Výstrojní součásti příslušníka Rakousko-Uherského pěšího pluku
A) Uniforma vzor M.1908

Legenda k výstroji a výzbroji:
1. Polní čepice M.1908 (Feldkappe) v barvě štičí šedi (Hechtgrau)
2. Polní sako M.1908
3. Polní kalhoty M.1908
4. Polní spinky s dvěma knoflíky
5. Kožené kotníčkové boty pro pěchotu
6. Pěchotní chlebník (Brotsack) M.1888
7. Kožený opasek se sponou M.1888
8. Sumky na náboje (tzv. dvojsumky) pro pušku Mannlicher M.1895
9. Kožené nosné řemení pro pěchotní tornu M.1887
10. Kulatá polní miska s víčkem M. 1899 v plátěném obalu
11. Se stanovým dílcem do bandalíru složený polní kabát M.1908
12. Opakovací puška Mannlicher M.1895
13. Pěchotní torna M.1887
14. Složená deka
15. Torna na náboje M. 1888 (Patrontornister)
16. Kožený řemínek s jednotrnovou přezkou na upevnění výstroje
17. Polní lopatka (Feldspaten) vedle které je na koženém závěsníku
M.1895 upevněn bodák pro mužstvo k pušce Mannlicher M.1895
18. Nákrčník v černé barvě s bílým okrajem
a) egalizační vyložení v barvě bledě trapové (lichtdrap), označující
příslušnost k c. a k. pěšímu pluku č. 98 von Rummer, používané na
polní uniformě M.1908

Výstrojní součásti příslušníka Rakousko-Uherského pěšího pluku
B) Uniforma vzor M.1916

Legenda k výstroji a výzbroji:
1. Polní čepice M.1915 (Feldkappe) v barvě polní šedi (Feldgrau)
2. Polní sako M.1916
3. Ovinovačky
4. Kožené kotníčkové boty pro pěchotu
5. Gázmaska M.1916 v plechovém pouzdře
6. Helma M.1917
7. Velká polní (Rucksack) M.1916
8. Opakovací puška Mannlicher M.1895
9. Do bandalíru složená deka s polním kabátem M.1916
10. Hranatá polní miska s víčkem M.1913
11. Složený stanový dílec upevněný koženými řemínky k velké polní
12. Sumky na náboje (tzv. dvojsumky) pro pušku Mannlicher
M.1895 upevněné na jednotrnovém koženém opasku M.1915
13. Pěchotní chlebník (Brotsack) M.1888
14. Polní lopatka (Feldspaten) vedle které je na koženém závěsníku
M.1895 upevněn bodák pro mužstvo k pušce Mannlicher M.1895
a) 1,5 cm široký egalizační proužek v barvě bledě trapové
(lichtdrap), označující příslušnost k c. a k. pěšímu pluku č. 98 von
Rummer, používané na polní uniformě M.1916

