Kasse-oversigt SE-29
Id Genstand nr.:
Dragtdel
17 043X034 hovedbekl. Kvinde

Studieegnet
Materiale
silke

18 043X035 hovedbekl. Kvinde

silke

32 043X036 hovedbekl. Kvinde

andet

31 043X037 hovedbekl. Kvinde

halvsilke

Side 1

31-12-2016
Sted

Herred

Kasse-oversigt SE-29
Amt

Område

Falster

Opbevaring
Fuglevangsvej
Horsens

Opmåling ID

31-12-2016
kasse egnet
SE-29

Fuglevangsvej
Horsens

SE-29

Fuglevangsvej
Horsens

SE-29

Fuglevangsvej
Horsens

SE-29

Side 2

Kasse-oversigt SE-29
Beskrivelse
Femfoldet stiv nakke i sort halvsilke på
nakken og issestykke. Foer i hvidt glittet
bomuld. Langs issestykkes forkant er der
påsat et 7½ cm bredt sort bånd med
perlebroderi og fløjlsapplikationer. I den
venstre side 43 cm langt og 8 cm bredt sort
silkebånd i begge sider er der 23 cm langt
og 8 cm bredt silkebånd som bindebånd.

Femfoldet stiv nakke i sort halvsilke på
nakken og issestykke. Foer i nakke af
brunbeige bomuldslærred i issestykket et
brunt kipervævet bomuldsstykke. Langs
issestykkes for og underkant er der påsat
en 8 cm bredt guldgallon. Bindebånd i
begge sider 7 cm bredt og 21 cm langt rosa
silkebånd.

Femfoldet stiv nakke med guldbroderi syet
på sort halvsilke, issestykke af samme stof.
Foer i hvid bommuldslærred stærkt
polstret. Lang issestykkes for og underkant
påsat 8 cm bred guldgallon. Nyere påsat
bindebånd.

Puldhue med forlænget løbegang 1 cm
med hvidt bændel. Yderstof halvsilke med
brun bund og lilla mønster. Foer af brun
lærredsvævet bomuld med hvide nister.
Lang for og underkant på issestykket påsat
5 cm sort silkebånd. Bindebånd 2½ cm
brede og 15 cm lange.

Side 3

31-12-2016

Kasse-oversigt SE-29
Id Genstand nr.:
Dragtdel
30 043X038 hovedbekl. Kvinde

Studieegnet
Materiale
silke

29 043X039 hovedbekl. Kvinde

halvsilke

28 043X040 hovedbekl. Kvinde

silke

27 043X041 hovedbekl. Kvinde

silke

Side 4

31-12-2016
Sted

Herred

Kasse-oversigt SE-29
Amt

Område

Sydslesvig

Opbevaring
Fuglevangsvej
Horsens

Opmåling ID

31-12-2016
kasse egnet
SE-29

Fuglevangsvej
Horsens

SE-29

Fuglevangsvej
Horsens

SE-29

Fuglevangsvej
Horsens

SE-29

Side 5

Kasse-oversigt SE-29
Beskrivelse
Puldhue med forlænget nakke 1 cm hvor
løbegangen ligger med en snoet hørsnor.
Yderstof brocheret silke og foer af flere
kvaliteter hørlærred. 8½ cm bredt
issestykke. Nakkens højde er 16 cm.

Puldhue med løbegang. Yderstof brocheret
silkestof med sort bund og grøn, lys/mørk
rød, blå og hvidt mønster. Om issetykkes
for og underkant er der sat 3 cm bredt
mønstret rosa silkebånd, 2 ½ cm ses på
retten. Foer i fint hørlærred.påsyet
nakkesløjfe i 9 cm bredt mønstret
laksefarvet silkebånd, løkker 9 cm ender 10
cm. Påsyet hagebånd i samme silkebånd,
12 cm lange samlet for enden med små læg
i 1 cm bredde passende til underliggende
bindebændel som er fastgjort i kanten af
Puldhue med løbegang og snoet snor.
Yderstof brocheret silkestof brun bund
med grønt og orangerødt mønster.
Omkring issestykkes for og underkant er
kantet med 1½ cm bredt blåt silkebånd
1cm på retsiden og ½ cm på vrangen. Foer i
lærredsvævet lysbrun bomuldslærred.

Trestyks hue. Meget afstivet. Spids i
panden og kriget ved ørerne.Yderstof er
brocheret silkestof med tyrkis blomster.
Påsat over issen 7½ cm bredt sort
silkebånd. Syet påsat nakkesløjfe 10 cm
bred sort silke. Lang for og underkant påsat
sort bomuldsblonde.

Side 6

31-12-2016

Kasse-oversigt SE-29
Id Genstand nr.:
Dragtdel
19 043X042 hovedbekl. Kvinde

Studieegnet
Materiale
silke

16 043X043 hovedbekl. Kvinde

silke

15 043X044 hovedbekl. Kvinde

halvsilke

98 054X037 hovedbekl. Kvinde

halvsilke

Side 7

31-12-2016
Sted

Herred

Kasse-oversigt SE-29
Amt

Område

Opbevaring
Fuglevangsvej
Horsens

Opmåling ID

31-12-2016
kasse egnet
SE-29

Falster

Fuglevangsvej
Horsens

SE-29

Falster

Fuglevangsvej
Horsens

SE-29

Fuglevangsvej
Horsens

SE-29

Side 8

Kasse-oversigt SE-29
Beskrivelse
Puldhue med løbegang i nakken med blå
snoet snor. Løbegangen er forlænget under
nakken. Yderstof sort lærredsvævet silke,
foer kippervævet brunligt bomuld.

Puldhue med løbegang i nakken med brun
bændel løbegangen
er forlænget under nakken. Yderstof sort
mønstervævet silkestof, foer i
lærredsvævet glittet brunt bomuld. Langs
issestykkes for og underkant et 7 cm bredt
sort mønstervævet silkebånd. 16 cm langt
og 3 cm bredt sort silkebindebånd.

Puldhue med løbegang i nakken med brun
snoet snor. Ternet halvsilke i brun, hvid og
rød på nakke og issestykkets retside og
lærredsvævet brunt glittet bomuld som
foer. 5½ cm bredt sort mønstervævet
silkebånd lang underkant på issestykket.
Langs forkanten 2 rækker af samme
silkebånd som giver 8½ cm.

Femfoldet stiv nakke med metalbroderi i
guld og sølv. Syet på sort halvsilke,
issestykke er sort halvsilke, foret med
lærredsvævet svagt brunt bomuld. Påsat
guldgallon langs forkant 8 cm bred. Som er
påsat senere da den ikke går langs
underkanten men er bøjet om og ligger
inde på foret. Hagebånd er færdigsyet 42
cm lange og 8 cm brede. Båndet er foldet
så det fremkommer en sløjfe med 27 cm
ende og 24 cm løkke som begge ligger helt
fladt.

Side 9

31-12-2016

Kasse-oversigt SE-29
Id Genstand nr.:
Dragtdel
99 054X038 hovedbekl. Kvinde

Studieegnet
Materiale
fløjl

100 054X039 hovedbekl. Kvinde

silke

88 071X003 hovedbekl. Barn

silke

89 071X004 hovedbekl. Barn

silke

Side 10

31-12-2016
Sted

Herred

Kasse-oversigt SE-29
Amt

Område

Opbevaring
Fuglevangsvej
Horsens

Opmåling ID

31-12-2016
kasse egnet
SE-29

Fuglevangsvej
Horsens

SE-29

Fuglevangsvej
Horsens

SE-29

Fuglevangsvej
Horsens

SE-29

Side 11

Kasse-oversigt SE-29
Beskrivelse
Nakkestykke til femfoldet hue nu uden pap.
Yderstof brunt fløjl med sølvmetal- og
silkebroderi. På bagsiden ses groft brunt
hørlærred til afstivning. Broderiet ses på
bagsiden.

Nakkestykke til femfoldet hue uden pap.
Yderstof sort silke med guldmetal broderi.
Broderiet ses på bagsiden

3 stykshue i brocheret silkestof med blå
bund, mønster i rød, beige, brun, hvid , blå
og sort. Foer af ufarvet vadmel. Kantet
med hindbærrødt silkebånd 1,4 cm bredt
hvoraf ¾ cm ses på retten. Nakken samlet i
wienerlæg. Kriget i panden og ørerne.

3 stykshue syet af mørkt brunt brocheret
silkestof af mange stykker samt trykt
kattun i brun bund og farvet mønster. Foer
i hvid hørlærred, polstret med hør. Kantet
hele vejen rund med hvid silkebånd 1 cm
bredt hvoraf ½ cm ses på retten. Nakken
foldet i wienerlæg, lidt kriget i panden.

Side 12

31-12-2016

Kasse-oversigt SE-29
Id Genstand nr.:
Dragtdel
91 071X005 hovedbekl. Barn

Studieegnet
Materiale
bomuldsstof

90 071X006 hovedbekl. Barn

bomuldsstof

87 071X007 hovedbekl. Kvinde

fløjl

96 071X010 hovedbekl. Kvinde

fløjl

Side 13

31-12-2016
Sted

Herred

Kasse-oversigt SE-29
Amt

Område

Opbevaring
Fuglevangsvej
Horsens

Opmåling ID

31-12-2016
kasse egnet
SE-29

Fuglevangsvej
Horsens

SE-29

Fuglevangsvej
Horsens

SE-29

Fuglevangsvej
Horsens

SE-29

Side 14

Kasse-oversigt SE-29
Beskrivelse

3 stykhue kriget i pande og lange kriger i
siderne. Yderstof i sort silkefløjl, foer i groft
hørlærred. Om kanten 12 mm bredt gult
silkebånd, hvoraf ¾ cm ses på retten. Inden
for dette er påsyet et 3 cm bredt gult
silkebånd, over dette en 4½ cm
guldknipling. Bindebånd i sort bændel 1,5
cm bredt og 21 cm langt i den ene side og
14 cm langt i den anden side. Nakken
foldet i 2 læg der går mod midten set fra
retten
Puldhue i brunt fløj med pæreformet
sølvbroderi, foer i ternet bomuld i 2
mønstre. På issestykket ligger 2 rækker
9cm brede stribet silkebånd i brunt og gråt.
Ny påsat sløjfe i nakken har tidligere været
hagesløjfe. Nuværende hagebånd af
samme silkebånd er sat på senere.
Ændringer for neden i nakken.

Side 15

31-12-2016

Kasse-oversigt SE-29
Id Genstand nr.:
Dragtdel
101 073X001 hovedbekl. Kvinde

Studieegnet
Materiale
silke

102 073X002 hovedbekl. Kvinde

fløjl

103 074X001 hovedbekl. Kvinde

fløjl

Side 16

31-12-2016
Sted

Herred

Kasse-oversigt SE-29
Amt

Område

Opbevaring
Fuglevangsvej
Horsens

Opmåling ID

31-12-2016
kasse egnet
SE-29

Fuglevangsvej
Horsens

SE-29

Fuglevangsvej
Horsens

SE-29

Side 17

Kasse-oversigt SE-29
Beskrivelse
Puldhue med løbegang og rosa bændel
igennem. Nakke i sort silke broderet i sølv
og klare perler. Pæreformet. Issestykke
lærredsvævet brunt lærred, det samme
anvendt til foer. På issestykket er der påsat
2 rækker silkebånd 9½ cm brede klare blå
kanter og brun midte. Hagebånd klare blå
4½ cm bredt silkebånd 35½ cm langt.
Nakkesløjfe 69 cm lange ender og 52 lange
løkker, samme bånd som er påsat huen.
Hagesløjfe i samme bånd med 13 cm løkker
og 28 cm ender samlet med en krampe
Puldhue. Nakke af sølvgallon og kopper,
syet på blåt fløjl, pæreformet. Issestykket
er trykt kattun. På issestykket er der på sat
2 blomstret silkebånd i grøn beige lillarød,
som er 10 cm brede, det forreste er der
kun 4 cm synligt, foer er lærred Samme
silkebånd er anvendt til nakkesløjfe hvor
løkkerne er 37 cm enderne er 54 cm. 2½
cm brede ternet lyserøde bindebånd.

Puldhue. Pæreformet nakke i sølv og
guldbroderi på brunt fløjl. Issestykket er
trykket prikket bomuld, ovenover er der 2
stk 10 cm brede lilla silkebånd med gule
prikker. Forkanten af silkebåndet er 4 cm
midtpå og gradueres ud til 2 cm. Foer i
issestykket er ubleget lærred.
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31-12-2016

