RANHEIM SKOLEMUSIKKORPS

Hoveduniformen – VI GJØR DET SLIK
Hvit skjorte med Ranheimsmerke:
Uniformskjorta skal være hvit med lange ermer, skulderklaffer
og brystlommer.
RANHEIM-merket sys midt på venstre brystlommeklaff slik at
H-en står rett overfor knapphullet. Merket settes ca. 5 mm
nedenfor kanten på klaffen.
NB! Bruk hvit tråd til å sy fast merket.

Legge opp buksa:
Når dere skal finne riktig lengde på buksa så prøv med sko på, helst de svarte skoene som skal brukes
til uniformen.
Hvis opplegget blir mer enn 5 cm så skal det brettes to ganger slik at den ytterste bretten er 5 cm.
Det skal brettes maks to ganger. Dersom opplegget blir mer enn 10 cm så ta kontakt med
materialkomiteen for råd.
NB! Bruk mørkeblå tråd til å sy fast opplegget (den hvite tråden på bildet er kun for demo).
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Lyrer, stjerner og medaljer på jakken:
Lyrer plasseres på jakkens krage slik bildet under til venstre viser, en lyre på hver side. Vertikale
«strenger» på lyra skal være parallelt med kragekanten. Lyrene sys lett fast med ett par sting slik at
de ikke faller av.
Jakken har en duk på venstre side som stjerner og medaljer skal festes på.
Øverste rad med stjerner skal stå 1 cm under kanten på skulderklaffen. Første stjerne sys på nærmes
kragen og man fortsetter utover mot armen, stjernene skal stå tett. En av stjernens spisser skal peke
opp mot skulderklaffen.
NB! Bruk mørkeblå tråd når lyrer og stjerner sys fast.

Medaljer henges på duken nedenfor stjernene. Den øverste
raden med medaljer henges litt under spissen på jakkeslaget,
medaljene skal henge tett. Medaljer skal aldri festes direkte
på jakken så når duken er full må man velge hvilke medaljer
som skal henge på uniformen.
Når man har fått utdelt korpsets fortjenestemedalje (det året
man fyller 18 år) skal denne erstatte alle andre medaljer.

Er du usikker på noe så ta
kontakt med materialkomiteen,
vi hjelper deg gjerne

Oppdatert februar 2022

