
Uddannelsen er baseret på faste hold 

med fælles-timer om aftenen. 
Der undervises i fremstilling og brug af danske 

folkedragter med hovedvægten lagt på praktisk 

undervisning i de syteknikker og den tilskæring, 

der blev brugt i 17- og 1800-årene. Man får desuden 

gennem foredrag, udstilling og undervisning 

kendskab til den kulturhistoriske baggrund for den 

tid, hvor dragterne blev brugt. 

Undervisningen omfatter følgende: 

Hold 1: 

Syning af forskellige stingtyper, almen dragtlære, 

syning af særk, syning af slidsebunde, pynt på 

særke og skjorter, tamburering, syning af knæbukser 

og strikning af strømper og nattrøjer. 

Hold 2: 

Tilskæring af bukser, stil og snit, syning af rynket 

skørt, syning af huer, syning af skulderstykker og 

håndlinninger, syning af hvide knapper og knaphuller, 

virkning af bånd, syning af taskelomme. 

Hold 3: 

Syning af detaljer på bul, syning af sløjfer, påtegning af 

broderi, tylstrækning, syning af lægget skørt, stil og 

materiale, tilskæring af veste, silkesyning og materialelære. 

Hold 4: 

Tilskæring af snøreliv/bul, syning af detaljer på vest, syning af 

listelommer, undervisningslære, båndvævning, syning af floss 

og syning af knaphuller til veste og kofter. 

Hold 5: 

Genstandsanalyse, hulsømme og tællesyning, 

syning af kvindetrøje, brug og tilpasning af 

broderimønstre, frynser til sjaler og tilskæring af tøj med 

ærmer. 

Hold 6: 

Syning af mandstrøje/kofte, syning af skindbukser og 

skindbroderi, stil og materiale, kniplingssyning 

på tyl, pibning samt genstandsanalyse med opmåling. 

 

 

 

 

 

 

 

(Ret til ændringer forbeholdes) 

 

 

 

 

Tilmelding 
Tilmelding skal ske på Dans Danmarks hjemmeside 

Evt. spørgsmål kan rettes til uddannelsesleder.  

Sonja Tind, telefonnr. 2120 18123 

Mail: sonjalitind@gmail.com 

Sidste frist for tilmelding er 1. juni 

 

Optagelse: 

Midt i august vil der blive fremsendt deltagerlister og øvrige 

oplysninger pr. mail.  

Indkvartering: 

Dobbeltværelse med opredning og fælles bad = intet tillæg 

(indregnet i prisen) 

Dobbeltværelse med eget bad = tillæg 400 kr. (200 kr. 

pr. person) 

Enkeltværelse med delt bad = tillæg 400 kr. 

Enkeltværelse med eget bad = tillæg 600 kr., (begrænset antal) 

 

Ankomst: Lørdag kl. 15.00 

Afrejse: Fredag kl. 10.00 

 

Pris: ca. 7500 kr.  

Tilskud gives til medlemmer af lokalforeninger i Folkedans, 

Dans Danmark 

Prisen inkluderer ophold med fuld forplejning, undervisning 

og materialer. Dans Danmark udgivne materiale skal dog 

købes. 

 

Nørgaards Højskole 
Vestre Ringvej 9 

8850 Bjerringbro 

Tlf. +45 86 68 23 00 

 

 

             
 

 

 

Håndarbejde med tradition 
praktisk og teoretisk 

uddannelse i danske folkedragter 

 

På Nørgaards Højskole 

Hvert år fra lørdag i uge 36  

til fredag i uge 37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

Fællestimerne om aftenen 
Vil blive brugt til fremvisning af dragter, udstilling 

af originale dragtdele, samt foredrag med relation til 

uddannelsens faglige indhold. 

 

 
                                  Syning af lomme 

       
Skindsyning 

 

 
Udstilling og foredrag 

 

 

 
Syning af særk 

 
 

 
Båndvævning 

 

 

Syning af slids Tællesyning 

 

 
 

 
Silkesyning 

 

Uddannelsen er baseret på at formidle viden om danske 

folkedragter og de ting, man har brug for ved rekonstruktion.  

Du får en kompetent indføring i danske folkedragter samt i 

kulturarven for perioden 1700- til 1800-tallet. 

Der er den sidegevinst, at teknikker og mønstre i høj grad 

inspirerer til ny anvendelse i moderne tekstiler. 

Uddannelsen henvender sig til alle tekstil- og dragtinteresserede i 

Norden. 

Dans Danmark har afholdt dragtuddannelsen siden 1969 og har 

derfor en stor viden om danske dragter. 

Dans Danmark, Folkedans, DRAGT afholder også Instruktør 

efteruddannelsen - DRAGT. 

Følg med på hjemmesiderne, 

og www.DansDanmark.dk se også netbutikken 

www.folkedansbutikken.dk  
 

http://www.dansdanarm.dk/
http://www.folkedansbutikken.dk/

