Kasse-oversigt SE-26
Id Genstand nr.:
Dragtdel
734 070X035 hovedbekl. Kvinde

Studieegnet
Materiale

736 070X037 hovedbekl. Kvinde

fløjl

737 070X038 hovedbekl. Kvinde

fløjl

738 070X039 hovedbekl. Kvinde

fløjl

Side 1

30-12-2016
Sted

Herred

Kasse-oversigt SE-26
Amt

Område
Sydsjælland

Opbevaring

30-12-2016

Opmåling ID kasse egnet
0 SE-26

Nordsjælland

Tove Jensen

0 SE-26

Sydsjælland

Tove Jensen

0 SE-26

Sydsjælland

Tove Jensen

0 SE-26

Side 2

Kasse-oversigt SE-26
Beskrivelse
Hovedbeklædning med stift metalbroderi
på nakken og 8,5 cm brede violette
silkebånd med sort og hvid stregtern, som
både er over issen og som nakkebånd. Foer
at rødt og hvidternet bomuld. Huen er af
Næstved-type.

Puldhue af brunt fløjl nakken stiv med fem
folder broderet med sølv-metalbroderi og
kulørt silke. Foret med fint lyst
bomuldslærred (nu en del snavset efter
brug). Langs for- og underkanten er påsyet
et 8 cm bredt mørkt lilla satinvævet
silkebån med kanater i lærredsvævning.
(IHN 2003-22)

Nakken fra en puldhue med løst opbygget
sølv-metalbroderi. Metallet er viklet
pomkring skabeloner og påsyet. Der er
kantiller og løse spiraler. Foret med lyst
mønstervævet boimuldsstof.

Puldhue af sort fløjl - måske silkefløjl foeret med lyst bonuldslærred, som er
snavset efter brug. Langs for- og
underkanter er påsyet en 7 cm bred
guldgallon. Nakken har været trukket
sammen med en snor og der er syv folder.
Der er 4 cm brede silkebånd som
bindebånd. (IHN 2003-29) Er iflg. IHN fra
Skælskøregnen.

Side 3

30-12-2016

Kasse-oversigt SE-26
Id Genstand nr.:
Dragtdel
739 070X040 hovedbekl. Kvinde

Studieegnet
Materiale
silke

740 070X041 hovedbekl. Kvinde

silkebånd

741 070X042 hovedbekl. Kvinde

silkebånd

742 070X043 hovedbekl. Kvinde

fløjl

Side 4

30-12-2016
Sted

Herred

Kasse-oversigt SE-26
Amt

30-12-2016

Område
Sydsjælland

Opbevaring
Tove Jensen

Opmåling ID kasse egnet
0 SE-26

Sydsjælland

Tove Jensen

0 SE-26

Sydsjælland

Tove Jensen

0 SE-26

Sydsjælland

Tove Jensen

0 SE-26

Side 5

Kasse-oversigt SE-26
Beskrivelse
Puldhue syet af mørk bordeaux
mønstervævet silkestof. Foeret med lyst
fint hørlærred. Der er påsat 2 rækker 7,5
cm brede silkebånd langs forkanten over
issestykket og 1 styk samme silkebånd
langs nakken. (Halvnakke) Nakken er
trukket sammen med snor der danner 9
folder. Der er tilsat violette silkebånd som
bindebånd - er sandsynligvis nyere. (IHN
2003-31) Skelskøregnen

Puldhue af lyse silkebånd med mønster i
lyserødt og beige samt sorte striber. Foeret
af lyst meget fint hørlærred. Hagebånd af
et andet beige silkebånd. Der er løbegang
forneden i nakken med snoretræk. Der er 8
cm brede silkebånd som nakkesløjfe - 27
cm lange løkker og 51 cm lange ender de
samme bånd er brugt til huen. (IHN 200330) Skelskøregnen.

Puldhue syet af violette silkebånd 7,5 cm
brede med mønster i hvidt og sort satinstriber og picoter i begge sider. Foret
med hvidt bomuldslærred der er snavset
efter brug. Rester af hagebånd 7 cm brede
oprindeligt stærkt laksefarvede. I nakkens
under kant en løbegang med snoretræk.
Der er nu tilsyet en nakkesløjfe i samme
silkebånd som huen - men den er senere
foldet og tilsyet. Dette kan ses af den måde
den er foldet på. (IHN 2003-27)
Skælskøregnen.
Puldhue af brunt fløjl. Foeret med lyst
hørlærred. Langs forkanten et 7 cm bredt
mønstervævet sort silkebånd. Det samme
bånd er påsyet langs nakkens underkant og
når hen til båndet ved forkanten. Nakken
har været trukket sammen med snor - der
er spor efter huller - der er 9 folkder.
Hagebånd i 7 cm bredt sort bånd, som evt.
er af nyere dato. (IHN 2003-28)
Skælskøregnen

Side 6

30-12-2016

Kasse-oversigt SE-26
Id Genstand nr.:
Dragtdel
746 070X048 hovedbekl. Kvinde

Studieegnet
Materiale
fløjl

747 070X050 hovedbekl. Kvinde

silke

748 070X051 hovedbekl. Kvinde

silke

749 070X052 hovedbekl. Kvinde

fløjl

Side 7

30-12-2016
Sted

Herred

Kasse-oversigt SE-26
Amt

30-12-2016

Område
Midtsjælland

Opbevaring
Tove Jensen

Opmåling ID kasse egnet
0 SE-26

Sydsjælland

Tove Jensen

0 SE-26

Midtsjælland

Tove Jensen

0 SE-26

Stevns

Tove Jensen

0 SE-26

Side 8

Kasse-oversigt SE-26
Beskrivelse
Puldhue af brunt fløjl med foer af
kipervævet brunt bomuld i issestykket intet foer i nakken. Metalbroderi med
omviklede skabeloner og spiraler og
palietter - broderiet er cirkelrundt og i sølv.
Langs issestykkets forkant et 7,5 cm bredt
bånd som er lyst i bunden og med blå og
sort mønster. Langs issestykkets bagkan et
oveerbindebånd, som går ned i nakkesløjfe
som er 50cm i enderne og 35 cm i løkken.
Hagebindebånd ensfarvet blå 3,5 cm brede
og 23 cm lange. Sammen med huen findes
Puldhue af sort silkemoire - foeret med lyst
bomuld. Der er påsat en 7 cm bred
guldgalon langs nakkens underkant og
langs issestykkets underkant. Den samme
galon er syet på langs issestykkets forkant.
Ved issestykkets bagkant er påsat et 7,5 cm
bredet mønstervævet sort silkebånd. Der
er et 7 cm bredt brunt hagebånd 31 cm
langt. (IHN 2003-34) Skælskøregnen.

Puldhue med sort stinvævet silke i nakken
og forstykke af brunt lærredsvævet glittet
bomuld. Guldgallon langs issestykkets
forkant, 7 cm. Bred, samme type gallon
langs nakken underkant og til "issegallon".
Nakken er rynket sammen til 7 folder.
Huen er foret med brunt glittet
bomuldslærred. (IHN 2003-19)

Puldhue i brunt fløjl. Foer af lyst hørlærred
på issestykke og mønstret i nakken. Huen
har løbegang med bændler i nakken.
Pæreformet melalbroderi med palietter.
Påsatte 8 cm. Brede stribede silkebånd i
farverne sort, violet og lys grå. Et helt bånd
ved nakken og 1/2 bånd langs forkanten.
Nakkebånd med løkker på 46 cm., og
enderne er 56 cm. Hagebindebånd sorte
enfarvede silkebånd 10 cm. Brede og 50
cm. Lange. (IHN 2003-24)

Side 9

30-12-2016

Kasse-oversigt SE-26
Id Genstand nr.:
Dragtdel
750 070X053 hovedbekl. Kvinde

751 070X054 hovedbekl. Kvinde

Studieegnet
Materiale
fløjl

silke

Side 10

30-12-2016
Sted

Herred

Kasse-oversigt SE-26
Amt

Område
Vestsjælland

Opbevaring
Tove Jensen

Nordsjælland

Tove Jensen

30-12-2016

Opmåling ID kasse egnet
70 SE-26

0 SE-26

Side 11

Kasse-oversigt SE-26
Beskrivelse
Puldhue i brundt fløjl , foer i issestykke
med trykt bomuld i brun og beige, nakken
med lyst bomuldslærred. Nakkens
underkant er rynket sammen med 2 tråde
trukket igennem huller i stoffet.
Metalbroderi er pæreformet med palietter
og cantiller , spiraler og omviklede
skabeloner. (IHN 2003-25)

Puldhue med 5-foldet nakke med
guldbroderi syet på sort satinvævet
halvsilke. Foer af lyst bomuldslærred,
snavset efter brug. Langs forkanten sort 8
cm. Bredt satinvævet sort silkebånd, foldet
i hjørner og stopper 3,5 cm fra bagkanten.
(IHN 2003-23). Sammen med huen
indleveret lin nr.FD 70X47.

Side 12

30-12-2016

