Kalotaszeg Erdély szívében található Kolozsvártól nyugatra, mintegy negyven,
egészében vagy részben magyarlakta falu alkotja. Három nagy altájegységre szokták osztani: a
Felszegre, az Alszegre és a Nádas patak menti Nádasmentére.
A Nádasmentét cifra Kalotaszegnek is nevezik, nagyon díszes viseletük miatt.
Mákófalva a nádasmenti falvak egyike, kb.
600 lelkes falu, Kolozsvártól 28 km-re. Lakossága
teljes egészében magyar. Az emberek többsége
állattenyésztéssel, földműveléssel foglalkozik, de
évtizedek óta nagy a keletje a vidék varrottasainak,
szőtteseinek,
gyöngyhímzéseinek,
gazdagon
díszített ruháinak is. A szorgos kezű lányok,
asszonyok főleg télen varrnak, hímeznek, mivel
nyáron a mezei munkával vannak elfoglalva. Télen
készülnek a viseletek is, amelyeket az anyák,
nagymamák szoktak készíteni a lányoknak.
A magyar népviseletek közül a kalotaszegi volt, amelyre a legkorábban felfigyeltek.
Varrottasaik, ruháik már az 1873-as bécsi világkiállításon nagy érdeklődést keltettek, s a korabeli
képzőművészet és iparművészet magyar formanyelvének kialakításában is példával szolgált
ennek a tájnak a népművészete. A magyar néprajzi tájegységek tanulmányozása is itt
kezdődött.
A kalotaszegi viseletről azt szokták mondani, hogy virít, de
nem rikít, és hogy olyan, mint egy színes mező tele színnel, szépséggel. Azok
közé a viseletek közé tartozik, amely nagyon jellegzetes, könnyen
felismerhető. Az itt élők pontos rendszer szerint tudják mit, mikor kell
felölteni, vagy mikor kell elhagyniuk egy-egy színt, egy-egy viselt
ruhadarabot. Egy viseletbe öltözött nőről ránézésre tudni lehet,
hogy férjezett, vagy lány még. Körülbelül a korára is következtetni
lehet, sőt arra is, hogy Kalotaszeg melyik falujából való, hiszen
minden falunak megvannak a sajátos jellegzetességei, motívumai.
Ma is készítenek minden lánynak és fiúnak viseletet konfirmálásra, melyet
inkább nagyobb ünnepnapokon szoktak viselni templomba
menetelkor. Az 50 évnél idősebb asszonyok még ma is viseletben
járnak. A kalotaszegi viselet nem állt meg egy fejlődési fokon, hanem állandóan változott,
gazdagodott. A régi egyszerűbb, szerényebb viselet helyét ma már a gazdagon díszített viselet váltotta fel.
Nádasmentén sokkal több rátétet, pántlikát, gyöngyöt, flittert használnak, mint például a
Felszegen, és a hímzett felületeknek az arányai is sokkal nagyobbak.
A varrás, gyöngyhímzés mellett Mákófalván hagyománya van a bútorfestésnek is. Ma is élnek
a faluban bútorfestők, akik szép, eredeti motívumokat használva megfestik az eladó lányok
cifrabútorait.
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