Kasse-oversigt SE-27
Id Genstand nr.:
Dragtdel
770 043X027 hovedbekl. Barn

Studieegnet
Materiale
silke

771 043X028 hovedbekl. Kvinde

silke

773 043X029 hovedbekl. Kvinde

silke

772 043X030 hovedbekl. Kvinde

silke

Side 1

30-12-2016
Sted

Herred

Kasse-oversigt SE-27
Amt

30-12-2016

Område
Sønderjylland

Opbevaring
Tove Jensen

Opmåling ID kasse egnet
0 SE-27

Sønderjylland

Tove Jensen

0 SE-27

Sønderjylland

Tove Jensen

0 SE-27

Sjælland

Tove Jensen

0 SE-27

Side 2

Kasse-oversigt SE-27
Beskrivelse
3-styks hue, mønstervævet i blå, hvid og
gule nuancer. Foer mønstert hørlærred,
trykt. Rødbrun bund og lyst mønster.
Kastet omkring kanten og rester af grønt
silkebånd om kanten hele vejen rundt om
huen. På begge forstykker er der nederst et
brunligt silkestof på de nederste 2 cm. I
begge sider, samt på en halvbue på
midterstykket ved forkanten. Bindbændler
i hvid bomuld.

Puldhue i brocheret silkestof med brun
bund og grøn, beige og orange mønster.
Foer af ternet hørlærred. Lang issestykkes
forkant og underkant er påsyet et
mellemblåt ensfarvet 3 cm.synligt på
forsiden og 1 cm. På indersiden. Der er en
nakkesløjfe i et brocheret silkebånd 10,5
cm. Brede bånd, som formentlig har været
laksefarvede, nu meget falmede. Samme
bånd på syet ved huens forkanter som
forlængelse af bindebåndet, som er 2,5 cm.
Bredt brunt silkebånd, 20 cm. Langt.
Puldhue af grønt brocheret silkestof med
buketter i beige, gylden og rødlig. Foer af
ternet bomuldsstof, blå og hvid. Langs
kanter på forstykket påsyet del af et
silkebånd, 4 cm. Synlig på retten og 3/4 cm.
På vrangen. Nakken har en løbegang med
bændler, som ender i midten, hvor der er
bundet for rynkerne. Ved "ørerne" påpsyet
et stykker silkebånd 9,5 cm. Bredt og
rynket sammen til ca. 2 cm. Hvor det er
påsyet bindebændlet. Bindebændel er 20
cm. Langt påsyet huens hjørne.
Puldhue, 5 foldet med stiv nakke i sort
silkestof med påsyede sorte perler på de
yderste folder ved underkanten. På
forstykke er påsat et sort silkestykke
broderet med perler, applikeret fløjl og
chenilletråd. Foer i lyst bomuldslærred.
Forstykke polstret.

Side 3

30-12-2016

Kasse-oversigt SE-27
Id Genstand nr.:
Dragtdel
774 043X031 hovedbekl. Kvinde

775 043X032 hovedbekl. Kvinde

Studieegnet
Materiale
silke

andet

776 043x033 hovedbekl. Kvinde

777 043X045 hovedbekl. Kvinde

fløjl

Side 4

30-12-2016
Sted

Herred

Kasse-oversigt SE-27
Amt

30-12-2016

Område
Sjælland

Opbevaring
Tove Jensen

Opmåling ID kasse egnet
0 SE-27

Sydslesvig

Tove Jensen

0 SE-27

Nordsjælland

Tove Jensen

SE-27

Sjælland

Tove Jensen

0 SE-27

Side 5

Kasse-oversigt SE-27
Beskrivelse
Puldhue, 5 foldet med stiv nakke i sort
silkestof. På forstykke er påsat et sort
silkestykke broderet med perle og
applikeret fløjl. Foer i lyst bomuldslærred.
Forstykke polstret. Der er rester af mørke
bindebånd.

3 styks hue i sort silkestof med påsyede
sorte 7 cm. Brede bånd langs hele kanten ,
hvor ca. 1/2 cm. Er synl.ig på vrangen. Foer
af lyst lærredsvævet uldstof. Sorte
bindebånd 6 cm. Brede rebsvævet, ca. 75
cm. Lange.

Puldhue med 5 foldet nakke, hvor
nakkestykket ligger løst. Brunt fløjl på
nakken med metalbroderi og farvet
silkebroderi. Issestykket er af sortr silkestof
påsyet en 7,5 cm. Bred guldgallon langs forog underkant. Huen polstret.

Nakkestykke fra en puldhue i brunt fløjl
med metalbroderi i guld, pæreformet. Foer
i brunligt lærred, formentlig bomuld.

Side 6

30-12-2016

Kasse-oversigt SE-27
Id Genstand nr.:
Dragtdel
778 043X046 hovedbekl. Kvinde

Studieegnet
Materiale
andet

30-12-2016
Sted

743 070X044 hovedbekl. Kvinde

fløjl

Vibeholm

744 070X045 hovedbekl. Kvinde

fløjl

Vibeholm

745 070X046 hovedbekl. Kvinde

fløjl

Vibeholm

Side 7

Herred

Kasse-oversigt SE-27
Amt

30-12-2016

Område
Sjælland

Opbevaring
Tove Jensen

Opmåling ID

Stevns

Tove Jensen

0 SE-27

Stevns

Tove Jensen

0 SE-27

Stevns

Tove Jensen

0 SE-27

Side 8

kasse egnet
SE-27

Kasse-oversigt SE-27
Beskrivelse
Nakkestykker fra en 5-foldet hue beklædt
med 2 stykker guldgsallon samt et mindre
stykker. Sidde stykker sidder vandret over
nakken. Foeret med brunt bomuldslærred.

Puldhue af henholdsvis brunt og blåt fløjl.
Brunt på nakken og blåt på issestykket.
Foeret med lyst bomuldslærred på
issestykket og brunt lærred i nakken.
Mønstertråde ses gennem foret.
Metalbroderi i sølv udformet som
pæreform. Underkant med løbegang. Langs
forkanten er påsat et violet-rosa silkebånd
med et rundt mønster. Der har
sandsynligvis været endnu et bånd da der
er farveforeskel og mærker efter syning.
(IHN 2007-26) Alle genstande mærket med
Puldhue af brunt fløjl. Foret med lyst
hørlærred. Der er metalbroderi med
pallietter og perler i pæreform. Langs
issestykket og forstykket er påsyet et 10
cm bredt silkebånd og endnu et silkebånd
af samme type - som er halveret så kun
den yderste kant er synlig. Påsyet
nakkebånd hvor løkken er 40 cm og
enderne er 55 cm. Der lilla hagebindebånd
som er kommet til senere - endvidere en
smal bloinbde som er tilsat senere. Der er
et løst bånd som er sammensyet af flere
Puldhue af brunt fløjl med løbegang i
nakken. Foret med lyst hørlærred.
Metalbroderi, pæreformet med
metalperler. Langs issestykket 9,5 cm bredt
lyst silkebånd med blåt mønster samt
langsforkanen et "halvt" bånd.. I nakken et
nakkebånd med løkker på 39 cm og ender
49 cm. Hagebibdebånd der formodentlig er
senere og fmd. samtidig er tilsyet en
maskinblomde langs forkanter. (IHN 200725) Alle genstande mærket med 2007-NR
har reference til 070K02 - se sagen. Gården

Side 9

30-12-2016

Kasse-oversigt SE-27
Id Genstand nr.:
Dragtdel
752 070X055 hovedbekl. Kvinde

753 070X056 hovedbekl. Kvinde

Studieegnet
Materiale
fløjl

fløjl

754 070X057 hovedbekl. Kvinde

Side 10

30-12-2016
Sted

Herred

Kasse-oversigt SE-27
Amt

30-12-2016

Område
Sjælland

Opbevaring
Tove Jensen

Opmåling ID kasse egnet
0 SE-27

Midtsjælland

Tove Jensen

0 SE-27

Tove Jensen

0 SE-27

Side 11

Kasse-oversigt SE-27
Beskrivelse
nakken fra en puldhue i brunt fløjl foret
med lyst bomuldslærred. Der er
metalbroderi, blomstermønster. Spor af
prenede huller langs underkanten. (IHN)

Nakke fra en puldhue i brunt fløjl med
metalbroderi i guld. Foer i blå
bumuldslærred. (IHN 2003-18)

Dele til hue, formentlig type: 5-foldet. Der
er fra 70X57 a til og med 70X57j. 'alle dele
stammer fra samme hue, men er skilt ad og
ligger samlet i kassen. Dog mangler
nakkens yderstof. (IHN 972)

Side 12

30-12-2016

