
Historisk bakgrund
En peplos är en ärmlös kjortel/klänning 
som är mest känd från antikens Grek
land, men den är också ett traditionellt 
plagg bland Germaniens stammar. Ett 
mycket enklare plagg går inte att sy, och 
ibland är den rentav inte ens ihopsydd 
utan hålls ihop av spännen vid axlarna 
och ett bälte i midjan. Peplosen bärs vid 
varm väderlek eller ovanpå en annan 
kjortel. Precis som den vanliga kjorteln 
är den ett unisexplagg, och längden va
rierar beroende på om bäraren är mycket 
fysiskt aktiv, eller om det är ett 
praktplagg.

Tygval
Ylle eller linne, ylle/linneblandning. Pep
losen är ofta ett lätt och luftigt sommar
plagg eller ett längre praktplagg av finare 
tyg. Om du använder linne eller linne
blandningar, tvätta det alltid innan du 
börjar klippa då det krymper i första tvät
ten och glöm inte att zickzacka kanterna 
för att förhindra att det repar upp sig.

Färger
Vanligt ofärgat ylle och linne går utmärkt, 
men även färgade material är vanliga. Då 
peplosen sitter ytterst är det passande 
med vackert vävda mönster om det är 

ett finare plagg och inte bara en som
mardräkt. Det finns hällristningar som 
visar kvinnor med bakre delen av 
peplosen uppfälld över huvudet som 
en huva.

Tygåtgång
Eftersom en peplos kan va

rieras både på längden och 
bredden är det svårt att ge 
ett mått på hur mycket tyg 
du behöver. Vår modell 
som är 160 cm lång och 
ville ha en fotsid och vid 
peplos använde 3 meter 
tyg.

Gör så här
●●En peplos består 

av två rektangu
lära tygstycken, ett 
fram och ett bak. Vill 
man ha ett plagg 
med mycket vidd 
i använder man 
hela tygets bredd 
(150 cm om tyget 
ligger på vanlig 

bredd) men det 
går självklart bra att 

göra en smalare pe
plos. Mät då kring bröst

korgens bredaste ställe och 
lägg på 20 cm  eller mera för 

att få ett lite luftigare plagg 
och dela med två för att få 
måtten på fram och bak
stycke. 
●●Om du är osäker på måtten 

kan du göra ett provplagg, en 
toile, i ett billigt tyg innan du klip
per i ett dyrt tyg.

●●För att få fram längden mäter 
man från axel och så långt man 
önskar att peplosen ska gå och 
lägger till för nedvikningen upptill. 
Ju finare plagg desto längre ned
vikning. 

●●Lägg ihop de två rektanglarna räta mot 
räta och syr ihop kanterna, så att man 
får en tub, men lämna öppet för armhålet 
och för nedvikningen. Sedan är det dags 
att fålla kanterna.

Dekoration och 
 tillbehör
Peplosen kan vara både enkel eller över
dådigt smyckad. Finare plagg är ofta 
långa och viks ner uppe vid halsen ner 
till halva bröstkorgen. De spännen som 
håller ihop peplosen vid axlarna kan vara 
vackra konstverk i ädelmetall och med 
stenar. 

Vid fästpunkterna på axlarna är det bra 
om man fäster hängselöglor, så att man 
inte frestar på tyget varje gång man fäs
ter spännena. 

Kantband och applikationer kan pryda 
plaggets kanter. Smycken som halsband 
bärs över den nedvikta framdelen.
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Peplosen på bilden är sydd i två stycken med sid-
sömmar upp till armen, som skissen till vänster. 
Men det finns också varianter som är sydda i ett 
stycke, som en tub hela vägen upp och sedan ner-
vikt.

Öglor i överkanten gör att tyget skonas när man 
fäster spännena.


