Kolekcja
Regionalne Cuda
Inspirujemy się naturą, tradycją i
pięknem otaczającego Nas
krajobrazu.

Tworzymy modele zarówno dla młodych dziewczyn, jak i
dojrzałych kobiet, które z pewnością łączy jedno - chcą się
poczuć wyjątkowo. Nasze produkty szyte są z wielkim
sercem, pasją i oddaniem. Przykładamy ogromną uwagę do
jakości i detali, dlatego mamy pewność, że spełniamy
oczekiwania tych najbardziej wymagających.

Naszą największą inspiracją w stworzeniu Kolekcji
REGIONALNE CUDA był region Warmii i Mazur.
Pragniemy dzielić się pięknem otoczenia
przenosząc go na torebki.

POZNAJ
REGION
WARMII I
MAZUR
WWW.MARYHOL.PL

Kim jesteśmy?
MARYHOL to pracownia
torebek, która mieści
się w malowniczej
miejscowości Szczytnie. To właśnie
tam powstają pomysły,
projekty i gotowe
produkty, które
oferujemy na Naszej
stronie Internetowej.

Nasza hafciarnia
Dzięki dotacji unijnej
Nasza pracownia
wzbogaciła się o
niezwykłą maszynę,
która haftuje wzory na
torebkach.

Kolekcja z Mazur
Tworząc torebki, chcieliśmy dotrzeć do
szerokiego grona, a nie tylko do
mieszkańców czy miłośników Regionu
Warmii i Mazur. Pragniemy pochwalić
się tym co piękne i wyjątkowe w Naszej
Krainie.
Współczesnym modelom torebek
nadaliśmy ponadczasowy charakter
przy wykorzystaniu haftowanych
motywów kojarzących się z Warmią i
Mazurami.

HISTORIA

Wojewódźtwo Warmińsko-Mazurskie leży w północno-wschodniej części kraju.
Niegdyś zamieszkiwane przez pogańskie plemiona Pruskie. Folklor warmiński i
mazurski jest wynikiem zetknięcia różnych grup etnicznych, występują w nim
elementy litewskie i białoruskie. Powszechne na Warmii i Mazurach było tkactwo. W
chatach znajdowały się piece z kafli malowanych w postacie ludzkie, ptaki i
zwierzęta.

Krótko o historii,
naturze i zabytkach...

NATURA

Warmię i Mazury określa się jako Krainę 1000 jezior, z powodu ogromniej ilości
jezior znajdujących się w granicach tego województwa. Twierdzi się, że zajmują
one aż 35 proc. powierzchni wszystkich polskich jezior. Jeziora te otaczają liczne
lasy, z których również słynie woj. Warmińsko-Mazurskie. W głębinach wód i
zakamarkach drzew żyją tysiące gatunków zwierząt, które między innymi można
podziwiać w najbardziej znanych Parkach Krajobrazowych takich jak: Mazurski
Park Krajobrazowy czy Brodnicki Park Krajobrazowy

ZABYTKI

Nie da się ukryć, że swe piętno na historii Mazur odcisnęli Krzyżacy. To oni –
najpierw przez sieć zamków, a następnie towarzyszące im lokacje miast –
przyczynili się do zasiedlenia i zagospodarowania tych terenów. Wiele z
budowli krzyżackich zostało przekształconych w muzea oraz hotele. Do
najsłynniejszych zabytków należą: Zamek w Nidzicy, w Lidzbarku
Warmińskim, w Rynie czy Ełku.

Kolekcja Regionalne Cuda

PLECAK WOREK
"ZBOŻA"

Jedną z największych
tradycji Warmii i Mazur
są dożynki. Święto te
obchodzone jest po
ukończeniu żniw i prac
polowych.
Haftowane zboża
nawiązują zarówno do
Mazurskich zwyczajów,
jak i rolnictwa, z
którego słynie Region
Warmińsko Mazurski.

Zboże symbolizuje
obfitość i urodzaj.

Miłośników koni znajdziemy na
całym świecie!
Jednak na Warmii i Mazurach
wiele mówi się o dzikich
koniach - Tarpanach. Uważa
się je za jedne z pierwszych
przodków konia domowego.
Tarpany zamieszkiwały
wiele lasów w Krainie
1000 Jezior. Dziś ich
potomków możemy
podziwiać w Popielnie,
miejscowości w woj.
Warmińsko-Mazurskim.
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TORBA

POUCH "HORSE"

Kolekcja Regionalne Cuda
Haft konia nawiązuje również
do Konika Mazurskiego, który
związany jest z jedną z
Mazurskich tradycji.
Koń miał niezwykle
ogromne znaczenie
podczas ceremonii ożenku,
zarówno jako żywe zwierzę,
ale i również jako figurka
czy malunek na piecach
kaflowych.

Konik, nazywany również
weselnym wróżył szczęście,
zdrowie czy brak trosk
finansowych młodej parze.

Kolekcja Regionalne Cuda
Tym razem inspiracją do
stworzenia torebki był Czepiec
Warmiński.
Było to okrycie głowy
zamężnych Warmianek.
Denko Czepca było zdobione
haftem o kształtach kwiatków,
listków czy serduczek.
Czepce Warmińskie uznane
są za dzieła sztuki
hafciarskiej.

TORBA

POUCH "WARMIA"
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2W1 NERKA/MINI TOREBKA
WARMIŃSKA
Nawiązanie haftu do
Warmińskiego czepca
można znaleźć również
kolejnym produkcie.
Wyjątkowy haft przenosi
historię Warmii na
nowoczesną torebkę, która
jest idealna na każdą
okazję.
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Czepiec warmiński składał się z trzech części: denka,
otoku i wstążek. Wewnątrz czepiec był
podszyty płótnem, na zewnątrz denko
pokrywał jedwab, aksamit lub adamaszek w różnych
kolorach. Otok był obłożony dwiema złotymi koronkami,
na nich biała tiulowa koronka, marszczona w tzw. rurki.
Czepiec był wiązany pod brodą. Do otoka po obu
stronach były przyszyte wstążki z atłasu, suto
marszczone w rurki, podszyte pasem z płótna. Z tyłu
czepiec przyozdobiony był białą lub kolorową kokardą z
jedwabnych wstążek, których końce opadały na plecy.
Denko było bogato wyszywane, pokrywał je złoty i
srebrny haft w kształtach kłosów, kwiatów, listków lub
serduszek. W niektórych czepcach kwiaty haftowano
kolorowymi nićmi w motyw wianka lub bukietu.
Wkładanie czepca na głowę, tylko co zaślubionej
mężatki następowało o północy, podczas uroczystości
weselnych. Wówczas zdejmowano z głowy panny
młodej wianek z mirty, a nakładano czepiec, czyli
„twardą myckę”. Warmianki zakładały czepce tylko na
wielkie uroczystości, najczęściej kościelne. Częściej
nosiły tańsze, tzw. „miękkie mycki” z
białego muślinu lub tiulu. Dziewczęta przed
zamążpójściem w ogóle nie mogły nosić czepców.
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SASZETKA "MAKI"

Region Warmii i Mazur
znany jest z licznych pól
pokrytych kwiatami.
Maki to jedne z
najpiękniejszych roślin,
które możemy podziwiać w
tym regionie.

Nawiązując do natury
pragniemy ukazać
piękno otaczającego
Nas krajobrazu.
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NERKA

"MAZURSKIE DRZEWA"

Lasy to element przyrody,
który w szczególności
kojarzy się z Mazurami.
By przypominać o
urokliwości przyrody i
umacniać świadomość
dbania o środowisko
stworzyliśmy nerkę
"Mazurskie drzewa"
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TORBA NA ZAKUPY

"ZBOŻA Z WARMIŃSKICH PÓL"
Wybierając się na zakupy nie można
zapomnieć o materiałowej torbie!
U Nasz możecie taką nabyć z
wyhaftowanymi zbożami.
A jeśli nie macie pomysłu na posiłek
podpowiadamy, że Tadeusz Ostojski,
dziennikarz, pisarz, tłumacz
literatury niemieckiej a przy tym
miłośnik dobrej kuchni stworzył
zbiór "Smak Mazur - kuchnia
dawnych Prus Wschodnich".
Korzystając z jego przepisów
możecie wrócić zmysłami do hisorii
Mazur.
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TORBA NA ZAKUPY

Z DOWOLNYM WZOREM!

Na torebce możemy wyhaftować
dowolny wzór!
Zobaczcie jak pięknie wygląda
wyhaftowany ratusz miasta
Szczytno, w którym znajduje się
Nasza pracownia!
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2w! NERKA czy
TOREBKA?

Każda kobieta kocha
kwiaty! A najwięcej z nich
można znaleźć oczywiście w
regionie Warmii i Mazur.

W nawiązaniu do pięknego
krajobrazu jezior usłanych
liliami powstały przepiękne
torebki z motywem tych
kwiatów.
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LILIE

Dla mieszkańców Warmii i Mazur
lilie mają bardzo szczególne
znaczenie. Ich motyw przewija się w
wielu pieśniach. Metaforyczne
wykorzystanie rośliny dowodzi
wrażliwości Warmiaków i Mazurów
na piękno natury oraz
docenienia walorów estetycznych
roślin. Posługiwanie się bowiem
nazwą rośliny
odnosi się najczęściej do
porównania urody i charakteru
kobiety do roślin czy koloru cery do
barwy kwiatu. Lilia symbolizuje
również niewinność.

Czy wiesz, że?
Nie tylko Nasze hafty nawiązują do natury.
Tworząc torebki używamy ekologicznych
materiałów takich jak len, bawełna czy skóra
ekologiczna.
Staramy się dbać o Nasze środowisko by móc
cieszyć się pięknej otaczającego regionu przez
długie lata.

MARYHOL

Chcesz
stworzyć
własną torebkę
z wyjątkowym
haftem?
Napisz do Nas!
biuro@maryhol.pl

