
Женски лазарски костюм на буенец /водач на лазарките/  

 Риза – от домашно тъкано  памучно релефно бяло  платно, 
ръкавите са свързани с дантела, изплетена на една кука и така 
прикачени на ризата и завършват с украса, имитираща ластик. 
С малка яка на пазвата, с платка, които са нашити с червен 
конец. 

 Фуста - надиплена– от домашно тъкан вълнен плат, боядисана 
в червено с черни  вертикални варги  /ивици/ и с пришит 
маншет с черни напречни варги, завършващ с два черни 
кадифени ширита и памучен черен гайтан. Фустата е 
задължителна за буенеца /водача на лазарките. 
Представяната тук фуста е на  127 години. 

 Домашно тъкана памучна престилка, боядисана в  червено, в 
средата с вертикални бели ивици, от двата края с богато  
нашити мотиви от памучни разноцветни конци, в долния край 
с пришита дантела и в оформената фигура от нея, със зашити  
флутурки са изписани  имената на жената - Димитра Иванова, 
и годината на изработката – 1910 г. Окрайчена е с червени 
конци, изплетени на една кука и прикачени флутурки. 
Престилката е на 105 години. 

 Елек от червено кадифе с отворено деколте, обточен със 
златисти гайтани. 

 За украса- накит, наподобяващ гердан. 
 На краката: бели памучни чорапи, кундури, за да може да 

притропва при играта. 
 На главата: носи мъжки черен калпак от астраганена кожа, 

украсен с бели булчински цветя.  
 Торбичка от домашно тъкан дебел вълнен плат, украсена с 

разноцветни ръчно предени и боядисани вълнени конци.  
 Кърпа /пишкир/ от домашно тъкано памучно пъстро платно, 

която се носи само от водача /буенеца/ и се подава на 
стопанката, за да постави парата в него.  
 



За водач лазарките си избират една от тях, която да ги води, 
наречена буенец.  Тя трябва да е хубава и напета мома, 
песнопойка и танцьорка, за да води хорото. 
 
Всички останали лазарки /буенци/ на главите си имат 
разноцветни копринени кърпи и накичени с венци от 
булчински цветя.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


