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Guide för scoutklädsel
Allmänt
Scoutskjorta, i butikerna finns det ännu två olika sorters scoutskjortor. De gamla, mörkblåare tillverkas
inte mera men butikerna försöker sälja slut lagret. Det är inget som hindrar att man skaffar en av dessa,
men med tiden kommer de att fasas ut då alla har av de nyare, ”blåbärsblåa”, skjortorna. För de gamla
skjortorna gäller också att som sjöscoutkår ha förgyllda knappar, inte de mörkblå, plast knapparna.
Oberoende är det en blå scoutskjorta som skall användas, inte brun.
Scoutbälte, till scoutdräkten finns också ett scoutbälte, observera där att få ett svenskt bälte! Det finns
både svenska med texten ”Var Redo” och finska ”Ole Valmis”.
Årsstjärnor, kan skaffas och sys ovanför vänstra fickan. En ”silver” stjärna per år man varit med i
scouten, då man varit med i fem år byts stjärnorna ut till en guld stjärna. Ledare med scoutledarfullmakt
bär inte årsstjärnor.
Halsduken, alla nya vargungar tilldelas en scouthalsduk vid första scoutgudstjänsten. Till halsduken hör
ett ”thomas-kors” som fästs i spetsen på halsduken, ca en märkeshöjd upp från spetsen. Tappar man bort
sin halsduk finns nya att köpa i scoutboden, märket fås från kåren.
Löftesmärkena, efter att en scout första gången har svurit scoutlöftet vid en scoutgudstjänst har
han/hon rätt att bära båda löftesmärkena, WAGGGS (flickornas, blått med en treklöver) till vänster och
WOSM (pojkarnas, lila med scoutlilja) till höger.
Lägermärken kan bäras uppe på höger sida (ovanför landsbeteckningen). Dock så att där finns bara ett
märke åt gången, då man varit på ett nytt läger och fått ett nytt märke tas det gamla bort (som sedan kan
sys på ryggsäck, bälte eller annan plats att samla märken på).
Hedersmärken, Finlands Scouter har en skild guide för hur hedersmärken.
Vargungar
Då vargungarna ännu är i växande ålder är det rekommenderat att istället för att skaffa en scoutskjorta
som snabbt blir för liten, använda en mörkblå collagetröja. I övrigt bär vargungar märken enligt bilden
på följande sida. Vargungarnas spår-märken sys på höger arm, tre i bredd, nedanom vargungarnas
välkomstmärke (Varghuvudet). Efter avslutad vu-tid får också vargungarnas avskedsmärke (av metall)
bäras på vänster ficka.
Äventyrsscouter
Äventyrsscouterna börjar redan vara så stora att de kan bära en riktig scoutskjorta, samt bälte. På höger
arm sys äventyrsmärkena fast i tur och ordning: Välkomst-Nord-Syd-Väst-Öst, eller i den ordning som
de delas ut. Äventyrsscouternas specialmärken sys på höger ärm, nedanom vädersträcken, två märken i
bredd. Inga vargunge märken bärs på ärmen. Efter avslutad äv-tid får också äventyrarnas avskedsmärke
(av metall) bäras på vänster ficka, ovanför vargungemärket.
Spejarscouter
Då en scout uppflyttas till spejarscout skall äventyrsscouternas märken (alla) tas bort från höger ärm och
istället sys spejarscouternas märken dit, välkomstmärket i mitten och de övriga bildar en ring runt
välkomstmärket. Efter avslutad spejar-tid får spejarnas avskedsmärke (av metall) bäras på vänster ficka,
ovanför äventyrsmärket.
Explorerscouter
Då en scout uppflyttas till explorerscouterna tas spejar märkena bort från högra ärmen och ersätts av
explorermärket. Explorerscouter har också rätt att bära en visselpipssnodd som är grön till färgen.
Explorerscouternas avskedsmärke fästs ovanför spejar märket på vänster ficka.
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Roverscouter
Roverscouterna har endast ett roverscoutmärke på höger ärm. Roverscouter utan scoutledar-fullmakt får
även bära en brun visselpipssnodd. Roverscouternas avskedsmärke fästs överst på vänster ficka.
Ledare
Ledare bär inga märken på höger ärm. Ledare utan scoutledarfullmakt kan bära en blå visselpipssnodd,
ledare med fullmakt bär en vit snodd. Med scoutledarfullmakt bärs ledarsölja på halsduken och endast
scoutledarmärke på vänster ficka (tidigare åldersgruppsmärken avlägsnas).

