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Личка народна ношња је с обзиром на свјежину личких љета, а посебно на хладне и
сњежње зиме, израђивана превасходно од вуне. Од овчје вуне ткали су, а затим бојене у
црно тканине за женске сукње. С горњим дјелом кројеним о облику прслука, сукње су
допирале до глежања, а облачиле се преко бијеле платнене кошуље. У струку су их
стезали лијеоим појасом, такођер тканим од разнобојне вуне.

Но, посебно се истицала вунена прегача чији је средишњи дио био украшен тканим
квадратима, ромбовима и сличним ликовима, те с трију страна још опточен украсним
тракама и дугачким вуненим ресама. Од таквих украсних вунених тканина биле су
израђене и торбе које су још ресили великим вуненим китама и извезеним тракама.
Торбе су жене и дјевојке носиле кад би одлазиле од куће. У њу би смјештале опет клупка
вуне, јер су биле вичне да у ходу плету било чарапе било рукавице или штогод друго.
Посебној љепоти ових старинских одјевних предмета придоносе загасити тонови
настали од боја које су жене саме припремале од коре дрвета или неких биљака. И
мушке су хлаче, уских ногавица с потпетком испод стопала, кројили од сукнене тканине.
Преко платнене кошуље мушкарци су радо носили плетени џемпер од доаће бијеле вуне
с рубовима опточеним црним или црвеним сукном, па и баршумом.

Као и њихови сусједи у далматинском залеђу, у свечаним су приликама носили су
прслук сприједа прекривен металним плочицама. Посебно је познато мушко покривало,
црвена личка капа с чијег ободависи кита с дугачким црним нитима. С обзиром на климу,
не зачуђује да су личани кроз цијелу годину облачили кожух. Зими би га носили с крзном
изнутра , а љети би га преокренули па је крзно било извана. Од коже својих оваца
израђивали су и обућу. То су били опанци с горњим дијелом испреплетеним танким
кожним врпцама,који су због своје еластичности били погодни за ходање по кршевитом
тлу.
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