflid.no/lokallag/finnmark

ANNONSE

Vi syr komplett dame- og herrebunad
Vi har også damebunaden for utleie.
Ta gjerne kontakt for en hyggelig bunadsprat.
DIN LOKALE LEVERANDØR AV FINNMARKSBUNADEN

Kirkenes Husflid as
Tlf. 78 99 12 46
husflas@online.no

ANNONSE

Kom tettere på våre bunader
Kom gjerne innom vår butikk og systue i Sjøgata 4.
Vi hjelper deg gjerne med prøving og gir deg
gode tips og råd.

Husfliden Tromsø AS
Sjøgata 4
9256 Tromsø

Velkommen!

Telefon 77 75 88 60
tromso@norskflid.no

Hverdager
Torsdager
Lørdager

10.00 - 16.30
10.00 - 16.30
10.00 - 15.00

