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Strój łęczycki
    

Strój ludowy jest najbardziej charakterystycznym składnikiem kultury ludowej danego regionu.
Okazałe zbiory strojów łęczyckich znajdują się w Muzeum Archeologii i Etnografii w Łodzi oraz
w Muzeum w Łęczycy.

  

    Strój kobiecy 
  

Łęczycki strój kobiecy z końca XIX i początku XX wieku składał się z czepka, chustek, koszuli,
wełniaka, zapaski do pasa i do odziewu, kaftana, chust na ramiona, biżuterii i obuwia. Szyte z
samodziałowej wełny suknie kobiece, nazywane zarówno w Łęczyckiem, jak i w Sieradzkiem
wełniakami, niewiele się w obu regionach różniły; podstawowa różnica sprowadzała się do tego,
że w Łęczyckiem stanik takiej sukni mógł mieć niekiedy rękawy, gdy w Sieradzkiem zawsze był
to bezrękawnik. Wełniaki z rękawami są jeszcze w posiadaniu mieszkanek Łęczyckiego,  z 
okolic Mąkolic. Spódnice wełniaków w Łęczyckiem są też bardziej sute, bardziej marszczone
niż te, które mają jeszcze w domach mieszkanki Sieradzkiego. 
W obu regionach podobne były także dwa rodzaje zapasek, zwykle samodziałowych,
wełnianych. przy czym różnica pomiędzy zapaskami do pasa a zapaskami do odziewu wynikała
z ich funkcji – te ostatnie bowiem pełniły rolę okrycia wierzchniego, zarzucanego w chłodne dni
bądź to na ramiona, bądź na głowę. I jako takie były większe od zapasek do pasa oraz wszyte
w szerszy pasek. 
W chłodniejsze dni oprócz zapasek do odziewu kobiety nosiły chusty oraz kaftany. W
zależności od kroju wśród kobiecych kaftanów wyróżniano wcinaki (sięgające bioder, o
zwężających się przy dłoni rękawach mocno dopasowane w talii, szyte z cienkich tkanin
fabrycznych, zimowe były ocieplany watą) oraz okrąglaki (uźne dwurzędowe sięgające do pasa
z jednokolorowych zwykle czarnych i granatowych wełnianych tkanin fabrycznych), podczas
gdy kaftany proste nosili mężczyźni. 
W Łęczyckiem stroju  kobiety bardzo dużą rolę odgrywały chusty. Spośród nich warto wymienić
duże ciepłe chusty, jak baranówki czy chusty francuskie (też tureckie) czy nieco mniejsze
szalinówki i chustki kamletowe (też kamelowe). Zwykle chusty były wzorzyste, przykładowo
szalinówka miała duże kolorowe kwiaty wzdłuż boków, a chusta francuska – motywy
wzorowane na orientalnych. 
Jednak typowa dla tych terenów chusta kamelowa jest jednobarwna, można powiedzieć,
bardziej elegancka, stylowa. Jest to chusta „biała lub czarna, ręcznie robiona szydełkiem z
wełny najczęściej wielbłądziej, o wymiarach 87 x 87 cm, 90 x 90 cm, 102 x 102 cm i 105 x 105
cm, składająca się z kwadratowego płata dzianiny („stołu”) wykończonego wzdłuż wszystkich
boków koronką szydełkową i robioną na widełkach. Praca przy takiej chuście była długotrwała,
bardzo żmudna i kosztowna dlatego ich produkcje zarzucono.
Muzeum w Łęczycy oraz Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi realizowało program
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„Rekonstrukcja łęczyckich chust kamelowych” (zjecia wstawic), który był finansowany przez
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Program powstał w celu reaktywowania
umiejętności wykonywania chust kamelowych, a jego zadaniem było przypomnienie łęczyckich
tradycji rękodzielniczych oraz odtworzenie charakterystycznego wzornictwa. W związku z tym
zorganizowano specjalne warsztaty i szkolenia, w których wzięło udział 20 kobiet , a każda z
uczestniczek programu poznawała tajniki  powstawania chusty i zrobiła własną.. 
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      Strój męski
  

Strój męski, wykazujący większą tendencję do zaniku niż strój kobiecy, „w wersji odświętnej
noszonej pod koniec XIX wieku składał się z nakrycia głowy, koszuli, chustki, kamizelki (lejbika),
kaftana (spencerka), spodni, sukmany, pasa i obuwia.
Większość elementów tego stroju odnajdujemy także w Sieradzkiem, choć w szczegółach
lejbiki, spencerki, sukmany czy portki z fartuszkiem, czyli archaiczne nawet dla tradycyjnego
stroju spodnie z zapinaną na guziki klapką na przodzie, zastępowane spodniami z rozporkiem
już w końcu XIX w., mogą się w obu regionach między sobą różnić. 
Dawne spencery, sukmany i portki były szyte z samodziału wełnianego, najczęściej
jednobarwnego – zwykle czarnego, granatowego lub zielonego. Mogły być ponadto w innym
kolorze (np. naturalnym bądź siwym) lub w prążki najczęściej na czerwonym tle – jak spencer, a
także w wąskie lub szerokie paski (czarne, czerwone, modre, zielone w różnych odcieniach)
najczęściej na zielonym tle – jak portki z fartuszkiem; tylko długie sukmany były zwykle
jednobarwne. Krótsze od nich, sięgające poniżej pasa spencerki miały też bardziej różnorodny
krój i wykończenie. Mogły być bez kołnierza (najstarsze), mieć kołnierz stojący (najczęściej) lub
wykładany. Po bokach miały też zwykle wpuszczane kieszenie, zapinane bądź to na czarne,
białe, czerwone czy srebrne guziki, bądź to na drewniane kołeczki. 
Między sobą różniły się też zakładane na koszulę kamizelki (lejbiki), jedyny element odzieży
zwierzchniej w ciepłe dni. Były albo z kołnierzem – czy to stojącym, czy to leżącym, albo gładko
wykończone przy szyi, jednorzędowe lub dwurzędowe – z guzikami czarnymi, białymi lub
czerwonymi, z kieszonkami w dolnej części, przysłoniętymi klapką, najczęściej ozdobioną
czarną tasiemką.
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