
ÄLVADRÄKTER 
Inom älvahoven uppmuntrar vi en smula kaos bland dräkternas 
utseende. Älvorna har alla sina unika personligheter (med 
undantag för att den eventuella spegelrollen i det andra hovet) och 
specifika egenskaper och ser också ut därefter. Dock inser vi 
också att det ibland kan behövas en struktur, några riktlinjer, som 
hjälper fantasin på traven när kreativiteten tryter. Vi har därför, i 
samråd med några kreativa deltagare, satt ihop följande 
grundtankar. Vi vill också peka specifikt på att detta inte på något 
sätt är krav, grundtankarna är endast där som hjälpmedel utifall att 
hjälpmedel behövs. 

SKUGGÄLVOR 
Skuggälvor går klädda i svart, gärna i lite oformliga kläder och 
med svarta handskar. De är de enda roller som får ha (bör ha), 
utan specifikt tillsåntd, masker (små svarta ögonmasker). 
Skuggälvor får gärna ha svarta huvudbonader – dessa kan då få 
uttrycka personligheten (om skuggälvan har en sån) lite mer – en 
svart clownhatt, gentlemannahatt, prinsesshatt... 
 

TYGER OCH MATERIAL 
Tänk böljande, glänsande, halvt genomskinligt eller textur. 
Organza, siden, råsiden och linneblandningar kan ge rätt känsla 
beroende på hur dräkten ser ut. Välj färger utifrån rollens persona 
eller mål, men gärna färggrant och bjärt. Skinn och päls kan vara 
bra att komplementera med om älvan är kopplad till en viss sorts 
djur. Att fläta bitar av tyg eller skinn och sy in i dräkten ger en 
väldigt fin struktur och en känsla av en välarbetad dräkt. Broderier 
och/eller pärlor uppmuntras ;-)  

 

 



 
STIL 
Det finns olika sätt att skapa en intressant dräkt utan att för den 
delen behöva sitta timmar vid symaskinen. För underkroppen kan 
en asymetriskt skuren kjol, pösiga byxor eller ett större höftskynke 
vara helt lagom (dock undanber vi oss höftskynken med insyn på 
bärarens bikinilinje, en liten bit ner på låret rekommenderas). För 
överkroppen kan man också välja grad av påklädnad, allt från en 
sjal knuten över bröstet till en längre väst eller en lång rock i 
spännande material, kanske med påsydda flärpar i organza. Lager 
på lager kan ge en väldigt fin effekt, speciellt i kombination med 
kontrasten åtsittande/löst sittande och textur/genomskinligt (se 
skisser och bilder). Har du pengar och ingen lust att sy alls kan 
alternativet också vara att köpa en saari (indiskt plagg, ett längre 
tygstycke i vackra färger som man sveper om sig, tekniken finns 
att hitta på internet) eller en sarong (afrikanskt plagg liknande 
saarin) och kombinera dessa med kanske en tunika från Indiska 
och/eller knyta en vacker sjal runt midjan. Ett bälte med 
genomskinliga tygstycken fastsydda som böljar runt höfterna när 
du rör dig är en mycket fin accessoar. En annan enkel lösning är 
att sy en organzakappa som man helt enkelt har över en tightare 
klänning eller byx-topp-kombination. 

SMINK 
Älvaroller får jättegärna vara sminkade och ha märkliga färger på 
håret. Är du inte van vid sminkning? Du får gärna brainstorma lite 
med någon annan älvaspelare om vad man kan hitta på. Har du 
inte tid för det så kommer vi ha lite smink på plats. Grundsminket 
vi kommer att ha på plats för älvor kommer vara ett silvrigt 
pigment för Titanias hov och ett guldpigment för Oberons hov. 
Det kan vi lägga på era ögonlock och kindben för att få en icke-
mänsklig ton i huden – och vips är man lite älvalik utan att behöva 
anstränga sig.  
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