Kasse-oversigt SE-23
Id Genstand nr.:
Dragtdel
640 044X005 hovedbekl. Kvinde

Studieegnet
Materiale
silke

654 045X001 hovedbekl. Kvinde

silke

655 045X002 hovedbekl. Kvinde

silke

656 045X003 hovedbekl. Kvinde

silke

Side 1

13-02-2015
Sted
Skodsbøl

Herred

Kasse-oversigt SE-23
Amt

Område
Sønderjylland

Opbevaring

13-02-2015

Opmåling ID kasse egnet
0 SE-23

Sønderjylland

0 SE-23

Sønderjylland

0 SE-23

Sønderjylland

0 SE-23

Side 2

Kasse-oversigt SE-23
Beskrivelse
Puldhue af violet mønstevævet silke - foret
med ternet hør- eller bomuldslærred i
farverne blå med hvide og rødlige striber.
Der er silkebånd påsyet ved forkanter - 2
cm på forsiden og bukket om kantern med
½ cm på indersiden. Invendig stribede
bindebændler samt silkebånd der er 17 cm
lange og 9,5 cm brede. Vedlagt
kvitteringsseddel fra Danmarks Folkelige
Broderier Kvittering nr, 16734. Givet af Fru
Anna Hansen, Barsmark, Løjt.
Puldhue sort silke med foer af ternet
hørlærred mørkeblå , rød og blå. Metal og
perlebroderi på nakken. Stor nakke sløjfe
og hagebånd af sort silke, med hægte og
malle.

Puldhus af laksefarvet silkestof med
indvævet blomster af grøn og beige. Langs
forkanten et silke bånd og de samme
silkebånd som bindebånd. Løbegang i
nakken. Foer af bomuldslærred.

Puldhue af ternet silkestof i farverne violet,
grøn og brun. Foeret med rød og hvid
ternet blomuldsstof. Påsat en nakkesløjfe.
Kantet med sort silkebånd og rester af
sorte bindebånd.

Side 3

13-02-2015

Kasse-oversigt SE-23
Id Genstand nr.:
Dragtdel
663 045X040 hovedbekl. Kvinde

Studieegnet
Materiale
silke

665 045X041 hovedbekl. Kvinde

fløjl

667 045X042 hovedbekl. Kvinde

fløjl

666 045X043 hovedbekl. Kvinde

fløjl

Side 4

13-02-2015
Sted

Herred

Kasse-oversigt SE-23
Amt

Område
Sønderjylland

Opbevaring

13-02-2015

Opmåling ID kasse egnet
0 SE-23

Sydsjælland

0 SE-23

Nordsjælland

0 SE-23

Sjælland

0 SE-23

Side 5

Kasse-oversigt SE-23
Beskrivelse
Puldhue ternet silkestof farverne lilla brun
og turkis. Foer med hørlærred. Påsat sort
silkebånd ved forkanter og bukket om. På
nakken er ternens retning på skrå.

Huenakke på brunt fløjl sølvbroderi
pailetter, løsnede cantiller. Nu påsat hue
lavet i nyere tid.

Puldhue med 5 foldet stiv nakke. Brunt
fløjl. Nakke broderet med kulørt silke, sølv
enkelte sprængninger og palietter og
cantiller. Foer hvid hørlærred. Forstykke
set fra bagkant 7 cm brunt fløjl og 6 cm
kipervævet bomuldsstof som går omkring
forkant. Forkant holdt stærkt til.

Pulhue brunt fløjl foer af mønsteret
bomuld. Pæreformet nakkebroderi i guld
med palilette, cantiller, agern og
kobber.Små folder i underkanten af
nakken. Spor af lyseblå silkebånd langs
forkant og forneden i siden. Issestykkets
yderstof består af ( set fra nakken) 5,5 cm
bredt brunt fløjl og 8,7 mønstret
bomuldsstof.

Side 6

13-02-2015

Kasse-oversigt SE-23
Id Genstand nr.:
Dragtdel
647 054X029 hovedbekl. Kvinde

Studieegnet
Materiale
silke

648 054X030 hovedbekl. Kvinde

silke

649 054X031 hovedbekl. Kvinde

silke

Side 7

13-02-2015
Sted

Herred

Kasse-oversigt SE-23
Amt

Område

Opbevaring

13-02-2015

Opmåling ID kasse egnet
0 SE-23

0 SE-23

Fyn

0 SE-23

Side 8

Kasse-oversigt SE-23
Beskrivelse
Puldhue af cerieserødt silke og foret med
hørlærred. Nakken er udsmykket med
silkebroderi med palietter og cantiller.
Løbegant i nakken med snor.

Puldhue af brunt mønstervævet silke med
foer af groft hørlærred. Kantet med lys
silke. Løbegang i nakken.

Puldhue af lyseblåt mønstervævet silkestof
blåt i bunden med indvævedet mønster i
farverne beige, grøn og rødbrun. Foret med
hørlærred og kantet med grønt silkebånd.
Der er påsat en knipling ved forkanten hvor
der er indatte stråperler. Ved nakkens
underkant indsat en hørsnor trukket
gennem huller i stoffet.

Side 9

13-02-2015

