
Slavnostní hanácký kroj předvádí folklorní soubory hlavně při tanci. Tím vzniká potřeba častější, 
ale citlivé údržby bílých krojových součástí. Ostatní části jako např. tmavé sukně, zástěry nebo 
některé šátky se mohou podle potřeby přeprat, ale ne moc často. Kordulky, vesty, stuhy, špencry, 
kožichy, mužské gatě, límcáky nebo klobouky se čistí chemicky.

Praní:
Automatická pračka nastavená na nejvyšší stupeň ohřevu udělá naštěstí práci za nás. Pereme tak
rukávce a košile zbavené červených stužek, případně odpáráme tacle nebo obojky, které pereme 
zvlášť. Dále pak všechny spodnice, oplečí, obalenky, bílé mužské mašle, bílé horní sukně (fěrtochy),
vyšívané bílé zástěry (fěrtůšky), punčochy, vyličky a spodky. 
Doporučuji: Jednou za 10 -15 praní všechno bílé prádlo klasicky vyvařit v hrnci na sporáku ve vodě 
ohřáté  na 100°C s běžným nebo mýdlovým práškem.

Sušení:
Prádlo ke škrobení by mělo být suché nebo hodně vyždímané, aby voda neředila připravený škrob.
  
Škrobení:
Škrobí se škroby bramborovými, rýžovými, pšeničnými i kukuřičnými, připravenými za tepla 
i za studena. Škrob chrání bílé prádlo před velkým znečištěním, snadněji se pak pere.
Poměry vody a škrobu závisí na materiálu, na velikosti a také na vlastní potřebě naškrobení, proto
se musí správný poměr vyzkoušet. Při škrobení za tepla si nejdříve odměříme vodu a polovinu 
dáme vařit. V druhé části studené vody rozmícháme škrob, který vlijeme do vařící vody a za stálého 
míchání necháme přejít varem. Potom mícháme až do vychladnutí. Pokud se nadělají hrudky, 
je lepší škrob přecedit.
Doporučuji: škrobit rýžovým škrobem, protože dobře drží i za vlhka.

Orientační poměry k vařenému rýžovému škrobu.
Rukávy pánské košile: 1/2 l vody, 2 polévkové lžíce škrobu (na mírný kopeček)
Rukávce: 1/4 l vody, 2 polévkové lžíce škrobu 
Krézl: 1/4 l vody, 2 - 3 polévkové lžíce škrobu
Tacle: 1/4 l vody, 2 - 3 polévkové lžíce škrobu
Honzík: 1 l vody, 6 - 8 polévkových lžic škrobu
Menší spodnice: 2 l vody, 9 polévkových lžic škrobu
Bílá sukně, velká spodnice: 2 l vody, 10 - 12 polévkových lžic škrobu

Neškrobí se součásti, které jsou přímo na těle. Jsou to: malé spodnice (cudné), pánské spodky, 
vyličky, obalenky, punčochy a potom i bílá vyšívaná zástěra s vyšívaným kapesníčkem. 
U dívčích rukávců se škrobí jen rukávy, samostatně tacle a krézl, u pánské košile jen rukávy, 
popřípadě bílá mašle u košile, u oplečí jen kanýrek. Dále se škrobí celé další spodnice a bílé sukně.
Přiškrobit se může měkký šátek nebo i mírně kapesníček.

Údržba ženského i mužského kroje



Postup při škrobení bílé sukně:
Podle návodu uvařený škrob vychladíme. Na stůl si dáme igelitový ubrus a všechen škrob, který 
má hustotu pudinku, vtíráme pečlivě do připravené sukně. Sukni potom srovnáme a stočíme 
do válečku a necháme na stole 1 – 2 hodiny, aby škrob vsákl. Potom sukni pověsíme za poutka 
na ramínko a necháme usušit. Škrob nestéká a proto schne na látce rovnoměrně. 
Doporučuji: sukni na ramínku při schnutí občas protřepat, aby se neslepovala. 



Kropení:
Suchou naškrobenou sukni, která by měla stát v koutě     , musíme před žehlením nakropit. Použijeme-li 
rozprašovač, bude nakropení rovnoměrné. Potom sukni opět stočíme do válečku a necháme provlhnout 
0,5 – 1 hodinu. 
Jak správně nakropit? 
Pokud bude látka hodně vlhká, bude se škrob lepit na žehličku. Pokud bude málo nakropená, zůstane látka 
jakoby nevyžehlená. V prvním případě necháme látku trochu proschnout, v druhém případě musíme 
použít ještě jednou rozprašovač a nechat látku znovu provlhnout smotanou ve válečku. Při samotném 
žehlení, pokud si např. sežehlíme nechtěný záhyb, si pomůžeme navlhčením daného místa. Správné 
nakropení a provlhčení látky ulehčí a zkrátí dobu žehlení, ale k poznání je třeba praxe. 

Žehlení:
Na první žehlení použijeme žehličku bez napařování. Potřebujeme vyžehlit materiál do sucha a tedy 
do hladka. Vyžehlená látka by měla mít povrch jako list papíru. Nedožehlená a nebo vlhká látka se
opět zvlní. Při dalším přežehlování nebo při skládání bílé sukně do „foku”, můžeme použít i napařování. 
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Škrobení a žehlení rukávů mužských košil a ženských rukávců
Postup při praní, škrobení a kropení je stejný u všech bílých částí kroje a je podrobně popsán u bílé sukně.
U mužské košile škrobíme pouze rukávy a proto si připravíme odpovídající poměr vody a škrobu.
Při žehlení použijeme tzv. rukávník, malé žehlicí prkno, které se vsune do rukávu. Práce na něm 
je jednodušší a konečný výsledek je uspokojivější.

Žehlení ženských rukávců je jednodušší, protože se dole stahují do tkanice, na které se látka roztáhne.
Během žehlení je důležité rukávce postupně řasit na šířku paže. Po vyschnutí naškrobená látka ztvrdne
a špatně se potom stahuje do malého obvodu.

Pokud se žehlí sešité rukávce tzv. přerovské, včetně našitého krézlu a taclí, je už potřeba 
velké zkušenosti a zručnosti.



Škrobení a žehlení krézlu a taclí
Přerovské slavnostní krézly a tacle jsou hojně ažurované 
s paličkovanou krajkou. Jsou kratší zhruba 6ti metrové, 
a škrobí se velmi hustým škrobem. Pokud je krézl 
všitý do límečku, musí se postupně tvarovat 
do obloučků. Totéž platí i o krézlu, který je na tkanici
a dá se při žehlení pohodlně roztáhnout. Také se musí 
postupně stahovat, tvořit obloučky na šíři krku. 
Po úplném vyschnutí naškrobenou látku už nestáhneme.
Tacle se žehlí stejným způsobem jako krézl všitý 
do límečku. 
Přerovský krézl je široký a sahá až na ramena. Vyžehlený
a naskládaný má být do volných obloučků a hladký
jako list papíru. 
Pozor: Žehlit opatrně, aby se špičkou žehličky nepotrhala 
krajka a ažury.
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