
Rahvarõivaste juurde kuuluvad aksessuaarid ja lisavarustus 

Kingad   
Rahvarõivaste juurde sobivad mustad kinnised kingad (ilma sädelevate kaunistuste ja muude 
ilustusteta).  
Tantsija kingad peavad jalas püsima! Laps, kes tantsu ajal kinga kaotab, tunneb end üsna 
kehvasti. 
Kingad peavad vastu pidama ka õuetingimustes! Kui ostate spetsiaalsed nahktallaga 
tantsukingad, tuleks neile kummitallad alla panna. Pigem soovitan lastele osta kingi tavalistest 
kingapoodidest, niikuinii kasvab jalg kiiresti.  
Vanemate rühmade tantsijad võivad hankida lisaks ka mustad nn jazz’i-sussid, mida on mugav 
kanda trennis ja mida kasutame sageli lavaesinemistel ja stiliseeritud kostüümide juures, kuid see 
ei ole kohustuslik. Vanemate rühmade puhul, kellel on rohkem esinemisi, leiavad rakendust ka 
ainult sisetingimustes vastu pidavad spetsiaalsed tantsukingad, kuid jällegi – nende soetamine ei 
ole kohustuslik. 

Sõlg   
Noormehed kannavad hoburaud- või vitssõlge.  
Tüdrukutele sobib väike või keskmine kuhiksõlg (Ø 2–6 cm) või vitssõlg. Enamiku 
komplektide juurde sobib ka prees või nn silmadega prees, kuid siis oleks lisaks tarvis väikest 
vitssõlge. Tüdrukutel võib olla ka kaks sõlge: vits- või väike kuhiksõlg üleval ning suurem kuhik 
või prees allpool.  
Abi saab Google’i pildiotsingust – kõikide sõlgede puhul on esimesed kümmekond pilti 
adekvaatsed. 
Ehkki perekonnareliikviate hulka kuuluvad hinnalised hõbesõled kaunistavad tantsijat, 
tasub mõelda, kui suurel tantsijal ja millistel esinemistel neid tasub tarvitada. (Nt 
mahakukkunud sõlge on tantuspeo murult üsna võimatu leida.) 
Sõle võib hankida Eesti käsitöö poest Pikk tn 22, kuid see ei ole ainus võimalik koht, kust sõlgi 
saab.  

Sukad/sukkpüksid  
Sukad katavad põlve; sukkpükstel on ka pükste osa. 
Ükskõik, mis värvi sukad või sukkpüksid rahvarõivaste juurde kuuluvad, tähendab 
see ühevärvilist ilma igasuguste piltide või mustriteta sukka/sukkpüksi. NB! Etno sarja 
sukkpüksid ei sobi rahvarõivastega kandmiseks!  
Sukki ja sukkpükse saab SUVA poodidest, enamasti oskavad müüjad juhatada õige riiuli juurde, 
kui ütlete, et otsite sukki rahvarõivaste juurde. 
Poisid 
Poisid kannavad valgeid sukki. 
Kõige nooremate  poiste varustusse (heledad Saaremaa rõivad) kuuluvad mustad sokid (ilma 
piltideta).  
Tüdrukud 
1.–4. klassi rühmade tüdrukutel on kõigil sukkpüksid.  
5.–6. ja 7.–9. klassi tüdrukutest kannavad need, kellel on sukapaelad olemas, sukki, ja kellel ei 
ole, sukkpükse. Jõudumööda katsume jõuda niikaugele, et kõigil oleksid sukapaelad ja sukad. 
Põhirühma tüdrukutel on kõigil sukad. 

Juukseklambrid  



Rahvarõivaste juures kasutavad tüdrukud võimalikult neutraalseid ja vähe silma torkavaid 
klambreid. Hea kvaliteediga tugevaid klambreid tuleks varuda ohtralt (pärja kinnitamiseks kulub 
min 6 klambrit, tuttmütsile vähemalt 10). Arvestada tuleks sellega, et klambrid kaovad ja 
venivad välja – nii et neid pole kunagi liiga palju. 

Patsipaelad  
Mõne tüdrukute komplekti juurde kuuluvad patsipaelad. Tantsijatele sobivad punased 1–2 cm 
laiused punased lindid, mis punutakse patsi sisse ning mille otstest tehakse patsi otsa lips.  
NB! Saaremaa ehk Jämaja ja Kihlekonna tüdrukud kannavad ühte punupatsi seljal, mille sisse 
võib linte panna kohe peoga, sealhulgas ka laiemaid ning lisaks punasele ka teisi värve.  

Helmed  
Mõned tüdrukud saavad koos rahvarõivastega Leesikate helmed, kes neid ei saa, võib endale 
isiklikud helmed hankida. Tegeleme sellega, et kõik tüdrukud võiksid end Leesikate helmestega 
ehtida.  
Helmekeed peaksid koosnema klaashelmestest (võivad olla ka plastmassist, kui väliselt petavad 
ära). Ühes kees olgu pigem läbisegi erinevat värvi ja erineva suurusega helmeid. Helmed on 
ilusad, kõlisevad vastu sõlge põnevalt ja panevad iga tüdruku ennast printsessina tundma. :) 

Haaknõelad 
Tüdrukud, kelle rõivakomplekti kuulub roosirätik, võiks end varustada paari suuremat sorti 
haaknõelaga.  

Traksid  
Kui poiste püksid on natukenegi laiad, on kindlasti vaja trakse. Valged traksid on kõige paremad, 
kuid üldiselt tuleks jälgida, et traksid vesti alt välja paistma ei jää. 

Must nahkrihm  
Poiste pruunide kuubede juurde (enamasti kannab neid 4.–5. klass) tuleb hankida must nahast 
klassikalise pandlaga  3–5 cm laiune püksirihm. 
 
 


