Kodutütarde vormiriietuse kirjeldus
Üldsätted
1. Vormiriietus peab näitama kodutütre või juhi kuuluvust üksusesse, järguastet, ametikohta
ning talle omistatud tunnustusi.
2. Kodutütarde vormiriietuses eristatakse esindus- ja laagrivormi.
3. Eristatakse kodutütre ja juhtide esindusvormi.
4. Kodutütre esindusvorm koosneb järgmistest osadest: vormimüts, vormipluus, kaelarätt,
seelik, vöökott, sukkpüksid ja kingad (Lisa 1):
4.1 müts on tumesinine, 8 siilust koosnev barett, mida kaunistab pealael kollane tutt.
Mütsi üks siil on kaunistatud kollase ja helesinise ilupaelaga. Helesinine värv asetseb
siilu seespool. Mütsi kandmisel asetseb üks kaunistustriip otsmiku keskel ja teine
kaunistustriip jääb paremale poole.
4.2 pluus on sinakashallist puuvillasest riidest, kahe rinnataskuga, eest nööbitav.
Pluusil on pikad kätistega varrukad. Rinnataskud suuruses 110 x 110 mm on pealt
nööbitava kolmnurkse klapiga. Läbiõmmeldavad mustad nööbid läbimõõduga 15 mm
on nelja auguga.
4.3 kaelarätik on kollasest riidest täisnurkne kolmnurk, mille mõõdud on 70 x 70 x
100 cm. Kantakse pluusi krae all, lahtised nurgad on kinnitatud eest rõngaga.
Kaelarätiku rõngas on tervel rühmal kokkuleppeliselt ühesugune.
4.4 seelik on mustast riidest, alt laieneva või sirge lõikega. Sirgelõikelise seeliku
puhul võib kasutada kaetud lõhikut. Seeliku pikkus on põlveni või kuni 10 cm põlvest
ülespoole. Seeliku juurde kuulub kodutütarde vöökott. Külmal ajal väliüritustel võib
seeliku asendada mustade viigipükstega.
4.5 vöökott suuruses 19 x 13 cm on tumesinine, pealt suletava klapiga. Klapi suurus
on 14 x 8 cm. Sellele on õmmeldud diagonaalselt paremalt vasakule kollanehelesinine ilupael, sinine värv allpool. Vöökotti kantakse paremal küljel.
4.6 kingad on musta värvi, kinnised, mõõduka kontsaga.
4.7 sukkpüksid on nahavärvi.
5. Kodutütarde esindusvormi juurde võib kanda sinist kapuutsiga keepi, millel on ääristuseks
kollane kant. Keep on valmistatud veekindlast ja hingavast kangast, kaelakaarde on kinnitatud
kollane kant ning 3 trukiga kinnitatav esiliist on samuti kollane. Külgedel on käeavad.
( Lisa 2)
6. Kodutütre laagrivorm koosneb järgmistest elementidest (Lisa 3):
6.1 Pluus on kraega, lühikeste varrukatega, eest kinnisliistuga. Sellel on ees vasakul

pool organisatsiooni tunnusmärk;
6.2 Kaelarätt on sama, mida kantakse esindusvormi juures;
6.3 Seelik või püksid vastavalt olukorrale.
6.4. Müts on kollane sonilõikeline.
7. Juhtide vormiriietus koosneb järgmistest osadest: pintsak, seelik, pluus, kingad,
sukkpüksid. (Lisa 4):
7.1 pintsak on tumesinisest riidest, ühe nööbireaga;
7.2 pluus on valge, kraega ja eest nööbitav;
7.3 seelik on tumesinine, klassikalise sirge lõikega;
7.4 kingad on musta värvi nahast ja kinnised, mõõduka kontsaga;
7.5 sukkpüksid on nahavärvi.
8. Juhtide vormiriietusele võib ka peale käia keep, olenevalt ilmastikuoludest. Keep on
analoogne kodutütarde vormi juures kantavaga (vt p.5).
9. Juhtide laagrivormi elemendina on kasutusel kodutütarde juhi fliisjakk. Jakil on kapuuts,
värvilahendus on sini-kollane. Ees vasakul pool on kollasega kiri KODUTÜTRED.
( Lisa 5)
10. Juhtide laagrivormi elemendina on kasutusel kilejope. Jope on sinist värvi, sirge lõikega,
all ääres peal. Ees vasakul pool on kollasega kiri KODUTÜTRED. (Lisa 6)

