
37.48.1 

 

 

1. Eesti, Petserimaa, Tsängu Tsank’a talu Koluga Kalvugina lähistel.  

a. ēsti, pét’serimā, tsánk’a tálu, Koluga lígidal (ee) 

b. ēsti, sét’umā, tsánk’a táḷu, Koluga lígidal (setu) 

2. Naiste särk  

a. n͜áiste särk’ 

b. náeste hámah  

3. Riidest naiste särk kaunistatud käistega. Särgi kolm osa on tehtud erinevast riidest. Alumine osa 

(áḷune: alumine osa) on värvimata riidest; ülemine osa (imä: ema, maatrits) – peenemast riidest; 

lõpuks käised (k’äuzi: käed, kâosed) ilusa mustriga valgest riidest. Käis õmmeldi kahest osast, 

millest välisel on veidi küünarnukist kõrgemal värviliselt tikitud 15 cm laiusega ja 33,5 cm 

pikkusega kaunistused (kírä: kiri, täht). Käise alumist äärt (kördi růiva) kaunistab kitsas ja 

plisseeritud kirä (2,5 cm), mis käib läbi ühest atlassist kahe nööbiga kätisest (vt värve). Särk on 

uus.  

4. Kui mitte arvata atlassi ja nööpe, on kõik ülejäänu naiste kodutehtud. See on püha- ja 

pidupäevadeks mõeldud rõivas, mida seto naised ja neiud kannavad igal pool (seal, kus nad veel 

rahvarõivaid kannavad). Kirä punane on traditsiooniline värv, aga tumepunane näitab praegusel 

juhul, et tegu on moodsa särgiga. Rinna peal pole haaki, särk pannakse kinni sõlega.  

5. Setu (sétu; poḷuviértsů vene keeles) Obinitsa murdepiirkond. Selle tegi ja seda kandis u 

60aastane Anna Tśank’. 

6. Ostis Vilde 19/09/1937. Vilde kogumisretk 1937 suvel (5/7-5/10). 



 

 

 

 

 



37.48.2 

 

 

 

1. Eesti, Petserimaa, Helbi: 

a. ēsti, pét’serimā, Hélbi kǘla (ee) 

b. ēsti, sét’umā, Héḷbi táḷu (setu) 

2. Naiste särk  

a. pikkade käistega n͜áiste särk’  

b. pík’i käuʒtega hámah  

3. Pikkade käistega naiste särk kolmest erinevast riidest (vt kirjelduskaart nr 1). Kaelaava 

kaunistab nöör (nöör) mille otsad seotakse kokku. Kirä algab õlast; see on väga lai ja koosneb 

erinavatest osadest, milles üks on käsitsi tehtud (ḱäʒiga kǘrotatu). Käis on väga pikk (154 cm) 

ja läheb kitsamaks. See lõpeb väikse tikitud kujutisega. Lisaks sellele on igal käisel u 12 cm 

pikkusega väike auk, mis on punaseks tikitud (muḷk), õlast u 50 cm kaugusel. Särk on vana, aga 

heas seisus.  

4. Pikkade käistega särke kasutati veel 60–70 aastat tagasi. Nüüd neid enam ei leidu, v.a mõne 

vana naise juurest, kes hoiavad neid, et saada nendes maetud. See oli pidupäevadeks mõeldud 

rõivas. Töö tegemiseks (nt külalistele süüa pakkumiseks jms) ajas naine käed aukudest läbi ning 

sidus ta käised kas selja taha või kaela. (vt foto 2). 

5. Sétu (Obinitsa murdepiirkond. Särgi omanik: Jefimia Leegri [õige oleks Leigri]; särgi tegi tema 

mehe vanaema Melania 70–80 aastat tagasi.  

6. Vilde; ostetud 19/09/1937.  



 

 

 

 

 

 

 



37.48.3 

 

 

1. Eesti, Petserimaa, Värska küla  

i. Värska kǘla (vn Bерхоустье) 

2. Pealiniku ots Käiste tikandid   

käuʒe kirä   

3. Naiste pühapäevasärgi jaoks; kirjeldus: vt tikandit.  

4. Moodne, mis puutub värvidesse. Ristukujuline kujutis on setodele omane. 

5. Setu Värska murdepiirkond. Selle tikkis Matrjona Sui Selissäst (Селище). 

6. Vilde kogumisretk; ostetud 26/08/1937.  

 



 

 

  



37.48.41 

 

1. Eesti, Petserimaa, Tupl’uva küla 

i. Túpḷeva (Дуплëво) 

2. Naiste pealinik peakate 

i. linik 

3. Pikk rätik, mille otsad on kootud ja tikitud punasega. Kirjeldus:  

Kaunistus on jagatud kolme ossa:  

 

 

jōne (joone ) ’joon’ 

 

kírä (kiri) ’kiri’ 

piḷǝ ’pits’ 

4. Kodus tehtud, 50 aastat tagasi. Kirä kujutis on väga vana, traditsiooniline. Seda kandsid 

abielunaised. Pea mähitakse (väga tihedalt) ja otsad seotaks tagantpoolt, nii et kaunistused 

langevad selja alla. Peale pannakse päävöö ( vt kirjelduskaart nr 42). 

5. Setu Obinitsa murdepiirkond. Selle tegi Matrjona Duplevski (75 a). 

6. Vilde kogumisretk 20/9/1937. 

 



 

 

 

 

 



37.48.5 ehk 4.2 

 

 

1. Vt kirjelduskaart 41 

2. Peavöö 

piavöö (peavöö, päävöö)  

3. Kirjeldus: vt otsad. Käsitsi tehtud. Keskel väike auk.  

4. Seda kasutasid abielunaised; pannakse liniku peale (vt 41). Otsad langevad seljale.  

5. Vt 41 

6. Vt 41 

 

 

 

  



37.48.5 ehk 5, 6, 18 

 

 

 

1. 5 – vt 7 

6 – vt 2 

18 – vt 4 

2. Vöö 

Vöö 6 ja 18; vüü 5  

3. kirjeldus  

4. Vöökudumisvahendiga tehtud (vt 13), erinevad kasutused nii meeste kui ka naiste rõivastel 

(särkide jaoks jms)  

5. 5 – vt 7 

6 – vt 2 

18 – vt 4 

6.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



37.48. 6 ehk 5, 6, 18 

 

1. 5 – vt 7 

6 – vt 2 

18 – vt 4 

2. Vöö 

Vöö 6 ja 18; vüü 5  

3. kirjeldus  

4. Vöökudumisvahendiga tehtud (vt 13), erinevad kasutused nii meeste kui naiste rõivastel 

(särkide jaoks jms)  

5. 5 – vt 7 

6 – vt 2 

18 – vt 4 

6.  

 

 

37.48. 7 



 

1. Eesti, Petserimaa, Väiko-Rõsna Väike Räsna küla  

Väike räsna (vn Малая троста) 

2. Meest särk 

póissa hámah  

3. Kirjeldus  

 



Kirjad ülevalt alla:  

Kāḷa kir(ä) (kaela kaunistus) 

Ráha kaugas (raha tasku) 

síḷo ot’sa 

kådesū kir(ä) 

aḷa kir(ä) 

4. Vana särk. Tänapäeval mehed ei kanna enam (haruldaste eranditega). Rahatasku on setodele 

omane (vahel on venelastel sarnaseid särke, aga ilma selleta).  

5. Sétu Värska murdepiirkond. Selle tegi 67-aastane Tarja Purik oma mehele, kes suri 1927. või 

1928. a. Särk on pärit sõjaaeelsest ajast.  

6. Vilde kogumisretk, 27/08/1937.  

 

 

 



37.48. 8 

 

 

1. vt 7 Eesti, Petserimaa, Väiko-Rõsna [kirjelduskaardil Väike Räsnaküla. 

2. Meeste püksid 

Míiste pük’se  

3. Kirjeldus: värvimata riie siniste triipudega. Vöö värvimata riidest. Pruun nööp. Pikkus 85 cm. 

Talje 70 cm.  

4. Selliseid peaaegu enam ei kanta. 

5. vt 7 Setu Värska piirkond 

6. vt 7 Vilde kogumisretk 

 



 

 

 

  



37.48. 9 

 

  

1. Eesti, Petserimaa, Väiko-Rõsna kirjelduskaardil Väike Räsna küla. 

2. (Meeste) sukad. Kootud ilma kannata. Valge vill. Ülemine osa: roheline taust punaste 

mustritega. Kogukõrgus 0,65 [cm]; värvilise mustri kõrgus 0,21. Jala laius 0,36.  

Míiste súk’a  

3. Kirjeldus  

4. Kantakse talvel: osa riietusest 37.48.7 ja 8. 

5. Vilde kogumisretk. Sukad kudus Tarja Purik enne 1914. a.  

6. vt 8  

 



 

 

  



37.48. 10 

 

 

1. Eesti, vt 1 

2. Kaks liniku otsa (vt 4) 

Líniki ot’sa  

3. Kirjeldus  

 

      Kirjad ülevalt poolt 

jōne 

kirä 

kúmaku růiva 

píḷů 

 

 



4. Seda võib kasutada kas liniku või pühatse räti’ku valmistamiseks. Kujutised ja värvid on 

moodsad.  

5. vt 1 

6. vt 1  

 

 

 


