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RELACIONA ELS RODOLINS I ELS DIBUIXOS

Les calces fetes de punt
estirades cap amunt

Camisa amb botons es tanca
i els diumenges ben blanca

L 'home en els calçons blancs
no hi duia parfalans

Ben en el seu punt la faixa,
ni massa alta ni massa baixa.

Calçons a l'ample o bufes
no deixen fugir les llufes.

Capell de feltre o palla
ha de ser la seva talla.

El jac sempre fa mudat
tant si és negre con reixat.

I pel cap es mocador
per eixugar la suor.

Tant sabates com espardenyes
a força de ballar les espanyes

En refrescar, el capot
(Només en té el qui pot)

Guardapits de colorins:
A Eivissa, jupetins.
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Relaciona

I la palla del capell
per protegir el cervell

Sa bates o espardenyes
negres o blanques

El mocador o mantell
ajustat al clatell

Rebosillo o volant
fet de ganxet o de fil blanc

Totes les joies penjades
i endemés les botonades.

Devantal i maneguins
de gala han de fins
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Relaciona cada rodolí amb la peça de roba que ens mostra el dibuix

Dos o tres jocs de faldetes
ben subjectes amb les vetes

Com a roba interior;
calçoneres i gipó

La falda amb molta fona
i tallada ben rodona

Ben acoblat es gipó.
tant negre com de color.
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1.

Calçat de sola d’espart. En trobam de moltes castes i colors. L’empana també d’espart o de
tela .

2. N’hi ha de diferents pells o cuiros. Planes o amb una mica de taló. Les persones riques solien
dur sivelles, que, fins i tot, podien ésser d’argent.
3. En trobam de mitja cama. Servien, sobretot, per abrigar-se del fred . eren de llana o de fil.
4.

Peça de tela amb bufes que es fermaven amb vetes. Arribaven fins davall el genoll. Podien
ésser de llista, de cotó, de seda ...

5. Peça de roba que anava davall el capell o sense capell. Els homes també en poden dur un al
coll per lluïment en certes festes.
6. Era una faixa de roba d’uns 25 cm d’amplària que anava a la cintura
7. És una peça que consta de cofat i ventall més o menys ampla. Els homes que vivien a ciutat
el duien de cotó, de feltre. Els pagesos els duien d’espart per resguardar-se dels raigs del
sol.
8. Peça de roba sense mànigues i, primitivament sense coll ni solapes que es duia damunt la
camisa . Les teles eren de seda, de fil o de llistat. La part posterior quasi sempre eren de
teles setinades.

9. Peça feta quasi sempre de llana color castanya o més fosc. Arribava fins damunt la cintura.
Duia mànigues i duia dues files de botons.

