
Придонес за зачувување на фолклорните
вредности во регионот на Тетово

ФОЛКЛОРНИ ЕЛЕМЕНТИ ОД РЕГИОНОТ НА ТЕТОВО



Во каталогот се презентирани 
народните носии на етничките 

заедници во регионот на 
Тетово, кои се изработени од 

страна на младите жени и 
девојки од селата на Долни 

Полог, Шара и Сува Гора.
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АЛБАНСКА ЖЕНСКА НАРОДНА НОСИЈА

Шамија (покривка за глава)

Овој дел од носијата се состои од 
тенок памучен материјал и во 
нејзиниот сфонд доминирааат 
вегетабилни мотиви. Задниот дел е 
накитен со неколку редици 
поставени монистри.

Елек

Се облекува над кошулата и е составен од кадифе со вишња или пак темно 
плава боја. Предниот дел е везен со жолти или бели конци од срма. Во 
предниот дел има наредено копчиња од срма.
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Кошула

Прототипот на кошулата 
во регионот на Сува Гора 
се состои од бело 
памучно платно. 
Нејзината должина се 
протега до под колената. 
Отворот околу вратот е 
во форма на буквата Т, со 
долги ракави и, од 
пазувите па надолу се 
шири со мноштво набори. 
Се украсува со монистри 
по краевите на јаката, 
ракавите и во предниот 
долен дел. 

7 8

Женската кошулата од Шара е 
изработена на разбој од памучни 
конци со долги и широки ракави. 
Краевите на ракавите и јаката се 
извезени со тантели или 
монистри. 
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Антерија

Основниот материјал е 
составен од памук и 
свила со светли нијанси и 
вертикални линии.

Има долги ракави и 
должина до 
подколениците. Извезена 
е од срмени конци и е 
украсена со ширити и 
гајтани. Во делот на 
градите има наредено 
срмени копчиња.
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Појас

Појасот е од волна и се 
изработува на разбој. Има 
должина од еден до еден и пол 
метар. Појасот се заврзува над 
антеријата.

Скепка (Марама за на појас) 

Се состои од памучен материјал, има 
форма на шамија (покривка за глава) и е 
обоена со изразени вегетабилни мотиви. 
Се дипли во вид на триаголник, се 
украсува со неколку редици на монистри и 
се обвива на струкот, над појасот, при што, 
делот со монистри не се покрива, туку се 
гледа однадвор. 

Скутина

Се обвива околу струкот во предниот дел 
на телото. Скутината е тесна и кратка и се 
врзува околу струкот со две завиени врвки 
од волна и срма. Се изработува на разбој 
со тенки волнени конци како и со срма. 
Рабовите се украсуваат со монистри и 
школки, но, се изработуваат и само со 
монистри. 

Лахор (Надпојасник)

Се става над појасот и е 
изработен на разбој со тенки 
конци од срма и свила во многу 
нијанси.

Колан

Изработен е од монистри и на рабовите се 
редат школки и метални монети. Во 
минатото се закопчувал со големи сребрени 
копчиња (пафти).
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Чулки (Шутарки)

Се везат од волнени конци или срма (бела или жолта).Основата на чулката се 
везе со волнен конец и се става под чорапите, додека пак горниот дел се везе 
со срма и со волнени конци во различни нијанси.

Опинци

Како основен материјал се користи кожата 
на чии рабови се отвараат дупки низ кои 
минуваат волнени врвки кои се фиксираат 
на горниот дел на ногата и се врзуваат на 
ножните зглобови (или повисоко). 
Украсени се со свилени нишки, срма, 
монистри или пак метални монети.

Чорапи
Основен материјал за нивна изработка се 
волнените конци и срмата (жолта и бела). 
Горниот дел на чорапите се ткаел до листот 
на ногата. 
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Mинтан

Изработен е од 
свила и памук.

Има долги и 
тесни ракави 
украсени со 
ширити и 
везени со 
златна срма.

Има ориентални 
особености, а во 
минатото била 
носена од жени со 
различно 
национално и верско 
потекло 

Kошула

Составена е од 
памук и свила и 
е изработена 
на разбој. Има 
долги и широки 
ракави. 
Краевите на 
ракавите и 
јаката везени 
се со тантели.

ГРАДСКА НОСИЈА
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Димии

Составени се од свила, 
комбинирана со памук. 
Украсени се со многу 
редици, широки симетрични 
ширити, и, како напред, 
така и назад, се везени со 
жолта срма.

Налани

Изработени се од дрво со 
каиши везени со златна 
срма.

Појас

Се ткае на 
разбој со 
тенки памучни 
и свилени 
конци во 
разни нианси.

Фес

Изаработен е од 
чоја со округла 
форма и збогатен со 
златни монети. 

Косата се плете во 
плетенки и се 
украсува со златни 
монети.
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УКРАСИ

Риза

Се изработува со монистри и 
школки и се става (виси) на 
струкот, од двете страни на 
стутината.

Калечка 

Изработени се со монистри во 
различни форми (триаголник, 
ромбоид, круг) и се ставаат на 
пределот на градите фиксирајќи 
се на елекот.

Туфки

Се изработува со монистри и со 
тел и се става од двете страни 
на појасот со должина до 
подколеници.

Тас

Е елемент изработен од сребро во 
округла форма и во краевите е украсе со 
метални монети. Се става над шамијата, 
се употребува како украс и го носеле 
млади невести.
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АЛБАНСКА МАШКА НАРОДНА НОСИЈА

Бел плис (капа)

Карактеристичен е само за албанската носија 
и придонесува да се разликува од другите 
носии на балканските народи. Се изработува 
од бела волна во полусферична форма.

Машка кошула

Се изработува од бело памучно платно со 
долги ракави и со затворена јака околу вратот. 
Везена е со тантела околу вратот и долнит дел 
на ракавите.

Појас

Изработен е на разбој со 
волнен конец, но и со 
жолта и бела срма.

Долг е од два до три метра 
и е збогатен со 
орнаментика.
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Минтан

Изработен е од бел но и од 
црн шајак. Везен е со тенки 
гајтани во пределот на 
ракавите и во предниот но и во 
задниот дел, особено кај 
помладите.

Елек

Изработен е од од бел 
шајак и е украсен со 
црни гајтани.

Лурка (Гуњиче)

Составена е од шајак (жгун) со кратки 
ракави и со голема јака назад за да 
може да послужи како качулка. 
Украсена е со гајтани.  Обично е со 
црна, кафеава но и бела боја. 
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Чорапи

Се разликуваат од женските, затоа што 
горниот дел е исплетен со црна волна. 

Кај младите 
се плетени со 
бела и жолта 
срма со 
волнен конец  
во различни 
нијанси.

Опинци

Основен материјал е кожата. 
На нејзините крајчиња се 
прават отвори, каде што 
поминуваат врвки од волна кои 
се фиксираат во горниот дел на 
стапалото  и се врзуваат во 
зглобот на ногата (или погоре).

Тирќи (Чашире)

Составени се од 
бел шајак (жгун) со 
два црни гајтана 
(шкече) од страна, 
како имитација на 
џебови за 
разубавување на 
тирќите.
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МАКЕДОНСКА ЖЕНСКА  НАРОДНА НОСИЈА

Кошулче

Изработено од платно, долго до 
половината. На градите и 
ракавите до лакти аплицирана е 
свилена ткаенина или кадифе. 
Околу отворот на градите и вратот 
е украсено со ширити.

Се изработува од индустриски 
дезениран материјал, долго до 
појас, на градниот дел украсено со  
аплицирано парче од кадифе и 
разнобојни ширити. Исто така 
аплицирани се и ракавите до 
лактите, со манжетни од 
разнобојни ширити.

28
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Кошула
(Долен Полог)
Изработена од домашно ткаено памучно, ленено или конопно платно, долга до 
петици. Везена е на бочните страни, на долниот преден и заден стан, како и 
околу отворот на градите. Везот е рустичен од црна волна и акценти од црвен 
волнен конец и бела срма и светликав тенок тел. 

Кошула
(Сува Гора)
Изработена од бело домашно 
ткаено платно, украсена со богата 
везена декорација на ракавите, на 
долниот дел, на градите и на јаката.
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Елече (Долен Полог)

Изработено од индустриска ткаенина, 
долго до појас, без ракави, напред 
отворено и украсено  со срмени и црни 
гајтани.

Елек (Сува Гора)

Горна облека без ракави, од 
индустриски материјал „џезија“, долга 
до колена, поставена , полнета со 
памук и шиена во редови. На градите е 
украсен со срма и гајтани, а по сите 
рабови е опточен со срмени  и свилени 
гајтани.

Горник

Изработен е од бела 
клашна, без ракави, долг 
до подпојас, а се 
украсувал со црвени 
гајтани и срмен тел. 

Го носеле само 
невестите.

Салтавере

Изработено е од 
бела клашна, долго 
до подпојас, без 
ракави и се 
украсувало со 
гајтани. Се носело 
на празници и преку 
зима.
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Скутина

Волнена ткаенина од една дипла, со прави хоризонтални шари. Посебно 
впечатлива е невестинската скутина, која е ткаена од вишна волнен конец и 
сребрена срма,  а во долниот дел богато е украсена со сребрени пари и 
монистра. Исто така се носи и волнена скутина со две дипли со темно црвена 
и кафеава боја. 

Чорапи

Плетени од волнен конец, долги до под 
колена , во горниот дел орнаментирани со 
потшара во две до три бои.

Калчини (Чорапи)

Чорапи плетени од волнен конец, долги 
до средина на листовите, богато украсени 
со ситна геометриска орнаментика. 

Женските 
получорапи 
без стапала се 
наречени 
„шутарке“.

33 34

Во Долен Поллог познати 3 вида на скутини: 1. Мала скутина - ткаена од срма 
и волнен конец, на долниот дел украсена со аспри; 2. Скутинче - волнено 
ткаено, од една дипла и се носи под завијачката и 3. Завјачка - долга волнена 
скутина од две хоризонтално соединети дипли, лабаво опашана за под неа да 
се гледа скутинчето.
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Венец

Дел од венчалната 
невестинска носија, 
изработен од парче 
клашна во 
цилиндрична 
форма, околу 
проткаен со 
разнобојни китки од 
волнен конец.

Узобраски

Невестински накит 
за на глава, 
направен од бела 
ткаенина, украсен со 
сребрени пари. Се 
носеле прикачени 
над ушите и 
спуштени низ 
образите во 
должина на градите.

Прениз

Дел од невестинската носија, 
изработен од долго правоаголно 
бело платно, накитено со 
сребрени пари, а на краевите 
украсено со „титрајки“. Се 
поставува на средишниот дел 
на главата - над челото. И во 
овој дел е украсен со 2 реда 
сребрени пари и алтан во 
средината.

Капа - фес

Бил изработен од 
црвена чоја, напред 
украсен со три 
метални пари, на 
челото со златен 
алтан и се 
придржувал со 
подбрадник нареден 
исто така со 
метални пари. 

Косата се плетела во плетенки и така 
сплетена се собирала во „дизги“ -
домашно ткаени ленти.

Накит

Од накит се носеле:
Ѓердан - од златници закачени за 
синџирче и се носел на градите 
прикачен на облеката и тоа само за 
празничните денови.

С'риче - златници прикачени за 
кадифена лента и се носело околу 
вратот.

35 36
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Појаси 
(Долен Поллог)
Црно појавче - многу долго, 
четворно ткаено и со реси на 
краевите.
Појас - све наоколо невестински 
појас, ткаен и извезен со срма.

(Сува Гора)
Ткаен четворно 
од волнен 
конец, 
прошаран со 
сини попречни 
нишки и на 
краевите 
украсен со 
долги плетени 
реси.
.

 Успојаска

Се изработува од 
купено платно 
„органтин“ везено со 
разнобојна свила и 
срма, на краевите 
пронижано со 
сребрени пари. 

Се носело 
прицврстено на двете 
страни од појасот со 
двата краја спуштени 
надолу.

Крпа-марама

Биле познати неколку вида на крпи:
Крпа - тенка бела марама, се носела над фесот со 
слободно префрлени краеви.
Везена крпа - на трите ќошеви везена со срма и 
свила.
Чевре крпа - слична на втората, но помалку везена.

Колунче

Колан - метална занаетчиска 
изработка со метални украси или 
изработен од мунистра.

37 38

Глаина со 
подбрадник

Се изработува од 
платно или кадифе и се 
украсува со срмен 
конец. Се носи на 
лицето под брадата.

Цревје

Вид на влечки - невестински, 
одозгора направени од вишна 
кадифе и извезени со златна срма.
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МАКЕДОНСКА МАШКА НАРОДНА НОСИЈА

Чашире

Вид на панталони, изработени 
од бела, црна или кафеава 
клашна, украсени со црни 
гајтани.

Минтан

Горна допојасна облека од 
бела, црна или кафеава 
клашна, со ракави и 
преклоп на градите. Се 
закопчувал од десната 
страна, а по рабовите бил 
украсен со гајтани.

Капа - шубара

Занаетчиски производ, црна 
или кафеава.

40
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Чорапи

Плетени од волнен конец, се 
облекувале под чаширите.

Кошула

Изработена од домашно ткаено 
бело платно, без јака, со рамни 
широки ракави или ракави со 
манжетни.

41 42

Појас

Ткаен од волнен конец, прилично долг 
и широк, црвен по боја.
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Појас

Ткаен од волнен конец, прилично долг 
и широк, црвен по боја.



43 44

Килими

Покривки со различни големини кои се 
работени на разбој со дебели конци од 
волна, памук итн. Оригиналноста на 
килимите е по видлив во нејзините 
разубавувања, при што се претпочитаат 
урнеци со голема колоритна разноликост.

ПОКРИВКИ
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Јастуци

Памучни или од лен навлаки кои се полнат со сено, рж, или пак со 
дебели хартиени картони кои се поставуваат околу собата за да се 
користат како наслонувачи на телото. Нивната надворешност е 
разубавена со најразлични мотиви.

Форумот на Албанската Жена како носител на проектот, во соработка со 
Организација на Жени Јегуновце и Етнолошкиот Музеј на Тетово, во временски 
рок од една година, го реализираа проектот “Придонес за зачувување на 
фолклорните вредности во Тетовскиот регион”. Во акктивностите беа вклучени 
60 девојки и млади жени од следниве села: Селце, Вејце, Бродец, Вешала, 
Јегуновце и Гургурница.

Целите на проектот беа зачувување на традиционалните фолклорни 
вредности, збогатување на Етнолошкиот Музеј на Тетово со колекција од 
фолклорни носии, промоција на културните вредности на етничките заедници 
со цел комуникација и соработка како и можност за економско јакнење на 
жените.

Овој проект е финансиран од Амбасадата на Кралството Холандија во 
Македонија.

ЗА ПРОЕКТОТ
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Подготви 
Џане Крешова   

Професионални соработници 
Др. Изаим Муртезани
Валентина Гаврилоска 

Фотографија_Дизајн
Генти Исмаили

ФОРУМ НА АЛБАНСКАТА ЖЕНА

Слики од персоналот на 
проектот при работа за 
подготовка на овој 
каталог.

ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЖЕНИ - ЈЕГУНОВЦЕ

ЕТНОЛОШКИ МУЗЕЈ НА ГРАД ТЕТОВО
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