
Id 1

museum Vendsyssel historiske Museum

mus nr 1980/52

hjemsted Vestergård, 
Uggerby Hjørring

herred

amt Hjørring

område Nordjylland

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 19-09-2004

registrator Nanna Guldsmed Thomsen og Birte Jensen

sjalstype 1-1.1 Uld med broderi af uld

bundfarve brun  og sort

materiale uld

vævning kipper

trådtæthed 12x12

facon 4-kantet

mål 86x86

kantafslutning sømmet op med dobbelt ombuk

frynser

frynselængde 5

frynsemateriale uld

frynseudførelse T-tilsatte

frynsebeskrivelse gennem kanten med 1 knude

udsmykning

art af udsmykning broderi

broderimateriale uld

broderisting korssting hele

bemærkninger hvid stribe i vævn ingen, simpelt broderi, mønster er broderet på 
retten i begge hjørner. Møstrene er ikke ens.

Opdater

 

frynsefarve: mørkebrun

frynsetype: T-1 Trukket gennem løkke (slyngestik)

post nr: 1 tid:

kontaktperson: Inger

Antal frynser pr. 10 cm

foto ok

billede:

Digitale\D001-Hjørring 
1980-52.jpg

scannet

Digitale/D001-Hjørring 1980-52.jpg


Id 2

museum Vendsyssel historiske Museum

mus nr 1953/213

hjemsted Tolne

herred

amt

område Nordjylland

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 18-08-2004

registrator Nanna Guldsmed Thomsen og Birte Jensen

sjalstype 1-1.1 Uld med broderi af uld

bundfarve sort

materiale uld

vævning kipper

trådtæthed 24x18

facon 4-kantet

mål 155x154

kantafslutning sømmet op med dobbelt ombuk

frynser

frynselængde 12

frynsemateriale uld

frynseudførelse T-tilsatte

frynsebeskrivelse 1 tråd gennem stoffet. 1 knude ½cm 
mellemrum mellem frynser

udsmykning

art af udsmykning broderi og applikation

broderimateriale uld

broderisting korssting halve

bemærkninger Broderi: blomster med et stiliseret S. Røde hvide, grønne, gule 
blå og okker. Applikation: blade af lærredsvævet hør/bomuld 
broderet med gult blankt broderigarn. Blade xxx broderet (næsten 
væk) med lysere broderegarn. Bort af tynd vadmel - lys beige. 
Sandsynligvis lavet om til sørgesjal. Spor af broderi i hjørner 
under applikation.

Opdater

 

frynsefarve: brun  og sort

frynsetype: T-1 Trukket gennem løkke (slyngestik)

post nr: 2 tid:

kontaktperson: Inger

Antal frynser pr. 10 cm

foto ok

billede:

Digitale\D002-Hjørring 
1953-213.jpg

scannet

Digitale/D002-Hjørring 1953-213.jpg


Id 3

museum Vendsyssel historiske Museum

mus nr 1983/185

hjemsted Jelsmark. Brovst 
eller Pandrup

herred

amt

område Nordjylland

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 18-09-2004

registrator Nanna Guldsmed Thomsen og Birte Jensen

sjalstype 1-1.1 Uld med broderi af uld

bundfarve sort

materiale uld

vævning kipper

trådtæthed 12x14

facon 4-kantet

mål 151x144

kantafslutning sømmet op med dobbelt ombuk

frynser

frynselængde 12

frynsemateriale

frynseudførelse T-tilsatte

frynsebeskrivelse på den broderede side lyslilla 
knudekant med mørkbrune frynser. 
På sørgeside snoede med knude i 
enden.

udsmykning

art af udsmykning broderi

broderimateriale uld

broderisting korssting halve

bemærkninger

Opdater

 

frynsefarve: mørkebrun

frynsetype: F-4 T2+T-4.6

post nr: 3 tid:

kontaktperson: Inger

Antal frynser pr. 10 cm

foto ok

billede:

Digitale\D003-
vendsyssel 1983-
185.jpg

scannet

Digitale/D003-vendsyssel 1983-185.jpg


Id 4

museum Skive

mus nr 6005

hjemsted Jebjerg

herred Salling Nørre Herre

amt Viborg

område Midtjylland

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 09-12-2002

registrator Betty Brander og Inger Thorup

sjalstype 1-1.1 Uld med broderi af uld

bundfarve sort

materiale uld

vævning

trådtæthed groft

facon 4-kantet

mål 160x157

kantafslutning

frynser

frynselængde 11

frynsemateriale

frynseudførelse

frynsebeskrivelse

udsmykning

art af udsmykning broderi

broderimateriale

broderisting

bemærkninger Fra Thyregårds samling kan være for ungt. 1900-tallet

Opdater

 

frynsefarve:

frynsetype: T-4.1 Knyttet m 1 knuderække

post nr: 4 tid: beg 1900-tal

kontaktperson: Inger

Antal frynser pr. 10 cm 8

foto ok

billede:

Digitale\D004-skive 
6005.jpg

scannet

Digitale/D004-skive 6005.jpg


Id 5

museum Bangsbo - Fredrikshavn

mus nr 2944-1957

hjemsted Understed. 
Gården "Jegen"

herred

amt

område Nordjylland

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 18-08-2004

registrator Nanna Guldsmed Thomsen og Birte Jensen

sjalstype 1-1.1 Uld med broderi af uld

bundfarve mørkegrøn

materiale uld

vævning kipper

trådtæthed 18x18

facon 4-kantet

mål 127x142

kantafslutning 2 forskellige afslutninger

frynser

frynselængde 15

frynsemateriale kamgarn

frynseudførelse T-tilsatte

frynsebeskrivelse tilsat i kniplingsmønster m 4 rækker 
knuder. Afstand mellem knuder 1 cm 
tættere i hjørnerne.

udsmykning

art af udsmykning broderi

broderimateriale uld

broderisting fladsyning ens på ret og vrang

bemærkninger velbevaret men meget falmet i trekant

Opdater

 

frynsefarve: sort

frynsetype: T-4.3 Knyttet m 3 knuderækker

post nr: 5 tid:

kontaktperson: Inger

Antal frynser pr. 10 cm 10

foto ok

billede:

scannet



Id 6

museum Bangsbo - Fredrikshavn

mus nr 4554-1960

hjemsted Røntvedsvej, 
Frederikshavn 
Aggersund!

herred

amt

område Nordjylland

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 18-08-2004

registrator Nanna Guldsmed Thomsen og Birte Jensen

sjalstype 1-1.1 Uld med broderi af uld

bundfarve brunrød

materiale uld

vævning kipper

trådtæthed 20x16

facon 4-kantet

mål 121x109

kantafslutning 2 forskellige afslutninger

frynser

frynselængde 6

frynsemateriale uld

frynseudførelse S-stoffets tråde

frynsebeskrivelse

udsmykning

art af udsmykning broderi

broderimateriale uld

broderisting fladsyning ens på ret og vrang

bemærkninger Motivet er ens i hjørner men farverne i blomst er 2 nuancer 
lyseblå og 2 nuancer cyklame rød. Hjemmevævet.

Opdater

 

frynsefarve: brun

frynsetype: S-1Knude i stofkant

post nr: 6 tid:

kontaktperson: Inger

Antal frynser pr. 10 cm

foto ok

billede:

Digitale\D006-bangsbo 
4554-1960.jpg

scannet

Digitale/D006-bangsbo 4554-1960.jpg


Id 7

museum Vendsyssel historiske Museum

mus nr 1961/700

hjemsted Tårs

herred

amt

område Nordjylland

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 13-09-2004

registrator Nanna Guldsmed Thomsen og Birte Jensen

sjalstype 1-1.1 Uld med broderi af uld

bundfarve sort

materiale uld

vævning kipper

trådtæthed ikke oplyst

facon 4-kantet

mål 158x160

kantafslutning sømmet op med dobbelt ombuk

frynser

frynselængde 12

frynsemateriale uld

frynseudførelse T-tilsatte

frynsebeskrivelse kant af "bødet" lilla uld samt sort 
frynse

udsmykning

art af udsmykning broderi

broderimateriale

broderisting fladsyning ens på ret og vrang

bemærkninger Lilla orange og grøn farver i broderi. Samme motiv i 3 forskellige 
størrelser på den ene halvdel - og 2 størrelser på den anden 
halvdel.

Opdater

 

frynsefarve: lills/sort

frynsetype: T-4.6 Bødet m tilsat frynse

post nr: 7 tid:

kontaktperson: Inger

Antal frynser pr. 10 cm

foto ok

billede:

Digitale\D007-
vendsyssel 1961-
700.jpg

scannet

Digitale/D007-vendsyssel 1961-700.jpg


Id 8

museum Vendsyssel historiske Museum

mus nr 1967/584

hjemsted Tversted

herred

amt

område

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 13-09-2004

registrator Nanna Guldsmed Thomsen og Birte Jensen

sjalstype 1-1.2 Uld med broderi af uld og silke

bundfarve sort

materiale uld

vævning kipper

trådtæthed 16x14

facon 4-kantet

mål 155x158

kantafslutning sømmet op med dobbelt ombuk

frynser

frynselængde 0

frynsemateriale uld

frynseudførelse T-tilsatte

frynsebeskrivelse 2 tråde med slyngesting meget tæt

udsmykning

art af udsmykning broderi og applikation

broderimateriale uld og silke

broderisting fladsyning kontur på vrang

bemærkninger Hjørner med forsklelligt broderi/applikation. Stort  broderi mest 
blomster, lille broderi stjernelignende broderi (symbolsk) vævet af 
2 stykker 80 cm bred.

Opdater

 

frynsefarve: sort

frynsetype: T-1 Trukket gennem løkke (slyngestik)

post nr: 8 tid:

kontaktperson: Inger

Antal frynser pr. 10 cm

foto ok

billede:

Digitale\D008-
vendsyssel 1967-
584.jpg

scannet

Digitale/D008-vendsyssel 1967-584.jpg


Id 9

museum Vendsyssel historiske Museum

mus nr 1971/181

hjemsted Hjørring

herred

amt

område

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 13-09-2004

registrator Nanna Guldsmed Thomsen og Birte Jensen

sjalstype 1-1.1 Uld med broderi af uld

bundfarve mørkebrun

materiale uld

vævning kipper

trådtæthed 18x14

facon 4-kantet

mål 148x155

kantafslutning 2 forskellige afslutninger

frynser

frynselængde 9

frynsemateriale uld

frynseudførelse T-tilsatte

frynsebeskrivelse

udsmykning

art af udsmykning broderi

broderimateriale uld

broderisting korssting hele

bemærkninger Store blomster 16,5 x 16,5 små 9x11,5. Ikke sørgehjørne

Opdater

 

frynsefarve: flere farver

frynsetype: T-1 Trukket gennem løkke (slyngestik)

post nr: 9 tid:

kontaktperson: Inger

Antal frynser pr. 10 cm

foto ok

billede:

Digitale\D009-
vendsyssel 1971-
181.jpg

scannet

Digitale/D009-vendsyssel 1971-181.jpg


Id 10

museum Vendsyssel historiske Museum

mus nr 1953/214

hjemsted ukendt

herred

amt

område

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 18-08-2004

registrator Nanna Guldsmed Thomsen og Birte Jensen

sjalstype 1-1.1 Uld med broderi af uld

bundfarve sort

materiale uld

vævning kipper

trådtæthed ikke oplyst

facon 4-kantet

mål 156x152

kantafslutning 2 forskellige afslutninger

frynser

frynselængde 10

frynsemateriale uld

frynseudførelse T-tilsatte

frynsebeskrivelse 10 tråde i hver frynse

udsmykning

art af udsmykning broderi

broderimateriale uld

broderisting korssting halve

bemærkninger Runde hjørner. Gælde og sorg side m forskellige blomster.

Opdater

 

frynsefarve: sort

frynsetype: T-5 Hæklede

post nr: 10 tid:

kontaktperson: Inger

Antal frynser pr. 10 cm

foto ok

billede:

Digitale\D010-
vendsyssel 1953-
214.jpg

scannet

Digitale/D010-vendsyssel 1953-214.jpg


Id 11

museum Aalborg

mus nr 13278

hjemsted ukendt

herred

amt

område

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 10-06-2004

registrator Lene Aarup og Lis Sonne Svendsen

sjalstype 1-1.1 Uld med broderi af uld

bundfarve bordaux

materiale uld

vævning kipper

trådtæthed 18x18

facon 3-kantet

mål 137x151,5

kantafslutning 2 forskellige afslutninger

frynser

frynselængde 9

frynsemateriale uld

frynseudførelse S-stoffets tråde

frynsebeskrivelse 2x3 tråde fra stoffet er snoet med 0,4 
cm mellemrum afsluttet med knude 9 
cm lange. Frynser på 2 sider fra spids 
til spids.

udsmykning

art af udsmykning broderi

broderimateriale uld

broderisting korssting halve

bemærkninger stråblomster over det hele et lidt større hjørnemotiv syet med 
"petit point".

Opdater

 

frynsefarve: bordaux

frynsetype: S-2 Snoet m knude for enden

post nr: 11 tid:

kontaktperson: Inger

Antal frynser pr. 10 cm 25

foto ok

billede:

Digitale\D011-aalborg 
13278-2.JPG

scannet

Digitale/D011-aalborg 13278-2.JPG


Id 12

museum Aalborg

mus nr 13277

hjemsted Hedegårde

herred Revs

amt Thisted

område Nordjylland

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 10-06-2004

registrator Lene Aarup og Lis Sonne Svendsen

sjalstype 1-1.1 Uld med broderi af uld

bundfarve blommefarvet

materiale uld

vævning lærred

trådtæthed 12x12

facon 4-kantet

mål 132,5x140

kantafslutning 2 forskellige afslutninger

frynser

frynselængde 14

frynsemateriale uld

frynseudførelse T-tilsatte

frynsebeskrivelse 1 tråd hæklet i kant 0,8 mellemrum. 2 
rk. Forskudte knuder 0,6 cm fra 
hinanden resten hænger løst.

udsmykning

art af udsmykning broderi

broderimateriale uld

broderisting fladsyning kontur på vrang

bemærkninger

Opdater

 

frynsefarve: blommefarvet

frynsetype: T-4.2 Knyttet m 2 knuderækker

post nr: 12 tid:

kontaktperson: Inger

Antal frynser pr. 10 cm 12,5

foto ok

billede:

Digitale\D012-aalborg 
13277-6.JPG

scannet

Digitale/D012-aalborg 13277-6.JPG


Id 13

museum Aalborg

mus nr 8145

hjemsted ukendt

herred

amt

område

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 13-05-2004

registrator Lene Aarup og Lis Sonne Svendsen

sjalstype 1-1.1 Uld med broderi af uld

bundfarve sort

materiale uld

vævning kipper

trådtæthed fint

facon 4-kantet

mål 140x143

kantafslutning trevlekant

frynser

frynselængde 10

frynsemateriale uld

frynseudførelse S-stoffets tråde

frynsebeskrivelse ca 20 tråde er samlet med en knude 
tæt på stoffet. Trådene fra de lilla 
striber fortsætter ud i frynserne.

udsmykning

art af udsmykning broderi

broderimateriale uld

broderisting fladsyning ens på ret og vrang

bemærkninger 1 større hjørnemotiv + 4 små i det ene hjørne. 1 mønstermotiv i 
modsatte hjørne. Ulden virker "sjasket"

Opdater

 

frynsefarve: lills/sort

frynsetype: S-1Knude i stofkant

post nr: 13 tid:

kontaktperson: Inger

Antal frynser pr. 10 cm 8

foto ok

billede:

Digitale\D013-aalborg 
8145-1.JPG

scannet

Digitale/D013-aalborg 8145-1.JPG


Id 14

museum Aalborg

mus nr 8077

hjemsted ukendt

herred

amt

område

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 13-05-2004

registrator Lene Aarup og Lis Sonne Svendsen

sjalstype 1-1.1 Uld med broderi af uld

bundfarve mørk-lilla/violet

materiale uld

vævning kipper

trådtæthed fint

facon 3-kantet

mål 111x117

kantafslutning 2 forskellige afslutninger

frynser

frynselængde 10

frynsemateriale uld

frynseudførelse T-tilsatte

frynsebeskrivelse 1 tråd æklet i kanten af stoffet med 9 
mm mellemrum knude med 1 tråd fra 
frynse 1 og 3 1 cm fra stofkant nøste 
knude fra frynse 2 og 4 osv.

udsmykning

art af udsmykning broderi

broderimateriale uld

broderisting fladsyning kontur på vrang

bemærkninger hjørnemotiv med 3 blomster resten dækket af småbuketter

Opdater

 

frynsefarve: mørk-lilla/violet

frynsetype: T-4.1 Knyttet m 1 knuderække

post nr: 14 tid:

kontaktperson: Inger

Antal frynser pr. 10 cm 10

foto ok

billede:

Digitale\D014-aalborg 
8077-1.JPG

scannet

Digitale/D014-aalborg 8077-1.JPG


Id 15

museum Skive

mus nr 3373c

hjemsted Frammeslev

herred Hindborg

amt Viborg

område Salling

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 31-08-2004

registrator Betty Brander

sjalstype 1-1.1 Uld med broderi af uld

bundfarve mørkegrøn

materiale uld

vævning kipper

trådtæthed 10x10

facon 4-kantet

mål 173,5x174

kantafslutning sømmet op med dobbelt ombuk

frynser

frynselængde 13,5

frynsemateriale uld

frynseudførelse T-tilsatte

frynsebeskrivelse der er frynser på 4 sider

udsmykning

art af udsmykning broderi

broderimateriale uld

broderisting ikke oplyst

bemærkninger Fladsyning er oplyst men ikke om der er kontur på vrang. Der er 
metaltråd brugt sammen med uld. Mønsteret er små buketter og 
2 hjørnebroderier et rødt og et blåt hjørne.

Opdater

 

frynsefarve: mørkegrøn

frynsetype: T-4.1 Knyttet m 1 knuderække

post nr: 15 tid:

kontaktperson: Inger

Antal frynser pr. 10 cm 3

foto ok

billede:

Digitale\D015-skive 
3373c-1.jpg

scannet

Digitale/D015-skive 3373c-1.jpg


Id 16

museum Skive

mus nr 3983

hjemsted Jebjerg

herred Salling Nørre Herre

amt Viborg

område Salling

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 01-09-2004

registrator Betty Brander

sjalstype 1-1.1 Uld med broderi af uld

bundfarve sort

materiale uld

vævning kipper

trådtæthed 12x12

facon 4-kantet

mål 105x105

kantafslutning 2 forskellige afslutninger

frynser

frynselængde 4,6

frynsemateriale uld

frynseudførelse T-tilsatte

frynsebeskrivelse hårdt tvunden uld, som er syet til 
kanten efterhånden som det  er 
tvundet. Der er ingen knude.

udsmykning

art af udsmykning broderi

broderimateriale uld

broderisting ikke oplyst

bemærkninger sjalet er meget mørt

Opdater

 

frynsefarve: ikke oplyst

frynsetype: T-3 Sammanhængende snoet frynse

post nr: 16 tid:

kontaktperson: Inger

Antal frynser pr. 10 cm 20

foto ok

billede:

Digitale\D016-skive 
3983.jpg

scannet

Digitale/D016-skive 3983.jpg


Id 17

museum Skive

mus nr 3986

hjemsted Jebjerg

herred Salling Nørre Herre

amt Viborg

område Salling

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 01-09-2004

registrator Betty Brander

sjalstype 1-1.1 Uld med broderi af uld

bundfarve sort

materiale uld

vævning kipper

trådtæthed 12x12

facon 4-kantet

mål 134x149

kantafslutning 2 forskellige afslutninger

frynser

frynselængde 12

frynsemateriale uld

frynseudførelse T-tilsatte

frynsebeskrivelse knyttet med hæklet kant

udsmykning

art af udsmykning broderi

broderimateriale uld

broderisting fladsyning kontur på vrang

bemærkninger 7 cm hæklet kant alle 4 sider. Broderet emd sorg og glæde 
hjørner modsat hinanden.

Opdater

 

frynsefarve: flere farver

frynsetype: T-4.6 Bødet m tilsat frynse

post nr: 17 tid: beg 1900-tal

kontaktperson: Inger

Antal frynser pr. 10 cm

foto ok

billede:

Digitale\D017-skive 
3986.jpg

scannet

Digitale/D017-skive 3986.jpg


Id 18

museum Mariager

mus nr 1476

hjemsted ukendt

herred

amt

område

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 19-08-2004

registrator Lene Aarup og Lis Sonne Svendsen

sjalstype 1-1.1 Uld med broderi af uld

bundfarve brun

materiale uld

vævning kipper

trådtæthed 11x12

facon 4-kantet

mål 104x104

kantafslutning 2 forskellige afslutninger

frynser

frynselængde 0

frynsemateriale

frynseudførelse

frynsebeskrivelse

udsmykning

art af udsmykning broderi

broderimateriale uld

broderisting fladsyning kontur på vrang

bemærkninger ingen tegn på frynser. Et hjørne med stort broderi i mange farver 
og et hjørne med mindre broderi. Endvidere strøblomster placeret 
uregelmæssigt.

Opdater

 

frynsefarve:

frynsetype: Ingen frynser

post nr: 18 tid:

kontaktperson: Inger

Antal frynser pr. 10 cm 0

foto ok

billede:

Digitale\D018-
mariager 1476.JPG

scannet

Digitale/D018-mariager 1476.JPG


Id 19

museum Hobro

mus nr 1679

hjemsted ukendt

herred

amt

område

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 22-07-2004

registrator Lene Aarup og Lis Sonne Svendsen

sjalstype 1-1.1 Uld med broderi af uld

bundfarve sort

materiale uld

vævning kipper

trådtæthed 17x17

facon 3-kantet

mål 146x151

kantafslutning sømmet op med dobbelt ombuk

frynser

frynselængde 12

frynsemateriale uld

frynseudførelse T-tilsatte

frynsebeskrivelse 3 tråde hæklet i kanten med 1,5 cm 
mellemrum på 2 krte sider + 15 cm 
omkring spidsen (let afrundede)

udsmykning

art af udsmykning broderi

broderimateriale uld

broderisting korssting halve

bemærkninger

Opdater

 

frynsefarve: sort

frynsetype: T-1 Trukket gennem løkke (slyngestik)

post nr: 19 tid:

kontaktperson: Inger

Antal frynser pr. 10 cm 6,5

foto ok

billede:

Digitale\D019-hobro 
1679-1.JPG

scannet

Digitale/D019-hobro 1679-1.JPG


Id 20

museum Danske Folkedansere

mus nr 1x50

hjemsted ukendt

herred

amt

område

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 09-09-2004

registrator Anna margrethe Jonsson og Inger Thorup

sjalstype 1-1.1 Uld med broderi af uld

bundfarve sort

materiale uld

vævning kipper

trådtæthed 14x14

facon 4-kantet

mål 108x114,5

kantafslutning 2 forskellige afslutninger

frynser

frynselængde 8

frynsemateriale uld

frynseudførelse T-tilsatte

frynsebeskrivelse snoede 3,5 frynse pr. cm. Udført i 
kamgarn (knaphulsgarn)

udsmykning

art af udsmykning broderi

broderimateriale uld

broderisting fladsyning kontur på vrang

bemærkninger utvundet broderigarn.

Opdater

 

frynsefarve: sort

frynsetype: T-3 Sammanhængende snoet frynse

post nr: 20 tid:

kontaktperson: Inger

Antal frynser pr. 10 cm 35

foto ok

billede:

Digitale\D020-DF1X50-
5.JPG

scannet

Digitale/D020-DF1X50-5.JPG


Id 21

museum Tønder

mus nr uden nr.

hjemsted Branderup

herred

amt

område Sønderjylland

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 15-06-2004

registrator Agnes Jørgensen, Hanne Lorenzen og Karin Becker

sjalstype 1-1.1 Uld med broderi af uld

bundfarve sort

materiale uld

vævning kipper

trådtæthed 18x18

facon 4-kantet

mål 147x157

kantafslutning 2 forskellige afslutninger

frynser

frynselængde 4

frynsemateriale uld

frynseudførelse T-tilsatte

frynsebeskrivelse Færdigfrynse (maskinknyttet) der er 
syet/kastet på.

udsmykning

art af udsmykning broderi

broderimateriale uld

broderisting fladsyning kontur på vrang

bemærkninger Hørtråd brugt i blomstermidte, kontursting knuder og fletværk i 
blomstermidte.

Opdater

 

frynsefarve: sort

frynsetype: T-6 Bånd m frynser

post nr: 21 tid: før 1870

kontaktperson: Karin

Antal frynser pr. 10 cm

foto ok

billede:

Digitale\D021-tønder 
u.nr.-21.jpg

scannet

Digitale/D021-tønder u.nr.-21.jpg


Id 22

museum Tønder

mus nr 7092

hjemsted ukendt

herred

amt

område

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 15-06-2004

registrator Agnes Jørgensen, Hanne Lorenzen og Karin Becker

sjalstype 1-1.1 Uld med broderi af uld

bundfarve sort

materiale uld

vævning kipper

trådtæthed 12x12

facon 4-kantet

mål 140x142

kantafslutning 2 forskellige afslutninger

frynser

frynselængde 14

frynsemateriale uld

frynseudførelse T-tilsatte

frynsebeskrivelse knyttede frynser 2 knuderækker

udsmykning

art af udsmykning broderi

broderimateriale uld

broderisting fladsyning kontur på vrang

bemærkninger stingene i blomsterne er syet let p i hinanden. Broderiet er meget 
slidt og måske eftersyet få steder. Men ses som ens på ret og 
vrang enkelte blomster i forskellige farvet.

Opdater

 

frynsefarve: sort

frynsetype: T-4.1 Knyttet m 1 knuderække

post nr: 22 tid: før 1870

kontaktperson: Karin

Antal frynser pr. 10 cm 13

foto ok

billede:

Digitale\D022-tønder 
7092-ret.jpg

scannet

Digitale/D022-tønder 7092-ret.jpg


Id 23

museum Tønder

mus nr 7091

hjemsted ukendt

herred

amt

område

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 15-06-2004

registrator Agnes Jørgensen, Hanne Lorenzen og Karin Becker

sjalstype 1-1.1 Uld med broderi af uld

bundfarve sort

materiale uld

vævning kipper

trådtæthed 15x15

facon 4-kantet

mål 100x100

kantafslutning 2 forskellige afslutninger

frynser

frynselængde 7

frynsemateriale uld

frynseudførelse T-tilsatte

frynsebeskrivelse 3 flettede knuderækker ca. 8 på 10 
cm.

udsmykning

art af udsmykning broderi

broderimateriale uld

broderisting fladsyning kontur på vrang

bemærkninger frynserne er meget slidte

Opdater

 

frynsefarve: sort

frynsetype: T-4.2 Knyttet m 2 knuderækker

post nr: 23 tid:

kontaktperson: Karin

Antal frynser pr. 10 cm 8

foto ok

billede:

Digitale\D023-tønder-
7091-1.jpg

scannet

Digitale/D023-tønder-7091-1.jpg


Id 24

museum Ribe Anikvariske Samling

mus nr E900

hjemsted Højkys

herred Sønder-Rangstrup

amt Åbenrå

område Sønderjylland

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 06-08-2004

registrator Karin Becker og Hanne Lorenzen

sjalstype 1-1.1 Uld med broderi af uld

bundfarve grøn

materiale uld

vævning lærred

trådtæthed 16x16

facon 4-kantet

mål 150x145

kantafslutning 3 forskellige afslutninger

frynser

frynselængde 0

frynsemateriale

frynseudførelse T-tilsatte

frynsebeskrivelse frynser er fjernet ca. 1/cm.

udsmykning

art af udsmykning broderi

broderimateriale uld

broderisting fladsyning kontur på vrang

bemærkninger samt kontursting

Opdater

 

frynsefarve:

frynsetype: T-9 Tilsat

post nr: 24 tid: før 1870

kontaktperson: Karin

Antal frynser pr. 10 cm 10

foto ok

billede:

Digitale\D024-ribe E-
900-1.jpg

scannet

Digitale/D024-ribe E-900-1.jpg


Id 25

museum Aabenraa

mus nr 1292

hjemsted ?????

herred

amt Åbenrå

område Sønderjylland

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 17-06-2004

registrator Bodil Viborg og Eva Christensen

sjalstype 1-1.1 Uld med broderi af uld

bundfarve mørkegrøn

materiale uld

vævning lærred

trådtæthed 12x12

facon 4-kantet

mål 135x133

kantafslutning sømmet op med dobbelt ombuk

frynser

frynselængde 7

frynsemateriale uld

frynseudførelse T-tilsatte

frynsebeskrivelse snoet af 2 tråde lagt dobbelt, fortsatte 
frynser 5 mm mellemrum. Frynser er 
lavet af vævegarnet.

udsmykning

art af udsmykning broderi

broderimateriale uld

broderisting fladsyning kontur på vrang

bemærkninger vævebredde 92 cm.

Opdater

 

frynsefarve: ikke oplyst

frynsetype: T-3 Sammanhængende snoet frynse

post nr: 25 tid: før 1870

kontaktperson: Karin

Antal frynser pr. 10 cm 20

foto ok

billede:

Digitale\D025-
Aabenraa 1292.jpg

scannet

Digitale/D025-Aabenraa 1292.jpg


Id 26

museum Flensborg

mus nr 5065

hjemsted Randerup pr. 
Rausted.

herred

amt

område

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 09-03-2004

registrator Agnes Jørgensen og Karin Becker

sjalstype 1-1.1 Uld med broderi af uld

bundfarve sort

materiale uld

vævning lærred

trådtæthed 12x12

facon 4-kantet

mål 162x164

kantafslutning sømmet op med enkelt ombuk

frynser

frynselængde 0

frynsemateriale

frynseudførelse

frynsebeskrivelse

udsmykning

art af udsmykning broderi

broderimateriale uld

broderisting fladsyning kontur på vrang

bemærkninger

Opdater

 

frynsefarve:

frynsetype: Ingen frynser

post nr: 26 tid:

kontaktperson: Karin

Antal frynser pr. 10 cm 0

foto ok

billede:

Digitale\D026-
Flensborg 5065.jpg

scannet

Digitale/D026-Flensborg 5065.jpg


Id 27

museum Tønder

mus nr 7093

hjemsted ukendt

herred

amt

område

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 15-06-2004

registrator Agnes Jørgensen, Hanne Lorenzen og Karin Becker

sjalstype 1-1.1 Uld med broderi af uld

bundfarve sort

materiale uld

vævning kipper

trådtæthed 13x13

facon 4-kantet

mål 170x160

kantafslutning 2 forskellige afslutninger

frynser

frynselængde 10

frynsemateriale uld

frynseudførelse T-tilsatte

frynsebeskrivelse med en enkelt knude

udsmykning

art af udsmykning broderi

broderimateriale uld

broderisting fladsyning kontur på vrang

bemærkninger syet sammen af 2 stykker stof 80 og 90 cm. Men ses som ens på 
ret og vrang dog i forskellige farver. Stilkene på vrangen: der er 
kastet omkring konturstingets korte sting.

Opdater

 

frynsefarve: sort

frynsetype: T-1 Trukket gennem løkke (slyngestik)

post nr: 27 tid: før 1870

kontaktperson: Karin

Antal frynser pr. 10 cm 8

foto ok

billede:

Digitale\D027-Tønder 
7093 (retsiden).jpg

scannet

Digitale/D027-Tønder 7093 (retsiden).jpg


Id 28

museum Tønder

mus nr 8272

hjemsted Fjersted v. Spandet

herred

amt

område

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 15-06-2004

registrator Agnes Jørgensen, Hanne Lorenzen og Karin Becker

sjalstype 1-1.1 Uld med broderi af uld

bundfarve sort

materiale uld

vævning kipper

trådtæthed 11x13

facon 4-kantet

mål 148x146

kantafslutning 2 forskellige afslutninger

frynser

frynselængde

frynsemateriale uld

frynseudførelse T-tilsatte

frynsebeskrivelse 3 knuderækker

udsmykning

art af udsmykning broderi

broderimateriale uld

broderisting fladsyning kontur på vrang

bemærkninger Broderet med en grov uldtråd.

Opdater

 

frynsefarve: sort

frynsetype: T-4.2 Knyttet m 2 knuderækker

post nr: 28 tid: før 1870

kontaktperson: Karin

Antal frynser pr. 10 cm 8

foto ok

billede:

Digitale\D028-Tønder 
8272.jpg

scannet

Digitale/D028-Tønder 8272.jpg


Id 29

museum Tønder

mus nr 7085

hjemsted ukendt

herred

amt

område

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 15-06-2004

registrator Agnes Jørgensen, Hanne Lorenzen og Karin Becker

sjalstype 1-1.1 Uld med broderi af uld

bundfarve sort

materiale uld

vævning lærred

trådtæthed 12x12

facon 4-kantet

mål 98x101

kantafslutning 2 forskellige afslutninger

frynser

frynselængde 6,5

frynsemateriale uld

frynseudførelse T-tilsatte

frynsebeskrivelse 3 flettede knuderækker ca. 10 pr. 10 
cm.

udsmykning

art af udsmykning broderi

broderimateriale uld

broderisting fladsyning kontur på vrang

bemærkninger Ser ud til at være professionelt syet. Der er klippet et hjørne af.

Opdater

 

frynsefarve: sort

frynsetype: T-4.2 Knyttet m 2 knuderækker

post nr: 29 tid: før 1870

kontaktperson: Karin

Antal frynser pr. 10 cm 10

foto ok

billede:

Digitale\D029-Tønder 
7085.jpg

scannet

Digitale/D029-Tønder 7085.jpg


Id 30

museum Møntergården Odense

mus nr 521-1991

hjemsted Lumby sogn

herred

amt

område

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 14-05-2004

registrator Ketty Weile, Britta Johansen og Inga Erichsen

sjalstype 1-1.1 Uld med broderi af uld

bundfarve brun

materiale uld

vævning kipper

trådtæthed 11x13

facon 4-kantet

mål 99x103

kantafslutning 2 forskellige afslutninger

frynser

frynselængde 6

frynsemateriale uld

frynseudførelse T-tilsatte

frynsebeskrivelse sammenhængende snoede frynser.

udsmykning

art af udsmykning broderi

broderimateriale uld

broderisting fladsyning kontur på vrang

bemærkninger sjalet har kun broderi og frynser på den ene halvdel. Speciel 
frynse…

Opdater

 

frynsefarve: brun

frynsetype: T-3 Sammanhængende snoet frynse

post nr: 30 tid: før 1870

kontaktperson: Inga

Antal frynser pr. 10 cm 20

foto ok

billede:

Digitale\D030-
Møntergården 521-
1991.JPG

scannet

Digitale/D030-Møntergården 521-1991.JPG


Id 31

museum Møntergården Odense

mus nr 2/1953

hjemsted Bregninge sogn

herred Sunds

amt Svendborg

område Fyn

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 14-05-2004

registrator Ketty Weile, Britta Johansen og Inga Erichsen

sjalstype 1-1.1 Uld med broderi af uld

bundfarve sort

materiale uld

vævning kipper

trådtæthed 10x12

facon 4-kantet

mål 118x127

kantafslutning 2 forskellige afslutninger

frynser

frynselængde 12

frynsemateriale uld

frynseudførelse T-tilsatte

frynsebeskrivelse 3 rækker hæklede stangmasker og 
deri er der sat frynswe af 2 tråde sort 
garn.

udsmykning

art af udsmykning broderi

broderimateriale uld

broderisting fladsyning ens på ret og vrang

bemærkninger sjalet har 2 "regnbueborter" syet med lange kontursting. Sjalet er 
lavet f 2 vævebaner, som er kastet sammen.

Opdater

 

frynsefarve: sort

frynsetype: T-5 Hæklede

post nr: 31 tid: usikker

kontaktperson: Inga

Antal frynser pr. 10 cm 14

foto ok

billede:

Digitale\D031-
Møntergården 2 - 
1953 a.JPG

scannet

Digitale/D031-Møntergården 2 - 1953 a.JPG


Id 32

museum Møntergården Odense

mus nr 29/1930

hjemsted Sdr. Broby sogn

herred Salling Nørre Herre

amt Svendborg

område Fyn

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 14-05-2004

registrator Ketty Weile, Britta Johansen og Inga Erichsen

sjalstype 1-1.1 Uld med broderi af uld

bundfarve mørk-lilla/violet

materiale uld

vævning kipper

trådtæthed 11x12

facon 3-kantet

mål 108-110

kantafslutning trevlekant

frynser

frynselængde 0

frynsemateriale

frynseudførelse

frynsebeskrivelse

udsmykning

art af udsmykning broderi

broderimateriale uld

broderisting fladsyning kontur på vrang

bemærkninger sjalet har måske oprindelig været 4-kantet og måske har det haft 
frynser. Senere har kanten fået en række tungesting samt en 
række sildebenssting med en skarp lilla  uldgarn. Det oprindelige 
broderi er syet med en meget fin tynd uld.

Opdater

 

frynsefarve:

frynsetype: Ingen frynser

post nr: 32 tid: før 1870

kontaktperson: Inga

Antal frynser pr. 10 cm 0

foto ok

billede:

Digitale\D032-
Møntergården 29 - 
1930 b.JPG

scannet

Digitale/D032-Møntergården 29 - 1930 b.JPG


Id 33

museum Møntergården Odense

mus nr 297/1962

hjemsted Rønninge sogn

herred Åsum

amt Odense

område Fyn

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 14-05-2004

registrator Ketty Weile, Britta Johansen og Inga Erichsen

sjalstype 1-1.1 Uld med broderi af uld

bundfarve mørk-olivengrøn

materiale uld

vævning kipper

trådtæthed 13x14

facon 4-kantet

mål 98x100

kantafslutning 2 forskellige afslutninger

frynser

frynselængde 0

frynsemateriale uld

frynseudførelse T-tilsatte

frynsebeskrivelse 4 tråde syet i kanten 2+2 tråde 
bundet sammen 2 gange

udsmykning

art af udsmykning broderi

broderimateriale uld

broderisting fladsyning kontur på vrang

bemærkninger Broderet med zephyr-lignende garn Broderiet minder meget om 
nr. 176/1966. Udstillet i Odense 1988.

Opdater

 

frynsefarve: mørk-olivengrøn

frynsetype: T-4.6 Bødet m tilsat frynse

post nr: 33 tid: før 1870

kontaktperson: Inga

Antal frynser pr. 10 cm 8

foto ok

billede:

Digitale\D033-
Møntergården 297 - 
1962 b.JPG

scannet

Digitale/D033-Møntergården 297 - 1962 b.JPG


Id 34

museum Møntergården Odense

mus nr 176/1966

hjemsted Katterød, 
Dierneæs sogn

herred Salling Nørre Herre

amt Svendborg

område Fyn

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 14-05-2004

registrator Ketty Weile, Britta Johansen og Inga Erichsen

sjalstype 1-1.1 Uld med broderi af uld

bundfarve mørk-lilla/violet

materiale uld

vævning kipper

trådtæthed 12x14

facon 4-kantet

mål 107x109

kantafslutning 2 forskellige afslutninger

frynser

frynselængde 8

frynsemateriale uld

frynseudførelse T-tilsatte

frynsebeskrivelse sammenhængende snoede frynser 
ca. 5 mm afstand

udsmykning

art af udsmykning broderi

broderimateriale uld

broderisting fladsyning kontur på vrang

bemærkninger Broderet med zephyr-lignende uldgarn Broderiet minder meget 
om nr. 297-1962. Udstillet i Odense 1988.

Opdater

 

frynsefarve: mørk-lilla/violet

frynsetype: T-3 Sammanhængende snoet frynse

post nr: 34 tid: før 1870

kontaktperson: Inga

Antal frynser pr. 10 cm 34

foto ok

billede:

Digitale\D034-
Møntergården 176 - 
1966 i.JPG

scannet

Digitale/D034-Møntergården 176 - 1966 i.JPG


Id 35

museum Møntergården Odense

mus nr 54/1911

hjemsted Frue landsogn

herred Odense

amt Odense

område Fyn

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 14-05-2004

registrator Ketty Weile, Britta Johansen og Inga Erichsen

sjalstype 1-1.1 Uld med broderi af uld

bundfarve brun

materiale uld

vævning kipper

trådtæthed 11x13

facon 3-kantet

mål 107

kantafslutning 2 forskellige afslutninger

frynser

frynselængde 6

frynsemateriale uld

frynseudførelse T-tilsatte

frynsebeskrivelse sammenhængende snoede frynser 
med en kædestingsrække i 
frynsernes øverste kant.

udsmykning

art af udsmykning broderi

broderimateriale uld

broderisting fladsyning kontur på vrang

bemærkninger broderet med zepjyr-lignende uldgarn. Hjørnemotivet minder 
meget om nr. 176-1966 og 297-1962.

Opdater

 

frynsefarve: brun

frynsetype: T-3 Sammanhængende snoet frynse

post nr: 35 tid: før 1870

kontaktperson: Inga

Antal frynser pr. 10 cm 20

foto ok

billede:

Digitale\D035-
Møntergården 54 - 
1911 a.JPG

scannet

Digitale/D035-Møntergården 54 - 1911 a.JPG


Id 36

museum Taasinge

mus nr 973

hjemsted Langeland

herred

amt

område Fynske Øer

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 22-06-2004

registrator Britta Johansen og Inga Erichsen

sjalstype 1-1.1 Uld med broderi af uld

bundfarve sort

materiale uld

vævning kipper

trådtæthed 12x12

facon 4-kantet

mål 162x166

kantafslutning trevlekant

frynser

frynselængde 17

frynsemateriale uld

frynseudførelse S-stoffets tråde

frynsebeskrivelse Stoffet er frynset op og trådene snoet 
sammen til lange frynser 12 frynser 
på 10 cm.

udsmykning

art af udsmykning broderi

broderimateriale uld

broderisting fladsyning kontur på vrang

bemærkninger Broderi: på den ene halvdel(trekant) et hjørnemotiv- ret åbent let 
broderi - og ens små spredte motiver. Den anden halvdel 
(trekant) har en meget flot blomsterranke, som skal ligge hen 
over nakken - samt små ens spredte motiver større end på dan 
anden trekant. De 2 halvdele er broderet på hver sin side.

Opdater

 

frynsefarve: sort

frynsetype: S-9.1 Andet af stoffets tråde - snoet

post nr: 36 tid: før 1870

kontaktperson: Inga

Antal frynser pr. 10 cm 12

foto ok

billede:

Digitale\D036-
Taasinge 973 a.JPG

scannet

Digitale/D036-Taasinge 973 a.JPG


Id 37

museum Svendborg & Omegn

mus nr 2411

hjemsted Ærø

herred

amt

område Fynske Øer

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 22-06-2004

registrator Britta Johansen og Inga Erichsen

sjalstype 1-1.1 Uld med broderi af uld

bundfarve mørk-blå

materiale uld

vævning kipper

trådtæthed 13x13

facon 4-kantet

mål 138x136

kantafslutning 2 forskellige afslutninger

frynser

frynselængde 10

frynsemateriale uld

frynseudførelse T-tilsatte

frynsebeskrivelse 2-trådet garn bundet i kanten med et 
halvstik + 3 rækker knuder. 8 frynser 
på 10 cm.

udsmykning

art af udsmykning broderi

broderimateriale uld

broderisting fladsyning kontur på vrang

bemærkninger 2 forskellige hjørnemotiver samt små strøede blomster 
(forskellige på hver halvdel) broderet på samme side. Zephyr-
lignede garn.

Opdater

 

frynsefarve: mørk-blå

frynsetype: T-4.3 Knyttet m 3 knuderækker

post nr: 37 tid: før 1870

kontaktperson: Inga

Antal frynser pr. 10 cm 8

foto ok

billede:

Digitale\D037-
Svendborg 2411 b.JPG

scannet

Digitale/D037-Svendborg 2411 b.JPG


Id 38

museum Svendborg & Omegn

mus nr 18151

hjemsted Øster Skerninge

herred Sunds

amt Svendborg

område Fyn

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 22-06-2004

registrator Britta Johansen og Inga Erichsen

sjalstype 1-1.1 Uld med broderi af uld

bundfarve mørk-blå

materiale uld

vævning lærred

trådtæthed 11x12

facon 4-kantet

mål 136x130

kantafslutning 2 forskellige afslutninger

frynser

frynselængde 20

frynsemateriale uld

frynseudførelse T-tilsatte

frynsebeskrivelse 2-trådet garn trukket dobbelt gennem 
stofkanten og gennem løkken 
(slyngestik) + 4 rækker knuder 
afstand 1 cm.

udsmykning

art af udsmykning broderi

broderimateriale uld

broderisting fladsyning kontur på vrang

bemærkninger Stort broderi samt mindre blomster i klare på retsiden - det 
samme moriv i dæmpede farver på den anden halvdel på 
vrangsiden og her er sømmen camufleret med en snoet lilla snor. 
Zephyrlignende garn.

Opdater

 

frynsefarve: mørk-blå

frynsetype: T-4.4 Knyttet m 4 knuderækker

post nr: 38 tid: før 1870

kontaktperson: Inga

Antal frynser pr. 10 cm 10

foto ok

billede:

Digitale\D038-
Svendborg 18151 
f.JPG

scannet

Digitale/D038-Svendborg 18151 f.JPG


Id 39

museum Marstel Søfartsmuseum

mus nr 46

hjemsted ukendt

herred

amt

område Ukendt

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 15-06-2004

registrator Ketty Weile, Britta Johansen og Inga Erichsen

sjalstype 1-1.1 Uld med broderi af uld

bundfarve brun

materiale uld

vævning lærred

trådtæthed 11x13

facon 4-kantet

mål 79x2x159

kantafslutning 2 forskellige afslutninger

frynser

frynselængde 0

frynsemateriale

frynseudførelse

frynsebeskrivelse

udsmykning

art af udsmykning broderi

broderimateriale uld

broderisting fladsyning kontur på vrang

bemærkninger stort ret åbent hjørnemotiv dæmpede farver i det ene hjørne 
stærkere farver i det andet spredete ens blomsterknapper i 
forskellige farver.

Opdater

 

frynsefarve:

frynsetype: Ingen frynser

post nr: 39 tid: før 1870

kontaktperson: Inga

Antal frynser pr. 10 cm 0

foto ok

billede:

Digitale\D039-marstal 
46 a.JPG

scannet

Digitale/D039-marstal 46 a.JPG


Id 40

museum Ærø

mus nr 0080X4643

hjemsted Stokkeby

herred Ærø

amt

område Fynske Øer

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 15-06-2004

registrator Ketty Weile, Britta Johansen og Inga Erichsen

sjalstype 1-1.1 Uld med broderi af uld

bundfarve brun

materiale uld

vævning kipper

trådtæthed 15x13

facon 4-kantet

mål 69x2x140

kantafslutning 2 forskellige afslutninger

frynser

frynselængde 13

frynsemateriale uld

frynseudførelse T-tilsatte

frynsebeskrivelse 4 trådet garn trukket dobbelt gennem 
tofkanten og gennem løkken 
(slyngestik) 2 rækker knuder afstand 
1 cm.

udsmykning

art af udsmykning broderi

broderimateriale uld

broderisting korssting hele

bemærkninger Et hjørnemotiv med 3 store roser  samt spredte små motiver på 
det halve sjal, syet med zephyr-lignende garn. Ca. 1870.

Opdater

 

frynsefarve: brun

frynsetype: T-4.2 Knyttet m 2 knuderækker

post nr: 40 tid: før 1870

kontaktperson: Inga

Antal frynser pr. 10 cm 10

foto ok

billede:

Digitale\D040-
Ærøskøbing 
0080x4643 a.JPG

scannet

Digitale/D040-Ærøskøbing 0080x4643 a.JPG


Id 41

museum Ærø

mus nr 0051X0040

hjemsted Leby og Skovby, 
Bregninge sogn

herred Ærø

amt Svendborg

område Fynske Øer

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 15-06-2004

registrator Ketty Weile, Britta Johansen og Inga Erichsen

sjalstype 1-1.1 Uld med broderi af uld

bundfarve blommefarvet

materiale uld

vævning lærred

trådtæthed 12x12

facon 4-kantet

mål 69x2x146

kantafslutning 2 forskellige afslutninger

frynser

frynselængde 13

frynsemateriale uld

frynseudførelse T-tilsatte

frynsebeskrivelse 1 dobbelt tråd trukket gennem 
stofkanten og gennem løkken 
(slyngestik) og derefter bundet 
sammen 2 og 2

udsmykning

art af udsmykning broderi

broderimateriale uld

broderisting andet

bemærkninger Det "glade" hjørnemotiv + de enkelte små motiver er syet med 
korssting over stoffets tråde - det er syet på sjalets vrangside! 
Det "triste" hjørnemotiv er syet med hele og halve korssting 
(enkelte sting med silkelignende garn) de små motiver i denne 
halvdel er syet med fladsyning - denne del syet på retsiden.

Opdater

 

frynsefarve: blommefarvet

frynsetype: T-4.1 Knyttet m 1 knuderække

post nr: 41 tid: før 1870

kontaktperson: Inga

Antal frynser pr. 10 cm 13

foto ok

billede:

Digitale\D041-
Ærøskøbing 
0051x0040 c.JPG

scannet

Digitale/D041-Ærøskøbing 0051x0040 c.JPG


Id 42

museum Ærø

mus nr 0081X5218

hjemsted ukendt

herred

amt

område

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 15-06-2004

registrator Ketty Weile, Britta Johansen og Inga Erichsen

sjalstype 1-1.1 Uld med broderi af uld

bundfarve sort

materiale uld

vævning andet

trådtæthed nyere stof

facon 4-kantet

mål

kantafslutning

frynser

frynselængde 0

frynsemateriale

frynseudførelse T-tilsatte

frynsebeskrivelse 1+3 rækker knuder

udsmykning

art af udsmykning broderi

broderimateriale uld

broderisting andet

bemærkninger Broderi: små spredte motiver, som efterligner motiver på gamle 
sjaler. "Sjalet" er måske en borddug.

Opdater

 

frynsefarve: sort

frynsetype: T-4.3 Knyttet m 3 knuderækker

post nr: 42 tid: usikker

kontaktperson: Inga

Antal frynser pr. 10 cm 10

foto ok

billede:

Digitale\D-042-
Ærøskøbing 
0081x5218 a.JPG

scannet

Digitale/D-042-Ærøskøbing 0081x5218 a.JPG


Id 43

museum Middelfart

mus nr 1143III

hjemsted ukendt

herred

amt

område

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 02-06-2004

registrator Ketty Weile, Britta Johansen og Inga Erichsen

sjalstype 1-1.1 Uld med broderi af uld

bundfarve sort

materiale uld

vævning kipper

trådtæthed 11x11

facon 4-kantet

mål 175x158

kantafslutning trevlekant

frynser

frynselængde 6

frynsemateriale uld

frynseudførelse S-stoffets tråde

frynsebeskrivelse frunserne er snoet 5 frynser på 3 cm.

udsmykning

art af udsmykning broderi

broderimateriale uld

broderisting fladsyning kontur på vrang

bemærkninger 2 vævebredder kastet sammen med hollandsk kastning. Broderi: 
ranke med druer og vinblade langs 2 sider. 1 hjørnemotiv små 
spredte blade rød/lyserød.

Opdater

 

frynsefarve: sort

frynsetype: S-9.1 Andet af stoffets tråde - snoet

post nr: 43 tid: før 1870

kontaktperson: Inga

Antal frynser pr. 10 cm 16

foto ok

billede:

Digitale\D043-
Middelfart 1143 3 
b.JPG

scannet

Digitale/D043-Middelfart 1143 3 b.JPG


Id 44

museum Middelfart

mus nr 444/1989

hjemsted Skørping sogn

herred Hellum

amt Ålborg

område Nordjylland

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 02-06-2004

registrator Ketty Weile, Britta Johansen og Inga Erichsen

sjalstype 1-1.1 Uld med broderi af uld

bundfarve flere farver

materiale uld

vævning dobbeltvævet

trådtæthed 11x12

facon 4-kantet

mål 153x153

kantafslutning trevlekant

frynser

frynselængde 10

frynsemateriale uld

frynseudførelse S-stoffets tråde

frynsebeskrivelse stoffet er trevlet op i kanten og 
trådene er samlet og bundet sammen 
(mod stoffet) til frynser med ca. 1,5 
cm afstand.

udsmykning

art af udsmykning broderi

broderimateriale uld

broderisting fladsyning ens på ret og vrang

bemærkninger Sjalets midterfelt er asymetrisk.

Opdater

 

frynsefarve: flere farver

frynsetype: S-9 Andet af stoffets tråde

post nr: 44 tid: usikker

kontaktperson: Inga

Antal frynser pr. 10 cm 6,5

foto ok

billede:

Digitale\D044-
Middelfart 444 -1989 
b.JPG

scannet

Digitale/D044-Middelfart 444 -1989 b.JPG


Id 45

museum Nordfyns Museum Bogense

mus nr A3890

hjemsted ukendt

herred

amt

område

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 02-06-2004

registrator Ketty Weile, Britta Johansen og Inga Erichsen

sjalstype 1-1.1 Uld med broderi af uld

bundfarve mørkebrun

materiale uld

vævning kipper

trådtæthed 13x14

facon 4-kantet

mål 99x98

kantafslutning 2 forskellige afslutninger

frynser

frynselængde 10

frynsemateriale uld

frynseudførelse T-tilsatte

frynsebeskrivelse måske en færdig frynsebort.

udsmykning

art af udsmykning broderi

broderimateriale uld

broderisting fladsyning kontur på vrang

bemærkninger Broderi: sorg og glæde bort hele vejen og spredte blomster på 
hele fladen. Frynseborten i stykker  flere steder.

Opdater

 

frynsefarve: mørkebrun

frynsetype: T-9 Tilsat

post nr: 45 tid: før 1870

kontaktperson: Inga

Antal frynser pr. 10 cm 16

foto ok

billede:

Digitale\D045-
Bogense A3890 a.JPG

scannet

Digitale/D045-Bogense A3890 a.JPG


Id 46

museum Nordfyns Museum Bogense

mus nr A3000

hjemsted ukendt

herred

amt

område

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 02-06-2004

registrator Ketty Weile, Britta Johansen og Inga Erichsen

sjalstype 1-1.1 Uld med broderi af uld

bundfarve mørk-blå

materiale uld

vævning kipper

trådtæthed ikke oplyst

facon 3-kantet

mål 104 lige sider

kantafslutning 3 forskellige afslutninger

frynser

frynselængde 6

frynsemateriale uld

frynseudførelse T-tilsatte

frynsebeskrivelse Garnet er syet i kanten og derefter 
bundet med en rå båndsknude (ikke 
snoet) 0,5 cm afstand

udsmykning

art af udsmykning broderi

broderimateriale uld

broderisting fladsyning ens på ret og vrang

bemærkninger 3-kantet sjal, men hjørnerne er vinkelrette, så sjalet bliver bredere 
(7-8 cm).

Opdater

 

frynsefarve: mørk-blå

frynsetype: T-1 Trukket gennem løkke (slyngestik)

post nr: 46 tid: før 1870

kontaktperson: Inga

Antal frynser pr. 10 cm 19

foto ok

billede:

Digitale\D046-
Bogense A 3000 
a.JPG

scannet

Digitale/D046-Bogense A 3000 a.JPG


Id 47

museum Nordfyns Museum Bogense

mus nr A8376

hjemsted ujendt

herred

amt

område

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 02-06-2004

registrator Ketty Weile, Britta Johansen og Inga Erichsen

sjalstype 1-1.1 Uld med broderi af uld

bundfarve mørkebrun

materiale uld

vævning lærred

trådtæthed ikke oplyst

facon 4-kantet

mål 100x101

kantafslutning 2 forskellige afslutninger

frynser

frynselængde 6

frynsemateriale uld

frynseudførelse T-tilsatte

frynsebeskrivelse 4 tråde syet i og bundet. 2 rækker 
knuder 3 cm afstand.

udsmykning

art af udsmykning broderi

broderimateriale uld

broderisting fladsyning kontur på vrang

bemærkninger ret åbent broderi.

Opdater

 

frynsefarve: mørkebrun

frynsetype: T-4.2 Knyttet m 2 knuderækker

post nr: 47 tid: før 1870

kontaktperson: Inga

Antal frynser pr. 10 cm 3,5

foto ok

billede:

Digitale\D047-
Bogense A8376 b.JPG

scannet

Digitale/D047-Bogense A8376 b.JPG


Id 48

museum Ringe

mus nr 4838

hjemsted ukendt

herred

amt

område

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 22-06-2004

registrator Britta Johansen og Inga Erichsen

sjalstype 1-1.1 Uld med broderi af uld

bundfarve mørk-blå

materiale uld

vævning kipper

trådtæthed 13x12

facon 4-kantet

mål 118x60x2

kantafslutning 2 forskellige afslutninger

frynser

frynselængde 5

frynsemateriale uld

frynseudførelse T-tilsatte

frynsebeskrivelse sammenhængende frynser, som er 
snoet efterhånden, som de er syet i. 
17 frynser på 10 cm.

udsmykning

art af udsmykning broderi

broderimateriale uld

broderisting fladsyning kontur på vrang

bemærkninger Ret åbent let fint broderi. Stort motiv i klare faraver i det ene 
hjørne, mindre motiv i dæmpede farver i det modstående hjørne - 
syet på samme side. Spredte små blade over hele midterpartiet.

Opdater

 

frynsefarve: mørk-blå

frynsetype: T-3 Sammanhængende snoet frynse

post nr: 48 tid: før 1870

kontaktperson: Inga

Antal frynser pr. 10 cm 17

foto ok

billede:

Digitale\D048-Ringe 
4838 d.JPG

scannet

Digitale/D048-Ringe 4838 d.JPG


Id 51

museum Lolland-Falsters Stiftsmuseum Maribo

mus nr 27.834

hjemsted Øster Karleby, 
Lolland.

herred

amt

område Lolland

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 08-06-2004

registrator Britt Zawada og Kirsten Dengsø

sjalstype 1-1.5 Uld med broderi og tryk

bundfarve vinrød

materiale uld

vævning kipper

trådtæthed 11x11

facon 4-kantet

mål 133x133

kantafslutning 2 forskellige afslutninger

frynser

frynselængde 9

frynsemateriale uld

frynseudførelse T-tilsatte

frynsebeskrivelse snoet? HH3

udsmykning

art af udsmykning broderi og tryk

broderimateriale uld

broderisting fladsyning ens på ret og vrang

bemærkninger Tidl. Ejer Aase Krogh Nørre Balle. Tilsatte fremstillet af de tråde 
sjalet er vævet af. Syet med 5 afrver uldgarn. Kædesting anvendt.

Opdater

 

frynsefarve: vinrød

frynsetype: T-3 Sammanhængende snoet frynse

post nr: 49 tid:

kontaktperson: Anna-Margrethe

Antal frynser pr. 10 cm

foto ok

billede:

Digitale\D049-Lolland 
27.834.JPG

scannet

Digitale/D049-Lolland 27.834.JPG


Id 52

museum Lolland-Falsters Stiftsmuseum Maribo

mus nr 16.158

hjemsted Maribo

herred

amt

område Lolland

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 08-06-2004

registrator Britt Zawada og Kirsten Dengsø

sjalstype 1-1.1 Uld med broderi af uld

bundfarve mørkebrun

materiale uld

vævning kipper

trådtæthed 11x11

facon 4-kantet

mål 111x111

kantafslutning 3 forskellige afslutninger

frynser

frynselængde 5

frynsemateriale uld

frynseudførelse F-flere

frynsebeskrivelse tilsat på de 3 sider tilsat snoet frynse. 
Den4 side er det stoffet der danner 
frynsen. Tegn II uden knude nederst 
på ffrynsen.

udsmykning

art af udsmykning broderi

broderimateriale uld

broderisting fladsyning kontur på vrang

bemærkninger 2 motiver sorg-glæde. Broderiet er syet med flammet garn.

Opdater

 

frynsefarve: mørkebrun

frynsetype: F-3 T-2+S2

post nr: 50 tid:

kontaktperson: Anna-Margrethe

Antal frynser pr. 10 cm

foto ok

billede:

Digitale\D050-Lolland 
16.158-1.JPG

scannet

Digitale/D050-Lolland 16.158-1.JPG


Id 53

museum Falsters Minder Nykøbing F.

mus nr 299/1913

hjemsted Lundby

herred

amt

område

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 21-07-2004

registrator Britt Zawada og Kirsten Dengsø

sjalstype 1-1.1 Uld med broderi af uld

bundfarve blommefarvet

materiale uld

vævning lærred

trådtæthed 12x12

facon 4-kantet

mål 108x108

kantafslutning 2 forskellige afslutninger

frynser

frynselængde 10

frynsemateriale uld

frynseudførelse T-tilsatte

frynsebeskrivelse 2 trådet ulddgarn indfarvet. Tilsatte 
med 3 rækker knyttede .

udsmykning

art af udsmykning broderi

broderimateriale uld

broderisting fladsyning kontur på vrang

bemærkninger Motiv i det ene hjørne. Broderiet svarer noget til sjal med mus. 
Nr. 072/1913.

Opdater

 

frynsefarve: blommefarvet

frynsetype: T-4.3 Knyttet m 3 knuderækker

post nr: 51 tid:

kontaktperson: Anna-Margrethe

Antal frynser pr. 10 cm

foto ok

billede:

Digitale\D051-Falster 
299 1913-1.JPG

scannet

Digitale/D051-Falster 299 1913-1.JPG


Id 54

museum Falsters Minder Nykøbing F.

mus nr 072/1913

hjemsted Nr. Kirkeby

herred

amt

område

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 21-07-2004

registrator Britt Zawada og Kirsten Dengsø

sjalstype 1-1.1 Uld med broderi af uld

bundfarve blommefarvet

materiale uld

vævning lærred

trådtæthed 12x12

facon 4-kantet

mål 107x108

kantafslutning 2 forskellige afslutninger

frynser

frynselængde 9

frynsemateriale uld

frynseudførelse T-tilsatte

frynsebeskrivelse 3 rækker knytning

udsmykning

art af udsmykning broderi

broderimateriale uld

broderisting fladsyning kontur på vrang

bemærkninger sorg/glæde

Opdater

 

frynsefarve: blommefarvet

frynsetype: T-4.3 Knyttet m 3 knuderækker

post nr: 52 tid:

kontaktperson: Anna-Margrethe

Antal frynser pr. 10 cm

foto ok

billede:

Digitale\D052-Falster 
072 1913-10.JPG

scannet

Digitale/D052-Falster 072 1913-10.JPG


Id 55

museum Odsherreds Kulth. Museum

mus nr 6103

hjemsted Stenstrup Højby 
Sj. Sogn

herred Ods

amt Holbæk

område Salling

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 18-06-2004

registrator Kirsten Emiland

sjalstype 1-1.1 Uld med broderi af uld

bundfarve mørkegrøn

materiale uld

vævning kipper

trådtæthed 13x13

facon 4-kantet

mål 135x135

kantafslutning trevlekant

frynser

frynselængde 10

frynsemateriale uld

frynseudførelse S-stoffets tråde

frynsebeskrivelse 10 tråde samlet i et bundt med en 
knude. Bundterne deles i 2 og samles 
igen med bundtet fra siderne i en 
knude ca. 1,5 cm fra kanten. Herfra 
hænger de løst ned.

udsmykning

art af udsmykning broderi

broderimateriale uld

broderisting fladsyning kontur på vrang

bemærkninger Tidligere Stenstrup Museum. Num.mer herfra

Opdater

 

frynsefarve: mørkegrøn

frynsetype: T-4.1 Knyttet m 1 knuderække

post nr: 53 tid:

kontaktperson: Anna-Margrethe

Antal frynser pr. 10 cm

foto ok

billede:

Digitale\D053-
odsherred stenstrup 
6103.jpg

scannet

Digitale/D053-odsherred stenstrup 6103.jpg


Id 56

museum Odsherreds Kulth. Museum

mus nr 6112

hjemsted Stenstrup. Højby 
Sj. Sogn

herred Ods

amt Holbæk

område

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 21-06-2004

registrator Kirsten Emiland

sjalstype 1-1.1 Uld med broderi af uld

bundfarve mørk-lilla/violet

materiale uld

vævning kipper

trådtæthed 16x16

facon 4-kantet

mål 104x?

kantafslutning sømmet op med dobbelt ombuk

frynser

frynselængde 0

frynsemateriale

frynseudførelse

frynsebeskrivelse

udsmykning

art af udsmykning broderi

broderimateriale uld

broderisting fladsyning kontur på vrang

bemærkninger Tidligere Stenstrup Museum. Nummer herfra. Det oprindelige sjal 
er på et tidspunkt klippet igennem - været omsyet til skørt? - 
falmede mærker kunne tyde på det. Det oprindelige sjal har 
måske haft 2 forskellige sider når det blev foldet diagonalt.

Opdater

 

frynsefarve:

frynsetype: A-1 Anden frynse

post nr: 54 tid:

kontaktperson: Anna-Margrethe

Antal frynser pr. 10 cm

foto ok

billede:

Digitale\D054-
odsherred 6112.jpg

scannet

Digitale/D054-odsherred 6112.jpg


Id 57

museum Odsherreds Kulth. Museum

mus nr FÅM N3c

hjemsted ukendt

herred

amt

område

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 21-06-2004

registrator Kirsten Emiland

sjalstype 1-1.1 Uld med broderi af uld

bundfarve mørkebrun

materiale uld

vævning kipper

trådtæthed 14x14

facon 4-kantet

mål 110x110

kantafslutning trevlekant

frynser

frynselængde 5

frynsemateriale uld

frynseudførelse S-stoffets tråde

frynsebeskrivelse Bundter af 4 tråde er snoet sammen.

udsmykning

art af udsmykning broderi

broderimateriale uld

broderisting korssting halve

bemærkninger De samme 2 motiver er brugt til hele broderiet men placeret 
omvendt, således at der bliver 2 lidt forskellige sjaler når det 
folddes diagonalt. Farveholdningen er lidt forskellig på de 2 
halvdele.

Opdater

 

frynsefarve: mørkebrun

frynsetype: T-2 Snoet frynse m knude

post nr: 55 tid:

kontaktperson: Anna-Margrethe

Antal frynser pr. 10 cm

foto ok

billede:

Digitale\D055-
odsherred Km N3c.jpg

scannet

Digitale/D055-odsherred Km N3c.jpg


Id 58

museum Odsherreds Kulth. Museum

mus nr 6111

hjemsted ukendt

herred

amt

område

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 21-06-2004

registrator Kirsten Emiland

sjalstype 1-1.1 Uld med broderi af uld

bundfarve mørkebrun

materiale uld

vævning kipper

trådtæthed 15x13

facon 4-kantet

mål 150x133

kantafslutning trevlekant

frynser

frynselængde 13

frynsemateriale uld

frynseudførelse S-stoffets tråde

frynsebeskrivelse Bundter af 5 tråde er snoet sammen 
og afsluttet med en knude i spidsen.

udsmykning

art af udsmykning broderi

broderimateriale uld

broderisting fladsyning kontur på vrang

bemærkninger Tidligere Stenstrup Mus Kun brugt ganske lidt.

Opdater

 

frynsefarve: mørkebrun

frynsetype: T-2 Snoet frynse m knude

post nr: 56 tid:

kontaktperson: Anna-Margrethe

Antal frynser pr. 10 cm

foto ok

billede:

Digitale\D056-
odsherred 6111.jpg

scannet

Digitale/D056-odsherred 6111.jpg


Id 59

museum Holbæk Museum

mus nr 19.167

hjemsted Lolland

herred

amt

område Lolland

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 01-06-2004

registrator Else Marie Salkvist og Kirsten Emiland

sjalstype 1-1.1 Uld med broderi af uld

bundfarve mørkebrun

materiale uld

vævning kipper

trådtæthed 12x12

facon 3-kantet

mål 115x115

kantafslutning 3 forskellige afslutninger

frynser

frynselængde 0

frynsemateriale uld

frynseudførelse F-flere

frynsebeskrivelse Tilsatte: 3 tråde trukket igennem. De 
2 yderste tråde til højre drejes mod 
venstre ind over de 4 tråde til venstre 
rundt bagom de samme 4 tråde, ud 
foran de 2 tråde fraXXXX. Af stoffet: 
På samme måde men uden tråde 

udsmykning

art af udsmykning broderi

broderimateriale uld

broderisting fladsyning kontur på vrang

bemærkninger Sjalet har orindeligt været 4-kantet. Nu klippet diagonalt igennem, 
da ikke helt til hjørnerne, hvorved der bliver 2 meget små kanter a 
hhv. 3,5 og 5 cm. Frynser på alle 4 sider. Alt broderi syet med 
flammet garn.

Opdater

 

frynsefarve: mørkebrun

frynsetype: F-2 T-4.1+S-4

post nr: 57 tid:

kontaktperson: Anna-Margrethe

Antal frynser pr. 10 cm

foto ok

billede:

Digitale\D057-holbæk 
19.167.jpg

scannet

Digitale/D057-holbæk 19.167.jpg


Id 60

museum Odsherreds Kulth. Museum

mus nr NYK N3c

hjemsted ukendt

herred

amt

område

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 18-06-2004

registrator Kirsten Emiland

sjalstype 1-1.1 Uld med broderi af uld

bundfarve blågrøn

materiale uld

vævning kipper

trådtæthed 13x13

facon 4-kantet

mål 135x144

kantafslutning trevlekant

frynser

frynselængde 11

frynsemateriale uld

frynseudførelse S-stoffets tråde

frynsebeskrivelse Bundter af 8 tråde samlet i knuder. 
Bundterne er krydset venstre over 
højre og samlet 2 og 2 bundter i en 
knude 2 - 2,5 cm fra kanten. Derefter 
bundterne delt og snoet i to bundter.

udsmykning

art af udsmykning broderi

broderimateriale uld

broderisting korssting halve

bemærkninger Under knuderne i frynserne er farven lys (råhvid) Mon sjalet er 
indfarvet efter at frynserne er lavet. Sjalet er broderet til at kunne 
vendes i 2 forskellige trekanter når det falder diagonalt.

Opdater

 

frynsefarve: blågrøn

frynsetype: S-4 Knyttet

post nr: 58 tid:

kontaktperson: Anna-Margrethe

Antal frynser pr. 10 cm

foto ok

billede:

Digitale\D058-
odsherred KM FÅM 
N3c.jpg.jpg

scannet

Digitale/D058-odsherred KM FÅM N3c.jpg.jpg


Id 61

museum Nationalmuseet

mus nr W.170a

hjemsted Søsum v. Stenløse

herred Ølstykke

amt Frederiksborg og "

område Nordsjælland

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 24-08-2004

registrator Lene Klem og Ann-Marie Enggard

sjalstype 1-1.1 Uld med broderi af uld

bundfarve sort

materiale uld

vævning lærred

trådtæthed 11x11

facon 4-kantet

mål 112x112

kantafslutning ikke oplyst

frynser

frynselængde 9

frynsemateriale uld

frynseudførelse S-stoffets tråde

frynsebeskrivelse Trukket af stoffet, herefter er 
frynserne snoet af 4 tråde som 
frynsemodel II (HH). Ca. 27 frynser 
pr. 10 cm. De færdige frynser ligner 
fingersnoning.

udsmykning

art af udsmykning broderi

broderimateriale uld

broderisting fladsyning kontur på vrang

bemærkninger I 2 diagonalt modstående hjørner begynder frynserne først ca. 1 
cm fra hjørnet. Sjalet har været brugt i perioden 1840 - 50.

Opdater

 

frynsefarve: sort

frynsetype: S-2 Snoet m knude for enden

post nr: 59 tid:

kontaktperson: Anna-Margrethe

Antal frynser pr. 10 cm

foto ok

billede:

scannet



Id 62

museum Nationalmuseet

mus nr W.170.b

hjemsted Søsum v Stenløse

herred Ølstykke

amt Frederiksborg og "

område Nordsjælland

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 24-08-2004

registrator Lene Klem og Ann-Marie Enggard

sjalstype 1-1.1 Uld med broderi af uld

bundfarve violet

materiale uld

vævning kipper

trådtæthed 13x13

facon 4-kantet

mål 91x94

kantafslutning ikke oplyst

frynser

frynselængde 5,5

frynsemateriale uld

frynseudførelse F-flere

frynsebeskrivelse 91-.siderne har frynser af stoffets 
tråde (trend) s-snoede 25 frynder pr. 
10 cm. 94-siderne har tilsatte frynser 
HH model II Z-snoede - 18 frynser pr. 
10 cm.

udsmykning

art af udsmykning broderi

broderimateriale uld

broderisting fladsyning kontur på vrang

bemærkninger Sjalet har været brugt i perioden 1840-50.

Opdater

 

frynsefarve: violet

frynsetype: F-3 T-2+S2

post nr: 60 tid:

kontaktperson: Anna-Margrethe

Antal frynser pr. 10 cm

foto ok

billede:

scannet



Id 63

museum Nationalmuseet

mus nr 1220/1965

hjemsted Veddelev, 
Himmelev sogn

herred Sømme

amt København

område Hedebo-egnen

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 24-08-2004

registrator Lene Klem og Ann-Marie Enggard

sjalstype 1-1.1 Uld med broderi af uld

bundfarve mørkebrun

materiale uld

vævning kipper

trådtæthed 10x12

facon 4-kantet

mål 2x85x164

kantafslutning 2 forskellige afslutninger

frynser

frynselængde 5

frynsemateriale uld

frynseudførelse T-tilsatte

frynsebeskrivelse ca. 0,5 mellem de to i parret øverst. 
Ca. 0,75 mellem parrerne. Ca. 11 par 
frynser pr. 10 cm. Dog stor forskel på 
tæthed på de 4 sider.

udsmykning

art af udsmykning broderi

broderimateriale uld

broderisting fladsyning kontur på vrang

bemærkninger 2 vævebredder a 85 cm kastet sammen med hollandsk kastning. 
Sjalet har været brugt i perioden ca. 850 - 60. Sjalet var meget 
skævt og meget slidt og mørt. Oplysning er om tidsbestemmelse 
fra Hanne Frøsig HEDEBO se side.:

Opdater

 

frynsefarve: mørkebrun

frynsetype: T-4.2 Knyttet m 2 knuderækker

post nr: 61 tid:

kontaktperson: Anna-Margrethe

Antal frynser pr. 10 cm

foto ok

billede:

Digitale\D061-1220-
1965.jpg

scannet

Digitale/D061-1220-1965.jpg


Id 64

museum Nordsjællands Folkemuseum Hillerød

mus nr 131/1923

hjemsted Helsinge

herred Holbo

amt Frederiksborg og "

område Nordsjælland

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 28-08-2004

registrator Jytte Rahbech og Henny Thygesen

sjalstype 1-1.1 Uld med broderi af uld

bundfarve blå

materiale uld

vævning kipper

trådtæthed 10x10

facon 4-kantet

mål 91x86

kantafslutning ægkant

frynser

frynselængde 0

frynsemateriale uld

frynseudførelse F-flere

frynsebeskrivelse Tilsatte frynser ved ægkanten snoet 
af 2x2 tråde m knude i slutning 23 
frynser pr. 10 cm. De 2 andre sider: 
3x3 tråde af trenden. 19 frynser pr. 10 
cm.

udsmykning

art af udsmykning broderi

broderimateriale uld

broderisting fladsyning kontur på vrang

bemærkninger Top. Nr. 27

Opdater

 

frynsefarve: blå

frynsetype: F-3 T-2+S2

post nr: 62 tid:

kontaktperson: Anna-Margrethe

Antal frynser pr. 10 cm

foto ok

billede:

Digitale\D062-Nordsj 
131-1923-1.JPG

scannet

Digitale/D062-Nordsj 131-1923-1.JPG


Id 65

museum Gilleleje

mus nr 358

hjemsted Gilleleje

herred

amt

område Nordsjælland

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 16-04-2004

registrator Henny Thygesen

sjalstype 1-1.1 Uld med broderi af uld

bundfarve brun

materiale uld

vævning kipper

trådtæthed 12x12

facon 4-kantet

mål 107x102,5

kantafslutning 2 forskellige afslutninger

frynser

frynselængde 5

frynsemateriale uld

frynseudførelse T-tilsatte

frynsebeskrivelse Tilsat snoet frynse type II.

udsmykning

art af udsmykning broderi

broderimateriale uld

broderisting fladsyning kontur på vrang

bemærkninger

Opdater

 

frynsefarve: brun

frynsetype: T-2 Snoet frynse m knude

post nr: 63 tid:

kontaktperson: Anna-Margrethe

Antal frynser pr. 10 cm

foto ok

billede:

Digitale\D063-gilleleje 
358.jpg

scannet

Digitale/D063-gilleleje 358.jpg


Id 66

museum Holstebro

mus nr 15.126-5

hjemsted uden hjemsted

herred

amt

område

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 30-08-2004

registrator Irene Jørgensen og Karen S. Nielsen

sjalstype 1-1.1 Uld med broderi af uld

bundfarve sort

materiale uld

vævning kipper

trådtæthed 14x14

facon 4-kantet

mål 155x155

kantafslutning 2 forskellige afslutninger

frynser

frynselængde 0

frynsemateriale uld

frynseudførelse T-tilsatte

frynsebeskrivelse meget slidte. Knuder med små 
stumper med ca. 0,5 cm imellem

udsmykning

art af udsmykning broderi

broderimateriale uld

broderisting fladsyning kontur på vrang

bemærkninger Broderi på 2 sider, dvs. på den ene halvdel når tørklædet er 
foldet i trekant. Blomstermotiv i hjørnet og blade broderet ud til 
hver side, 5 blade på hver side og de er spejlvendte. Sjalet er 
kastet sammen af 2 bredder. Skulle være et brudesjal fra 1870-
80.

Opdater

 

frynsefarve: sort

frynsetype: T-1 Trukket gennem løkke (slyngestik)

post nr: 64 tid:

kontaktperson: Inger

Antal frynser pr. 10 cm 20

foto ok

billede:

Digitale\D064-
Holstebro 15 126-5.jpg

scannet

Digitale/D064-Holstebro 15 126-5.jpg


Id 67

museum Ringkøbing

mus nr 3626

hjemsted Bollerup, 
Gammelsogn

herred Hind

amt Ringkøbing

område Vestjylland

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 10-09-2004

registrator Irene Jørgensen og Karen S. Nielsen

sjalstype 1-1.1 Uld med broderi af uld

bundfarve sort

materiale uld

vævning kipper

trådtæthed 14x14

facon 4-kantet

mål 159x147

kantafslutning sømmet op med dobbelt ombuk

frynser

frynselængde 0

frynsemateriale

frynseudførelse

frynsebeskrivelse der er spor efter frynser

udsmykning

art af udsmykning broderi

broderimateriale uld

broderisting fladsyning kontur på vrang

bemærkninger sjalet er syet sammen af 2 bredder, der er meget slidt. Det har en 
sorg og en glæde-side. Sjalet var ejet af AMJ f. 1814 - det var 
hendes konfirmationssjal.

Opdater

 

frynsefarve:

frynsetype: T-1 Trukket gennem løkke (slyngestik)

post nr: 65 tid:

kontaktperson: Inger

Antal frynser pr. 10 cm

foto ok

billede:

Digitale\D065-
Ringkøbing 3626.jpg

scannet

Digitale/D065-Ringkøbing 3626.jpg


Id 68

museum Ringkøbing

mus nr 5006H

hjemsted ukendt

herred

amt

område

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 01-10-1991

registrator Irene Jørgensen og Karen S. Nielsen

sjalstype 1-1.1 Uld med broderi af uld

bundfarve sort

materiale uld

vævning damask

trådtæthed ikke oplyst

facon 4-kantet

mål 112x124

kantafslutning 2 forskellige afslutninger

frynser

frynselængde 9

frynsemateriale uld

frynseudførelse T-tilsatte

frynsebeskrivelse lavet af meget løs uldtråd. Frynsernes 
bredde er ca. 3 mm godt filtet 
sammen 2-3 sidder med ca. 1-2 mm 
imellem knyttet med en knude, der 
sidder lige i kanten.

udsmykning

art af udsmykning broderi

broderimateriale uld

broderisting fladsyning kontur på vrang

bemærkninger Der er syet 7 cm bred tynd/fin vævet uldbånd (farverne lilla og 
sort) på hver side af det ene hjørne det samme hjørne har et 
broderi indenfor båndet der er syet på helt ud til kanten. Båndet 
er syet på i hånden.

Opdater

 

frynsefarve: sort

frynsetype: T-1 Trukket gennem løkke (slyngestik)

post nr: 66 tid:

kontaktperson: Inger

Antal frynser pr. 10 cm 30

foto ok

billede:

Digitale\D066-
Ringkøbing 5006H.jpg

scannet

Digitale/D066-Ringkøbing 5006H.jpg


Id 69

museum Herning

mus nr uden nr.

hjemsted Hoven

herred

amt

område Vestjylland

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 26-07-2004

registrator Irene Jørgensen og Karen S. Nielsen

sjalstype 1-1.1 Uld med broderi af uld

bundfarve sort

materiale uld

vævning kipper

trådtæthed 12x12

facon 4-kantet

mål 140x138

kantafslutning 2 forskellige afslutninger

frynser

frynselængde 8,5

frynsemateriale uld

frynseudførelse T-tilsatte

frynsebeskrivelse syet i stoffet me d7 mm mellemrum 4 
tråde - bredde 3 mm.

udsmykning

art af udsmykning broderi

broderimateriale uld

broderisting andet

bemærkninger ca. 1932.

Opdater

 

frynsefarve: sort

frynsetype: T-3 Sammanhængende snoet frynse

post nr: 67 tid: beg 1900-tal

kontaktperson: Inger

Antal frynser pr. 10 cm 15

foto ok

billede:

Digitale\D067-Herning 
u nr.jpg

scannet

Digitale/D067-Herning u nr.jpg


Id 70

museum Herning

mus nr 3382X18

hjemsted Ringkøbing

herred

amt

område Vestjylland

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 26-07-2004

registrator Irene Jørgensen og Karen S. Nielsen

sjalstype 1-1.1 Uld med broderi af uld

bundfarve sort

materiale uld

vævning kipper

trådtæthed 11x11

facon 4-kantet

mål 138x138

kantafslutning 2 forskellige afslutninger

frynser

frynselængde 8

frynsemateriale uld

frynseudførelse T-tilsatte

frynsebeskrivelse 4 cm hæklet kant i stoffet 
(stangmasker 4 rækker forskudt) 0,5 
cm imellem hver maske derefter 
knyttet frynser ca. 8 cm

udsmykning

art af udsmykning broderi

broderimateriale uld

broderisting fladsyning kontur på vrang

bemærkninger

Opdater

 

frynsefarve: ikke oplyst

frynsetype: T-5 Hæklede

post nr: 68 tid:

kontaktperson: Inger

Antal frynser pr. 10 cm 10

foto ok

billede:

Digitale\D068-herning 
3382x18.jpg

scannet

Digitale/D068-herning 3382x18.jpg


Id 71

museum Herning

mus nr 3382X74

hjemsted Nees sogn

herred Skodborg

amt Ringkøbing

område Vestjylland

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 27-07-2004

registrator Irene Jørgensen og Karen S. Nielsen

sjalstype 1-1.1 Uld med broderi af uld

bundfarve grøn

materiale uld

vævning kipper

trådtæthed 12x12

facon 3-kantet

mål 97x140

kantafslutning sømmet op med dobbelt ombuk

frynser

frynselængde 6,5

frynsemateriale uld

frynseudførelse T-tilsatte

frynsebeskrivelse snoet med knude i enderne ca 121 
tråde i alt når de er snoet ca. 3 mm 
brede ½ cm mellem frynserne.

udsmykning

art af udsmykning broderi

broderimateriale uld

broderisting fladsyning ens på ret og vrang

bemærkninger

Opdater

 

frynsefarve: grøn

frynsetype: T-2 Snoet frynse m knude

post nr: 69 tid:

kontaktperson: Inger

Antal frynser pr. 10 cm 20

foto ok

billede:

Digitale\D069-herning 
3382x7-4.jpg

scannet

Digitale/D069-herning 3382x7-4.jpg


Id 72

museum Herning

mus nr 4063X1

hjemsted Bisagergård, 
Jennum, Spentrup

herred

amt

område

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 27-07-2004

registrator Irene Jørgensen og Karen S. Nielsen

sjalstype 1-1.1 Uld med broderi af uld

bundfarve blommefarvet

materiale uld

vævning kipper

trådtæthed 12x15

facon 4-kantet

mål 114x109

kantafslutning sømmet op med enkelt ombuk

frynser

frynselængde 10

frynsemateriale uld

frynseudførelse T-tilsatte

frynsebeskrivelse

udsmykning

art af udsmykning broderi

broderimateriale uld

broderisting fladsyning kontur på vrang

bemærkninger

Opdater

 

frynsefarve: blommefarvet

frynsetype: T-4.3 Knyttet m 3 knuderækker

post nr: 70 tid:

kontaktperson: Inger

Antal frynser pr. 10 cm 10

foto ok

billede:

Digitale\D070-herning 
4063x1-1.jpg

scannet

Digitale/D070-herning 4063x1-1.jpg


Id 73

museum Herning

mus nr 32161

hjemsted Ringkøbing

herred

amt

område Vestjylland

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 26-07-2004

registrator Irene Jørgensen og Karen S. Nielsen

sjalstype 1-1.1 Uld med broderi af uld

bundfarve vinrød

materiale uld

vævning lærred

trådtæthed 14x14

facon 3-kantet

mål 87x128

kantafslutning 2 forskellige afslutninger

frynser

frynselængde 10

frynsemateriale uld

frynseudførelse T-tilsatte

frynsebeskrivelse frynserne er syet å de 2 korte sider 
samt 12-14 cm om på den lange side 
i begge ender

udsmykning

art af udsmykning broderi

broderimateriale uld

broderisting fladsyning kontur på vrang

bemærkninger

Opdater

 

frynsefarve: vinrød

frynsetype: T-6 Bånd m frynser

post nr: 71 tid:

kontaktperson: Inger

Antal frynser pr. 10 cm 10

foto ok

billede:

Digitale\D071-herning 
32161-2.jpg

scannet

Digitale/D071-herning 32161-2.jpg


Id 74

museum Herning

mus nr 55-1952

hjemsted Hanning, Sædding 
sogn

herred Bølling

amt Ringkøbing

område Vestjylland

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 27-07-2004

registrator Irene Jørgensen og Karen S. Nielsen

sjalstype 1-1.1 Uld med broderi af uld

bundfarve sort

materiale uld

vævning kipper

trådtæthed 12x12

facon 4-kantet

mål 148x138

kantafslutning 2 forskellige afslutninger

frynser

frynselængde 12

frynsemateriale uld

frynseudførelse T-tilsatte

frynsebeskrivelse På de 2 sider hvor der er broderi på 
sjalet er der 3 trådbundter (sorte) der 
er bundet sammen ca. 1 cm nede fra 
kanten med en brun uldtråd. På de 2 
andre sider alm. Enkelte frynser med 
2-3 mm afstand knyttet af 4 trådet 

udsmykning

art af udsmykning broderi

broderimateriale uld

broderisting fladsyning kontur på vrang

bemærkninger

Opdater

 

frynsefarve: sort

frynsetype: F-1 flere typer ikke specificeret

post nr: 72 tid:

kontaktperson: Inger

Antal frynser pr. 10 cm 40

foto ok

billede:

Digitale\D072-herning 
55-1952.jpg

scannet

Digitale/D072-herning 55-1952.jpg


Id 75

museum Herning

mus nr 57-1965

hjemsted Engesvang sogn

herred Hids

amt Viborg

område

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 27-07-2004

registrator Irene Jørgensen og Karen S. Nielsen

sjalstype 1-1.1 Uld med broderi af uld

bundfarve brun

materiale uld

vævning kipper

trådtæthed ikke oplyst

facon 4-kantet

mål 128x134

kantafslutning 2 forskellige afslutninger

frynser

frynselængde 10

frynsemateriale uld

frynseudførelse T-tilsatte

frynsebeskrivelse ?

udsmykning

art af udsmykning broderi

broderimateriale uld

broderisting fladsyning ens på ret og vrang

bemærkninger

Opdater

 

frynsefarve: flere farver

frynsetype: T-4.6 Bødet m tilsat frynse

post nr: 73 tid:

kontaktperson: Inger

Antal frynser pr. 10 cm 6,5

foto ok

billede:

Digitale\D073-herning 
57-1965.jpg

scannet

Digitale/D073-herning 57-1965.jpg


Id 76

museum Djursland

mus nr 1956-34

hjemsted Lyng By

herred

amt

område

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 17-08-2004

registrator Karin Friis-Hansen og Ingrid Skjærbæk

sjalstype 1-1.1 Uld med broderi af uld

bundfarve sort

materiale uld

vævning kipper

trådtæthed 12x12

facon 4-kantet

mål 147x147

kantafslutning 2 forskellige afslutninger

frynser

frynselængde 13

frynsemateriale uld

frynseudførelse T-tilsatte

frynsebeskrivelse firetrådet uld knyttet 2 rækker.

udsmykning

art af udsmykning broderi

broderimateriale uld

broderisting fladsyning ens på ret og vrang

bemærkninger spredte blomster

Opdater

 

frynsefarve: sort

frynsetype: T-4.2 Knyttet m 2 knuderækker

post nr: 74 tid:

kontaktperson: Lisbeth

Antal frynser pr. 10 cm 6,7

foto ok

billede:

Digitale\D074-
Djursland 1956 - 34 
b.jpg

scannet

Digitale/D074-Djursland 1956 - 34 b.jpg


Id 77

museum Skanderborg

mus nr 4/79 er

hjemsted Bjergvej 32 
Hvolbæk

herred

amt

område

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato

registrator Karin Friis-Hansen og Ingrid Skjærbæk

sjalstype 1-1.1 Uld med broderi af uld

bundfarve sort

materiale uld

vævning lærred

trådtæthed 15x17

facon 4-kantet

mål 90x134

kantafslutning 2 forskellige afslutninger

frynser

frynselængde 12

frynsemateriale uld

frynseudførelse T-tilsatte

frynsebeskrivelse flettet en gang og bunden 2 gange. 
Tilsat med 1 cm mellemrum på alle 4 
sider.

udsmykning

art af udsmykning broderi

broderimateriale uld

broderisting andet

bemærkninger jo mere vi ser på stoffet og arbejder med det - er vi næsten sikre 
på at det må være uld.

Opdater

 

frynsefarve: sort

frynsetype: T-4.3 Knyttet m 3 knuderækker

post nr: 75 tid:

kontaktperson: Lisbeth

Antal frynser pr. 10 cm 10

foto ok

billede:

Digitale\D075-
Skanderborg 4-79 er 
b.jpg

scannet

Digitale/D075-Skanderborg 4-79 er b.jpg


Id 78

museum Horsens

mus nr 1X8748

hjemsted ukendt

herred

amt

område

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 15-07-2004

registrator Lisbeth Green

sjalstype 1-1.1 Uld med broderi af uld

bundfarve sort

materiale uld

vævning kipper

trådtæthed 12x14

facon 4-kantet

mål 154x142

kantafslutning sømmet op med dobbelt ombuk

frynser

frynselængde 10

frynsemateriale uld

frynseudførelse T-tilsatte

frynsebeskrivelse knyttet med råbåndsknob

udsmykning

art af udsmykning broderi

broderimateriale uld

broderisting fladsyning kontur på vrang

bemærkninger sjalet er syet sammen af 2 stykker stof. Der er en sammensyet 
ægkant midt på. Sømmen på de 2 modsatte sider vender hhv. til 
ret og vrang.

Opdater

 

frynsefarve: sort

frynsetype: T-4.2 Knyttet m 2 knuderækker

post nr: 76 tid: før 1870

kontaktperson: Lisbeth

Antal frynser pr. 10 cm 5

foto ok

billede:

Digitale\D076-Horsens 
1x8748-9.JPG

scannet

Digitale/D076-Horsens 1x8748-9.JPG


Id 79

museum Djursland

mus nr 1983-232

hjemsted ukendt

herred

amt

område

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 17-08-2004

registrator Karin Friis-Hansen og Ingrid Skjærbæk

sjalstype 1-1.1 Uld med broderi af uld

bundfarve mørkebrun

materiale uld

vævning kipper

trådtæthed 8x12

facon 4-kantet

mål 92x98

kantafslutning andet

frynser

frynselængde 4

frynsemateriale uld

frynseudførelse S-stoffets tråde

frynsebeskrivelse snoede frynser af stoffets tråde 
afsluttet med en knude. Frynser snoet 
ad 4 tråde.

udsmykning

art af udsmykning broderi

broderimateriale uld

broderisting fladsyning kontur på vrang

bemærkninger Sjalet er optegnet og udgivet fra Højskolernes Håndarbejde og 
har HH 1965 - broderioversigt vedlagt.

Opdater

 

frynsefarve: mørkebrun

frynsetype: T-2 Snoet frynse m knude

post nr: 77 tid: før 1870

kontaktperson: Lisbeth

Antal frynser pr. 10 cm 10

foto ok

billede:

Digitale\D077-
Djursland 1983 - 232 
m.jpg

scannet

Digitale/D077-Djursland 1983 - 232 m.jpg


Id 80

museum Den gamle By

mus nr 23:40

hjemsted Albækgård

herred Dronninglund

amt Hjørring

område Nordjylland

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato

registrator Lisbeth Green

sjalstype 1-1.1 Uld med broderi af uld

bundfarve sort

materiale uld

vævning lærred

trådtæthed

facon 4-kantet

mål 121x123

kantafslutning

frynser

frynselængde 0

frynsemateriale

frynseudførelse

frynsebeskrivelse

udsmykning

art af udsmykning broderi

broderimateriale uld

broderisting

bemærkninger ikke opmålt. Registreret udfra kartotekskort.

Opdater

 

frynsefarve:

frynsetype: T-2 Snoet frynse m knude

post nr: 78 tid:

kontaktperson: Lisbeth

Antal frynser pr. 10 cm

foto ok

billede:

Digitale\D078-dgb23-
40.jpg

scannet

Digitale/D078-dgb23-40.jpg


Id 81

museum Den gamle By

mus nr 322:37

hjemsted ukendt

herred

amt Randers

område

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato

registrator Lisbeth Green

sjalstype 1-1.1 Uld med broderi af uld

bundfarve sort

materiale uld

vævning kipper

trådtæthed

facon 4-kantet

mål 167x167

kantafslutning

frynser

frynselængde 0

frynsemateriale

frynseudførelse

frynsebeskrivelse

udsmykning

art af udsmykning broderi

broderimateriale uld

broderisting

bemærkninger Syet sammen af 2 stykker stof hhv. 105 og 62 cm. Registreret 
udfra kartotekskort.

Opdater

 

frynsefarve:

frynsetype: T-4.2 Knyttet m 2 knuderækker

post nr: 79 tid:

kontaktperson: Lisbeth

Antal frynser pr. 10 cm

foto ok

billede:

Digitale\D079-dgb322-
37.jpg

scannet

Digitale/D079-dgb322-37.jpg


Id 82

museum Den gamle By

mus nr 5:38

hjemsted

herred Hasle

amt Århus

område

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato

registrator Lisbeth Green

sjalstype 1-1.1 Uld med broderi af uld

bundfarve brunrød

materiale uld

vævning kipper

trådtæthed

facon 4-kantet

mål 153x148

kantafslutning

frynser

frynselængde 0

frynsemateriale uld

frynseudførelse

frynsebeskrivelse

udsmykning

art af udsmykning broderi

broderimateriale

broderisting

bemærkninger Der er 2 indvævede striber i bundstoffet. Registreret udfra 
kartotekskort.

Opdater

 

frynsefarve: flere farver

frynsetype: T-4.3 Knyttet m 3 knuderækker

post nr: 80 tid:

kontaktperson: Lisbeth

Antal frynser pr. 10 cm

foto ok

billede:

Digitale\D080-dgb5-
38.jpg

scannet

Digitale/D080-dgb5-38.jpg


Id 83

museum Den gamle By

mus nr 948:51

hjemsted Østerild

herred

amt

område

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato

registrator Lisbeth Green

sjalstype 1-1.1 Uld med broderi af uld

bundfarve brunrød

materiale uld

vævning

trådtæthed

facon 4-kantet

mål 183x178

kantafslutning

frynser

frynselængde 0

frynsemateriale uld

frynseudførelse

frynsebeskrivelse

udsmykning

art af udsmykning broderi og applikation

broderimateriale uld

broderisting

bemærkninger Registreret udfra kartotekskort.

Opdater

 

frynsefarve: sort

frynsetype: T-1 Trukket gennem løkke (slyngestik)

post nr: 81 tid:

kontaktperson: Lisbeth

Antal frynser pr. 10 cm

foto ok

billede:

Digitale\D081-dgb 948-
51-1.jpg

scannet

Digitale/D081-dgb 948-51-1.jpg


Id 84

museum Den gamle By

mus nr 156:31

hjemsted

herred Slet

amt Ålborg

område

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato

registrator Lisbeth Green

sjalstype 1-5 Uld m andet.

bundfarve flere farver

materiale uld

vævning dobbeltvævet

trådtæthed

facon 4-kantet

mål 176x176

kantafslutning

frynser

frynselængde 0

frynsemateriale uld

frynseudførelse S-stoffets tråde

frynsebeskrivelse

udsmykning

art af udsmykning broderi

broderimateriale uld

broderisting

bemærkninger Registreret udfra kartotekskort.

Opdater

 

frynsefarve:

frynsetype: S-3 Udfrynset af stoffets tråde

post nr: 82 tid:

kontaktperson: Lisbeth

Antal frynser pr. 10 cm

foto ok

billede:

Digitale\D082-dgb 156-
31.jpg

scannet

Digitale/D082-dgb 156-31.jpg


Id 85

museum Den gamle By

mus nr 1208:77

hjemsted Lolland?

herred

amt

område

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato

registrator Lisbeth Green

sjalstype 1-1.1 Uld med broderi af uld

bundfarve mørkebrun

materiale uld

vævning kipper

trådtæthed

facon 4-kantet

mål 123x127

kantafslutning

frynser

frynselængde 0

frynsemateriale uld

frynseudførelse F-flere

frynsebeskrivelse snoede afsluttet med knude

udsmykning

art af udsmykning broderi

broderimateriale uld

broderisting fladsyning kontur på vrang

bemærkninger Skulle have været brugt i 1860'erne. Registreret udfra 
kartotekskort.

Opdater

 

frynsefarve: mørkebrun

frynsetype: T-2 Snoet frynse m knude

post nr: 83 tid:

kontaktperson: Lisbeth

Antal frynser pr. 10 cm

foto ok

billede:

Digitale\D083-dgb 
1209-77.jpg

scannet

Digitale/D083-dgb 1209-77.jpg


Id 86

museum Koldinghus

mus nr 14.549

hjemsted ukendt

herred

amt

område

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 08-06-2005

registrator Karen Birgitte og Helle Vienberg

sjalstype 1-1.1 Uld med broderi af uld

bundfarve brunrød

materiale uld

vævning kipper

trådtæthed 15x15

facon 4-kantet

mål 122x122

kantafslutning 2 forskellige afslutninger

frynser

frynselængde 10

frynsemateriale uld

frynseudførelse T-tilsatte

frynsebeskrivelse Snoet med knude

udsmykning

art af udsmykning broderi

broderimateriale uld

broderisting fladsyning kontur på vrang

bemærkninger Syet med Zephyrgarn - kædesting også brugt.

Opdater

 

frynsefarve: violet

frynsetype: T-2 Snoet frynse m knude

post nr: 84 tid:

kontaktperson: Lisbeth

Antal frynser pr. 10 cm 12

foto ok

billede:

Digitale\D084-
koldinghus 14549.jpg

scannet

Digitale/D084-koldinghus 14549.jpg


Id 87

museum Aalborg

mus nr 13280

hjemsted

herred Kjær

amt Ålborg

område Nordjylland

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 10-06-2004

registrator Lene Aarup og Lis Sonne Svendsen

sjalstype 1-1.2 Uld med broderi af uld og silke

bundfarve flere farver

materiale uld

vævning dobbeltvævet

trådtæthed fint

facon 4-kantet

mål 148x157,5

kantafslutning 2 forskellige afslutninger

frynser

frynselængde 7

frynsemateriale uld

frynseudførelse T-tilsatte

frynsebeskrivelse 8 tråde syet i kanten med 0,8 cm 
mellemrum. Enkelt knude med 
gennemtræk ved stofkant.

udsmykning

art af udsmykning broderi og applikation

broderimateriale uld og silke

broderisting fladsyning kontur på vrang

bemærkninger Dobbeltvævet i store felter lilla/grå på trykt i modsatte farver til 
tamburering med lys uld 20 cm inde 2 cm bred bort. I det ene 
hjørne fløjels-applikation med silkebroderi indrammet af 
tamburering med uld. Applikation med silke. I det modsatte 
hjørne applikation på vrangen.

Opdater

 

frynsefarve: sort

frynsetype: T-1 Trukket gennem løkke (slyngestik)

post nr: 85 tid:

kontaktperson: Inger

Antal frynser pr. 10 cm 12,5

foto ok

billede:

Digitale\D085-aalborg 
13280-3.JPG

scannet

Digitale/D085-aalborg 13280-3.JPG


Id 88

museum Vendsyssel historiske Museum

mus nr 1959/170

hjemsted Astrup

herred

amt

område

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 13-09-2004

registrator Nanna Guldsmed Thomsen og Birte Jensen

sjalstype 1-1.2 Uld med broderi af uld og silke

bundfarve sort

materiale uld

vævning kipper

trådtæthed 16x16

facon 4-kantet

mål 133x132

kantafslutning 2 forskellige afslutninger

frynser

frynselængde 8

frynsemateriale uld

frynseudførelse T-tilsatte

frynsebeskrivelse Frynser sidder helt tæt 1 tråd 2 
typer(???) sort garn

udsmykning

art af udsmykning broderi og applikation

broderimateriale uld og silke

broderisting fladsyning kontur på vrang

bemærkninger Glæde og sorg side.

Opdater

 

frynsefarve: sort

frynsetype: T-1 Trukket gennem løkke (slyngestik)

post nr: 86 tid:

kontaktperson: Inger

Antal frynser pr. 10 cm

foto ok

billede:

Digitale\D086-
vendsyssel 1959-170-
1.jpg

scannet

Digitale/D086-vendsyssel 1959-170-1.jpg


Id 89

museum Vendsyssel historiske Museum

mus nr 1957/416

hjemsted Thise

herred

amt

område

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 13-09-2004

registrator Nanna Guldsmed Thomsen og Birte Jensen

sjalstype 1-1.2 Uld med broderi af uld og silke

bundfarve sort

materiale uld

vævning kipper

trådtæthed

facon 4-kantet

mål 131x140

kantafslutning sømmet op med dobbelt ombuk

frynser

frynselængde 10

frynsemateriale

frynseudførelse T-tilsatte

frynsebeskrivelse "bødet" sort kant med tilsatte frynser.

udsmykning

art af udsmykning broderi og applikation

broderimateriale uld og silke

broderisting fladsyning kontur på vrang

bemærkninger Der indgår tamburering i motiverne.

Opdater

 

frynsefarve: sort

frynsetype: T-4.6 Bødet m tilsat frynse

post nr: 87 tid:

kontaktperson: Inger

Antal frynser pr. 10 cm

foto ok

billede:

Digitale\D087-
vendsyssel 1957-
416.jpg

scannet

Digitale/D087-vendsyssel 1957-416.jpg


Id 90

museum Danske Folkedansere

mus nr 1X51

hjemsted ukendt

herred

amt

område

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 09-09-2004

registrator Anna margrethe Jonsson og Inger Thorup

sjalstype 1-1.2 Uld med broderi af uld og silke

bundfarve sort

materiale uld

vævning kipper

trådtæthed 15x15

facon 4-kantet

mål 2x81x169

kantafslutning 2 forskellige afslutninger

frynser

frynselængde 9

frynsemateriale uld

frynseudførelse T-tilsatte

frynsebeskrivelse 3-trådet hårdt tvundet uld. 2 tråde 
påsat kanten ved at trække bundtet 
igennem kanten med knuder på 
retsiden.

udsmykning

art af udsmykning broderi

broderimateriale uld og silke

broderisting fladsyning kontur på vrang

bemærkninger 2 vævebredde syet sammen med hollandsk kastning. Der er 
påsatte lidser der danner tern.

Opdater

 

frynsefarve: sort

frynsetype: T-1 Trukket gennem løkke (slyngestik)

post nr: 88 tid:

kontaktperson: Inger

Antal frynser pr. 10 cm

foto ok

billede:

Digitale\D088-DF1X51-
9.JPG

scannet

Digitale/D088-DF1X51-9.JPG


Id 91

museum Lolland-Falsters Stiftsmuseum Maribo

mus nr 16.681

hjemsted Pårup, Østofte 
sogn

herred Fuglelse

amt

område Lolland

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 08-06-2004

registrator Britt Zawada og Kirsten Dengsø

sjalstype 1-1.2 Uld med broderi af uld og silke

bundfarve mørkebrun

materiale uld

vævning kipper

trådtæthed 14x14

facon 3-kantet

mål 103x98

kantafslutning trevlekant

frynser

frynselængde 12

frynsemateriale uld

frynseudførelse S-stoffets tråde

frynsebeskrivelse Stoffet er trevlet ud og trådenderne er 
snoet til 12 cm lange frynser.

udsmykning

art af udsmykning broderi

broderimateriale uld og silke

broderisting fladsyning kontur på vrang

bemærkninger er klippet over til en trekant. Stort broderi i hjørnet, syet med 
uldgarn - og flammet uldgarn. Silketråden bliver brugt i hjørnets 
blomsterbroderi. Vi mener at den anden side var med et broderi 
til sorg, da der findes en enkelt blå kugle.

Opdater

 

frynsefarve: mørkebrun

frynsetype: S-2 Snoet m knude for enden

post nr: 89 tid:

kontaktperson: Anna-Margrethe

Antal frynser pr. 10 cm

foto ok

billede:

Digitale\D089-Lolland 
16.681-
1P2140093.JPG

scannet

Digitale/D089-Lolland 16.681-1P2140093.JPG


Id 92

museum Randers

mus nr 76:0502

hjemsted ukendt

herred

amt

område

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 12-08-2004

registrator Ingrid Skjærbæk og Lis Sonne Svendsen

sjalstype 1-1.2 Uld med broderi af uld og silke

bundfarve sort

materiale uld

vævning kipper

trådtæthed 11x11

facon 4-kantet

mål 154x140

kantafslutning 2 forskellige afslutninger

frynser

frynselængde 8

frynsemateriale uld

frynseudførelse T-tilsatte

frynsebeskrivelse frynseafstand 5-8 mm speciel knude.

udsmykning

art af udsmykning broderi

broderimateriale uld og silke

broderisting fladsyning kontur på vrang

bemærkninger 2 vævebredder syet sammen. Frynser er af 3-trådet uld. Sjalet 
har runde hjørner. 2 meget runde og 2 mindre runde.

Opdater

 

frynsefarve: sort

frynsetype: T-1 Trukket gennem løkke (slyngestik)

post nr: 90 tid: beg 1900-tal

kontaktperson: Lisbeth

Antal frynser pr. 10 cm 20

foto ok

billede:

Digitale\D090-Randers 
76-0502 b.jpg

scannet

Digitale/D090-Randers 76-0502 b.jpg


Id 93

museum Lemvig

mus nr 985LM

hjemsted

herred

amt

område

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 25-06-2004

registrator Irene Jørgensen og Karen S. Nielsen

sjalstype 1-1.3 Uld med broderi af silke

bundfarve sort

materiale uld

vævning kipper

trådtæthed fint

facon 4-kantet

mål 144x138

kantafslutning 2 forskellige afslutninger

frynser

frynselængde 6,5

frynsemateriale uld

frynseudførelse T-tilsatte

frynsebeskrivelse Knyttet med 3 rækker knuder. Sidder 
på en vævet kant. Kan være 
maskinfremstillet.

udsmykning

art af udsmykning broderi

broderimateriale silke

broderisting fladsyning ens på ret og vrang

bemærkninger Frynser kan være maskinfremstillet. Der er fransk syning og 
franske knuder i broderiet.

Opdater

 

frynsefarve: sort

frynsetype: T-6 Bånd m frynser

post nr: 91 tid:

kontaktperson: Inger

Antal frynser pr. 10 cm 6,5

foto ok

billede:

Digitale\D091-Lemvig 
985LM.jpg

scannet

Digitale/D091-Lemvig 985LM.jpg


Id 94

museum Vendsyssel historiske Museum

mus nr 1991/83

hjemsted Vestergård i 
Krustrup

herred

amt Hjørring

område Vendsyssel

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 13-09-2004

registrator Nanna Guldsmed Thomsen og Birte Jensen

sjalstype 1-1.3 Uld med broderi af silke

bundfarve creme-hvid

materiale uld

vævning kipper

trådtæthed fint

facon 4-kantet

mål 144x95

kantafslutning maskinsyning

frynser

frynselængde 11

frynsemateriale uld

frynseudførelse T-tilsatte

frynsebeskrivelse Knudekant med tilsatte frynser.

udsmykning

art af udsmykning broderi

broderimateriale silke

broderisting fladsyning kontur på vrang

bemærkninger Trådtæthed er 35x28. Rester af broderi i ombukket kant.

Opdater

 

frynsefarve: creme-hvid

frynsetype: T-4.3 Knyttet m 3 knuderækker

post nr: 92 tid:

kontaktperson: Inger

Antal frynser pr. 10 cm 10

foto ok

billede:

Digitale\D092-
vendsyssel 1991-
83.jpg

scannet

Digitale/D092-vendsyssel 1991-83.jpg


Id 95

museum Roskilde

mus nr 228-1931

hjemsted Gundsømagle

herred

amt

område

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 07-06-2004

registrator Ingelise Pedersen og Jette Bang

sjalstype 1-1.3 Uld med broderi af silke

bundfarve sort

materiale uld

vævning kipper

trådtæthed 16x16

facon 4-kantet

mål 170x168

kantafslutning andet

frynser

frynselængde 5

frynsemateriale uld

frynseudførelse T-tilsatte

frynsebeskrivelse Frynser trukket gennem en løkke, 
består af 4 tråde (2 til hver side) som 
bliver knyttet sammen med 2 tråde 
fra den næste frynse med en knude.

udsmykning

art af udsmykning broderi

broderimateriale silke

broderisting fladsyning ens på ret og vrang

bemærkninger Der er brugt franske knuder.

Opdater

 

frynsefarve: sort

frynsetype: T-4.1 Knyttet m 1 knuderække

post nr: 93 tid:

kontaktperson: Anna-Margrethe

Antal frynser pr. 10 cm

foto ok

billede:

Digitale\D093-roskilde 
228-1931.jpg

scannet

Digitale/D093-roskilde 228-1931.jpg


Id 96

museum Roskilde

mus nr 119-1958

hjemsted Roskilde

herred

amt

område

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 07-06-2004

registrator Ingelise Pedersen og Jette Bang

sjalstype 4-2 Franske trykte

bundfarve sort

materiale uld

vævning kipper

trådtæthed 13x16

facon 4-kantet

mål 178x175

kantafslutning trevlekant

frynser

frynselængde 2

frynsemateriale uld

frynseudførelse S-stoffets tråde

frynsebeskrivelse

udsmykning

art af udsmykning broderi og tryk

broderimateriale silke

broderisting fladsyning kontur på vrang

bemærkninger Broderiet er evt. tilkommet senere.

Opdater

 

frynsefarve: sort

frynsetype: S-3 Udfrynset af stoffets tråde

post nr: 94 tid:

kontaktperson: Anna-Margrethe

Antal frynser pr. 10 cm

foto ok

billede:

Digitale\D094-roskilde 
119-1958.jpg

scannet

Digitale/D094-roskilde 119-1958.jpg


Id 97

museum Næstved

mus nr 74:040

hjemsted Langeland

herred

amt

område

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 12-08-2004

registrator Britt Zawada og Kirsten Dengsø

sjalstype 1-1.3 Uld med broderi af silke

bundfarve creme-hvid

materiale uld

vævning kipper

trådtæthed fint

facon 4-kantet

mål 154x136

kantafslutning maskinsyning

frynser

frynselængde 20

frynsemateriale uld

frynseudførelse T-tilsatte

frynsebeskrivelse der er 6 rækker knuder.

udsmykning

art af udsmykning broderi

broderimateriale silke

broderisting fladsyning ens på ret og vrang

bemærkninger Trådtæthed 29x29. Der findes tamburering.

Opdater

 

frynsefarve: creme-hvid

frynsetype: T-4.5 Knyttet m flere end 4 knuderækker

post nr: 95 tid:

kontaktperson: Anna-Margrethe

Antal frynser pr. 10 cm

foto ok

billede:

Digitale\D095-næstved 
74-040-6.JPG

scannet

Digitale/D095-næstved 74-040-6.JPG


Id 98

museum Bovrup (Sognearkivet) Aabenraa

mus nr uden nr.

hjemsted

herred

amt

område

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato

registrator Karin Becker

sjalstype 1-1.3 Uld med broderi af silke

bundfarve creme-hvid

materiale uld

vævning ikke oplyst

trådtæthed ikke oplyst

facon 4-kantet

mål 150x155

kantafslutning ikke oplyst

frynser

frynselængde 6

frynsemateriale

frynseudførelse

frynsebeskrivelse

udsmykning

art af udsmykning broderi og applikation

broderimateriale silke

broderisting

bemærkninger

Opdater

 

frynsefarve: brun

frynsetype: T-9 Tilsat

post nr: 96 tid:

kontaktperson: Karin

Antal frynser pr. 10 cm

foto ok

billede:

Digitale\D096- Bovrup 
sognearkiv u. nr.jpg

scannet

Digitale/D096- Bovrup sognearkiv u. nr.jpg


Id 99

museum Taasinge

mus nr 3083

hjemsted ukendt

herred

amt

område

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 22-06-2004

registrator Britta Johansen og Inga Erichsen

sjalstype 1-1.4 Uld med broderi af andet

bundfarve brunrød

materiale uld

vævning lærred

trådtæthed fint

facon 4-kantet

mål 150x150

kantafslutning trevlekant

frynser

frynselængde 5

frynsemateriale uld

frynseudførelse T-tilsatte

frynsebeskrivelse 6 tyndes tråde trukket gennem stoffet 
og bundet med en knude. 13 frynser 
på 10 cm.

udsmykning

art af udsmykning broderi og applikation

broderimateriale andet

broderisting andet

bemærkninger Sildebenssting tamburering og applikation. Applikeret med 
mørkebrunt fløjl med guldpailletter.

Opdater

 

frynsefarve: brun

frynsetype: T-1 Trukket gennem løkke (slyngestik)

post nr: 97 tid: usikker

kontaktperson: Inga

Antal frynser pr. 10 cm 13

foto ok

billede:

Digitale\D097-
Taasinge 3083 b.JPG

scannet

Digitale/D097-Taasinge 3083 b.JPG


Id 100

museum Vendsyssel historiske Museum

mus nr 1954/196

hjemsted Hjørring

herred

amt

område

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 19-08-2004

registrator Nanna Guldsmed Thomsen og Birte Jensen

sjalstype 1-1.4 Uld med broderi af andet

bundfarve flere farver

materiale uld

vævning lærred

trådtæthed 13x16

facon 4-kantet

mål 147x147

kantafslutning ægkant

frynser

frynselængde 4

frynsemateriale uld

frynseudførelse T-tilsatte

frynsebeskrivelse 1 tråd er syet op i stoffet og knyttet - 
1 cm mellem.

udsmykning

art af udsmykning broderi og applikation

broderimateriale andet

broderisting andet

bemærkninger broderimaterialer hør og perler. Applikation i fløjel og uld. Kun 
mønster i det ene hjørne.

Opdater

 

frynsefarve: mørkebrun

frynsetype: T-1 Trukket gennem løkke (slyngestik)

post nr: 98 tid:

kontaktperson: Inger

Antal frynser pr. 10 cm 10

foto ok

billede:

Digitale\D098-
vendsyssel 1954-
196.jpg

scannet

Digitale/D098-vendsyssel 1954-196.jpg


Id 101

museum Djursland

mus nr 1983-310

hjemsted ukendt

herred

amt

område

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 17-08-2004

registrator Karin Friis-Hansen og Ingrid Skjærbæk

sjalstype 1-1.4 Uld med broderi af andet

bundfarve brun  og sort

materiale uld

vævning lærred

trådtæthed fint

facon 4-kantet

mål 166x154

kantafslutning 2 forskellige afslutninger

frynser

frynselængde 9

frynsemateriale uld

frynseudførelse T-tilsatte

frynsebeskrivelse tilsat med knude 0,5 cm mellemrum. 
Maskinfremstillet.

udsmykning

art af udsmykning broderi

broderimateriale andet

broderisting fladsyning ens på ret og vrang

bemærkninger Trådtæthed 9x19. Der er brugt kædesting. Bladapplikation i brun 
velour. Mm.

Opdater

 

frynsefarve: sort

frynsetype: T-1 Trukket gennem løkke (slyngestik)

post nr: 99 tid: beg 1900-tal

kontaktperson: Lisbeth

Antal frynser pr. 10 cm 20

foto ok

billede:

Digitale\D099-
Djursland 1983 - 310 
e.jpg

scannet

Digitale/D099-Djursland 1983 - 310 e.jpg


Id 102

museum Stege Museum Møn

mus nr 734

hjemsted Møn

herred

amt

område

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 24-06-2004

registrator Britt Zawada og Kirsten Dengsø

sjalstype 4-3 Franske m applikation

bundfarve rød

materiale uld

vævning kipper

trådtæthed fint

facon 4-kantet

mål 114x118

kantafslutning sømmet op med dobbelt ombuk

frynser

frynselængde 3

frynsemateriale uld

frynseudførelse A-andet

frynsebeskrivelse fint uld på et vævet bånd syet på 
borten.

udsmykning

art af udsmykning applikation

broderimateriale ikke oplyst

broderisting andet

bemærkninger Vævet brot 23,5 cm bred på de 2 sider, 4,5 cm bred på de 2 
sider, den smalle bort og det applikerede motiv har andre farver 
end den brede bort.

Opdater

 

frynsefarve: rød

frynsetype:

post nr: 100 tid:

kontaktperson: Anna-Margrethe

Antal frynser pr. 10 cm

foto ok

billede:

Digitale\D100-Stege 
734-1.JPG

scannet

Digitale/D100-Stege 734-1.JPG


Id 103

museum Aalborg

mus nr 8024

hjemsted Gjerå, Aså Melholt 
sogn

herred Dronninglund

amt Hjørring

område Nordjylland

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 13-05-2004

registrator Lene Aarup og Lis Sonne Svendsen

sjalstype 1-1.3 Uld med broderi af silke

bundfarve sort

materiale uld

vævning kipper

trådtæthed fint

facon 4-kantet

mål 161x163

kantafslutning 2 forskellige afslutninger

frynser

frynselængde 12

frynsemateriale uld

frynseudførelse T-tilsatte

frynsebeskrivelse 2 tråde er kæklet på kant med 1,2 cm 
mellemrum hængerløst under knuder.

udsmykning

art af udsmykning broderi og applikation

broderimateriale silke

broderisting andet

bemærkninger brede bånd af beige lærredsvævet uld (flonelslignende) syet på 
med lysegrønne kædesting. Herpå applikation af fløjelsfigurer 
uden sømmerum. Syet på med lysegrønne kædesting. 
Hjørnemotiv. Broderet med silke.

Opdater

 

frynsefarve: sort

frynsetype: T-1 Trukket gennem løkke (slyngestik)

post nr: 101 tid:

kontaktperson: Inger

Antal frynser pr. 10 cm 8

foto ok

billede:

Digitale\D101-aalborg 
8024-1.JPG

scannet

Digitale/D101-aalborg 8024-1.JPG


Id 104

museum Randers

mus nr 61:0050

hjemsted Harridslev

herred

amt

område

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 12-08-2004

registrator Ingrid Skjærbæk og Lis Sonne Svendsen

sjalstype 1-1.3 Uld med broderi af silke

bundfarve brun

materiale uld

vævning lærred

trådtæthed ikke oplyst

facon 4-kantet

mål 134x134

kantafslutning ægkant

frynser

frynselængde 5,5

frynsemateriale uld

frynseudførelse T-tilsatte

frynsebeskrivelse tilsat frynseafstand 1 cm.

udsmykning

art af udsmykning broderi og applikation

broderimateriale silke

broderisting andet

bemærkninger Tid oplyst til ca. 1850. Brun bund med violet kant og stribe. 
Applikation med perler og fløjl.

Opdater

 

frynsefarve: mørkegrøn

frynsetype: T-1 Trukket gennem løkke (slyngestik)

post nr: 102 tid: før 1870

kontaktperson: Lisbeth

Antal frynser pr. 10 cm 2

foto ok

billede:

Digitale\D102-Randers 
61-0050 a.jpg

scannet

Digitale/D102-Randers 61-0050 a.jpg


Id 105

museum Lolland-Falsters Stiftsmuseum Maribo

mus nr 25.726

hjemsted ukendt

herred

amt

område

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 08-06-2004

registrator Britt Zawada og Kirsten Dengsø

sjalstype 4-3 Franske m applikation

bundfarve rød

materiale uld

vævning kipper

trådtæthed 24x23

facon 4-kantet

mål 124x126

kantafslutning sømmet op med dobbelt ombuk

frynser

frynselængde 3,5

frynsemateriale uld

frynseudførelse S-stoffets tråde

frynsebeskrivelse

udsmykning

art af udsmykning applikation

broderimateriale andet

broderisting andet

bemærkninger

Opdater

 

frynsefarve: rød

frynsetype: T-6 Bånd m frynser

post nr: 103 tid:

kontaktperson: Anna-Margrethe

Antal frynser pr. 10 cm 0

foto ok

billede:

Digitale\D103-Lolland 
25.726-2.JPG

scannet

Digitale/D103-Lolland 25.726-2.JPG


Id 106

museum Aabenraa

mus nr 1461

hjemsted ukendt

herred

amt

område Sønderjylland

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 07-06-2004

registrator Bodil Viborg og Eva Christensen

sjalstype 1-4 Uld uden pynt

bundfarve mørkegrøn

materiale uld

vævning kipper

trådtæthed 10x10

facon 4-kantet

mål 186x183

kantafslutning 2 forskellige afslutninger

frynser

frynselængde 5,5

frynsemateriale uld

frynseudførelse T-tilsatte

frynsebeskrivelse snoet af 4-trådet garn, 1 cm 
mellemrum "fortsat" isætning.

udsmykning

art af udsmykning

broderimateriale

broderisting

bemærkninger Monogram i det ene hjørne J.

Opdater

 

frynsefarve: mørkegrøn

frynsetype: T-3 Sammanhængende snoet frynse

post nr: 104 tid: sen 1800-tal

kontaktperson: Karin

Antal frynser pr. 10 cm 10

foto ok

billede:

scannet



Id 107

museum Bangsbo - Fredrikshavn

mus nr 3944-1959

hjemsted Hjørring

herred

amt

område Nordjylland

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 18-08-2004

registrator Nanna Guldsmed Thomsen og Birte Jensen

sjalstype 1-4 Uld uden pynt

bundfarve meleret

materiale uld

vævning kipper

trådtæthed ikke oplyst

facon 4-kantet

mål 165x170

kantafslutning trevlekant

frynser

frynselængde 9

frynsemateriale uld

frynseudførelse S-stoffets tråde

frynsebeskrivelse snoede også snoede i kant af 
islættråde.

udsmykning

art af udsmykning

broderimateriale

broderisting

bemærkninger 1875-80.

Opdater

 

frynsefarve:

frynsetype:

post nr: 105 tid:

kontaktperson: Inger

Antal frynser pr. 10 cm

foto ok

billede:

Digitale\D105-bangsbo 
3944-1959.jpg

scannet

Digitale/D105-bangsbo 3944-1959.jpg


Id 108

museum Nationalmuseet

mus nr 135/1981

hjemsted Espeagergård, 
Sigerslevvester 
sogn

herred Lynge-Kronborg

amt Frederiksborg og "

område Nordsjælland

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato

registrator Lene Klem og Ann-Marie Enggard

sjalstype 1-4 Uld uden pynt

bundfarve sort

materiale uld

vævning kipper

trådtæthed

facon 4-kantet

mål 183x167

kantafslutning

frynser

frynselængde 10

frynsemateriale uld

frynseudførelse S-stoffets tråde

frynsebeskrivelse snoede frynser af stoffets tråde.

udsmykning

art af udsmykning

broderimateriale

broderisting

bemærkninger farve grå-sort. Har tilhørt Marie Nielsen f. 1850 gift 1880. Sjalet 
har været brugt som dagligt overtøj.

Opdater

 

frynsefarve: sort

frynsetype:

post nr: 106 tid: sen 1800-tal

kontaktperson: Anna-Margrethe

Antal frynser pr. 10 cm 0

foto ok

billede:

scannet



Id 109

museum Herning

mus nr 44-1944

hjemsted Sunds, Hammerum

herred

amt

område Vestjylland

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 27-07-2004

registrator Irene Jørgensen og Karen S. Nielsen

sjalstype 1-3.5 Uld vævede andet

bundfarve brunrød

materiale uld

vævning kipper

trådtæthed 14x14

facon 4-kantet

mål 130x130

kantafslutning trevlekant

frynser

frynselængde 7

frynsemateriale uld

frynseudførelse S-stoffets tråde

frynsebeskrivelse

udsmykning

art af udsmykning

broderimateriale

broderisting

bemærkninger

Opdater

 

frynsefarve:

frynsetype:

post nr: 107 tid:

kontaktperson: Inger

Antal frynser pr. 10 cm 0

foto ok

billede:

Digitale\D107-herning 
44-1944-2.jpg

scannet

Digitale/D107-herning 44-1944-2.jpg


Id 110

museum Nordsjællands Folkemuseum Hillerød

mus nr 74/49

hjemsted ukendt

herred

amt

område

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 28-08-2004

registrator Jytte Rahbech og Henny Thygesen

sjalstype 1-4 Uld uden pynt

bundfarve brun

materiale uld

vævning kipper

trådtæthed ikke oplyst

facon 4-kantet

mål 160x160

kantafslutning ikke oplyst

frynser

frynselængde 0

frynsemateriale

frynseudførelse

frynsebeskrivelse

udsmykning

art af udsmykning

broderimateriale

broderisting

bemærkninger ingen udsmykning

Opdater

 

frynsefarve:

frynsetype: S-2 Snoet m knude for enden

post nr: 108 tid:

kontaktperson: Anna-Margrethe

Antal frynser pr. 10 cm 0

foto ok

billede:

Digitale\D108-
Nordsj.74-49-1.JPG

scannet

Digitale/D108-Nordsj.74-49-1.JPG


Id 111

museum Ærø

mus nr 3456

hjemsted ukendt

herred

amt

område

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 15-06-2004

registrator Ketty Weile, Britta Johansen og Inga Erichsen

sjalstype 1-4 Uld uden pynt

bundfarve sort

materiale uld

vævning kipper

trådtæthed 15x15

facon 4-kantet

mål 76,5x2x158

kantafslutning 2 forskellige afslutninger

frynser

frynselængde 10

frynsemateriale uld

frynseudførelse

frynsebeskrivelse 2 tråde trukket gennem stofkanten og 
bundet + 3 rækker tælle knuder. 
Afstand 1 cm. 4 tråde i hver.

udsmykning

art af udsmykning

broderimateriale

broderisting

bemærkninger 2 vævebredder.

Opdater

 

frynsefarve: sort

frynsetype: T-4.3 Knyttet m 3 knuderækker

post nr: 109 tid: usikker

kontaktperson: Inga

Antal frynser pr. 10 cm 10

foto ok

billede:

Digitale\D109-
Ærøskøbing 3456.JPG

scannet

Digitale/D109-Ærøskøbing 3456.JPG


Id 112

museum Aalborg

mus nr 8114

hjemsted Kjær herred

herred Kjær

amt Ålborg

område

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 13-05-2004

registrator Lene Aarup og Lis Sonne Svendsen

sjalstype 1-3.1 Uld vævede Ternede

bundfarve flere farver

materiale uld

vævning andet

trådtæthed 9x9

facon 4-kantet

mål 108x105

kantafslutning trevlekant

frynser

frynselængde 5

frynsemateriale uld

frynseudførelse S-stoffets tråde

frynsebeskrivelse stoffets kanter er trevlet til 5 cm lange 
frynser. Ingen knuder

udsmykning

art af udsmykning

broderimateriale

broderisting

bemærkninger

Opdater

 

frynsefarve: flere farver

frynsetype: S-3 Udfrynset af stoffets tråde

post nr: 110 tid:

kontaktperson: Inger

Antal frynser pr. 10 cm

foto ok

billede:

Digitale\D110-aalborg 
8114-1.JPG

scannet

Digitale/D110-aalborg 8114-1.JPG


Id 113

museum Nordfyns Museum Bogense

mus nr A5541

hjemsted ukendt

herred

amt

område

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 02-06-2004

registrator Ketty Weile, Britta Johansen og Inga Erichsen

sjalstype 1-3.1 Uld vævede Ternede

bundfarve flere farver

materiale uld

vævning kipper

trådtæthed fint

facon 4-kantet

mål 91x123

kantafslutning 2 forskellige afslutninger

frynser

frynselængde 10

frynsemateriale uld

frynseudførelse F-flere

frynsebeskrivelse Langs ægkanterne er frynserne syet i 
og snoet bagefter - på de afklippede 
sider er stoffets tråde trevlet op og 
snoet sammen.

udsmykning

art af udsmykning

broderimateriale

broderisting

bemærkninger ternet metervare? Evt. af nyere dato.

Opdater

 

frynsefarve: flere farver

frynsetype: A-1 Anden frynse

post nr: 111 tid: beg 1900-tal

kontaktperson: Inga

Antal frynser pr. 10 cm 0

foto ok

billede:

Digitale\D111-
Bogense A 5541.JPG

scannet

Digitale/D111-Bogense A 5541.JPG


Id 114

museum Holstebro

mus nr 15.701

hjemsted Holstebro

herred

amt

område Vestjylland

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 30-08-2004

registrator Irene Jørgensen og Karen S. Nielsen

sjalstype 1-4 Uld uden pynt

bundfarve brunrød

materiale uld

vævning kipper

trådtæthed 11x11

facon 4-kantet

mål 160x162

kantafslutning trevlekant

frynser

frynselængde 12

frynsemateriale uld

frynseudførelse S-stoffets tråde

frynsebeskrivelse Frynserne er trevlet ud af stofet af 8-
10 tråde, længden er ca. 11 cm på de 
2 sider og ca. 13 cm på de 2 andre 
sider.

udsmykning

art af udsmykning

broderimateriale

broderisting

bemærkninger 13 cm fra kanten er der en 14 cm bred stribe rustrød indvævet, 
på alle 4 sider. Sjalet er plaid-lignende og meget slidt og der er 
klippet i det.

Opdater

 

frynsefarve: brunrød

frynsetype: S-3 Udfrynset af stoffets tråde

post nr: 112 tid:

kontaktperson: Inger

Antal frynser pr. 10 cm

foto ok

billede:

Digitale\D112-
holstebro 15.701.jpg

scannet

Digitale/D112-holstebro 15.701.jpg


Id 115

museum Herning

mus nr 2000X15

hjemsted Avlum sogn

herred Hammerum

amt Ringkøbing

område Vestjylland

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 27-07-2004

registrator Irene Jørgensen og Karen S. Nielsen

sjalstype 1-4 Uld uden pynt

bundfarve sort

materiale uld

vævning kipper

trådtæthed 12x12

facon 4-kantet

mål 150x154

kantafslutning trevlekant

frynser

frynselængde 11

frynsemateriale uld

frynseudførelse S-stoffets tråde

frynsebeskrivelse 2 trådet uldgarn (4 tråde der er snoet) 
på de 2 sider er frynserne klippet 11 
cm lange på de andre 2 sider er 
frynserne 10. Og ikke klippet op.

udsmykning

art af udsmykning

broderimateriale

broderisting

bemærkninger

Opdater

 

frynsefarve: sort

frynsetype:

post nr: 113 tid:

kontaktperson: Inger

Antal frynser pr. 10 cm 0

foto ok

billede:

Digitale\D113-herning 
2000x15-1.jpg

scannet

Digitale/D113-herning 2000x15-1.jpg


Id 116

museum Herning

mus nr 2000X16

hjemsted Vildbjerg

herred Hammerum

amt Ringkøbing

område Vestjylland

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 10-08-2004

registrator Irene Jørgensen og Karen S. Nielsen

sjalstype 1-4 Uld uden pynt

bundfarve sort

materiale uld

vævning andet

trådtæthed 18x18

facon 4-kantet

mål 165x154

kantafslutning trevlekant

frynser

frynselængde 6

frynsemateriale uld

frynseudførelse S-stoffets tråde

frynsebeskrivelse stoffet er trevlet op til frynser, ingen 
knuder ca. 6 cm.

udsmykning

art af udsmykning

broderimateriale

broderisting

bemærkninger Sjalet er syet sammen af 2 bredder.

Opdater

 

frynsefarve: sort

frynsetype:

post nr: 114 tid:

kontaktperson: Inger

Antal frynser pr. 10 cm 0

foto ok

billede:

Digitale\D114-herning 
2000x16-1.jpg

scannet

Digitale/D114-herning 2000x16-1.jpg


Id 117

museum Herning

mus nr 2000X17

hjemsted Vildbjerg

herred Hammerum

amt Ringkøbing

område Vestjylland

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 10-08-2004

registrator Irene Jørgensen og Karen S. Nielsen

sjalstype 1-3.1 Uld vævede Ternede

bundfarve flere farver

materiale uld

vævning kipper

trådtæthed 12x10

facon 4-kantet

mål 180x180

kantafslutning 2 forskellige afslutninger

frynser

frynselængde 13

frynsemateriale uld

frynseudførelse T-tilsatte

frynsebeskrivelse er lavet af vævegranet ca. 1-1,5 cm 
imellem.

udsmykning

art af udsmykning

broderimateriale

broderisting

bemærkninger Sjalet er syet sammen af 2 bredder af 90 cm.

Opdater

 

frynsefarve: flere farver

frynsetype:

post nr: 115 tid:

kontaktperson: Inger

Antal frynser pr. 10 cm 2

foto ok

billede:

Digitale\D115-herning 
2000x17-1.jpg

scannet

Digitale/D115-herning 2000x17-1.jpg


Id 118

museum Herning

mus nr 2000X18

hjemsted Vildbjerg

herred Hammerum

amt Ringkøbing

område Vestjylland

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 10-08-2004

registrator Irene Jørgensen og Karen S. Nielsen

sjalstype 1-4 Uld uden pynt

bundfarve brun

materiale uld

vævning kipper

trådtæthed 10x10

facon 4-kantet

mål 154x160

kantafslutning 2 forskellige afslutninger

frynser

frynselængde 12

frynsemateriale uld

frynseudførelse T-tilsatte

frynsebeskrivelse af 8 tråde, 1 knude pr. cm af 
vævegarnet.

udsmykning

art af udsmykning

broderimateriale

broderisting

bemærkninger Sjalet er syet sammen af 2 bredder.

Opdater

 

frynsefarve: ikke oplyst

frynsetype: T-1 Trukket gennem løkke (slyngestik)

post nr: 116 tid:

kontaktperson: Inger

Antal frynser pr. 10 cm 10

foto ok

billede:

Digitale\D116-herning 
2000x18-2.jpg

scannet

Digitale/D116-herning 2000x18-2.jpg


Id 119

museum Herning

mus nr 145-1931

hjemsted Hoven

herred Nørre-Horne

amt Ringkøbing

område Vestjylland

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 10-08-2004

registrator Irene Jørgensen og Karen S. Nielsen

sjalstype 1-3.4 uld vævede Damask/jacquard

bundfarve flere farver

materiale uld

vævning andet

trådtæthed ikke oplyst

facon 4-kantet

mål 140x148

kantafslutning 2 forskellige afslutninger

frynser

frynselængde 17

frynsemateriale uld

frynseudførelse T-tilsatte

frynsebeskrivelse af vævegarn så tynd som sytråd isat 
med 3 cm imellem.

udsmykning

art af udsmykning

broderimateriale

broderisting

bemærkninger farven er brun-sort

Opdater

 

frynsefarve: flere farver

frynsetype:

post nr: 117 tid:

kontaktperson: Inger

Antal frynser pr. 10 cm 3,3

foto ok

billede:

Digitale\D117-herning 
145-1931-2.jpg

scannet

Digitale/D117-herning 145-1931-2.jpg


Id 120

museum Herning

mus nr 3219x1

hjemsted ukendt

herred

amt

område

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 10-08-2004

registrator Irene Jørgensen og Karen S. Nielsen

sjalstype 1-4 Uld uden pynt

bundfarve meleret

materiale uld

vævning kipper

trådtæthed 10x10

facon 4-kantet

mål 148x136

kantafslutning sømmet op med enkelt ombuk

frynser

frynselængde 0

frynsemateriale uld

frynseudførelse T-tilsatte

frynsebeskrivelse snoet af 2 trådet garn, 4 tråde 
tykkelse ca. 3-4 mm.

udsmykning

art af udsmykning

broderimateriale

broderisting

bemærkninger meget tykt ligner mest et tæppe.

Opdater

 

frynsefarve: meleret

frynsetype:

post nr: 118 tid:

kontaktperson: Inger

Antal frynser pr. 10 cm 0

foto ok

billede:

Digitale\D118-
herning3219x1.jpg

scannet

Digitale/D118-herning3219x1.jpg


Id 121

museum Sønderborg Slot

mus nr 527M1

hjemsted Torup ved 
Svenstrup, Als

herred Als-Nørre

amt Sønderborg

område Sønderjylland

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 18-05-2004

registrator Grete Hansen, Kirsten Engel og Kirsten Clausen

sjalstype 1-3.4 uld vævede Damask/jacquard

bundfarve sort

materiale uld

vævning andet

trådtæthed ikke oplyst

facon 4-kantet

mål 2x82x160

kantafslutning 2 forskellige afslutninger

frynser

frynselængde 9

frynsemateriale uld

frynseudførelse T-tilsatte

frynsebeskrivelse 8 tråde trukket dobbelt igennem og 
trendflettet.

udsmykning

art af udsmykning

broderimateriale

broderisting

bemærkninger Hjemmespundet uld. Vævning er gåseøje - lille. Fryner med 
trendfletning. Sjalet er vævet i 2 baner der er kastet sammen. 
Farvet efter vævning. Fint udført.

Opdater

 

frynsefarve: sort

frynsetype: T-9 Tilsat

post nr: 119 tid:

kontaktperson: Karin

Antal frynser pr. 10 cm

foto ok

billede:

Digitale\D119-
sønderborg 
527M1.jpg.jpg

scannet

Digitale/D119-sønderborg 527M1.jpg.jpg


Id 122

museum Sønderborg Slot

mus nr 296 M12

hjemsted Østerholm, Als

herred

amt

område Sønderjylland

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 18-05-2004

registrator Grete Hansen, Kirsten Engel og Kirsten Clausen

sjalstype 1-3.1 Uld vævede Ternede

bundfarve flere farver

materiale uld

vævning kipper

trådtæthed 24x23

facon 4-kantet

mål

kantafslutning 2 forskellige afslutninger

frynser

frynselængde 15

frynsemateriale uld

frynseudførelse T-tilsatte

frynsebeskrivelse sammenbundet trendfletning

udsmykning

art af udsmykning

broderimateriale

broderisting

bemærkninger Sjalet er ternet. Farverne er mørk drap bundfarve, mørlebrun og 
almueblå samt en enkelt hvid tråd.

Opdater

 

frynsefarve: flere farver

frynsetype: T-9 Tilsat

post nr: 120 tid:

kontaktperson: Karin

Antal frynser pr. 10 cm 0

foto ok

billede:

Digitale\D120-
sønderborg 296 M 12 
a.jpg

scannet

Digitale/D120-sønderborg 296 M 12 a.jpg


Id 123

museum Sønderborg Slot

mus nr 296 M10

hjemsted Østerholm, Als

herred

amt Sønderborg

område Sønderjylland

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 18-05-2004

registrator Grete Hansen, Kirsten Engel og Kirsten Clausen

sjalstype 1-3.1 Uld vævede Ternede

bundfarve flere farver

materiale uld

vævning kipper

trådtæthed 14x14

facon 4-kantet

mål 144x150

kantafslutning trevlekant

frynser

frynselængde 8

frynsemateriale uld

frynseudførelse S-stoffets tråde

frynsebeskrivelse Snoede islæts- og trendtråde

udsmykning

art af udsmykning

broderimateriale

broderisting

bemærkninger

Opdater

 

frynsefarve: flere farver

frynsetype: S-2 Snoet m knude for enden

post nr: 121 tid: beg 1900-tal

kontaktperson: Karin

Antal frynser pr. 10 cm

foto ok

billede:

Digitale\D121-
sønderborg 296 M 10 
b.jpg

scannet

Digitale/D121-sønderborg 296 M 10 b.jpg


Id 124

museum Ribe Anikvariske Samling

mus nr E4870

hjemsted Nederdammen 
Ribe

herred

amt Ribe

område Sønderjylland

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 06-08-2004

registrator Karin Becker og Hanne Lorenzen

sjalstype 1-4 Uld uden pynt

bundfarve sort

materiale uld

vævning kipper

trådtæthed 11x12

facon 4-kantet

mål 152x152

kantafslutning trevlekant

frynser

frynselængde 10

frynsemateriale uld

frynseudførelse S-stoffets tråde

frynsebeskrivelse Tvundet ca. 22 pr. 10 cm

udsmykning

art af udsmykning

broderimateriale

broderisting

bemærkninger uens vævet.

Opdater

 

frynsefarve: sort

frynsetype: S-2 Snoet m knude for enden

post nr: 122 tid:

kontaktperson: Karin

Antal frynser pr. 10 cm 22

foto ok

billede:

scannet



Id 125

museum Nordsjællands Folkemuseum Hillerød

mus nr 74/43

hjemsted ukendt

herred

amt

område

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 28-08-2004

registrator Jytte Rahbech og Henny Thygesen

sjalstype 1-4 Uld uden pynt

bundfarve rød

materiale uld

vævning kipper

trådtæthed 10x10

facon 3-kantet

mål 166x76

kantafslutning sømmet op med dobbelt ombuk

frynser

frynselængde 4

frynsemateriale uld

frynseudførelse S-stoffets tråde

frynsebeskrivelse snoede frynser af 2 trendtråde i den 
ene side og 2 islæystråde i den 
anden, afsluttet med knude.

udsmykning

art af udsmykning

broderimateriale

broderisting

bemærkninger

Opdater

 

frynsefarve: rød

frynsetype: F-3 T-2+S2

post nr: 123 tid:

kontaktperson: Anna-Margrethe

Antal frynser pr. 10 cm 0

foto ok

billede:

Digitale\D123-nordsj. 
74-43-2.JPG

scannet

Digitale/D123-nordsj. 74-43-2.JPG


Id 126

museum Greve

mus nr 1077x3

hjemsted ukendt

herred

amt

område

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 26-08-2004

registrator Lone Nielsen

sjalstype 1-4 Uld uden pynt

bundfarve sort

materiale uld

vævning kipper

trådtæthed 24x18

facon 4-kantet

mål 141x131

kantafslutning

frynser

frynselængde 10

frynsemateriale uld

frynseudførelse S-stoffets tråde

frynsebeskrivelse ca. 1 cm fra islæt er trendtrådene 
samlet med en knude. Bundtet er delt 
og samlet med halvdelen af trådene 
fra nabobundtet ca. 1 cm fra første 
knude. I hver frynde er optrevlede 
tråde fra 20 trendtråde. Trådene er for 

udsmykning

art af udsmykning

broderimateriale

broderisting

bemærkninger Trådtæthed 10x22?

Opdater

 

frynsefarve: sort

frynsetype:

post nr: 124 tid:

kontaktperson: Anna-Margrethe

Antal frynser pr. 10 cm 0

foto ok

billede:

scannet



Id 127

museum Vendsyssel historiske Museum

mus nr 1954/192

hjemsted Hjørring?

herred

amt

område

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 18-08-2004

registrator Nanna Guldsmed Thomsen og Birte Jensen

sjalstype 1-5 Uld m andet.

bundfarve flere farver

materiale uld

vævning dobbeltvævet

trådtæthed fint

facon 4-kantet

mål 139x145

kantafslutning trevlekant

frynser

frynselængde 8

frynsemateriale uld

frynseudførelse S-stoffets tråde

frynsebeskrivelse frynser med 1 cm mellemrum. 1 
knude.

udsmykning

art af udsmykning andet

broderimateriale

broderisting ikke oplyst

bemærkninger Dobbeltvæv, finvæv.

Opdater

 

frynsefarve: flere farver

frynsetype: T-1 Trukket gennem løkke (slyngestik)

post nr: 125 tid:

kontaktperson: Inger

Antal frynser pr. 10 cm 10

foto ok

billede:

Digitale\D125-
vendsyssel 1954-192-
1.jpg

scannet

Digitale/D125-vendsyssel 1954-192-1.jpg


Id 128

museum Thisted

mus nr 3003x35

hjemsted ukendt

herred

amt

område

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 26-10-2004

registrator Betty Brander

sjalstype 1-4 Uld uden pynt

bundfarve meleret

materiale uld

vævning kipper

trådtæthed 16x16

facon 4-kantet

mål 177x150

kantafslutning sømmet op med dobbelt ombuk

frynser

frynselængde 5

frynsemateriale uld

frynseudførelse T-tilsatte

frynsebeskrivelse frynser meget sjusket lavet.

udsmykning

art af udsmykning andet

broderimateriale ikke oplyst

broderisting andet

bemærkninger der er broderet IK med kontursting i et hjørne. Syet sammen af 2 
vævebredder a 78 cm - på maskine.

Opdater

 

frynsefarve: brun

frynsetype:

post nr: 126 tid:

kontaktperson: Inger

Antal frynser pr. 10 cm 0

foto ok

billede:

Digitale\D126-thisted 
3003x35.jpg

scannet

Digitale/D126-thisted 3003x35.jpg


Id 129

museum Mors

mus nr 379+6

hjemsted Øster Hunderup, 
Gørsby sogn

herred Morsø Nørre-

amt Thisted

område

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 18-10-2004

registrator Betty Brander

sjalstype 1-4 Uld uden pynt

bundfarve brun

materiale uld

vævning kipper

trådtæthed 10x10

facon 4-kantet

mål 180x180

kantafslutning 2 forskellige afslutninger

frynser

frynselængde 0

frynsemateriale uld

frynseudførelse T-tilsatte

frynsebeskrivelse stærk tvunden tråd isat om kanten 
med væveknude 0,5 cm imellem

udsmykning

art af udsmykning

broderimateriale

broderisting

bemærkninger repareret

Opdater

 

frynsefarve: grøn

frynsetype: T-5 Hæklede

post nr: 127 tid:

kontaktperson: Inger

Antal frynser pr. 10 cm

foto ok

billede:

Digitale\D127-mors 
379x6.jpg

scannet

Digitale/D127-mors 379x6.jpg


Id 130

museum Mors

mus nr 1796x15

hjemsted ukendt

herred

amt

område

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 18-10-2004

registrator Betty Brander

sjalstype 1-4 Uld uden pynt

bundfarve brun

materiale uld

vævning kipper

trådtæthed 12x12

facon 4-kantet

mål 160x154

kantafslutning 2 forskellige afslutninger

frynser

frynselængde 8

frynsemateriale uld

frynseudførelse T-tilsatte

frynsebeskrivelse alm. Væveknude

udsmykning

art af udsmykning

broderimateriale

broderisting

bemærkninger 2 bredder syet sammen 80+80.

Opdater

 

frynsefarve: brun

frynsetype: T-1 Trukket gennem løkke (slyngestik)

post nr: 128 tid:

kontaktperson: Inger

Antal frynser pr. 10 cm 0

foto ok

billede:

Digitale\D128-mors 
1796x15.jpg

scannet

Digitale/D128-mors 1796x15.jpg


Id 131

museum Thisted

mus nr 3003x36

hjemsted ukendt

herred

amt

område

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 26-10-2004

registrator Betty Brander

sjalstype 1-4 Uld uden pynt

bundfarve meleret

materiale uld

vævning kipper

trådtæthed 24x20

facon 4-kantet

mål 184x167

kantafslutning sømmet op med dobbelt ombuk

frynser

frynselængde 10

frynsemateriale uld

frynseudførelse T-tilsatte

frynsebeskrivelse sat igennem stoffet dobbelt og 
igennem løkken

udsmykning

art af udsmykning

broderimateriale

broderisting

bemærkninger syet sammen af 2 vævebredder på 83 cm.

Opdater

 

frynsefarve: brun

frynsetype:

post nr: 129 tid:

kontaktperson: Inger

Antal frynser pr. 10 cm 0

foto ok

billede:

Digitale\D129-thisted 
3003x36.jpg

scannet

Digitale/D129-thisted 3003x36.jpg


Id 132

museum Mors

mus nr 291a-I14

hjemsted ukendt

herred

amt

område

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 20-10-2004

registrator Betty Brander

sjalstype 1-1.2 Uld med broderi af uld og silke

bundfarve sort

materiale uld

vævning kipper

trådtæthed 14x14

facon 4-kantet

mål 63x53

kantafslutning ikke oplyst

frynser

frynselængde 0

frynsemateriale

frynseudførelse

frynsebeskrivelse

udsmykning

art af udsmykning andet

broderimateriale uld og silke

broderisting korssting hele

bemærkninger Omsyet til pudebetræk

Opdater

 

frynsefarve:

frynsetype: Ingen frynser

post nr: 130 tid:

kontaktperson: Inger

Antal frynser pr. 10 cm 0

foto ok

billede:

Digitale\D130-mors 
291a-I14.jpg

scannet

Digitale/D130-mors 291a-I14.jpg


Id 133

museum Mors

mus nr 2324x12

hjemsted Øster Jølby sogn

herred

amt Thisted

område

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 20-10-2004

registrator Betty Brander

sjalstype 1-1.1 Uld med broderi af uld

bundfarve blå

materiale uld

vævning kipper

trådtæthed 10x10

facon 4-kantet

mål 130x132

kantafslutning sømmet op med dobbelt ombuk

frynser

frynselængde 7,5

frynsemateriale uld

frynseudførelse S-stoffets tråde

frynsebeskrivelse alm. Væveknude

udsmykning

art af udsmykning broderi

broderimateriale uld

broderisting fladsyning ens på ret og vrang

bemærkninger Brun med grøn stribe og lilla kant.

Opdater

 

frynsefarve: brun

frynsetype: S-1Knude i stofkant

post nr: 131 tid:

kontaktperson: Inger

Antal frynser pr. 10 cm 10

foto ok

billede:

Digitale\D131-mors 
2324x12.jpg

scannet

Digitale/D131-mors 2324x12.jpg


Id 134

museum Mors

mus nr 2264x10

hjemsted Dråby sogn

herred Morsø Nørre-

amt Thisted

område

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 18-10-2004

registrator Betty Brander

sjalstype 1-1.1 Uld med broderi af uld

bundfarve brun

materiale uld

vævning kipper

trådtæthed 10x10

facon 4-kantet

mål 160x160

kantafslutning trevlekant

frynser

frynselængde 10

frynsemateriale uld

frynseudførelse S-stoffets tråde

frynsebeskrivelse af vævetråde både islæt og trend. 16 
tråde i hver frynse

udsmykning

art af udsmykning broderi

broderimateriale uld

broderisting andet

bemærkninger Kædesting. 6,5 cm fra kant er 10 cm bort med broderi i det ene 
hjørne med 23 cm i mellem i modsatte hjørne 3 små blomster.

Opdater

 

frynsefarve: brun

frynsetype: S-1Knude i stofkant

post nr: 132 tid:

kontaktperson: Inger

Antal frynser pr. 10 cm 6,5

foto ok

billede:

Digitale\D132-mors 
2264x10.jpg

scannet

Digitale/D132-mors 2264x10.jpg


Id 135

museum Mors

mus nr 78x2

hjemsted ukendt

herred

amt

område

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 18-10-2004

registrator Betty Brander

sjalstype 1-1.1 Uld med broderi af uld

bundfarve mørkegrøn

materiale uld

vævning kipper

trådtæthed 10x10

facon 4-kantet

mål 175x175

kantafslutning 2 forskellige afslutninger

frynser

frynselængde 12

frynsemateriale uld

frynseudførelse T-tilsatte

frynsebeskrivelse stærk snoet tråd isat kanten

udsmykning

art af udsmykning broderi

broderimateriale uld

broderisting andet

bemærkninger lærredsvævet bort påsyet med kædesting med lys tråd. Broderet 
i et hjørne 9 blomstermotiver

Opdater

 

frynsefarve: mørkegrøn

frynsetype: T-1 Trukket gennem løkke (slyngestik)

post nr: 133 tid:

kontaktperson: Inger

Antal frynser pr. 10 cm

foto ok

billede:

Digitale\D133-mors 
78x2.jpg

scannet

Digitale/D133-mors 78x2.jpg


Id 136

museum Mors

mus nr 21x308

hjemsted Øster Gølby 
Galtrup Sogn

herred Morsø Nørre-

amt Thisted

område

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 18-10-2004

registrator Betty Brander

sjalstype 1-1.1 Uld med broderi af uld

bundfarve sort

materiale uld

vævning kipper

trådtæthed 10x10

facon 4-kantet

mål 150x144

kantafslutning 2 forskellige afslutninger

frynser

frynselængde 10

frynsemateriale uld

frynseudførelse T-tilsatte

frynsebeskrivelse der er hæklet en kant rundt hvoril 
hårdt tvunden frynse er isat.

udsmykning

art af udsmykning broderi

broderimateriale uld

broderisting fladsyning kontur på vrang

bemærkninger syet sammen af 2 vævebredder. Broderet hjørne.

Opdater

 

frynsefarve: sort

frynsetype: T-5 Hæklede

post nr: 134 tid:

kontaktperson: Inger

Antal frynser pr. 10 cm

foto ok

billede:

Digitale\D134-mors 
21x308.jpg

scannet

Digitale/D134-mors 21x308.jpg


Id 137

museum Mors

mus nr 539a II8

hjemsted ukendt

herred

amt

område

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 20-10-2004

registrator Betty Brander

sjalstype 1-1.1 Uld med broderi af uld

bundfarve mørk-blå

materiale uld

vævning kipper

trådtæthed 12x12

facon 3-kantet

mål 150x238

kantafslutning 3 forskellige afslutninger

frynser

frynselængde 12

frynsemateriale uld

frynseudførelse T-tilsatte

frynsebeskrivelse tilsatte og knyttet i 5 rækker langs 2 
korte sider.

udsmykning

art af udsmykning broderi

broderimateriale uld

broderisting andet

bemærkninger stort hjørnemotiv + 4 små blomster - buketter til hver side. HH nr. 
1972.

Opdater

 

frynsefarve: sort

frynsetype: T-4.4 Knyttet m 4 knuderækker

post nr: 135 tid:

kontaktperson: Inger

Antal frynser pr. 10 cm 20

foto ok

billede:

Digitale\D135-mors 
539a-II8.jpg

scannet

Digitale/D135-mors 539a-II8.jpg


Id 138

museum Mors

mus nr 371a - I247

hjemsted V. Jølby

herred

amt Thisted

område

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 18-10-2004

registrator Betty Brander

sjalstype 1-1.1 Uld med broderi af uld

bundfarve sort

materiale uld

vævning kipper

trådtæthed 16x16

facon 4-kantet

mål 162x165

kantafslutning sømmet op med dobbelt ombuk

frynser

frynselængde 11

frynsemateriale ikke oplyst

frynseudførelse T-tilsatte

frynsebeskrivelse der er kun frynser på 2 sider. Der er 
hæklet en kant  hvor stærkt snoede 
frynser er isat.

udsmykning

art af udsmykning broderi og applikation

broderimateriale uld

broderisting fladsyning kontur på vrang

bemærkninger Broderet i 2 modsatte hjørner. Applikeret med brun filt. 
Tambureret.

Opdater

 

frynsefarve: sort

frynsetype: F-5 T5+ingen frynse

post nr: 136 tid:

kontaktperson: Inger

Antal frynser pr. 10 cm

foto ok

billede:

Digitale\D136-mors 
371a-I247.jpg

scannet

Digitale/D136-mors 371a-I247.jpg


Id 139

museum Mors

mus nr 312a I230

hjemsted ukendt

herred

amt

område

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 20-10-2004

registrator Betty Brander

sjalstype 1-1.1 Uld med broderi af uld

bundfarve brun

materiale uld

vævning kipper

trådtæthed 14x14

facon 3-kantet

mål 121x203

kantafslutning 2 forskellige afslutninger

frynser

frynselængde 10

frynsemateriale uld

frynseudførelse T-tilsatte

frynsebeskrivelse sat til ombukket kant

udsmykning

art af udsmykning broderi

broderimateriale uld

broderisting fladsyning kontur på vrang

bemærkninger Små  blomsterbuketter strøet over hele tørklædet.

Opdater

 

frynsefarve: sort

frynsetype: T-1 Trukket gennem løkke (slyngestik)

post nr: 137 tid:

kontaktperson: Inger

Antal frynser pr. 10 cm 20

foto ok

billede:

Digitale\D137-mors 
312a-I230.jpg

scannet

Digitale/D137-mors 312a-I230.jpg


Id 140

museum Mors

mus nr 267a I13

hjemsted ukendt

herred

amt

område

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 20-10-2004

registrator Betty Brander

sjalstype 1-1.1 Uld med broderi af uld

bundfarve brun

materiale uld

vævning kipper

trådtæthed 12x14

facon 3-kantet

mål 96x150

kantafslutning sømmet op med dobbelt ombuk

frynser

frynselængde 0

frynsemateriale uld

frynseudførelse T-tilsatte

frynsebeskrivelse der er hæklet en kant 2 sider. 7 
rækker stangmasker hertil er frynser 
isat.

udsmykning

art af udsmykning broderi

broderimateriale uld

broderisting fladsyning kontur på vrang

bemærkninger Kontursting og kædesting.

Opdater

 

frynsefarve: sort

frynsetype: T-5 Hæklede

post nr: 138 tid:

kontaktperson: Inger

Antal frynser pr. 10 cm 20

foto ok

billede:

Digitale\D138-mors 
267a-I13.jpg

scannet

Digitale/D138-mors 267a-I13.jpg


Id 141

museum Mors

mus nr 253a I12

hjemsted ukendt

herred

amt

område

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 20-10-2004

registrator Betty Brander

sjalstype 1-1.1 Uld med broderi af uld

bundfarve brunrød

materiale uld

vævning lærred

trådtæthed 10x10

facon 3-kantet

mål 128x210

kantafslutning sømmet op med enkelt ombuk

frynser

frynselængde 8

frynsemateriale uld

frynseudførelse T-tilsatte

frynsebeskrivelse der er hæklet en kant ved 2 sider 
hvor frynserne er sat tæt i.

udsmykning

art af udsmykning broderi

broderimateriale uld

broderisting andet

bemærkninger er syet sammen af 5 stykker opkradset uld.

Opdater

 

frynsefarve: sort

frynsetype: T-5 Hæklede

post nr: 139 tid:

kontaktperson: Inger

Antal frynser pr. 10 cm 40

foto ok

billede:

Digitale\D139-mors 
253a-I12.jpg

scannet

Digitale/D139-mors 253a-I12.jpg


Id 142

museum Mors

mus nr 55a I3

hjemsted ukendt

herred

amt

område

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 20-10-2004

registrator Betty Brander

sjalstype 1-1.1 Uld med broderi af uld

bundfarve grøn

materiale uld

vævning lærred

trådtæthed 10x10

facon 3-kantet

mål 176x192

kantafslutning 3 forskellige afslutninger

frynser

frynselængde 8

frynsemateriale uld

frynseudførelse T-tilsatte

frynsebeskrivelse med 1 cm mellemrum knyttet om 
stoffet derefter igen knyttet sammen.

udsmykning

art af udsmykning broderi

broderimateriale uld

broderisting fladsyning kontur på vrang

bemærkninger Endvidere brugt kantille. Broderi i hjørnet der er lidt 
kniplingsgrund i blomst omsyet med kantille.

Opdater

 

frynsefarve: grøn

frynsetype: T-4.3 Knyttet m 3 knuderækker

post nr: 140 tid:

kontaktperson: Inger

Antal frynser pr. 10 cm 10

foto ok

billede:

Digitale\D140-mors 
55a-I3.jpg

scannet

Digitale/D140-mors 55a-I3.jpg


Id 143

museum Mors

mus nr 623a II234

hjemsted ukendt

herred

amt

område

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 20-10-2004

registrator Betty Brander

sjalstype 1-1.2 Uld med broderi af uld og silke

bundfarve sort

materiale uld

vævning kipper

trådtæthed 10x10

facon 4-kantet

mål 150x160

kantafslutning 2 forskellige afslutninger

frynser

frynselængde 10

frynsemateriale uld

frynseudførelse T-tilsatte

frynsebeskrivelse tilsatte med 3 knuder - væveknude

udsmykning

art af udsmykning broderi

broderimateriale uld og silke

broderisting korssting hele

bemærkninger Kontursting, kædesting og knuder. Meget stor udsmyknng i 2 
modsatte hjørner.

Opdater

 

frynsefarve: sort

frynsetype: T-4.2 Knyttet m 2 knuderækker

post nr: 141 tid:

kontaktperson: Inger

Antal frynser pr. 10 cm 10

foto ok

billede:

Digitale\D141-mors 
623a-II234-3.jpg

scannet

Digitale/D141-mors 623a-II234-3.jpg


Id 144

museum Mors

mus nr 370+1

hjemsted Todsø Tinghøjgård

herred Morsø Nørre-

amt Thisted

område

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 27-10-2004

registrator Betty Brander

sjalstype 1-1.3 Uld med broderi af silke

bundfarve sort

materiale uld

vævning kipper

trådtæthed 24x23

facon 4-kantet

mål 143x146

kantafslutning 2 forskellige afslutninger

frynser

frynselængde 15

frynsemateriale uld

frynseudførelse T-tilsatte

frynsebeskrivelse dobbelt tråd gennem stoffet alm 
væveknude derefter fordelt med 3 
gan knude.

udsmykning

art af udsmykning broderi

broderimateriale silke

broderisting fladsyning ens på ret og vrang

bemærkninger Damask vævet med striber. Broderet i et hjørne med sort silke.

Opdater

 

frynsefarve: sort

frynsetype: T-4.3 Knyttet m 3 knuderækker

post nr: 142 tid:

kontaktperson: Inger

Antal frynser pr. 10 cm 10

foto ok

billede:

Digitale\D142-mors 
370x1.jpg

scannet

Digitale/D142-mors 370x1.jpg


Id 145

museum Mors

mus nr 152a I7

hjemsted ukendt

herred

amt

område

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 27-10-2004

registrator Betty Brander

sjalstype 1-1.3 Uld med broderi af silke

bundfarve sort

materiale uld

vævning kipper

trådtæthed fint

facon 4-kantet

mål 144x156

kantafslutning 2 forskellige afslutninger

frynser

frynselængde 18

frynsemateriale uld

frynseudførelse T-tilsatte

frynsebeskrivelse Dobbelt tråd gennem stoffet alm. 
Væveknude + 3 rækker knuder.

udsmykning

art af udsmykning broderi

broderimateriale silke

broderisting fladsyning kontur på vrang

bemærkninger Trådtæthed 32x32. Damaskvævet med striber, broderede 
slomster og blade i 1 hjørne.

Opdater

 

frynsefarve: sort

frynsetype: T-4.3 Knyttet m 3 knuderækker

post nr: 143 tid:

kontaktperson: Inger

Antal frynser pr. 10 cm 10

foto ok

billede:

Digitale\D143-mors 
152a-I7.jpg

scannet

Digitale/D143-mors 152a-I7.jpg


Id 146

museum Mors

mus nr 523x1

hjemsted Solbjerg

herred Morsø Nørre-

amt Thisted

område

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 21-10-2004

registrator Betty Brander

sjalstype 1-1.3 Uld med broderi af silke

bundfarve brun

materiale uld

vævning kipper

trådtæthed ikke oplyst

facon 4-kantet

mål 98x104

kantafslutning 2 forskellige afslutninger

frynser

frynselængde 5

frynsemateriale silke

frynseudførelse T-tilsatte

frynsebeskrivelse et bånd med fine silkefrynser er syet 
til med sort tråd.

udsmykning

art af udsmykning broderi

broderimateriale silke

broderisting andet

bemærkninger Kontursting - fladsyning.

Opdater

 

frynsefarve: sort

frynsetype: T-6 Bånd m frynser

post nr: 144 tid:

kontaktperson: Inger

Antal frynser pr. 10 cm

foto ok

billede:

Digitale\D144-Mors 
523X1.JPG

scannet

Digitale/D144-Mors 523X1.JPG


Id 147

museum Nordsjællands Folkemuseum Hillerød

mus nr 74/48

hjemsted ukendt

herred

amt

område

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 28-08-2004

registrator Jytte Rahbech og Henny Thygesen

sjalstype 1-3.4 uld vævede Damask/jacquard

bundfarve sort

materiale uld

vævning damask

trådtæthed

facon 4-kantet

mål 160x160

kantafslutning trevlekant

frynser

frynselængde 10

frynsemateriale uld

frynseudførelse S-stoffets tråde

frynsebeskrivelse

udsmykning

art af udsmykning andet

broderimateriale

broderisting

bemærkninger mangler oplysninger

Opdater

 

frynsefarve: sort

frynsetype: T-4.1 Knyttet m 1 knuderække

post nr: 145 tid:

kontaktperson: Anna-Margrethe

Antal frynser pr. 10 cm 0

foto ok

billede:

scannet



Id 148

museum Nordsjællands Folkemuseum Hillerød

mus nr 122x276

hjemsted Smidstrup

herred Holbo

amt Frederiksborg og "

område Nordsjælland

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 28-08-2004

registrator Jytte Rahbech og Henny Thygesen

sjalstype 1-3.4 uld vævede Damask/jacquard

bundfarve sort

materiale andet

vævning damask

trådtæthed

facon 4-kantet

mål 136x134

kantafslutning

frynser

frynselængde 0

frynsemateriale

frynseudførelse

frynsebeskrivelse

udsmykning

art af udsmykning andet

broderimateriale

broderisting

bemærkninger mangler oplysninger

Opdater

 

frynsefarve:

frynsetype: A-1 Anden frynse

post nr: 146 tid:

kontaktperson: Anna-Margrethe

Antal frynser pr. 10 cm 0

foto ok

billede:

Digitale\D146-nordsj. 
122-276-1.JPG

scannet

Digitale/D146-nordsj. 122-276-1.JPG


Id 149

museum Sorø Amts Museum

mus nr 13-1985x7

hjemsted ukendt

herred

amt

område

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 28-06-2004

registrator Ingelise Pedersen og Lone Nielsen

sjalstype 1-1.1 Uld med broderi af uld

bundfarve brun

materiale uld

vævning kipper

trådtæthed 15x15

facon 4-kantet

mål 143x143

kantafslutning 2 forskellige afslutninger

frynser

frynselængde 17

frynsemateriale uld

frynseudførelse T-tilsatte

frynsebeskrivelse Frynse trukket gennem løkke. De 
øverste 3 cm er et "net" knyttet uden 
at danne frynser. Frynserne forneden 
er trukket gennem løkken over "nettet"

udsmykning

art af udsmykning broderi

broderimateriale uld

broderisting fladsyning ens på ret og vrang

bemærkninger Der er sorte stofblade syet på med splitsting. Stofbladene sidder 
over hinanden på ret og vrang. Der er et lille blomsterbroderi på 
bladene.

Opdater

 

frynsefarve: ikke oplyst

frynsetype: T-4.9 Anden knyttet

post nr: 147 tid:

kontaktperson: Anna-Margrethe

Antal frynser pr. 10 cm 0

foto ok

billede:

Digitale\D147-sorø 
1985x7.jpg

scannet

Digitale/D147-sorø 1985x7.jpg


Id 150

museum Flensborg

mus nr 6015

hjemsted

herred

amt

område

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 08-12-2004

registrator Lisbeth Green

sjalstype 1-1.1 Uld med broderi af uld

bundfarve brun

materiale uld

vævning

trådtæthed

facon 4-kantet

mål

kantafslutning

frynser

frynselængde 0

frynsemateriale

frynseudførelse

frynsebeskrivelse

udsmykning

art af udsmykning broderi

broderimateriale uld

broderisting

bemærkninger registreret udfra foto. Foto lånt af Eva Christensen, Aabenraa.

Opdater

 

frynsefarve:

frynsetype: Ingen frynser

post nr: 148 tid: før 1870

kontaktperson: Lisbeth

Antal frynser pr. 10 cm 0

foto ok

billede:

Digitale\D148-
Flensborg 6015-1.jpg

scannet

Digitale/D148-Flensborg 6015-1.jpg


Id 151

museum Usikkert

mus nr ukendt

hjemsted Heisel, Kassø

herred

amt

område Sønderjylland

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 09-12-2004

registrator Lisbeth Green

sjalstype 1-1.1 Uld med broderi af uld

bundfarve sort

materiale uld

vævning

trådtæthed

facon 4-kantet

mål

kantafslutning ikke oplyst

frynser

frynselængde 0

frynsemateriale

frynseudførelse T-tilsatte

frynsebeskrivelse

udsmykning

art af udsmykning broderi

broderimateriale uld

broderisting

bemærkninger Har lånt foto af Eva Christensen, Aabenraa. På bagsiden af fotos 
har Eva noteret "nu Rødding Mus? Eller Sdr. Hygum?"

Opdater

 

frynsefarve: sort

frynsetype: T-4.1 Knyttet m 1 knuderække

post nr: 149 tid:

kontaktperson: Lisbeth

Antal frynser pr. 10 cm 0

foto ok

billede:

Digitale\D149-Eva 
Heisel-3.jpg

scannet

Digitale/D149-Eva Heisel-3.jpg


Id 152

museum Aalborg

mus nr 13281

hjemsted ukendt

herred

amt

område

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 10-06-2004

registrator Lene Aarup og Lis Sonne Svendsen

sjalstype 1-1.3 Uld med broderi af silke

bundfarve sort

materiale uld

vævning kipper

trådtæthed 12x12

facon 4-kantet

mål 164x174

kantafslutning 2 forskellige afslutninger

frynser

frynselængde 7

frynsemateriale uld

frynseudførelse T-tilsatte

frynsebeskrivelse 2 tråde hæklet i kanten med 0,8 cm 
mellemrum med hjørnemotiv - 2 sider 
med mørkbrune 6 cm lange ved 
modsat hjørne 2 sider med 
mørkegrøn 8 cm lange.

udsmykning

art af udsmykning broderi og applikation

broderimateriale silke

broderisting andet

bemærkninger hjørnemotiv på midterstykket fløjelsapplikation med silkebroderi 
tambureret på siden ombuk med silke, modsat hjørne 3 blade. 
Bred kantbort af andet stof 21,5 cm med blade af fløjel applikeret 
på med silke med broderi på foskellige farver fløjel. 2 rækker 
tamburering hvor kantbort er syet på med silke. Broderiet består 
af tungesting, fladsyning, kontursting al pynt på retsiden.

Opdater

 

frynsefarve: flere farver

frynsetype: T-1 Trukket gennem løkke (slyngestik)

post nr: 150 tid:

kontaktperson: Inger

Antal frynser pr. 10 cm 12,5

foto ok

billede:

Digitale\D150-aalborg 
13281-4.JPG

scannet

Digitale/D150-aalborg 13281-4.JPG


Id 153

museum Aalborg

mus nr 13621

hjemsted ukendt

herred

amt

område

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 24-06-2004

registrator Lene Aarup og Lis Sonne Svendsen

sjalstype 1-5 Uld m andet.

bundfarve flere farver

materiale uld

vævning dobbeltvævet

trådtæthed 13x13

facon 4-kantet

mål 149x153

kantafslutning 2 forskellige afslutninger

frynser

frynselængde 10

frynsemateriale uld

frynseudførelse F-flere

frynsebeskrivelse ved trevlekanten 10 cm lange frynser 
af stoffet 2x5 tr. Snoet ingen knude 
ved æg-kant. 5 tråde syet i kant, 
snoet uden knude 0,5 cm mellemrum 
farvet balnding af sand/lilla - 
sand/sort på 4 sider.

udsmykning

art af udsmykning andet

broderimateriale

broderisting

bemærkninger dobbeltvævet uld, retsiden er ternet lilla sort mønsteret bort i 
sand 22 cm bred i det ene hjørne. 19 cm i det andet hjørne hvor 
farvetne er modsatte.

Opdater

 

frynsefarve: flere farver

frynsetype:

post nr: 151 tid:

kontaktperson: Inger

Antal frynser pr. 10 cm 20

foto ok

billede:

Digitale\D151-aalborg 
13621-1.JPG

scannet

Digitale/D151-aalborg 13621-1.JPG


Id 154

museum Mors

mus nr 581x1

hjemsted Sundby sogn

herred Morsø Nørre-

amt

område

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 18-10-2004

registrator Betty Brander

sjalstype 1-1.4 Uld med broderi af andet

bundfarve flere farver

materiale uld

vævning dobbeltvævet

trådtæthed 12x14

facon 4-kantet

mål 107x150

kantafslutning trevlekant

frynser

frynselængde 0

frynsemateriale uld

frynseudførelse S-stoffets tråde

frynsebeskrivelse trend- og islætstråde knyttet med 
væveknude

udsmykning

art af udsmykning andet

broderimateriale

broderisting

bemærkninger mønster i det ene jhørne slyngesting med blade der så er syet 
med fladsyning og omkranset af kædesting meget slidt omsyet. 
Dobbeltvævet med broderi.

Opdater

 

frynsefarve: flere farver

frynsetype: S-1Knude i stofkant

post nr: 152 tid:

kontaktperson: Inger

Antal frynser pr. 10 cm 0

foto ok

billede:

Digitale\D152-mors 
581x1.jpg

scannet

Digitale/D152-mors 581x1.jpg


Id 155

museum Mors

mus nr 366a-I247

hjemsted mors

herred

amt

område

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 20-10-2004

registrator Betty Brander

sjalstype 1-1.4 Uld med broderi af andet

bundfarve flere farver

materiale uld

vævning kipper

trådtæthed 18x14

facon 4-kantet

mål 143x145

kantafslutning trevlekant

frynser

frynselængde 6,5

frynsemateriale uld

frynseudførelse S-stoffets tråde

frynsebeskrivelse stoffets tråde med alm. Væveknude

udsmykning

art af udsmykning broderi og applikation

broderimateriale uld

broderisting andet

bemærkninger

Opdater

 

frynsefarve: flere farver

frynsetype: S-1Knude i stofkant

post nr: 153 tid:

kontaktperson: Inger

Antal frynser pr. 10 cm 10

foto ok

billede:

Digitale\D153-mors 
366a-I247.jpg

scannet

Digitale/D153-mors 366a-I247.jpg


Id 156

museum Aalborg

mus nr 13622

hjemsted Hvetbo

herred

amt Hjørring

område

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 26-04-2004

registrator Lene Aarup og Lis Sonne Svendsen

sjalstype 1-1.1 Uld med broderi af uld

bundfarve nougat

materiale uld

vævning kipper

trådtæthed 14x14

facon 4-kantet

mål 137x144

kantafslutning trevlekant

frynser

frynselængde 8

frynsemateriale uld

frynseudførelse S-stoffets tråde

frynsebeskrivelse 16 tråde samlet i knude 0,5 cm fra 
kant - hænger løst 1,2 cm mellemrum

udsmykning

art af udsmykning broderi

broderimateriale uld

broderisting fladsyning ens på ret og vrang

bemærkninger Der er en mønstervævet bort. Tamburering findes. 6 cm fra 
kantener vævet en slynget bort 8,5 cm bred. I det ene hjørne i 
borten er broderet 5 blomsterbuketter i det andet hjørne 1 buket.

Opdater

 

frynsefarve: nougat

frynsetype: S-1Knude i stofkant

post nr: 154 tid:

kontaktperson: Inger

Antal frynser pr. 10 cm 8

foto ok

billede:

Digitale\D154-aalborg 
13622-2.JPG

scannet

Digitale/D154-aalborg 13622-2.JPG


Id 157

museum Thisted

mus nr 2216x9

hjemsted Vilkerslev

herred

amt

område

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 26-10-2004

registrator Betty Brander

sjalstype 3 Andre materialer

bundfarve creme-hvid

materiale andet

vævning kipper

trådtæthed 24x18

facon 4-kantet

mål 120x120

kantafslutning sømmet op med dobbelt ombuk

frynser

frynselængde 0

frynsemateriale

frynseudførelse

frynsebeskrivelse

udsmykning

art af udsmykning broderi

broderimateriale silke

broderisting fladsyning ens på ret og vrang

bemærkninger Der er brugt fløjlslignende tråd.

Opdater

 

frynsefarve:

frynsetype: Ingen frynser

post nr: 155 tid:

kontaktperson: Inger

Antal frynser pr. 10 cm 0

foto ok

billede:

Digitale\D155-thisted 
2216x9.jpg

scannet

Digitale/D155-thisted 2216x9.jpg


Id 158

museum Usikkert

mus nr Dfb 325

hjemsted Knejsted

herred Gjerlev

amt

område Østjylland

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 25-01-2005

registrator Lisbeth Green

sjalstype 1-1.4 Uld med broderi af andet

bundfarve

materiale uld

vævning ikke oplyst

trådtæthed ikke oplyst

facon 4-kantet

mål

kantafslutning

frynser

frynselængde 0

frynsemateriale

frynseudførelse

frynsebeskrivelse

udsmykning

art af udsmykning applikation

broderimateriale

broderisting

bemærkninger Har været udstillet ved Danmarks Folkelige Broderiers udstilling i 
Rådhushallen 19-27. Juli 1969. Nuværende ejer kendes ikke.

Opdater

 

frynsefarve:

frynsetype: T-4.2 Knyttet m 2 knuderækker

post nr: 156 tid: sen 1800-tal

kontaktperson: Lisbeth

Antal frynser pr. 10 cm 0

foto ok

billede:

Digitale\D156-dfb-
1969.jpg

scannet

Digitale/D156-dfb-1969.jpg


Id 159

museum Blicher Egnen

mus nr 920e

hjemsted ukendt

herred

amt

område

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 28-07-2004

registrator Betty Brander og Sonja Tind

sjalstype 1-3.2 Uld vævede Stribede

bundfarve flere farver

materiale uld

vævning kipper

trådtæthed 15x13

facon 4-kantet

mål 144,5x149

kantafslutning 2 forskellige afslutninger

frynser

frynselængde 10

frynsemateriale

frynseudførelse S-stoffets tråde

frynsebeskrivelse snoet

udsmykning

art af udsmykning andet

broderimateriale

broderisting

bemærkninger har indvævet kantstribe 9 cm fra kanten.

Opdater

 

frynsefarve:

frynsetype: S-9.1 Andet af stoffets tråde - snoet

post nr: 157 tid:

kontaktperson: Inger

Antal frynser pr. 10 cm

foto ok

billede:

scannet



Id 160

museum Næstved

mus nr 2007

hjemsted Rønnebæk

herred

amt

område

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 12-08-2004

registrator Britt Zawada og Kirsten Dengsø

sjalstype 4-1 Franske vævede

bundfarve rød

materiale uld

vævning kipper

trådtæthed 18x18

facon 4-kantet

mål 148x150

kantafslutning 2 forskellige afslutninger

frynser

frynselængde 9

frynsemateriale uld

frynseudførelse T-tilsatte

frynsebeskrivelse Der er frynser på de to sider 
(enderne) frynserne er syet på.

udsmykning

art af udsmykning vævet i

broderimateriale

broderisting

bemærkninger Der er vævede borter hele vejen rundt 14,5 cm vævet figur i 
hjørnerne og en cirkel i midten. 54 cm i diameter.

Opdater

 

frynsefarve: rød

frynsetype: T-9 Tilsat

post nr: 158 tid:

kontaktperson: Anna-Margrethe

Antal frynser pr. 10 cm 0

foto ok

billede:

Digitale\D158-næstved 
2007-2.JPG

scannet

Digitale/D158-næstved 2007-2.JPG


Id 161

museum Privat eje

mus nr

hjemsted Jegindø

herred

amt

område

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 05-02-2005

registrator Lisbeth Green

sjalstype 1-1.4 Uld med broderi af andet

bundfarve brun

materiale uld

vævning

trådtæthed

facon 4-kantet

mål

kantafslutning

frynser

frynselængde 0

frynsemateriale

frynseudførelse

frynsebeskrivelse

udsmykning

art af udsmykning broderi og applikation

broderimateriale andet

broderisting

bemærkninger Registreret udfra HH-s mønster med tegning. Inge Kruse Jensen 
har påtegnet sjal i violet. Lis Ahrenkiel har HH-sjal i brun. 
Registreret på kursus februar 2005. HH 1962.

Opdater

 

frynsefarve:

frynsetype:

post nr: 159 tid:

kontaktperson: Lisbeth

Antal frynser pr. 10 cm 0

foto ok

billede:

Digitale\D159-jegindø-
3.jpg

scannet

Digitale/D159-jegindø-3.jpg


Id 162

museum Privat eje

mus nr DfB

hjemsted ukendt

herred

amt

område

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 05-02-2005

registrator Lisbeth Green

sjalstype 1-1.1 Uld med broderi af uld

bundfarve brun

materiale uld

vævning

trådtæthed

facon 4-kantet

mål

kantafslutning

frynser

frynselængde 0

frynsemateriale

frynseudførelse

frynsebeskrivelse

udsmykning

art af udsmykning broderi

broderimateriale

broderisting

bemærkninger registreret udfra billede fået af Karen Birgitte Hansen, Yding. Har 
været udstillet på Danmarks Folelige Broderiers udstilling evt. 
Krabbesholm.

Opdater

 

frynsefarve:

frynsetype:

post nr: 160 tid:

kontaktperson: Lisbeth

Antal frynser pr. 10 cm 0

foto ok

billede:

Digitale\D160-dfb-år 
ukendt.jpg

scannet

Digitale/D160-dfb-år ukendt.jpg


Id 163

museum Thisted

mus nr A519

hjemsted Lyngs Sydthy

herred

amt

område

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 05-02-2005

registrator Lisbeth Green

sjalstype 1-1.4 Uld med broderi af andet

bundfarve brun

materiale uld

vævning

trådtæthed

facon 4-kantet

mål

kantafslutning

frynser

frynselængde 0

frynsemateriale

frynseudførelse

frynsebeskrivelse

udsmykning

art af udsmykning broderi og applikation

broderimateriale

broderisting

bemærkninger Registreret udfra foto fra Karen Birgitte Hansen.

Opdater

 

frynsefarve: sort

frynsetype:

post nr: 161 tid:

kontaktperson: Lisbeth

Antal frynser pr. 10 cm 0

foto ok

billede:

Digitale\D161-thisted 
A519.jpg

scannet

Digitale/D161-thisted A519.jpg


Id 164

museum Thisted

mus nr u. nr.

hjemsted

herred

amt

område

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 05-02-2005

registrator Lisbeth Green

sjalstype 1-1.1 Uld med broderi af uld

bundfarve sort

materiale

vævning

trådtæthed

facon ikke oplyst

mål

kantafslutning

frynser

frynselængde 0

frynsemateriale

frynseudførelse

frynsebeskrivelse

udsmykning

art af udsmykning broderi

broderimateriale

broderisting

bemærkninger Registreret udfra fota fra Karen Birgitte Hansen.

Opdater

 

frynsefarve:

frynsetype:

post nr: 162 tid:

kontaktperson: Lisbeth

Antal frynser pr. 10 cm 0

foto ok

billede:

Digitale\D162-thisted u 
nr..jpg

scannet

Digitale/D162-thisted u nr..jpg


Id 165

museum Privat eje

mus nr

hjemsted Veddum

herred

amt

område

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 05-02-2005

registrator Lisbeth Green

sjalstype 1-1.1 Uld med broderi af uld

bundfarve sort

materiale

vævning

trådtæthed

facon ikke oplyst

mål

kantafslutning

frynser

frynselængde 0

frynsemateriale

frynseudførelse

frynsebeskrivelse

udsmykning

art af udsmykning broderi

broderimateriale

broderisting

bemærkninger Registreret udfra foto fra Karen Birgitte Hansen.

Opdater

 

frynsefarve:

frynsetype:

post nr: 163 tid:

kontaktperson: Lisbeth

Antal frynser pr. 10 cm 0

foto ok

billede:

Digitale\D163-privat 
eje veddum.jpg

scannet

Digitale/D163-privat eje veddum.jpg


Id 166

museum Haderslev

mus nr 1302X3

hjemsted ukendt

herred

amt

område

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 30-07-2004

registrator Bodil Viborg og Jytte Degn

sjalstype 1-4 Uld uden pynt

bundfarve sort

materiale uld

vævning

trådtæthed

facon 3-kantet

mål 91x91x162

kantafslutning ikke oplyst

frynser

frynselængde 7

frynsemateriale uld

frynseudførelse S-stoffets tråde

frynsebeskrivelse Sort sjal, trekantet, 162 x 91 cm.
Langs to af kanterne er stoffet trævlet 
op og tjavserne
bundet sammen til tre rækker af 
løkker. De tiloversblevne
dele af tjavserne er ca. 7 cm. lange.

udsmykning

art af udsmykning

broderimateriale

broderisting

bemærkninger Er registreret i REGIN.

Opdater

 

frynsefarve: sort

frynsetype: S-3 Udfrynset af stoffets tråde

post nr: 164 tid:

kontaktperson: Karin

Antal frynser pr. 10 cm 0

foto ok

billede:

scannet



Id 167

museum Haderslev

mus nr 0999X009495

hjemsted Bedsted 
Præstegård 
(formodentlig)

herred

amt

område Sønderjylland

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 29-07-2004

registrator Bodil Viborg og Jytte Degn

sjalstype 3 Andre materialer

bundfarve creme-hvid

materiale

vævning lærred

trådtæthed

facon ikke oplyst

mål

kantafslutning ikke oplyst

frynser

frynselængde 0

frynsemateriale

frynseudførelse

frynsebeskrivelse

udsmykning

art af udsmykning broderi

broderimateriale

broderisting

bemærkninger Sjal.Glat og blankt tyndt hvidt stof med
blomsterbroderier i hvidt langs den ene lang og kort side. langs 
alle
kanter en hæklet bort med store masker og lange frynser.

Opdater

 

frynsefarve:

frynsetype: T-5 Hæklede

post nr: 165 tid:

kontaktperson: Karin

Antal frynser pr. 10 cm 0

foto ok

billede:

scannet



Id 168

museum Privat eje

mus nr

hjemsted Rangstrup, Katrine 
Andersen 
(Folkelige 
Broderiers

herred

amt

område Sønderjylland

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 31-03-2009

registrator Lisbeth Green

sjalstype 1-1.1 Uld med broderi af uld

bundfarve sort

materiale uld

vævning kipper

trådtæthed 15x17

facon 4-kantet

mål 131x128

kantafslutning 2 forskellige afslutninger

frynser

frynselængde 9

frynsemateriale uld

frynseudførelse T-tilsatte

frynsebeskrivelse 2 tråde er trukket gennem stoffet 2 
mm fra kanten lukket med et 
overhåndsknob + 2 rækker med 
overhåndsknob.

udsmykning

art af udsmykning broderi

broderimateriale uld

broderisting fladsyning kontur på vrang

bemærkninger Kun broderi i det ene hjørne, 1½ cm fra kantn. Hjørnebroderiet er 
asymetrisk: den ene side er med drueklaser - den anden side er 
med blomster. Hjørnebroderiet får en oval facon, da rankerne 
bøjer ind mod midtermotivet. 22 mindre buketter er fordelt 
symetrisk fra hjørne til hjørne. Sjalet er syet af 2 bredder stof 
87,5x128 og 43,5x128. Ægkanten er stødt sammen.

Opdater

 

frynsefarve: sort

frynsetype: T-4.2 Knyttet m 2 knuderækker

post nr: 166 tid:

kontaktperson: Karin

Antal frynser pr. 10 cm 5

foto ok

billede:

Digitale\D166-sdb 
amts folkedans2 .JPG

scannet

Digitale/D166-sdb amts folkedans2 .JPG


Id 169

museum Privat eje

mus nr

hjemsted Bolderslev

herred

amt

område Sønderjylland

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 31-03-2009

registrator Lisbeth Green

sjalstype 1-1.1 Uld med broderi af uld

bundfarve bordaux

materiale uld

vævning kipper

trådtæthed 20x16

facon 4-kantet

mål 145x148

kantafslutning 2 forskellige afslutninger

frynser

frynselængde 7

frynsemateriale uld

frynseudførelse T-tilsatte

frynsebeskrivelse Sat på med et slyngestik - 2 
knuderækker med overhåndsknob. 7-
8 pr 10 cm.

udsmykning

art af udsmykning broderi

broderimateriale uld

broderisting fladsyning kontur på vrang

bemærkninger Sjalet er farvet bordeaux efter frynserne er sat på (inde i 
knuderne er de lyse) Der ses 2 forskellige syteknikker.  Bladene: 
er syet med hhv. splitsting og fladsyning. Blomsterne: de store 
blomsterknopper er syet med en opdelt fladsyning i hver sin farve 
til forskel fra de runde blomster, hvor der indgår 3 farver i hvert 
blomsterblad og med syede bunde med en meget fin hørtråd. 
Blomstermidte 1 cm i diameter 7 tråde vandret, 7 tråde lodret, der 
er ikke stoppet i hvert kryds er der et ½-korssting ca. 3/4 mm. 
OBS. På vrangen ses ingen hæftninger på de blade, der er syet 

Opdater

 

frynsefarve: bordaux

frynsetype: T-4.2 Knyttet m 2 knuderækker

post nr: 167 tid:

kontaktperson: Karin

Antal frynser pr. 10 cm 7

foto ok

billede:

Digitale\D167-privat 
astrid 
rasmussen1.JPG

scannet

Digitale/D167-privat astrid rasmussen1.JPG


Id 170

museum Museerne på Vestfyn

mus nr 4146

hjemsted Husby (?)

herred Båg

amt Odense

område Fyn

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 04-06-2009

registrator Inga Erichsen

sjalstype 1-1.3 Uld med broderi af silke

bundfarve beige

materiale uld

vævning kipper

trådtæthed meget tæt

facon 4-kantet

mål 128x88

kantafslutning 2 forskellige afslutninger

frynser

frynselængde 12

frynsemateriale uld

frynseudførelse T-tilsatte

frynsebeskrivelse 1 knude i kanten + 1 række tråde 
hvor trådene krydser

udsmykning

art af udsmykning broderi

broderimateriale silke

broderisting fladsyning ens på ret og vrang

bemærkninger broderi kun på den ene langside, 13 cm bred bort af enkelte ens 
blomster + 2 rækker meget små motiver samme farve som 
stoffet. Ligner meget nr. 1017

Opdater

 

frynsefarve: beige

frynsetype:

post nr: 168 tid: usikker

kontaktperson: Inga

Antal frynser pr. 10 cm 10

foto ok

billede:

Digitale\D168-Vestfyn 
nr.4146.jpg

scannet

Digitale/D168-Vestfyn%20nr.4146.jpg


Id 171

museum Museerne på Vestfyn

mus nr 1017

hjemsted ukendt

herred

amt

område Fyn

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 04-06-2009

registrator Inga Erichsen

sjalstype 1-1.3 Uld med broderi af silke

bundfarve beige

materiale uld

vævning kipper

trådtæthed meget tæt

facon 4-kantet

mål 143x90

kantafslutning 2 forskellige afslutninger

frynser

frynselængde 9

frynsemateriale uld

frynseudførelse T-tilsatte

frynsebeskrivelse 1 knude i kanten + 3 rækker knuder 
10 på 10 cm

udsmykning

art af udsmykning broderi

broderimateriale silke

broderisting fladsyning ens på ret og vrang

bemærkninger broderi kun på den ene langside. 13 cm bred bort af enkelte ens 
blomster + 2 rækker meget små motiver samme farve som 
stoffet. Liugner meget 4146.

Opdater

 

frynsefarve: beige

frynsetype: T-4.3 Knyttet m 3 knuderækker

post nr: 169 tid:

kontaktperson: Inga

Antal frynser pr. 10 cm 10

foto ok

billede:

Digitale\D169-Vestfyn 
nr.1017.jpg

scannet

Digitale/D169-Vestfyn%20nr.1017.jpg


Id 172

museum Museerne på Vestfyn

mus nr 1544

hjemsted Allerup - evt. Ærø

herred Åsum

amt Odense

område Fyn

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 05-06-2009

registrator Inga Erichsen

sjalstype 1-1.1 Uld med broderi af uld

bundfarve mørk-lilla/violet

materiale uld

vævning kipper

trådtæthed 11x12

facon 4-kantet

mål 2x70 X 140

kantafslutning 2 forskellige afslutninger

frynser

frynselængde 12

frynsemateriale uld

frynseudførelse T-tilsatte

frynsebeskrivelse 1 knude  - slyngestik - i kanten + 3 
rækker knuder. 10 på 10 cm

udsmykning

art af udsmykning broderi

broderimateriale uld

broderisting fladsyning kontur på vrang

bemærkninger broderet med Zephyr-lignende garn ca. 10 cm bred bort. Stort 
hjørnemotiv i "glade" farver, lile jhørnemotiv i dæmpede farver. 
Strøblomster : samme motiv - flere farver. Måtte næsten ikke 
røre genstanden og kun tage 2 fotos.

Opdater

 

frynsefarve: mørk-lilla/violet

frynsetype: T-4.3 Knyttet m 3 knuderækker

post nr: 170 tid:

kontaktperson: Inga

Antal frynser pr. 10 cm 10

foto ok

billede:

Digitale\D170-Vestfyn 
nr.1544.1.jpg

scannet

Digitale/D170-Vestfyn%20nr.1544.1.jpg


Id 173

museum Vendsyssel historiske Museum

mus nr 18370

hjemsted Hjørring

herred

amt

område Nordjylland

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 05-06-2009

registrator Nanna Guldsmed Thomsen og Birte Jensen

sjalstype 1-1.2 Uld med broderi af uld og silke

bundfarve sort

materiale uld

vævning kipper

trådtæthed 16x10

facon 4-kantet

mål 147x147

kantafslutning ikke oplyst

frynser

frynselængde 0

frynsemateriale

frynseudførelse T-tilsatte

frynsebeskrivelse

udsmykning

art af udsmykning broderi

broderimateriale uld og silke

broderisting korssting halve

bemærkninger

Opdater

 

frynsefarve:

frynsetype:

post nr: 171 tid:

kontaktperson: Inger

Antal frynser pr. 10 cm 0

foto ok

billede:

Digitale\D171-VHM 
18370-2.JPG

scannet

Digitale/D171-VHM%2018370-2.JPG


Id 174

museum Vendsyssel historiske Museum

mus nr 23090

hjemsted Ingstrup

herred Hvetbo

amt Hjørring

område Vendsyssel

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 05-06-2009

registrator Nanna Guldsmed Thomsen og Birte Jensen

sjalstype 1-1.5 Uld med broderi og tryk

bundfarve flere farver

materiale uld

vævning lærred

trådtæthed ikke oplyst

facon 4-kantet

mål 147x153

kantafslutning ægkant

frynser

frynselængde 5

frynsemateriale uld

frynseudførelse T-tilsatte

frynsebeskrivelse

udsmykning

art af udsmykning broderi og tryk

broderimateriale silke

broderisting fladsyning ens på ret og vrang

bemærkninger der er også applikation

Opdater

 

frynsefarve: flere farver

frynsetype:

post nr: 172 tid:

kontaktperson: Inger

Antal frynser pr. 10 cm 0

foto ok

billede:

Digitale\D172-VHM 
23090-1.JPG

scannet

Digitale/D172-VHM%2023090-1.JPG


Id 175

museum Bangsbo - Fredrikshavn

mus nr ureg.

hjemsted ikke oplyst

herred

amt

område Vendsyssel

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 05-06-2009

registrator Nanna Guldsmed Thomsen og Birte Jensen

sjalstype 1-1.1 Uld med broderi af uld

bundfarve mørk-blå

materiale uld

vævning kipper

trådtæthed 14x14

facon 4-kantet

mål 154x160

kantafslutning 2 forskellige afslutninger

frynser

frynselængde 8

frynsemateriale uld

frynseudførelse T-tilsatte

frynsebeskrivelse tilsatte, tvundne og knude i enden.

udsmykning

art af udsmykning broderi

broderimateriale uld

broderisting korssting halve

bemærkninger halve delvis lodrette korssting. Blomsterbuketter. Glæde - og 
sorgside.

Opdater

 

frynsefarve: sort

frynsetype:

post nr: 173 tid:

kontaktperson: Inger

Antal frynser pr. 10 cm 0

foto ok

billede:

Digitale\D173-
Bangsbo ureg.-1.JPG

scannet

Digitale/D173-Bangsbo%20ureg.-1.JPG


Id 176

museum Bangsbo - Fredrikshavn

mus nr 21194

hjemsted ikke oplyst

herred

amt

område Vendsyssel

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 05-06-2009

registrator Nanna Guldsmed Thomsen og Birte Jensen

sjalstype 1-1.3 Uld med broderi af silke

bundfarve sort

materiale uld

vævning lærred

trådtæthed meget tæt

facon 4-kantet

mål 152x167

kantafslutning trevlekant

frynser

frynselængde 5

frynsemateriale uld

frynseudførelse S-stoffets tråde

frynsebeskrivelse trevlet op

udsmykning

art af udsmykning broderi

broderimateriale silke

broderisting fladsyning ens på ret og vrang

bemærkninger Broderi i to hjørner. Der er kædesting og zig-zag broderi samt 
perler.

Opdater

 

frynsefarve: sort

frynsetype:

post nr: 174 tid:

kontaktperson: Inger

Antal frynser pr. 10 cm 0

foto ok

billede:

Digitale\D174-
Bangsbo 22194.JPG

scannet

Digitale/D174-Bangsbo%2022194.JPG


Id 177

museum Sæby

mus nr 1924

hjemsted Sæby

herred

amt Hjørring

område Vendsyssel

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 20-10-2004

registrator Birte Jensen

sjalstype 1-1.3 Uld med broderi af silke

bundfarve brunrød

materiale uld

vævning kipper

trådtæthed 16x16

facon 4-kantet

mål 172x166

kantafslutning sømmet op med enkelt ombuk

frynser

frynselængde 6

frynsemateriale uld

frynseudførelse T-tilsatte

frynsebeskrivelse

udsmykning

art af udsmykning broderi og applikation

broderimateriale silke

broderisting

bemærkninger applikation og bort med påsatte silkebånd.

Opdater

 

frynsefarve: sort

frynsetype:

post nr: 175 tid:

kontaktperson: Inger

Antal frynser pr. 10 cm 0

foto ok

billede:

Digitale\D175-Sæby 
1924.JPG

scannet

Digitale/D175-Sæby%201924.JPG


Id 178

museum Privat eje

mus nr

hjemsted ukendt

herred

amt

område

kartotekskort

Foto med mu

almindelige f

digitale fots

dato 11-09-2014

registrator Lisbeth Green

sjalstype 1-1.3 Uld med broderi af silke

bundfarve blå

materiale uld

vævning lærred

trådtæthed

facon 4-kantet

mål 144x135

kantafslutning sømmet op med enkelt ombuk

frynser

frynselængde 9

frynsemateriale uld

frynseudførelse T-tilsatte

frynsebeskrivelse

udsmykning

art af udsmykning broderi

broderimateriale uld

broderisting fladsyning kontur på vrang

bemærkninger Sjalet er klippet over i 2 stykker og der er broderi på hhv. ret og 
vrangside. Sjalet er indfarvet efter frynserne er sat på.

Opdater

 

frynsefarve: beige

frynsetype: F-2 T-4.1+S-4

post nr: 176 tid:

kontaktperson: Lisbeth

Antal frynser pr. 10 cm 0

foto ok

billede:
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