


SMyKKer Og dragTer

når indianerne skal til powwow, gør de meget ud af at lave flotte 
dragter og smykker til dansen. Udover at man skal danse rigtigt, er 
det også vigtigt at have en flot dragt. derfor bruger  indianerne lang 
tid på selv at sy deres dragter med flotte mønstre i mange farver. 
derudover laver de smykker af perler, frynser og fjer. Prøv at kigge 
på billederne omkring dig og forestil dig, hvordan indianernes 
dragter glimter skarpt i solen, når de danser powwow.

Indianerne har altid gjort meget ud af at lave flotte dragter. Og 
selvom tøjet i dag er nyt, så minder det lidt om det tøj, som india
nerne lavede for 100 år siden. dengang lavede indianerne deres 
dragter af skind og læder, og de lavede smykker af dyreknogler, 
tænder og fjer. det kunne de nemlig få fra de dyr, der var i naturen 
omkring dem. I dag laver indianerne deres dragter af farvestrålende 
kunststof og plastikperler. 



Familieworkshoppen

amULetPoser
Mange indianere laver små amuletposer, som de lægger vigtige 
ting i. Det kan være små dyreknogler, fjer, en lille sten, lidt pels fra 
sit  beskytterdyr eller andre ting, der har en særlig betydning for 
indianeren.  

Indianske børn får ofte ved fødslen en særlig amuletpose, der inde-
holder deres navlestreng. Denne amuletpose kaldes en navlestrengs-
pose. Den sørger for, at indianerbørnene får et langt og godt liv, og 
at de aldrig vil glemme deres indianske baggrund. I montrerne kan 
du se navlestrengsposer, formet som en skildpadde og et firben med 
flotte perler.   

Lav dIt eget IndIanske smykke
Indianerne bruger mange forskellige materialer til deres smykker. 
Især bruger de små perler i glas – gerne i farverne rød, gul, sort, hvid 
og turkis – og de større hvide, rørformede perler. 

Du kan lave din egen halskæde med en amuletpose. Tegn en cirkel på 
stoffet med skabelonen. Klip cirklen ud, og klip et lige antal bittesmå 
huller langs kanten. Træk en snor gennem hullerne og stram den lidt 
til, så du har en lille pose. Bind knude på snoren, men husk at snoren 
skal være lang nok til, at du kan åbne og lukke din amuletpose. 

Lav derefter en halskæde ved at trække perler på en snor. Sammen-
sæt de indianske farver i flotte mønstre, du selv vælger. Før du binder 
knude på snoren, kan du sætte din lille amuletpose fast.

Når du kommer hjem, kan du lægge små ting i din amuletpose, som 
har særlig betydning for dig. 


