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SARI jest tradycyjn! cz"#ci! garderoby ubieran! przez kobiety na subkontynencie indyjskim. Znane pod
ró$nymi nazwami w ró$nych j"zykach indyjskich: w Hindi, Gujarati, Marathi znane jest jako saadi, w
Kannada jako sire, Telugu jako shira i w Tamil jako podavai. SARI to bardzo d%ugi pas materia%u,
d%ugo#ci 5-6 metrów, mo$e by& drapowany na wiele sposobów. Najbardziej popularnym jest zawijanie
dooko%a talii, z ko'cem u%o$onym na ramieniu.

PALLU

Zdj!cie wykonane w Indiach w Sari Shop (Jaipur) przedstawiaj"ce elementy SARI.

Niniejszy poradnik prezentuje najbardziej popularny styl ubierania SARI zwany Nivi. Siedem ilustracji
autorstwa Anny Lipi'skiej wraz z opisem, dok%adnie wyja#niaj! nam, t! trudn! z pozoru czynno#&.
Poni$szy opis rozszerzyli#my o praktyczne rady, naszym zdaniem pomocne wszystkim kobietom
ucz!cym si" zak%ada& SARI jak równie$ tym, które za%o$! SARI po raz pierwszy w $yciu.
Kilka istotnych informacji na pocz!tek:
SARI najcz"#ciej jest ubierane na HALK( (zwan!
lehenga/ghagra w pó%nocnych Indiach i pavada/
pavadai na po%udniu, shaya na wschodzie) oraz z
krótk! bluzeczk! z krótkimi r"kawkami , znan!
jako CHOLI (lub ravika).
HALK( (ang. petticoat) dobieramy w kolorze
zbli$onym do koloru SARI. Na naszych rysunkach
zastosowali#my kontrastowe kolory dla przejrzysto#ci instrukcji.
HALKA s%u$y nam nie tylko do podtrzymania SARI.
Noszenie SARI bezpo#rednio na bielizn" nie jest w
dobrym tonie, szczególnie w sytuacji kiedy SARI
wykonane jest przezroczystego materia%u.
Noszenie HALKI eliminuje t! niedogodno#& a
bawe%na, z której najcz"#ciej jest wykonana, daje
poczucie komfortu.
Upewnij si", $e HALKA jest mocno zawi!zana na
biodrach, aby nie by%o po)niej niespodzianek, gdy
SARI zsunie si" razem z HALK*.

HALKA noszona pod SARI

Kolor CHOLI (bluzeczki noszonej pod SARI)
mo$emy dobiera& na ró$ne sposoby:
- w kontra#cie do koloru SARI
- w kolorze zbli$onym do koloru SARI
- w kolorze BORDERa (ozdobnego paska) i
kolorze PALLU (ozdobnej cz"#ci SARI
noszonej na g%owie zwanym head piece)
Czasami SARI ma odcinek materia%u
przeznaczony do wykrojenia i uszycia CHOLI
(tzw. choli piece). Kawa%ek ten powinni#my
odci!& przed noszeniem SARI. Je#li decydujemy si" na uszycie CHOLI zalecamy
podszycie je bawe%nian! podszewk!.
CHOLI
krótka bluzeczka

Oto kilka praktycznych uwag dotycz!cych dobierania kolorów i wzorów SARI:
1. Kobiety niskiego wzrostu powinny nosi& SARI z ma%ymi BORDERami (ozdobnymi paskami), lub bez
BORDERów. Szeroki BORDER skraca optycznie sylwetk". Wzory na SARI powinny przebiega& pionowo,
co daje wra$enie, $e kobieta jest wy$sza ni$ w rzeczywisto#ci.
2. Kobiety wysokie mog! nosi& SARI z du$ymi BORDERami i wzorem biegn!cym poziomo.
3. Kobiety o pe%nych kszta%tach powinny nosi& SARI z $or$ety, szyfonu lub innego "lej!cego si"" materia%u, b"d! wygl!da& szczuplej.
4. Kobietom o jasnej cerze pasuj! ciemne kolory SARI.

5. Natomiast kobietom o ciemnej karnacji skóry pasuj! jasne, pastelowe kolory.
6. Oczywi#cie kolor, wzór czy styl jest rzecz! gustu - traktujmy te porady z dystansem.
Inne przydatne informacje:
1. Polecamy ksi!$k" Chantal Boulanger "Sari: An illustrated Guide to the Indian Art of Draping"
wydawnictwa Shakti Press International New York. Autorka opisa%a w niej ponad 80 sposobów
wi!zania SARI.
2. SARI w Indiach mo$e mie& d%ugo#& od 2 metrów do ponad 8 metrów.
3. Najbardziej rozpowszechnionym stylem jest NIVI.
4. Kobiety indyjskie inaczej wi!$! SARI do pracy, ta'ca czy oficjalnych wizyt.

Krok pierwszy
Rozwi' SARI tak, aby PALLU (ozdobny koniec)
znalaz% si" z twojej lewej strony. Je#li SARI jest
jednostronne, czyli tkanina posiada "praw!" i
"lew! stron"" , to oczywi#cie SARI uk%adamy
"praw! stron!" na zawn"trz. W przypadku SARI
dwustronnych nie ma to znaczenia czyba, $e
BORDER (czyli ozdobny pasek) jest tylko z
jednego d%ugiego brzegu. SARI uk%adamy wtedy
oczywi#cie tak, aby BORDER by% na dole. W
SARI, które posiada jeden szerszy a drugi
w"$szy BORDER, szerszy BORDER w"druje na
dó%.
SARI zak%adamy za HALK(, tak jak na rysunku
rozpoczynaj!c od prawej do lewej strony. Punkt
rozpocz"cia powinien znajdowa& si" na prawym
biodrze. G%"boko#& odcinka SARI w%o$onego za
HALK( to ok. 5 cm, tak aby mocno si" trzyma%o. Zale$y to od szeroko#ci SARI i Twojego
wzrostu. To jak g%"boko wci#niesz SARI za
HALK( ma bezpo#redni wp%yw na d%ugo#& SARI.
Powinno ono %agodnie zwisa& niemal$e do
ziemi, nie marszcz!c si". Oczywi#cie tak, aby
nie by%o niebezpiecze'stwa przydeptywania
SARI podczas chodzenia. Nast"pnie owijamy
SARI dooko%a bioder, na ca%ym obwodzie wciskaj!c je za HALK(. Reszt" SARI przerzucamy
na praw! stron".
UWAGA: Zwró& uwag", aby HALKA nie wystawa%a spod SARI.

Krok drugi
Uk%adamy zak%adki, ich liczba zale$y od d%ugo#ci
materia%u. Zak%adki powinny mie& szeroko#& ok.
10 cm. Ko'ce ka$dej z zak%adek powinny by&
przesuni"te odrobin" wzgl"dem siebie tworz!c
"kaskad"" czy "schodki". Niektóre Hinduski zaprasowuj! w ten sposób u%o$one zak%adki co
stwarza wra$enie niezwyk%ej staranno#ci w
uk%adaniu SARI.
Dla pewno#ci, $e zak%adki nie rozpadn! si"
podczas chodzenia czy ta'ca i $e nie b"d! wysuwa%y si" zza pasa przypnij je agrafk! do
HALKI.

Krok trzeci
Zak%adki u%o$one w sposób pokazany na
rysunku w%ó$ za HALK(, aby zwisa%y lu)no na
t! sam! d%ugo#& co ca%a reszta SARI. Je#li materia% nowego, nienoszonego SARI, jest zbyt
sztywny, zalecamy upranie go i uprasowanie
przed za%o$eniem. Dotyczy to w szczególno#ci
SARI bawe%nianych, które cz"sto s! krochmalone i ich sztywno#& mo$e przeszkadza& przy
zak%adaniu.

Krok czwarty
SARI prze%ó$ za plecami. Czasami niektóre
osoby dodatkowo wk%adaj! SARI za HALK(
na odcinku od zak%adek w lewo. Teraz trzymaj!c SARI w sposób pokazany na rysunku
jeste# gotowa do ostatniego etapu.

Krok pi!ty
Prze%ó$ PALLU pod prawym ramieniem i
zarzu& je na lewe rami" w sposób pokazany
na rysunku. Zrób kilka zak%adek na ramieniu,
aby SARI wygl!da%o elegancko. To ju$
w%a#ciwie koniec. Je#li SARI wykonane jest
ze #liskiego, "lej!cego si"" materia%u, mo$e
zsuwa& si" z ramienia, szczególnie kiedy
ta'czysz czy energicznie si" poruszasz. Z
pomoc! mo$e przyj#& agrafka lub ozdobna
broszka, przypnij SARI do CHOLI na lewym
ramieniu.

Krok szósty
Tak prezentuje si" poprawnie za%o$one SARI.
Zwró& uwag" na odcinek SARI uko#nie owijaj!cy
nogi modelki, je#li SARI ma ciekawy BORDER
wygl!da to rzeczywi#ci pi"knie. PALLU mo$esz
nosi& równie$ na g%owie, jak tradycyjne kobiety
hinduskie.

Krok siódmy
Tu prezentujemy sposób noszenia
SARI rozpowszechniony w Gud$aracie. Styl ten nazywamy GUD+ARATI.
Cofnij si" do "Kroku czwartego".
Zamiast przek%ada& SARI do przodu
pod prawym ramieniem, przerzu& je
od ty%u na prawe rami", u%ó$ starannie zak%adki. W tej wersji polecamy
równie$ przypi"cie SARI do CHOLI na
ramieniu. Mo$na te$ przypi!& SARI
do CHOLI pod lewym ramieniem, je#li
chcesz zas%oni& brzuch.

I ju" gotowe!!!
Czy" SARI nie dodaje uroku kobiecie?

Przepis prania i prasowania SARI (bawe#na):
W zasadzie wszystkie bawe%niane SARI powinna# wypra& przed za%o$eniem, gdy$ najcz"#ciej s! krochmalone i
bardzo sztywne. Pierz najlepiej r"cznie w ciep%ej wodzie (mo$e by& z dodatkiem niewielkiej ilo#ci delikatnego
#rodka pior!cego). Czasami, je#li SARI jest bardzo sztywne, potrzebowa& b"dziesz kilku pra', aby sztywno#&
usun!& i wydoby& delikatno#& bawe%ny. Pierz SARI oddzielnie poprzez ugniatanie. Z pewno#ci! b"dzie troch"
farbowa&. Nie martw si", jest to naturalne zjawisko. W ekstremalnych przypadkach woda mo$e naprawd"
mocno si" zabarwi&. Zmieniaj wod" cz"sto podczas p%ukania. Nie wykr"caj SARI, a przynajmniej nie mocno.
Pozb!d) si" nadmiaru wody wygniataj!c tkanin". Mo$esz nadmiar wody odwirowa& w pralce.
Czas na suszenie. W tym celu z%ó$ SARI na pó% i ponownie na pó%, rozci!gnij i strzepnij, aby pozby& si" pomarszcze'. Tak rozprostowane SARI wieszamy na sznurze. Zadbaj o to, aby SARI by%o dobrze ponaci!gane po
praniu, gdy$ b"dzie mia%o tendencje do kurczenia si", co równie$ przeszkadza& Ci b"dzie podczas prasowania.
Najbardziej kurcz! si" BORDERy czyli paski. Porozci!gaj je w pierwszej kolejno#ci. Je#li suszysz na s%o'cu
zwró& uwag" na to, aby nie zostawia& SARI na zbyt d%ugie dzia%anie promieni s%onecznych. SARI mo$e wyblakn!&. Najlepiej wiesza& je wtedy na "lew!" stron".
Je#li PALLU ma inny kontrastowy kolor to lepiej dla bezpiecze'stwa suszy& je rozwieszaj!c na najbli$szym, dodatkowym sznurze, aby nie styka%o si" z reszt! SARI. Uchroni to przed zabarwieniem reszty SARI kolorem z
PALLU.
Prasowanie jest istotnym etapem. Cz"sto SARI sprzedawane jako bawe%niane mo$e mie& w sobie cz"#& sztucznych sk%adników (w szczególno#ci dotyczy to BORDERów). Przed prasowaniem, kiedy nastawisz temperatur"
$elazka, sprawd) na ma%ym fragmencie SARI (najlepiej tym, który b"dzie niewidoczny po za%o$eniu) czy temperatura nie jest za wysoka i czy nitki nie topi! si".
Mo$esz prasowa& SARI z%o$one na pó%. B"dzie %atwiej i szybciej. Je#li SARI jest grubsze to prasuj roz%o$one.
BORDERy najlepiej prasowa& z dwóch stron.

Przepis prania i prasowania SARI (jedwab):
Jedwabne SARI zalecamy czy#ci& chemicznie tzw. dry cleaning. W szczególno#ci te, które posiadaj! bogate
zdobienia i hafty. Je#li ju$ pierzesz to pami"taj o podstawowej zasadzie, aby ciep%a woda (o temperaturze
cia%a), której u$ywasz do p%ukania, mia%a t! sam! temperatur" w jakiej pra%a# SARI. Niedopuszczalne jest
pranie w ciep%ej, a p%ukanie w ch%odnej czy zimnej wodzie. Jedwab ulegnie "sfilcowaniu".
Podczas prasowania zachowaj szczególne warunki ostro$no#ci.
Jedwab nie wymaga wysokiej temperatury prasowania.
Przepis prania i prasowania SARI (syntetyk):
Du$a cz"#& indyjskich SARI w obecnych czasach wykonana jest ze sztucznych tworzyw lub z ich domieszk!.
SARI takie mo$e by& prane w wodzie, jak równie$ mo$e by& czyszczone chemicznie. Stosuj! si" te same
zasady ostro$no#ci dotycz!ce prania i prasowania jak w przypadku SARI bawe%nianych czy jedwabnych.
W razie pyta$ czy w!tpliwo%ci napisz:
porady@radhashop.pl

