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ТРАДИЦИОННО ОБЛЕКЛО В РОДОПИТЕ 
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В статията се представят названия на елементите на мъжкото родопско 
традиционно облекло, ексцерпирани от различни етнографски, краеведски 
и диалектоложки изследвания, както и от личния архив на авторката. Нап-
равена е кратка етнографска и лексикосемантична характеристика на диа-
лектния емпиричен материал. Разглеждат се лексикални редове с два и по-
вече хетеронима, фонетични и словообразувателни варианти, прояви на 
хетеросемия, както и етимологията на част от заемките и названията с до-
машен произход. 
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The article presents names for the elements of the Rhodope men's traditional 
clothing, excerpted from various ethnographic, regional historical and dialecto-
logical studies, as well as from the author's personal archive. A brief ethnogra-
phic and lexico-semantic description of the dialect empirical material is made. 
The authors go on to examine lexical lines with two or more heteronyms, pho-
netic and word-forming variants, manifestations of heterosemy, as well as the 
etymology of some of the names of foreign and domestic origin. 
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Целта на изследването е да се състави речник на названията за мъжко 
традиционно облекло в Родопите и да им се направи кратка етнографска и  
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лексикосемантична характеристика. Названията на елементите на мъжкото 
родопско традиционно облекло (122 лексеми и терминологични словосъ-
четания) са ексцерпирани от етнографските изследвания на М. Велева (Ве-
лева/Veleva 1969), Г. Кръстева-Ножарова (Кръстева-Ножарова/Krasteva-No-
zharova 1969), Ан. Примовски (Примовски/Primovski 1973), М. Николчов-
ска (Николчовска/Nikolchovska 1979), М. Райкова (Райкова/Raykova 2002), 
както и от краеведските изследвания на В. Дечев (Дечев/Dechev 1928), д-р 
Г. Ташев (Ташев/Tashev 1966), К. Канев (Канев/Kanev 1975), О. Иванов, 
М. Иванова (Иванов, Иванова/Ivanov, Ivanova 2016), от „Родопски речник“ 
на Т. Стойчев (Стойчев/Stoychev 1965–1970; 1983), както и от лично съб-
ран материал от говора на с. Момчиловци, Смолянско. Основен подход 
при изследването на тези диалектни названия е ономасиологичният, при 
който се изхожда от отношението на понятието към наименованието, като 
се привеждат различни названия за неговото изразяване – лексикални ре-
дове (Младенов/Mladenov 1978: 223). Използваме и термините хетерони-
мия и хетеросемия като паралелни спрямо понятията синонимия и полисе-
мия (Холиолчев/Holiolchev 1978: 170). Приложен е частично и семасиоло-
гичният подход за разкриване на семантичния обем (съвкупността от от-
делните значения) на лексемите в макродиалектен план. Посочват се линг-
вогеографски данни – ареалът на форемните названия. Следва се моделът 
на изследване на названията, свързани с облеклата и тяхното изработване 
(Александрова/Aleksandrova 2020), както и начинът на представяне на ди-
алектния и етнолингвистичния материал в редица лексикографски трудове 
(Китанова, Легурска/Kitanova, Legurska 2008; Легурска, Павлова, Китано-
ва/Legurska, Pavlova, Kitanova 2012; Керемидчиева и кол./Keremidchieva i 
kol. 2012 и др.). 

До идването на юруците в Родопите населението в Смолянско и Руп-
чоско е носело облекло, близко до облеклото на шопите в Софийско и се-
ляните от Еркеч и Гюльовци, Поморийско, в което преобладавал белият 
цвят (Дечев/Dechev 1928: 24; Ташев/Tashev 1966: 86-87). Ан. Примовски 
също отбелязва, че „най-характерно за носията на родопското население в 
далечното минало е преобладаването на бял цвят и липса на украса” (При-
мовски/Primovski 1973: 495). Потъмняването на родопската носия може да 
бъде датирано към края на 18. и през целия 19. век – първоначално при 
мъжкото облекло, което е напълно заимствано от юруците, заселили тези 
райони. „Кюляфите, чалмите, черните шарфети, белите терлици (шапки), 
червените пояси и шалове, белите калчете, силяхлъците и широките коже-
ни тасми на цървулите, които доскоро носеха овчарите и др. родопци – 
християни, са юрушко облекло с малки изменения в кройките и цветовете” 
(Дечев/Dechev 1928: 24). Въз основа на събраните данни и М. Велева пред-
полага, че старинното българско белодрешно облекло, което има корени в 
древната славянска култура, е било повсеместно разпространено в мина-
лото на територията на Източните Родопи и сравнително рано е замене- 
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но от чернодрешното в резултат на силноразвиващите се занаяти (Велева/ 
Veleva 1969: 97), както и вследствие на засиленото гурбетчийство на аба-
джиите, зидарите, калайджиите и др. Като старинна дреха са посочени га-
щите от вида на мазгàлите, употребявани в по-ново време като долно об-
лекло, и е направен изводът, че „преминаването на горни части от облек-
лото в долни става в късни моменти от дългия процес на развитието им“1 
(Велева/Veleva 1969: 99). Г. Ташев споменава за старите шалвари, които 
наподобявали потури, но били много по-широки и с по-дълбоко дъно, на-
бирали се и се пристягали в кръста с дебело оплетена връв (варкузỳн). Той 
описва елементите на среднородопското мъжко традиционно облекло по 
следния начин: „над ризата се облича дреха без ръкави, която плътно при-
стяга гърдите и се закопчава отпред, наричана „елек”. Над елека се облича 
също такава дреха, но с ръкави – „забун”. При хладно време над забуня се 
облича друга дреха с ръкави, но която не се закопчава отпред – т.нар. „до-
лама“…“ (Ташев/Tashev 1966: 87). Поясът е дълъг и широк, при овчарите е 
по-жълтеникав със запасан върху него силяхлък за пунгия с тютюн, за 
кремък, огниво и прахан и за оръжие. Г. Ташев свързва цвета на мъжкото 
облекло с упражняваната професия – при абаджиите е тъмносин, тъй като 
работата им е на закрито, докато при останалите, които работят най-често 
на открито, изложени на замърсяване, цветът на дрехите е бозов. „През 
зимата и в дъждовно време всички мъже се намятат с голяма бозинява и 
по-рядко червена качулка с въси по двата срещуположни края, която при 
пътуване лятно време им служи и за завивка“ (Ташев/Tashev 1966: 87). 
Фесът, който старите мъже в турско време носели, бил нисък и ален, обвит 
с чалма от черен плат за разлика от бялата чалма на мюсюлманските хо-
джи, а фесът на младите бил по-висок, с дълъг пискюл. Под феса върху об-
ръснатата глава слагали плътно кече и плътно малко платче с дантелка над 
челото (на темето оставяли дълъг перчем коса, която навивали на кок и 
похлупвали с шапката). Неизменен елемент на мъжкото облекло са тъмно-
сините или бозови калчỳни, стигащи до коленете и закопчаващи се от вът-
решната страна на крака с жълти телени копчета. Старите овчари и зидари 
носели по-високи бели калчỳни, които не се закопчавали, а се нахлузвали, 
пристягали се с каишка и се прегъвали и обръщали под коленете. За път 
обували кожени цървули, а за из селото – плитки обувки, кундỳри. Млади-
те мъже окачвали часовника си на дълъг сребърен кюстèк, преметнат през 
шията и достигащ до пояса (Ташев/Tashev 1966: 90). 

Основните дрехи у родопските българи – и християни, и мюсюлмани, би-
ли еднакви, шиели се от обикновена аба в бозов цвят, но по-младите мъже и 
ергените предпочитали синята аба. „Богатите и по-знатните българи мохаме-
дани правели дрехи от хубав шаяк и чоха“ (Примовски/Primovski 1973: 511). 

Наблюдава се различие в облеклото на българите християни и мюсюл-
мани по отношение по поясите. По-голямата част от мюсюлманското на- 
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селение, занимаващо се предимно със земеделие и животновъдство, носи 
бели пояси, а християните – морави, алени, сини (Примовски/Primovski 
1973: 512)2. Но както отбелязва М. Велева, вероизповеданието не е наме-
рило особено силно отражение нито във вида на пояса, нито в неговото 
предназначение, за разлика от шапката, която е ярък белег на конфесио-
нална принадлежност (Велева/Veleva 1969: 99). Мъжете и от двете верски 
групи носели овчарския шал и кèпето вследствие на еднаквите условия на 
труд и бит, така че различията в мъжкото родопско традиционно облекло 
са в зависимост от професията и социалното разслоение. Г. Кръстева-Но-
жарова също подчертава социалната и професионалната диференциация в 
мъжкото облекло в Родопите, както и възрастовата – в резултат на това се 
обособяват няколко комплекса: за млади и възрастни мъже, за бедни и бо-
гати, всекидневни и празнични, занаятчийски и овчарски (Кръстева-Но-
жарова/Krasteva-Nozharova 1969: 139). Наблюдават се отлики и по семейно 
положение – така например кукулèдата се носела от млади женени мъже 
на големи празници. 

Условно към мъжкия родопски традиционен костюм може да се отнесе 
старинната прическа чомбàс/чумбàс/чêмбàс – съществуват редица сведе-
ния за наличието ѝ в Родопите. „Чомбас“или „перчем“ е прическа, харак-
терна за прабългарите, която не е засвидетелствана за гърци, римляни или 
славяни; тези прически „се обозначават даже като характерни за някои 
тракийски племена. Това се потвърждава и от образните паметници.“ (Из-
димирски/Izdimirski 2020: 181). Ст. Шишков в началото на миналия век 
пише за тази мъжка прическа в гоцеделчевското село Ковачевица следно-
то: „Допреди 30 години главите си бръснели и оставяли само на темето 
„чеамбас“ и фес с бяла кърпа“ (Шишков/Shishkov 1904: 168). Хр. Вакарел-
ски отбелязва, че на някои места в Източните Родопи (Съчанли, Гюмюр-
джинско; Драбишна, Ивайловградско) „преди Освобождението на Бълга-
рия носели сплетени „чумбаси“ на върха на главите си“ (Вакарелски/Vaka-
relski 1935: 176). Характерната мъжка прическа „чумбас“ – дълги перчеми, 
спускащи се по гърбовете на мъжете или заплитани в плитка, се срещала 
освен в Гюмюрджинско и в Дедеагачко (Райчевски/Raychevski 1978: 9). Р. 
Сефтерски очертава ареала на тази мъжка прическа, чиито запазени форми 
„несъмнено свидетелстват за етногенетичен белег“ – Добруджа, Мизия, 
Западна България, Тракия, Родопите и Македония (Сефтерски/Sefterski 
1987: 82). 

Названията на мъжкото родопско традиционно облекло могат да се 
обособят в няколко тематични подгрупи: названия за горни мъжки дрехи и 
техни елементи, названия за шапки и кърпи, названия за пояси и поясни 
елементи, названия за обувки и принадлежности за обуване, названия за 
украшения и мотиви за украса на мъжките дрехи, като най-голяма е първа-
та подгрупа, включваща половината от ексцерпираните названия. 
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Голяма част от диалектните форемни названия формират лексикални 
редове, изградени от семема и лексеми хетероними:  

• общ семантичен признак ‘горна дреха до кръста, с ръкави, отворе-
на отпред’: абà (Крумовградско, Златоградско) и хабѝнка (Ксан-
тийско), доламà / дуламồ (Смолянско, Ардинско; Маданско, Асе-
новградско, Гюмюрджинско), клашнùк (Смолянско, Маданско, Че-
пинско), късàк (Чепинско), минта̀н (Смолянско, Неделино, Ма-
данско), салтама̀рка / салтама̀рке (Девинско, Асеновградско, Смо-
лянско) и фербелѐ (пред. бълмох. – Смолянско, Маданско, Девинс-
ко); 

• семема ‘подплатена горна дреха’: кюрк / кюрькь (Смолянско, Ар-
динско, Маданско, Асеновградско, Девинско) и ямурлỳк (Разлож-
ко);  

• семема ‘къса вълнена дреха без ръкави’: банду̀к, елèк (1-во знач. – 
Крумовградско, Златоградско, Ардинско, Разложко), елѐчка (Зла-
тоград) и чепкѐн (1-во знач. – Югозападни Родопи);  

• семема ‘дълго дебело наметало с качулка’: апънджà (Кърджалийс-
ко) и кèпе / кèпê (1-во знач. – Златоградско, Асеновградско, Смо-
лянско, Чепинско, Разложко, Ардинско, Маданско, Ксантийско, 
Велинградско); 

• семема ‘гугла, калпак’: башл³к (Смолянско, Ардинско, Асенов-
градско) и гỳгла (1-во знач. – Ивайловградско, Суфлийско); 

• семема ‘кърпа, която се навива около феса’: пушѝя (Източни Родо-
пи) и шêл (3-то знач. – Девинско); 

• семема ‘пояс’: о̀пасник (Разложко) и пòяс / пос (Кърджалийско, 
Гюмюрджинско, Ивайловград, Крумовградско, Ардинско, Смолян-
ско, Чепинско, Разложко);  

• семема ‘кърпа, която се опасва на кръста’: кушềк (2-ро знач. – Сми-
лянски район, Маданско, Велинградско) и о̀паска (1-во знач. – Че-
пеларе);  

• семема ‘потури’: потỳри / патỳре (Кърджалийско; Гюмюрджинско, 
Ивайловград, Крумовградско, Ардинско, Златоградско, Смолянс-
ко, Маданско, Асеновградско), рỳпове (Сив кладенец, Ивайловгр.; 
Долен, Момчилгр.), тумàне (Разложко) и чишѝре (Чепинско);  

• семема ‘крачоли на потури’: буту̀рê (Асеновградско) и нòжки (Зла-
тоградско); 

• семема ‘отвор на дъното на потури’: пикàльник (Кирковски район, 
Момчилградско) и цềпка (Момчилградско, Кърджалийско); 

• семема ‘връв за стягане на потурите около кръста’: въркузỳн / вар-
кузу̀нь (Смолянско, Момчилградско, Кърджалийско), прèврътка 
(1-во знач. – Източни Родопи), учку̀р и учкурлу̀к (пред. бълмох. – 
Смолянско, Асеновградско, Ардинско, Маданско);  
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• семема ‘ремък или усукана връв за стягане на навуща’: сукàри (Из-
точни Родопи), сукàрник (Девинско) и тасмồ / тасма̀ (Смолянско, 
Ардинско, Асеновградско, Девинско, Маданско); 

• семема ‘чорапи’: журàпе / џура̀пе (Ардинско, Смолянско, Асенов-
градско) и кальчỳне (3-то знач. – Асеновградско, Смолянско, Ма-
данско); семема ‘чорапи без ходила’: кàлци (Пещерско) и тозлỳци 
(Източни Родопи); 

• семема ‘вълнени принадлежности за обуване’: кàлце / кàлци (1-во 
знач. – Смолянско, Асеновградско и др.), калцỳни / калцън̀и / каль-
чỳне (1-во и 2-ро знач. – Смолянско, Маданско, Асеновградско, 
Разложко, Гюмюрджинско, Дедеагачко, Момчилградско, Кърджа-
лийско), кальчѐтê (Смолянско, Ардинско, Асеновградско); 

• семема ‘обувки’: аманùя / еменùи (Ардинско, Ивайловградско), 
кундỳре / кỳндри (Смолянско, Чепинско) и папỳце (Смолянско). 

Част от названията на мъжкото традиционно облекло в Родопите, по-
добно на названията на женските дрехи, се срещат в различни фонетични 
варианти: гỳгла и йỳгла, дабѐнê и дабàнê, журàпе и џура̀пе, калцỳни, ка-
льчỳне и калцъни, кèпе и кèпê, килềф, кюляф, кюлềф и келèф, кичѝлки и 
кичѝльки, копарàн и купарàн, кукулàда, кукуляда и кукулѝда, кукулèда, ко-
колèда и коколèта, лапчỳни, лапчỳнê и лапчѝне, нàвои, нàвое и ну̀йве, 
потỳри и патỳре, цървỳли и царвỳле. 

Срещат се и словообразувателни варианти: ножѝчка, нòжки и ну-
га̀вница; о̀паска и о̀пасник; пѝсове и писмà; сука̀ри и сука̀рник – сродни ду-
ми, образувани суфиксално. Названието пѝсове е усечен плурален слово-
образувателен вариант (от пиша), а нàвои / нàвое са варианти, образувани 
чрез вътрешна флексия (от навия). Като проява на една от характерните 
морфологични особености на родопските говори са умалителните имена: 
бàбки, грùжка / грùшка, камбàнки, кỳклички, ножѝчка, нòжки, хабѝнка, 
шêрфèтка, яглъче. Някои от термините са двусъставни (ачѝколу копарàн3, 
батàл потỳри, кỳлести тумàне, кършъл³ пòяс, тѐрен елèк4, червèн фес), 
регистрирани са и сложни думи (бùркютлия, екùкютлия). Названията на 
различни украшения и мотиви за украса на мъжките дрехи са образувани 
чрез вторична номинация на базата на метафоричен пренос – гердàни, 
камбàнки, кùтки, кỳклички, мускѝ, писмà, пồпки, а на основата на метони-
мията – башл³к, нòжки и нуга̀вница, пикàльник, средỳлкя (по място и по 
предназначение). Термините гердàни, камбàнки, кùтки, кỳклички са по 
същество семантични диалектизми, а названието пồпки (пъпки) е еднов-
ременно фонетичен и семантичен диалектизъм.  

Някои названия имат широк ареал на употреба, например гỳгла (Смо-
лянско, Ардинско, Асеновградско, Маданско, Ивайловградско и др.), до-
ламà / дуламồ (Смолянско, Ардинско, Маданско, Асеновградско, Гюмюр-
джинско), кèпе / кèпê (Златоградско, Асеновградско, Смолянско, Чепин- 
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ско, Разложко, Ардинско, Маданско, Ксантийско, Велинградско, Деде-
агачко, Гюмюрджинско, Крумовградско, Момчилградско, Кърджалийско), 
чêмба̀с (Смолянско, Ардинско, Асеновградско, Ивайловградско, Гюмюр-
джинско, Дедеагачко), други са регистрирани само в отделни селища – 
апънджà (Пчеларово, Кърдж.), менѝи (Габрово, Ксантийско), ментèн (бял) 
(Долно Луково, Ивайловгр.), подèйка (Равногор, Пещерско), средỳлкя 
(Старцево, Златогр.), чишѝре (Корово, Чепинско) и др. 

Редица термини са еднакви или близки по значение в мъжкото и в жен-
ското родопско традиционно облекло (вж. Каневска-Николова, Маринов/ 
Kanevska-Nikolova, Marinov 2021; Каневска-Николова, Маринов/Kanevska-
Nikolova, Marinov 2022; Каневска-Николова, Маринов/Kanevska-Nikolova, 
Marinov 2022а): антерѝя, вархнѝк, грѝшка, гỳнка, калпàк, кафта̀н, клаш-
нѝк, кушềк, късàк, ментèн, мускѝ, пòяс, прèврътка, салтама̀рка, фес, хал-
тѝци, шутàк. Названието рỳпове е с различно значение: ‘потури без гай-
тан’ (Сив кладенец, Ивайловгр.; Долен, Момчилгр.) и ‘малки монетки, ко-
ито се нанизвали през плитките на редове от кръста нагоре’ (Старцево, 
Златогр.). 

Част от названията включват в семантичния си обем повече от едно 
значение – могат да бъдат определени като хетеросеми: антерùя / анте-
рѝê (6 значения), гỳгла / йу̀гла и гỳнка (по 2 значения), джамадàн / жама-
дàн (3 значения), доламà / дуламồ (2 значения), забỳн (3 значения), кàлце / 
кàлци (2 значения), калцỳни / калцъ̀ни / кальчỳне (3 значения), кèпе / кèпê (4 
значения), килềф / кюляф / кюлềф / келèф, клашнùк и колту̀к (по 2 значе-
ния), копарàн / купарàн (3 значения), копчелồк / копчелъ̀к, кукулèда / коко-
лèда / коколèта и кушềк (по 2 значения), лапчỳни / лапчỳнê / лапчѝне, мус-
кѝ, о̀паска (по 2 значения), прèврътка / прềвратка, терлѝкь, чепкѐн (по 2 
значения), шал / шêл (3 значения). 

По-голямата част от названията на мъжкото родопско традиционно об-
лекло са ориентализми, което се обяснява със заимстването му от юруци-
те, заселили Родопите, например: антерùя / антерѝê – чрез тур. antеri, en-
tеri ‘женска дреха, от едно парче плат; дълга връхна мъжка дреха в арабс-
ките страни’ от араб. antаri (БЕР-1/BER-1: 12), аманùя / еменùи – чрез тур. 
yemeni ‘чехли’ от араб. yämäniyy (БЕР-1/BER-1: 495), башлъ̀к – от тур. baş 
‘глава’ (БЕР-1/BER-1: 37), кафта̀н – чрез тур. kaftan ‘вид връхна дълга 
горна лека копринена дреха’ от перс. häftān (БЕР-2/BER-2: 283), кèпе – чрез 
тур. kebe ‘грубо кече’ от перс. qäbā (БЕР-2/BER-2: 314), килềф / кюляф – 
чрез тур. külâh ‘вид островърха шапка, шита или плетена’ от перс. kulāh 
(БЕР-3/BER-3: 250), колту̀к – тур. koltuk ‘мишница; край, кенар’ (БЕР-2/ 
BER-2: 562), копарàн / купарàн – от тур. диал. koparan ‘подобна на чепкен 
къса горна дреха с подвити ръкави, направена от бяло кече и обшита с 
гайтани’ (БЕР-2/BER-2: 610), силехлồк / силяхл³к5 – тур. silāhlık ‘пояс или 
колан за носене на оръжие’ (БЕР-6/BER-6: 651), тасмồ / тасма̀ – тур. tas-
ma ‘ремък на налъм, сандал и др.’ (БЕР-7/BER-7: 833), терлѝкь – тур. terlik 
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‘домашна обувка; малка шапчица от тънък бял плат’ (БЕР-7/BER-7: 968), 
теспѝх – тур. tespih ‘броеница’, учку̀р – тур. uçkur ‘връв (за връзване на 
гащи)’, шал – чрез тур. от перс. şal ‘шал’. В рамките на някои терминоло-
гични словосъчетания едната съставка е домашна, а другата – заета от тур-
ски: червèн фес, кършъл³ пòяс и кършълùйски пòяс – съставката кършъ-
лùйски е морфологично адаптирана към българската езикова система. За-
емка от италиански е кàлце / кàлци – от итал. calza ‘чорап’ (БЕР-2/BER-2: 
165), а резултат от двукратно заимстване (от италиански чрез турски) са 
кукулèда – от итал. cocolletta, cuculletta, умал. от cocola, ост. cuculla ‘ка-
чулка; дреха с качулка’ чрез тур. kukulete6 и салтама̀рка / салтама̀рке – от 
итал. saltambarca ‘връхна моряшка дреха; вид мъжка горна дреха’ чрез 
тур. (остар.) saltamarka ‘къса моряшка дреха’ (БЕР-6/BER-6: 452). 

С домашен произход са повечето названия на видовете мотиви за укра-
са на мъжките дрехи (бàбки, д³сченик, камбàнки, кùтки, кичѝлки, кỳклич-
ки, писмà, пồпки), както и редица производни лексеми, мотивирани от наз-
вания на различни признаци, предмети и действия, като вархнѝк (от връх-
на), късàк (от къс), нàварвичка (от навървя), нàвои / нàвое (от навия) нà-
гръдник (от гръд), нàпрасници (от пръст), ножѝчка, нòжки и нуга̀вница (от 
нога), о̀паска и о̀пасник (от опаша), пѝсове (от пиша), сука̀ри и сука̀рник 
(от суча) и др. 

В заключение може да се обобщи, че се наблюдава социална, професи-
онална и възрастова диференциация в мъжкия родопски костюм, а по от-
ношение на конфесионалната принадлежност са налице минимални разли-
чия в облеклото на българите християни и българите мюсюлмани. Редица 
термини са еднакви или близки по значение в мъжкото и в женското ро-
допско традиционно облекло. При голяма част от ексцерпираните назва-
ния се откриват прояви на хетеронимия – лексикални редове, включващи 
от два до осем хетеронима (съпоставни диалектизми), и на хетеросемия – 
названия, включващи в семантичния си обем повече от едно значение. Не-
съпоставните диалектизми, характеризиращи се със съотношението семе-
ма – лексема, съставляват 60%, като някои от тях са регистрирани само в 
отделни селища. Основен словообразувателен модел е афиксалният; сре-
щат се названия, образувани чрез вторична номинация на основата на ме-
тафоричния или метонимичния пренос, както и характерните за родопски-
те говори умалителни имена; някои от термините са двусъставни (терми-
нологични словосъчетания). Заетите от и чрез турски език названия на 
мъжкото родопско традиционно облекло преобладават поради заимстването 
му от юруците, заселили Родопите в миналото, а повечето названия на ук-
рашения и мотиви за украса на мъжките дрехи са с домашен произход. 
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БЕЛЕЖКИ / NOTES 
1 Потвърждение на този извод е сходството на гащите с традиционните север-

нобългарски димѝи, чието начало може да се потърси в старите славянски шал-
вàри (Велева/Veleva 1969: 99). 

2 В Ивайловградско поясите са сини (Примовски/Primovski 1973: 512). Коло-
ритът им е показател за местопроизход, възраст, семейно положение (Велева/Ve-
leva 1969: 99). 

3 Ан. Примовски съобщава за ачикколлу купарàни – долами, на които ръкавите 
са разцепени от китката до рамото и които са богато украсени с гайтан и гайта-
нени фигури; носели се от по-богатите и по-младите (Примовски/Primovski 1973: 
511). 

4 „Носи се от млади мъже, като присъства в костюма на девера и младоженеца 
по време на сватбата“ (Николчовска/Nikolchovska 1979: 16). 

5 У тракийските и малоазийските българи – сил’àх (Вакарелски/Vakarelski 
1935: 36). 

6 Вж. Райкова/Raykova 2002: 499-500. В Момчиловци кукуледата е носена от 
всички съсловия, а в Соколовци – от овчари. Сходна е с празничната връхна мъж-
ка дреха в Тракия от началото на 20. век (Райкова/Raykova 2002: 498). 
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Речник на названията на 

елементите на мъжкото традиционно облекло в Родопите 
абà ж. Къса вълнена горна дреха с ръкави и срещащи се предници (Тихомир, 

Крумовгр.; Старцево, Златогр.; Голям Девесил, Девесилово, Девесилица и Ма-
лък Девесил). 

аманѝя / еменѝи мн. Обувки, обувани за празник (Ардинско, Ивайловгр.). 
антерѝя / антерѝê ж. 1. Горна дреха с ярък цвят, която се обличала под доламата, 

при по-бедните – от басма, при по-богатите – от копринен или друг скъп плат 
(Смолянско). 2. Дреха до кръста от памучен плат с тънка подплата или от фаб-
рична басма (Ардинско, Маданско, Смолянско). 3. Синя дреха, ушита от до-
машно тъкан вълнен плат в лита техника (Пчеларово, Кърдж.). 4. Вълнена или 
копринена дреха, ушита от домашно тъкан плат, раирана по основата със 
светлокафяви и сини ивици, с дълъг, право прикачен ръкав и гъста редица 
гайтанени копчета или метални звънтящи сферички – камбанки (Ивайловг-
рад). 5. Копринена дреха, оранжева на цвят, ушита от домашно тъкано лито 
платно (Егрек, Крумовгр.). 6. Горна риза (Сатовча, Беден, Девинско; Кирковс-
ки район, Момчилгр.). 

апънджà ж. Дебело наметало, изтъкано от козя вълна, без ръкави, с вертикално 
съшити части плат, с качулка на гърба (Пчеларово, Кърдж.). 

ачѝколу копарàн м. Къса дреха, отворена отпред, с ръкави, отпуснати отзад, ук-
расени с много гайтан, коприна и сърма (Габрово и Кръстополе, Ксант.). 

бàбки мн. Украса на памучната кърпа, забодена в пояса (Егрек, Крумовгр.). 
банду̀к м. Вълнена дреха без ръкави, която се носи над ризата. 
батàл потỳри мн. Широки потури, приличащи на гащи (Ивайловградско). 
башл³к м. Гугла за глава (Смолянско, Ардинско, Асеновградско). 
бѝркютлия прил. Вид потури на заможни еснафи, с широко едноплатно дъно (ИР). 
буту̀рê мн. Крачоли на потури (Хвойна, Павелско, Асеновгр.). 
вархнѝк м. Мъжка или женска горна дреха (Славейно, Смолянско и др.). 
въркузỳн / варкузу̀нь / уркузỳн м. Вълнена връв, с която потурите се стягат око-

ло кръста (Смолянско; Шумнатица, Солука, Кирково, Жерка, Завоя, Джарово, 
Чакаларово, Долно Капинево, Момчилгр.; Домище, Горно Капинево, Кърдж.). 

гердàни мн. Ажурени мотиви за украса на белите вълнени чорапи, плетени на 
ръка (Егрек, Крумовгр.). 

грѝжа / грѝже ж. Вълнена, зимна дреха, отворена отпред, с ръкави (Ивайлов-
градско; Голям Дервент, Софлийско). 

грѝжка / грѝшка ж. Горна дреха, която не се отличава по цвят от потурите (Оре-
ховец, Ардинско; Долно Луково, Ивайловгр.; Ардинско). 
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гỳгла ж. 1. Кожен калпак, отличителен белег на българите християни (Гугутка, 
Долно Луково, Ивайловгр.). 2. Качулка (Смолянско, Ардинско, Асеновград-
ско, Маданско и др.); йу̀гла ж. Кожена шапка (Голям Дервент, Суфлийско). 

гỳнка ж. Бяла вълнена къса дреха без ръкави, която се носи под горната дреха 
(Доганхисар, Дедеагачко; Ивайловградско). 2. Жилетка с ръкави (Златоград, 
Момчилград).  

гюрдѝе ср. Дълго горно палто (Бойково, Пловдивско). 
дабѐнê мн. Стъпала на домашни обуща и терлици, шити от дебел вълнен плат 

(Славейно, Кутела, Виево, Смолянско; Петково, Ардинско); дабàнê (Момчи-
ловци, Смолянско). 

да̀фка ж. Ивица плат, с която се обшиват гайтаните на обърнатата страна на по-
тури и други дрехи (Смолянско; Златоград; Петково и Давидково, Ардинско; 
Манастир, Асеновгр.). 

джамадàн / жамадàн м. 1. Къса до кръста горна дреха с дълъг, право прикачен 
ръкав и странични клинове (Пчеларово, Кърдж.). 2. Къса дреха без ръкави 
(Смолян; Смилянски район). 3. Къса дреха с ръкави (Габрово и Кръстополе, 
Ксант.). 

доламà / дуламồ ж. 1. Горна дреха от домашен плат, от кръста нагоре, с дълъг 
ръкав, отворена отпред, без копчета на предниците, обшита с гайтан (Смолян-
ско; Петково, Давидково, Ардинско; Маданско; Югово, Асеновгр.; Съчанли, 
Гюм.). 2. Мъжка риза (Забърдо, Асеновгр.). 

дъ̀сченик м. Украса на памучната кърпа, забодена в пояса (Егрек, Крумовгр.). 
екùкютлия прил. Вид потури на бедни овчари и земеделци, със средỳлкя (вж.) от 

два листа и еднореда гайтанена украса (ИР). 
елèк / елèкь м. 1. Черен вълнен елек, ушит от домашно тъкана аба, обточен с гай-

тани (Егрек, Крумовгр.; Старцево, Златоградско; Ардинско; Бабяк, Разложко). 
2. Вълнена къса дреха с ръкави, обточена с много гайтан (Шумнатица, Солу-
ка, Кирково, Жерка, Завоя, Джарово, Момчилгр.; Домище, Кърдж.). 

елѐчка ж. Къса дрешка без ръкави (Златоград). 
журàпе мн. Чорапи от бяла или черна вълна, но не шарени (Ардинско, Смолянс-

ко); џура̀пе (Павелско, Хвойна, Асеновгр.). 
забỳн м. 1. Елек от фабричен памучен плат, обикновено от басма, носен лятно 

време вместо каушмồ (вж.) (Смолянско). 2. Къса вълнена дреха с ръкави, коя-
то се закопчава отпред (Смолянско; Чепеларе, Проглед, Асеновгр.; Петково, 
Ардинско). 3. Мъжка жилетка (Безводно, Ардинско; Забърдо, Асеновгр.). 

зỳнки мн. Плетени връзки с пискюлчета накрая, с които се връзвали крачолите на 
мъжки шалвари (Габрово и Кръстополе, Ксант.). 

калпàк м. Черен калпак от овча кожа, изместен от феса при българите мюсюлма-
ни (Смолянско; Манастир, Гюм.). 

кàлце / кàлци мн. 1. Вълнени принадлежности за обуване (високи терлици) от 
бяла или тефтикова аба (Смолянско; Павелско, Хвойна, Асеновгр. и др.). 2. 
Плетени чорапи без ходила (Равногор, Пещерско). 

калцỳни / калцъ̀ни / кальчỳне мн. 1. Вълнени принадлежности за обуване, уши-
ти от домашно тъкана бяла аба или шаяк, характерни за мъжкия всекидневен 
и празничен костюм до края на 19. век, подобни на ботуши (Манастир и Съ-
чанли, Гюм.; Смолянско; Бабяк, Разложко; Маданско; Асеновградско; Доган-
хисар, Дедеагачко). 2. Високи вълнени терлици, които се закопчават отзад с  
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телени копчета (Шумнатица, Солука, Джарово, Дружинци, Кирково, Завоя, 
Долно Капинево, Момчилгр.; Домище, Горно Капинево, Кърдж.). 3. Чорапи 
(Забърдо, Асеновгр.; Рудозем, Смолянско, Чепинци, Маданско).  

кальчѐтê мн. Високи терлици до колената от бял вълнен домашен плат, обшити с 
гайтан, които под коленете се прегъват (Смолянско, Ардинско, Асеновградс-
ко, Широколъшки район). 

камбàнки мн. Метални звънтящи сферички за закопчаване на антерията (вж.) 
(Ивайловград). 

каушма̀ / каушмồ ж. Горна дреха от кръста нагоре у някои българомохамедани, 
в бозов цвят, с дълги ръкави, с разминаващи се и закопчаващи се предници, 
която се облича над ризата (Смолянско).  

кафта̀н м. Скъпа дълга дреха (Смилянски район, Смолянско). 
кèпе ср. / кèпê ж. 1. Дълга горна дреха от домашен шаяк до под коленете, обли-

чана над елека, с качулка за главата, носена обикновено наметната на рамена-
та (Старцево, Златогр.; Дряново, Асеновгр.; Смолянско; Чепинско; Бабяк, 
Разложко; Ардинско; Маданско; Габрово и Кръстополе, Ксант.; Ракитово, Ве-
лингр.). 2. Ямурлук (Дервент, Дедеагачко; Съчанли, Гюм.). 3. Къса горна въл-
нена дреха с ръкави, отворена отпред, обточена с гайтан (Аврен, Крумовгр.). 
4. Таке за глава (Завоя, Джарово, Дружинци, Момчилгр.; Домище, Кърдж.). 

килềф / кюляф / кюлềф / келèф м. 1. Вид шапка, приличаща на фес, но по-плит-
ка, правена от кече в бозов цвят, носена от помохамеданчените родопчани, от 
овчарите в планината (Смолянско; Ардинско; Бабяк, Разложко). 2. Плъстена 
вълнена шапка, която овчарят си прави и носи под терлика на главата си 
(Смолянско, Ардинско, Маданско, Чепеларе, Широколъшки район). 

кѝтки мн. Растителни мотиви от гайтани нагъсто върху потурите на заможните 
еснафи (ИР). 

кичѝлки / кичѝльки мн. Цветни ресни, с които завършва бялата памучна кърпа, 
орнаментирана в двата края с широк цветен бордюр, съставен от геометрични 
и линеарни мотиви (вж. яглъ̀к) (Манастир, Гюм.; Смолянско). 

клашнѝк м. 1. Къса вълнена, отворена отпред дреха, обшита с гайтан (Елховец, 
Смолянско; Смилянски район; Маданско). 2. Горна дреха, носена зимно време 
за път и за работа в балкана (Чепинско). 

колту̀к м. 1. Тясна дълга ивица на абена дреха (Хамбардере, Ардинско и др.). 2. 
Плат на дреха под мишницата (Шумнатица, Солука, Кирково, Жерка, Завоя, 
Чакаларово, Джарово, Момчилгр.; Домище, Кърдж.). 

кольчềци мн. Платнени парчета, нашарени с коприна върху горните мъжки дрехи 
за украса (Смолянско, Асеновградско, Ардинско, Маданско, Девинско). 

копарàн / купарàн м. 1. Дълга абена дреха с ръкави, без подплата (Беден, Дев.; 
Смилянски район; Неделино и Средногорци, Маданско) 2. Абена дреха до 
кръста, с ръкави, която по цвят и материя не се отличава от потурите (Смо-
лянско, Ардинско, Маданско). 3. Салтамарка. 

копчелồк / копчел³к м. 1. Място, където се закопчава мъжка дреха (Смолянско, 
Ардинско, Маданско) 2. Копче (Лилково, Пловдивско). 

кỳклички мн. Дантелени нашивки за украса на ръкавите на ризата (Смолянско). 
кукулàда ж. Качулка на връхна мъжка дреха без ръкави (Дряново, Асеновгр.); 

кукуляда – качулка на връхна мъжка дреха с къси ръкави (Падина, Кърдж.); 
кукулѝда – качулка на връхна мъжка дреха, използвана при дъжд (Тихомир, 
Кърдж.). 
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кукулèда / коколèда / коколèта ж. 1. Връхна дреха, изработвана от домашна 
вълнена тепана тъкан – бежова или тъмносиня, носена от млади женени мъже 
на големи празници (Момчиловци и Соколовци, Смолянско; Проглед, Чепе-
ларско). 2. Шапка от домашна вълнена прежда – бежова или кафява, покри-
ваща плътно главата с малък прорез за очите и падаща върху раменете като 
пелерина, характерна за овчарското съсловие в Централните Родопи (най-вече 
в Широколъшко; Смолян). 

кỳлести тумàне мн. Бозови потури (Бабяк, Разложко). 
кундỳре / кỳндри мн. Обувки (Смолянско, Чепинско). 
кушакл³к м. Тясна дълга вълнена ивица в оранжево, раирана по основата с чер-

вено, черно, жълто; опасва се над пояса и е постоянен елемент на празничния 
мъжки костюм (Манастир, Гюм.). 

кушềк м. 1. Пояс, домашна изработка, без никаква шарка (Чепинско, Смолянско, 
Ардинско, Маданско). 2. Кърпа, която се опасва на кръста при мъжете мю-
сюлмани (Смилянски район; Маданско; Корово (Драгиново), Велингр.). 

кършъл³ пòяс м. Пояс, чиято по-голяма част от тъканта е украсена с мрежа от 
геометрични късани мотиви (Смилян, Смолянско).  

кършълѝйски пòяс м. Пояс с шарки от ромбове, криви и прави линии (Старцево, 
Златогр.). 

късàк м. Горна дреха до пояса, широко отворена на гърдите, с дълги ръкави, об-
точени с по няколко гайтанени реда (Чепинско). 

кюрк / кюрькь м. Тежка подплатена горна дреха, кожух (Славейно, Виево, Куте-
ла, Смолянско; Петково, Ардинско; Маданско, Асеновградско, Девинско). 

кюстèк м. Метално приспособление, забодено на пазвата на елека, снабдено със 
синджир за закачване на джобен часовник (Манастир, Гюм.). 

лапчỳни / лапчỳнê / лапчѝне мн. 1. Вълнени принадлежности за обуване, подоб-
ни на плитки обувки (ИР). 2. Домашни терлици от дебел вълнен плат до гле-
зените (Славеино, Петково, Момчиловци, Смолянско; Чепеларе; Габрово, 
Ксант.; Давидково, Ардинско). 

мазгàли мн. Гащи до под колената, със значително широки крачоли (Старцево, 
Златогр.). 

менѝи мн. Плитки обуща (Габрово, Ксант.). 
ментèн (бял) м. Дълга абена горна дреха (Долно Луково, Ивайловгр.). 
минта̀н м. вж. клашнѝк (Елховец, Смолянско; Смилянски район; Неделино, Сред-

ногорци, Маданско). 
мускѝ мн. 1. Ажурени мотиви за украса на белите вълнени чорапи, плетени на 

ръка (Егрек, Крумовгр). 2. Украса на памучната кърпа, забодена в пояса 
(Егрек, Крумовгр.). 

мушабàк м. Украса на ризата край пазвения разрез (Падина, Ардинско; Югово, 
Асеновгр.; Гугутка, Ивайловгр.). 

нàварвичка ж. Тясна кожена изрезка за направа на цървули (Стойките, Виево, 
Кутела, Смолянско). 

нàвои / нàвое мн. Навуща (Пчеларово, Кърджалийско; Смолянско); ну̀йве (Яко-
вица, Дрангово и Джарово, Момчилгр.). 

нàгръдник м. Нагръдник на мъжка риза (Павелско, Асеновгр.). 
нàпрасници мн. Партенки за ходилото на крака (Лясково, Девинско). 
ножѝчка ж. Връв за цървули, изрязана от самия цървул или друга кожа (Смолян-

ско; Корово (Драгиново) , Велингр.; Ягодина, Настан, Девинско; Маданско). 
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нòжки мн. Крачолите на потурите, постепенно стесняващи се надолу (Старцево, 
Златогр.). 

нуга̀вница ж. Крачол (Лещен, Гърмен, Гоцеделчевско). 
о̀паска ж. 1. Кърпа, която българомохамеданинът опасва през кръста (Чепеларе) 

2. Копринена кърпа за глава (Беден, Девинско). 
о̀пасник м. Пояс (Бабяк, Разложко). 
папỳце мн. Обувки (Смолянско). 
пикàльник м. Отвор на потури или гащи за уриниране (Кирковски район, Мом-

чилгр.). 
писмà мн. Гайтанени редове, обточващи ръкавите на късàка (вж.) (Чепинско). 
пѝсове мн. Бели райета по основата и вътъка на пояса (Егрек, Крумовгр.). 
пищимàл м. 1. Дебело вълнено овчарско наметало, подобно на одеяло (Вълкосел, 

Гоцеделчевско). 2. Дълъг червен плат като пояс, който младоженецът увива 
около главата и шията си, за да не се вижда лицето му при венчавка (Смолян-
ско). 

платненѝци мн. Памучни потури (Марково, Пловдивско). 
подèйка ж. Вълнена горна дреха (Равногор, Пещерско). 
пồпки мн. Гайтанени копчета, бурмички, служещи за закопчаване на предниците 

на каушмồта (вж.) (Смолянско). 
потỳри / патỳре мн. Двустранни мъжки гащи, бозови или тефтикови, украсени с 

черни гайтани, съставени от постепенно стесняващи се надолу крачоли (Пче-
ларово, Кърдж.; Манастир и Съчанли, Гюм.; Ивайловград; Егрек, Крумовгр.; 
Жълтуша, Ардинско; Старцево, Златогр.; Смолянско, Маданско, Ардинско, 
Асеновградско). 

пòяс / пос м. Пояс с преобладаващо червен цвят в различни нюанси, от вълнен 
четворен плат (Пчеларово, Кърдж.; Манастир, Съчанли, Гюм.; Ивайловград; 
Егрек, Крумовгр.; Жълтуша, Ардинско; Смолянско; Чепинско; Бабяк, Разлож-
ко). 

прèврътка / прềвратка ж. 1. Връв, прокарана в подгъва на горния ръб на поту-
рите, с която те се запасват на кръста (ИР). 2. Лека материя, зашита отгоре на  
потурите, през която се прокарва връв за стягане (Смолянско, Ардинско, Асе-
новградско, Маданско; Корово (Драгиново), Велингр.; Яковица, Момчилгр.). 

прềкрифка ж. Дълъг бял плат, подобен на пояс, с който младоженецът покрива 
главата си и го спуска надолу по раменете (Орехово, Малево, Асеновгр.). 

пушѝя ж. Шал, който се завива около червения фес (ИР). 
рѝза ж. Долна дреха с туникообразна кройка, приготвяна от памучно или „ко-

нопълно” платно (Долно Луково, Ивайловгр.); в костюма на овчарите от висо-
копланинските райони е от полувълнена тъкан (Смолян). 

рỳпове мн. Потури без гайтан (Сив кладенец, Ивайловгр.; Долен, Момчилгр.). 
салтама̀рка / салтама̀рке ж. вж. клашнѝк (Сатовча, Девинско; Проглед, Павел-

ско и Хвойна, Асеновгр.; Чепеларе, Смолянско). 
сарахлồк, сарахлъ̀к м. Кожен пояс, в който се носи оръжие и други овчарски при-

надлежности (Смолянско, Ардинско, Асеновградско, Широколъшки район). 
силехлồк / силяхл³к м. Кожена чанта за носене на тютюн, оръжие, привързана 

към пояса с кожен ремък, присъщ елемент на овчарските и комитските родоп-
ски костюми (Съчанли, Гюм.; Смолянско). 

скòпце мн. Телени копчета, с които се закопчавали потурите от коленете надолу 
или предниците на каушмồта (вж.) (Смолянско). 
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средỳлкя ж. Средната трапецовидна част на потурите (Старцево, Златогр.). 
сукàри мн. Кожени ремъци, пристягащи белите вълнени навои (ИР). 
сука̀рник м. Черна връв, добре усукана, за стягане на навуща (Михалково, Дев.). 
тасмồ / тасма̀ ж. Дълга кожена изрезка, която обутите с цървули навиват върху 

навущата (Смолянско, Ардинско, Асеновградско, Девинско, Маданско). 
тѐрен елèк м. Памучен, ушит от лито платно, оцветено със ситни квадратчета в 

червено и синьо; предниците са обточени с няколко ката черен гайтан, закоп-
чава се с телени копчета (Манастир, Гюм.). 

терлѝкь м. 1. Малка бяла шапчица, която овчарят носи под феса или калпака си. 
2. мн. Вълнени терлици, направени от домашен плат (Смолянско, Ардинско, 
Асеновградско, Девинско). 

теспѝх м. Броеница (Смолянско, Ардинско, Асеновградско, Маданско). 
тозлỳци мн. Едноцветни чорапи от аба, скроени по краката от глезените до коле-

ната (ИР). 
тòпче ср. Копче от гайтан за мъжка дреха (Добралък, Косово, Асеновгр.). 
тумàне мн. Потури (Бабяк, Разложко). 
учку̀р м. вж. варкузу̀нь (пред. бълмох. – Смолянско, Асеновградско, Ардинско, 

Маданско). 
учкурлу̀к м. вж. прềвратка (пред. бълмох. – Смолянско, Ардинско, Маданско, 

Асеновградско). 
фербелѐ ср. Къса вълнена горна дреха от домашен плат, отворена отпред, обшита 

с гайтан (пред. бълмох. – Смолянско, Маданско, Девинско). 
фѐрмен м. Горна дреха (Ковачевица, Гоцеделчевско). 
фес м. Фес, носен от българите мюсюлмани (Смолянско; Ардинско; Чепинско; 

Бабяк, Разложко). 
хабѝнка ж. умал. Горна дреха до кръста (Кръстополе, Ксант.). 
халтѝци мн. Триъгълни парчета плат от талията към мишниците на горната дреха 

(Пчеларово, Кърдж.). 
цềпка ж. Малко отворче на дъно на потури за ходене по малка нужда (Шумнати-

ца, Солука, Кирково, Жерка, Царино, Завоя, Джарово, Чакаларово, Долно Ка-
пинево, Момчилгр.; Домище, Горно Капинево, Кърдж.). 

цървỳли / царвỳле мн. Цървули от свинска кожа, привързват се с черни сукари, 
осукани от черна козя вълна; от сурова кожа, с навуща, стегнати с тънки тас-
ми (Пчеларово, Кърдж.; Ивайловградско; Смолянско). 

чêмба̀с м. Неостригана дълга коса на мъж над челото (Смолянско, Ардинско, 
Асеновградско, Ивайловградско, Гюмюрджинско, Дедеагачко). 

чепкѐн м. 1. Къса дреха без ръкави (ЮЗР). 2. Дълга вълнена дреха за лошо време. 
червèн фес м. Фес, който е свидетелство за мохамеданско вероизповедание (ИР). 
чишѝре мн. Нешироки потури (Корово, Чепинско). 
шал / шêл м. 1. Вълнен шал, ушит от две парчета дебела тепана тъкан, постоянен 

елемент към овчарското облекло (Съчанли, Гюм.; ИР). 2. Червен, кафяв или 
бял голям правоъгълен груб, дебел вълнен плат с ресни по двата края, който 
овчари и други планинци носят за дъжд, сняг или нощуване из планината 
(Смолянско, Ардинско, Маданско, Девинско). 3. Кърпа, която се навива за 
чалма (Девинско). 

шêрфèта, шêрфèтка ж. Черна или бяла материя за чалма (Смолянско, Ардинско, 
Маданско).  



Названия на елементите на мъжкото традиционно облекло в Родопите 
 

 95 

шутàк м. Къса горна вълнена дреха без ръкави (Момчиловци, Соколовци, Бости-
на, Смолянско). 

ягл³к м. Памучна бяла кърпа, орнаментирана в двата края с широк цветен бор-
дюр, съставен от геометрични и линеарни мотиви, завършва с цветни кичѝл-
ки, носи се от главните обредни лица на сватбата (Манастир, Гюм.; Жълтуша, 
Ардинско). 

ягл³че ср. Памучна кърпа, забодена в пояса, с цветни орнаменти в краищата 
(Егрек, Крумовгр.). 

ямурлỳк м. Горна дреха от синя аба, подплатена с овча кожа (Бабяк, Разложко). 
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