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Hogyan készítsünk Ghillie ruhát? 
Alapanyagok 

- egy teljes BDU (Battle Dress Uniform) öltözet (nadrág, zubbony) vagy overall 

- háló (4-5 cm négyzetrácsközökkel) 

- vászon (víztaszító) 

- hab 

- zsákvászon 

- festék-spray (matt zöld, matt barna, matt fekete vagy fehér) 

- zsákvarrótű 

- zsákvarrócérna (barna vagy fehér) 

- vízesbázisú ragasztó 

- 5 db zubbonygomb 

- egy Boonie Hat (dzsungelsapka) vagy sültös sapka. Ha overall-t használsz, nem szükséges a sapka 

- lángálló spray, víztaszító spray 
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Elkészítés 

I. Fázis 

 

  Ez egy BDU uniformis. Használhatsz tigris-csíkos, terepszínű, zöld, barna vagy más színűt is. Ha a 
BDU színe a felhasználási területbe illeszkedik, jól választottál. Használhatsz BDU helyett overallt is. 

II. Fázis 

  

  A következő lépés, hogy vászonból kivágsz darabokat a mellkas, könyök és a térd számára. Ez fogja 
a BDU anyagát megerősíteni, hogy elbírja a további anyagok tömegét, valamint hogy eltűrje a 
használat során érő behatásokat. Nem ajánlott új BDU-t használni, a lényeg, hogy ne legyen feslett 
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vagy szakadt. 
  Érdemes a vászondarabok alá kemény habanyagot is helyezni, hogy használat közben párnaként 
pihentesse a térdet, mellkast és a könyököt, valamint hogy a talaj hidegét enyhítse. A habanyagot a 
BDU-ra ragasztással, a vásznat pedig varrással rögzítsd. Ezután a vászon széleit varrd vissza, hogy 
megakadályozd a felfeslést. Ezután hagyjuk pihenni pár napig, majd matt fekete spray-vel fújd le a 
vászonnal fedett területeket. Ez megakadályozza, hogy a ragasztóanyag fény hatására felengedjen, 
valamint hogy a világosabb színű anyagot lesötétítsük. 

III. Fázis 

   

  Terítsd rá a hálót úgy, hogy az befedje a BDU felső részét elől és hátul is, majd vágd méretre. Hagyj 
pár rácskockányi lelógást is, mivel a BDU felső fogja takarni a nadrág fenékrészét is. A széleket és 2-3 
kockánként a háló-négyzetek rácsait varrd a BDU felsőhöz, ugyanis ezek fogják a zsákvászon 
anyagának a súlyát viselni. A varrásokat erősre készítsd. Ha a zubbony belső zsebeit vagy a zubbony 
alatti felszereléseket továbbra is elérhetővé akarod tenni, akkor a Ghilliet középen (gomb mentén) 
elválaszthatóvá kell tenned. Ehhez először meg kell erősítened a gombok varrását, esetleg újabbakat 
kell varrnod rá, majd a gombok és a gomblyukak mentén varrd a zubbony széléhez a hálót. 

IV. Fázis 

 

  Miután megcsináltad mindkét oldalon a háló rögzítését, jöhet a nadrág. A nadrág "behálózását" 
hasonlóan kell végezni mint a felsőét, de itt csak a két lábrészt kell befedni. Mint már említettem, az 
üleprészt a felső fogja takarni. A nadrág és a felső nem fog csatlakozni egymással. Ez azért szükséges, 
mert így a felső és alsó külön-külön is hordható. 
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V. Fázis 

   

  Hátra van még a sapka befedése. Az eddig használt technikával borítsd be a sapkát (hab a tetejére > 
vászon > sötétítés a habon és a kiálló peremen > háló), ügyelve arra, hogy a szem előtti részen 
ritkábbra legyen hagyva. Itt használj vékonyabb csíkokat! 

VI. Fázis 

  

  Most következik a legnehezebb része a folyamatnak; a borítás felvitele. Mielőtt elkezdenéd, győződj 
meg arról, hogy a zsákvászon kellő puhaságú. Ha kemény, egy kis forró vízes áztatás segíteni fog. 
Darabold fel a vásznat kb 30-50 cm hosszú 4 cm széles csíkokra. A csíkokat ezután a képen látható 
módon varrd rá a hálóra. 

 
  FONTOS: Ne rögzítsd túl szorosan, mert egy esetleges rántás a vásznon, és a háló vagy a BDU 
elszakad! 
  Ez a művelet fog a legtöbb ideig tartani, de legyünk türelmesek, a végeredmény megéri a fáradságot. 
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VII. Fázis 

 

  A következő fázis a vászoncsíkok "rojtosítása". Erre azért van szükség, hogy a vászoncsíkok erős 
kontúrját eltüntessük. A módszer nagyon egyszerű, bár időigényes. A csíkok lelógó részének 3/4-éig 
bontsuk le nagyjából a keresztszálakat. Ne féljünk, a csomó megakadályozza, hogy a csík teljesen 
szételfoszladjon. Használhatunk hajkefét, fésűt, de a legidőtakarékosabb módszer az, hogyha kavicsos 
úton párszor végigvontatjuk egy jármű után kötve. Ebben az esetben viszont vigyázni kell arra, hogy a 
súrlódástól a ruha túl ne melegedjen és ki ne gyulladjon. 

VIII. Fázis 

 

  Eljött a festés ideje. Spray-vel fújd le a Ghilliet olyan színre, amilyen színű környezetbe azt használni 
kívánod. Kell ide egy kis művészi vér, de hamar bele lehet jönni. Hely van elég a tapasztalat-szerzésre, 
és hibázni is nehezen lehet. Viszont jól döntsd el, milyen színeket hol akarsz használni a Ghillien. A 
kiállóbb részeken inkább a sötét színeket használd. Mellőzd a fényes színű festékeket, inkább a matt 
lakkmentes festéket használd. Víztaszító spray-vel tedd vízállóvá a ruhát! Ha végeztél, próbáld fel! Ha 
megijedsz a látványtól ami fogad, jól dolgoztál. Ne feledd, a jó álcázás nem csak a ruhára, hanem az 
arcra és a kezekre is kiterjed. 

VIGYÁZZ! A GHILLIE GYÚLÉKONY ANYAGOKBÓL KÉSZÜL. VIGYÁZZ RÁ! 
HASZNÁLAT ELŐTT VOND BE GYULLADÁST GÁTLÓ ANYAGGAL! LÉGY OKOS, 

LÉGY ÓVATOS ÉS ÉLVEZD A GHILLIE ELŐNYEIT!  

Salamon Bálint 

 


