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2018.17.1. KISCELLI Textil és zászló

Női díszruha ruhadereka E/1

Több részből szabott, testre simuló, halcsontokkal merevített, elől nyitott felsőrész. Eleje
derékvonala elől mélyebben, hátul rövidebben csúcsosan lenyúlik. Lila szalaggal
összefűzhető elején a fűzés alatt patentokkal rögzíthető fehér selyem zsorzsett betét. A
fűzés szélén, a mély és kerek nyakkivágás szélén valamint a háta íves szabásvonala
mentén széles, sötét fémfonalas csipke-szalag díszítés. Fehér zsorzsettből készült a
nyakkivágásban levő keskeny rakott fodor és a rövid puffos ujja, melyet rózsaszín
selyemfonalas, magyaros virágmintás hímzés díszít. A fehér pamutvászon bélés a
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A Tx. 2018.17.1-4. leltári számú tárgyegyüttes megvásárlása NKA miniszteri keretből
elnyert támogatás segítségével valósult meg.

mellbőség = 91 cm
derékbőség = 77 cm
háta hossza = 39 cm
eleje hossza = 34 cm
ujja hossza = 43 cm
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2018.17.2. KISCELLI Textil és zászló

Női díszruha szoknyája E/1

Lila-zöld mintás selyemszövet szoknya. A több szövetszélből szabott szoknya elől földig
ér, hátul kissé hosszabb. Bősége a derékvonalon nagy levasalt hajtásokba szedett, keskeny
övszalagba fogott. Elől fél-baloldalt patentokkal összekapcsolható hasíték a bebújáshoz.
Alján a fonákoldalon széles műanyag szálakból font merevítő szalag. Béleletlen. Tx.
2018.17.1-4. ltsz-okon összetartozó öltözet.
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A Tx. 2018.17.1-4. leltári számú tárgyegyüttes megvásárlása NKA miniszteri keretből
elnyert támogatás segítségével valósult meg.

derékbőség = 72 cm
hossza hátul = 111 cm
hossza elől = 106 cm
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2018.17.3. KISCELLI Textil és zászló

Női díszruha kötény E/1

Fehér zsorzsettből szabott téglalap formájú, deréknál sűrű ráncokba behúzott és pántba
fogott, rózsaszín selyemfonallal hímzett, szélein keskeny csipkével keretelt kötény. Tx.
2018.17.1-4. ltsz-okon összetartozó öltözet.

Tüdős Klára; Budapest; 1940-1944
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A Tx. 2018.17.1-4. leltári számú tárgyegyüttes megvásárlása NKA miniszteri keretből
elnyert támogatás segítségével valósult meg.

szélesség = 81 cm
hosszúság = 89 cm
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2018.17.4. KISCELLI Textil és zászló

Női díszöltözet főkötő E/1

A 2018.17.1-2. ruha anyagából készült különös formájú, fémfonalas csipkével és lila
selyemszalaggal díszített főkötő. Több rétegű fehér, keményített gaze anyaggal és dróttal
merevített. Tx. 2018.17.1-4. ltsz-okon összetartozó öltözet.

Tüdős Klára; Budapest; 1940-1944

restaurált

Dr Harangozóné, Kopócs Erika; 1054 Budapest, Báthory u. 23. I./5. - vétel100000 Ft

A Tx. 2018.17.1-4. leltári számú tárgyegyüttes megvásárlása NKA miniszteri keretből
elnyert támogatás segítségével valósult meg.

szélesség = 30 cm
szalagok hossza = 108 cm
magasság = 24 cm






