Kasse-oversigt SE-24
Id Genstand nr.:
Dragtdel
703 070X004 trøje kort

Studieegnet
Materiale
hvergarn

704 070X005 vest kort

hvergarn

705 070X006 vest kort

hvergarn

706 070X007 kvindetrøje

hvergarn
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30-12-2016
Sted

Herred

Kasse-oversigt SE-24
Amt

Område

Opbevaring

30-12-2016

Opmåling ID kasse egnet
83 SE-24

0 SE-24

0 SE-24

85 SE-24

Side 2

Kasse-oversigt SE-24
Beskrivelse
Kort dobbeltradet mandstrøje af grønt
hvergarn vævet i gåseøje mønster - rudret
drejl. Uforedede flasker i ryggen med 4
knapper. Ryggen er 9 bred ved taljen - og
der er buede sidesømme. Der er
listelommer - nedfaldskrave med lille
revers grønne 7 knaphuller i hver sideder
er syet med vissengrønt uld. Der er 8
gyldne knapper med præget mønster.
Knapperne sidder placeret i en let bue. Der
er en krafig polstring i kraven og på begge
forstykker. Der er en indvendig belægning
Kort dobbeltradet vest af stribet hvergarn
ryg af brunligt bomuld. Striberne skråner
mod midt for. Farverne i vesten er blå, rød,
grøn, violet og hvid. Der er listelommer og
lille ombukket krave med runde hjørner
("drengekrave") Der er 4+1 knaphuller - det
samme antal knapper. Knapperne er blankt
metal med isat blå sten. Ryggen foret med
brunt bomuld. Indvendig på forstykkerne
er der belægning i hverside samt
inderlomme. Der er omsyninger ved
sidesømmene. (IHN2003-15)
Kort dobbeltradet vest af rødt
gåseøjemønster -rudret drejl - der nok
oprindelig har været en lang vest der er
omsyet. Der er tegn på flere perioder.
(IHN2003-3)

Kort kvindetrøje af grønt gåseøje - rudret
drejl - foret med grøft hørlærred - korte
ærmer med linning og rynket til ærmegab.
Meget smal i ryggen 2 cm bred og buede
sidesømme. Der er ingen rygsøm. Der er et
tilsat skød som oprindeligt har siddet
højere oppe - der findes spor på foeret
skødet er wienerlæget og kantet med grønt
silkebånd, som oprindeligt har været rødt.
Der sket en omsyning ved underkanten der
er tilsat et 7 cm cm bredt stykke. (IHN200310)
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Kasse-oversigt SE-24
Id Genstand nr.:
707 070X008 bul

Dragtdel

105 075X001 vest kort

Studieegnet
Materiale
bomuldsstof

hvergarn

Side 4
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Sted

Herred

Kasse-oversigt SE-24
Amt

Område
Sydsjælland

Opbevaring

30-12-2016

Opmåling ID kasse egnet
0 SE-24

Fuglevangsvej
Horsens

Side 5

SE-24

Kasse-oversigt SE-24
Beskrivelse
Kort bul af mønstret trykt bomuldsstof
foret med hørlærred . Der er
wienerlæggede falsker samt slidser i
underkanten. Ryggen er hel i foeret og med
rygsøm i yderstoffet. Bullen er kantet med
5 cm brede grønne ensfarvede silkebånd
både i ærmegab og ved halsudskæring.
Indvendig er påsat et bændel med
oplysninger Gårdejer H. C. Larsen
Selervang? Vallø. Bullen kommer oprindelig
fra Lilli Olsen Ringsted. (IHN2003-9)
Rosenhvergarn med blå bund og mørkrød
blomst med hvid midte. Foer af hørlærred,
der er inderlomme i venstre forstykke.
Dobbeltraddet, ståkrave på 3½ cm høj.
Taskelommer har 3 grønne knaphuller
hvoraf det miderste er åbent samt 2
trenser i siderne Flasker 10 cm lange,
rygbredde er 6 x 6½ cm bred. 7 grønne
knaphuller i højre forstykke, ingen
knaphuller i de øverste 11 cm. Andet
forstykket er der tilkommet knaphuller
senere. 9 knapper i højre og 10 i venstre
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