
STEAMPUNKDRÄKTER 
När man googlar på ’Steampunk’ är det första som kommer upp 
väldigt utarbetade dräkter med många mekaniska eller mekaniskt-
liknande detaljer. Vi vet att vi har vissa deltagare som kommer 
lägga ner massa tid på sin utrustning – men för de som inte har 
den tiden så går det dock att göra en steampunk-inspirerad 
utstyrsel mycket enkelt. Det är framför allt det senare det här 
utskicket handlar om. 

De flesta tyger som inte ser för modern plastiga ut fungerar.Vi ser 
gärna att människorna undviker alltför många inslag av glada, 
bjärta färger – men också att ni undviker att klä er helt i svart. 
(Skuggälvorna kommer vara klädda helt i svart) Vi tänkte använda 
spets som ett tecken på aristokrati för Älskarna, så dra gärna ner 
på mängden spets i vanliga arbetares utrustning. Älskarna får 
gärna sy fast mängder spets på insidan av vristhålen i blusar och 
dylikt och låta spets spilla ut på stövlars överkanter (á la 1700-tal) 
– rent generellt sett så kan vi tänka oss en dragning åt tidigt 1800-
tal eller 1700-tal för aristokratkläder. 

 
UNDERKROPPEN 
Byxmässigt är det beiga, bruna eller svarta som gäller, gärna med 
hängslen som håller upp dem men ett brett läderskärp blir också 
snyggt. Byxorna kan vara vanliga kostymbyxor eller den pösiga 
sorten som stannar precis under knäskålen, de senare kombineras 
med snygga knästrumpor. Vad gäller kjolar är det samma där, 
hellångt eller kort med knästrumpor. Skorna får gärna vara rejäla 
stövlar, kängor eller någon form av stadiga loafers, tänk på att vi 
är ute i ojämn terräng så undvik de mest högklackade av finskor 
för din egen skull. Det viktigaste är att du är torr om fötterna. 

 
ÖVERKROPPEN 
Skjortan eller blusen är ett ypperligt basplagg, gärna i vitt. 



Beroende på karaktärens ställning kan det som alternativ vara 
passande med enbart ett underlinne för den lite råare arbetarklass-
känslan. Kombinera gärna med väst, mer eller mindre åtsittande, 
eller kanske någon form av korsett eller bustier. En scarf eller slips 
om halsen kan vara en fin detalj, eller kanske en fin brosch precis 
vid halsgropen? 
Frisyrmässigt var det strikt och värdigt som gällde på 1800-talet, 
och det kan absolut ha sin charm med vattenkammad bena, 
uppsatt hår eller flätor med rosetter i ändarna. Känn efter själv, 
prova hemma med dräkten och se vad som passar just dig! Och 
har du övervägt ett besök till den underbara världen av hattar?   
 
 

ACCESSOARER 
Vad gäller accessoarer är fickuret eller den mindre varianten man 
har i en kedja runt halsen alltid ett säkert kort. (Tänk på att vi off 
kräver att ni har någon slags klocka med er – om den inte är IN så 
kan den få vara off och ligga i en ficka. Vi vill också att ni har med 
en kompass som kan få vara off eller in.) 

Hattar är välkomna av olika slag, liksom käppar. En typisk 
steampunkaccessoar är ju goggles, vilket kanske kan motiveras om 
karaktären arbetar med giftiga färger, svetsning eller liknande  i 
fabriken. Halsdukar, plastronger och flugor är fint, liksom 
parasoller! 

Ni kommer att  ordna er egen middag – den som er karaktär har 
packat för att ta med sig ut i skogen. Så fundera på lämplig burk 
för det. Har man bara smörgåsar så är ju smörgåspapper och ett 
äpple i en tygväska bra – men andra kanske har en bit paj i en fin 
matlåda. Glasflaskor med vatten eller saft kan man ju ha med att 
dricka ur (ni ska ju inte bära sakerna långt alls inlajv).  

Man får gärna ha arbetarkläder (kanske fläckiga förkläden) om 
man kommer direkt från ett skift på fabriken. Men man kan också 



ha hunnit hem för att byta om till lite finare ”helgkläder” om man 
vill imponera, fullt med rysch och pysch och stärka flugor. 

DU HAR PENGAR MEN INTE TID? 
Om du inte har tid eller förmåga att fixa en dräkt själv så kan man 
köpa in sådana tjänster. Lämna gärna fler tips på skräddare  på 
facebookgruppen – den vi kommer att tänka på är Susanne Staaf 
(bor i södra Sverige) som gör jättefina saker. Här är hennes 
hemsida: https://sites.google.com/site/susanneshantverk/ 
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