
26. VHM 19.162. Hjemsted: Heden, Elling.  
1-radet kort vest med forstykker, ståkrave og lommelister af lyst bomuldsstof med indvævede striber. 
Forstykker, lommelister og krave med silkebroderi: smalle borter og små strøblomster. 9 knapper overtrukket 
med vinrød silke. Belægning i hals, lommeliste uden lomme, 6,5cm ståkrave med mellemfoer. Forstykkernes 
foer og ryggen er af trykt kattun, hvidt med lille stribemønster med røde blomster og sorte blade. Empire. 
Bemærkning: Ryggens foer mangler og er repareret med et stykke bomuld. 
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27. VHM 7073. Hjemsted: Damsgård, Flade.  
2-radet kort vest med forstykker, ståkrave og lommelister af kipervævet rødt uldstof med trykt stribemønster i 
rødt, sennepsgult og sort. Stribet på langs. 2 x 5 knapper mangler. Revers, lommeliste med spids på midten, 5cm 
ståkrave med lige forkant. Ubleget hørlærred til forstykkernes foer, finere hørlærred til ryggen, som er uden 
foer. Empire. 
 

   
 

 

MED SKÆG OG PANDEPUDE COPYRIGHT DanskeFolkedansere. 
VENDELBOTØJ, HOVEDSAGELIG FRA ØSTVENDSYSSEL CA. 1780 – CA. 1850. 

 



28. SÆM 909. Hjemsted: Sdr. Solsbæk. 
2-radet kort vest med forstykker, ståkrave og lommelister af rødt mønstervævet kamgarn, 2 x 10 sølvknapper 
med graveret mønster. 3,7cm ståkrave, belægning i hals, ubleget hørlærred til forstykkernes foer og til ryggen, 
som er uden foer. Snøring i ryg med bændel. 
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29. BAM 174. Hjemsted: Hørmested.  
1-radet kort vest med forstykker, ståkrave og lommelister af kipervævet rødt vadmel, 6 hvælvede, glatte 
messingknapper. Store ærmegab. Belægning i hals. 5,8cm ståkrave. Hørlærred til forstykkernes foer og til 
ryggen, som er uden foer. 1820-30. Bemærkning: Reparation i nakke og kravens inderside med kipervævet, 
blødt bomuldsstof. 
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30. VHM 2612. Hjemsted: Ukendt.  
2-radet kort vest med forstykker, ståkrave og lommelister af rødt lærredsvævet hvergarn med smalle sorte 
striber og bredere pilemønster i gråt og sort, striber på langs. 2 x 6 tinknapper med mønster. Lommelister har 
stoffets mønster på tværs, lommepose med et lag stof, belægning i hals, 5,5cm ståkrave. Groft hørlærred til 
forstykkernes foer og til ryggen, som er uden foer. 1820-30. 
 

  
 

 

MED SKÆG OG PANDEPUDE COPYRIGHT DanskeFolkedansere. 
VENDELBOTØJ, HOVEDSAGELIG FRA ØSTVENDSYSSEL CA. 1780 – CA. 1850. 

 



31. VHM 10.403. Hjemsted: Ukendt.  
1-radet kort vest med forstykker, ståkrave og lommelister af lærredsvævet hvergarn med smalle striber: 
mørkebrun, grøn, 2 røde farver samt ubleget hør. Stoffet på forstykkerne er taget på skrå. 9 hvælvede, glatte 
messingknapper. Lommeliste har mønster på tværs og skrå forkant, belægning i hals, 4,3cm ståkrave med 
mellemfoer og lige forkanter, som lukkes med 2 hægter/maller. Ubleget hørlærred til forstykkernes foer og 
ryggen, som er uden foer. 1820-30. 
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32. VHM 11.542. Hjemsted: Gårdbogård, Råbjerg. 
1-radet kort vest med forstykker, ståkrave og lommelister af trykt ternet bomuld, blå og røde striber på den ene 
led og smalle hvide striber på den anden led. 6 hvælvede, glatte tinknapper, som er placeret i venstre side. 
Listelommernes bagkant er syet med i vestens sidesøm, 6cm ståkrave med mellemfoer, ikke belægning i hals. 
Ubleget hørlærred til forstykkernes foer og ryggen, som er uden foer. 1820-30. 
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33. SÆM 928. Hjemsted: Ukendt.  
1-radet kort vest med forstykker, ståkrave og lommelister af mønstret hvergarn, rødt med tern i sort og grønt. 
Stoffet på forstykkerne er taget på skrå. 12 kuplede sølvknapper. Belægning i hals. Lommelister med skrå 
ender. 3cm ståkrave med mellemfoer. Forstykkerne går ned i spids. Polstring på brystet. Hørlærred til 
forstykkernes foer og ryggen, som er uden foer. 1840-50. 
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34. SÆM 5834. Hjemsted: Ukendt.  
1-radet kort vest med forstykker, ståkrave og lommelister af bomuldsstof vævet i stribemønster med små 
blomster, brun, rød, grøn, beige med blå stribe. 12 knapper mangler. Tværstribet, stof til lommelister er taget på 
skrå, 3,5cm ståkrave med mellemfoer, belægning i hals. Kraftig polstring på brystet. Forstykkernes underkant 
buer ned. Ubleget hørlærred til forstykkernes foer og ryggen, som er uden foer. Ryggen er øget i siderne med et 
smalt stykke hørlærred. 1840-50. 
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35. SÆM 6258. Hjemsted: Koldgården, Lyngså.  
2-radet kort vest med forstykker, ståkrave og lommelister af halvsilke, lilla, gl.rosa, grøn. 2 x 8 knapper mangler 
men knaprækkerne har været skrå. Revers. Lommeliste med skrå forkant. 4cm ståkrave. Forstykkernes 
underkant går lidt ned. Brunt hørlærred til forstykkernes foer og ryggen, der er uden foer. 1840-50. 
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36. BAM 14.357/1969. Hjemsted: Bunken.  
1-radet kort vest med forstykker, ståkrave og lommelister af halvsilke, blå uld/cyklamen silke, nu falmet, tæt 
mønster af blade omgivet af ranker. 11 hvælvede gennembrudte messingknapper med rød bund. Belægning i 
hals, polstring på brystet, underkanten går ned i spids. Lommelister med skrå forkant, 4,3cm ståkrave med 
mellemfoer. Bleget hørlærred til forstykkernes foer, ryg af gråt bomuldslærred med foer af tyndt lysebrunt 
bomuldslærred. Ryggens underkant runder op. 1840-50. 
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37. BAM 14.358/1969. Hjemsted: Bunken.  
1-radet kort vest af mørkebrunt fløjl. 12 kugleformede messingknapper. Belægning i hals, lommeliste med skrå 
forkant, 4,5cm ståkrave med mellemfoer. Forstykkerne har polstring på brystet, underkanten går ned i spids. 
Ryg af tyndt bomuldslærred foeret med brunt bomuldslærred. Ryggens underkant runder op. 1840-50. 
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38. BAM 16.937/1971. Hjemsted: Frederikshavn.  
1-radet kort vest med forstykker, ståkrave og lommelister af repsvævet bomuldsstof, stribet med pilemønster i 
farverne: Grøn, brun, mørkrosa, natur, karry, stoffet på forstykkerne er taget på skrå. Der er indsat et smalt 
sidestykke mellem forstykke og ryg. 10 flade metalknapper med mønster og rød bund. Lommeliste har skrå 
forkant, bagkanten er syet med i sømmen forstykke/sidestykke belægning langs hele forkanten, 3,7cm ståkrave, 
som lukkes fortil med 2 hægter/maller. Kraftig polstring helt ned til lommen. Forstykkernes underkant går ned i 
spids. Bleget hørlærred til forstykkernes foer og ryggen, som er uden foer. 1840-50. 
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39. VHM 5544. Hjemsted: Flade.  
1-radet kort vest med forstykker, ståkrave og lommelister af lærredsvævet hvergarn, rødt med mønsterstriber i 
mørkeblå/mellemblå og grøn/natur. Forstykkerne har stoffet på skrå med lommelister på skrå modsat. 
Lommelisten har skrå forkant, belægning i hals, 4cm ståkrave med mellemfoer. 10 flade metalknapper med 
mønster. Hørlærred til forstykkernes foer og ryggen, som er uden foer. Forstykkernes underkant går ned i spids. 
Ryggens underkant buer svagt op. 1840-50. 
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40. VHM 5545. Hjemsted: Flade.  
1-radet kort vest med forstykker, ståkrave og lommelister af svandown med plysstriber i sort, rosa og grøn. 
Stoffet virker ternet, da striberne brydes af smalle striber i den lyse trend. Forstykkerne har stoffet på skrå og 
lommelister på skrå modsat. 9 knapper af perlemor (nye). 4cm ståkrave. Mørkt, glittet lærred til forstykkernes 
foer og ryggen, som er uden foer. Forstykkernes underkant går ned i spids. Ryggen har lige underkant. 1840-50. 
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41. VHM 10.405. Hjemsted: Ukendt.  
1-radet kort vest med ståkrave og lommelister af lærredsvævet hvergarn, mørkebrun med striber i grøn, gul og 
hvid. Mønster taget på tværs. Belægning langs hele forkanten. 10 messingknapper med lille mønster. 
Lommelister har stoffet på skrå. 4,5cm ståkrave. Forstykkernes underkant går ned i spids. Smalle sidestykker. 
Stof i ryg. Foer af groft, ubleget hørlærred. 1840-50. 
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42. VHM 1853. Hjemsted: Voergård.  
1-radet kort vest med forstykker, ståkrave og lommelister af rød sirts med sort tryk, et storternet mønster på 
skrå, blomsterranker danner tern med lille blomst i midten. oprindelig 11 knapper, nu 5 knapper i venstre side. 
Belægning langs hele forkanten Lommelister uden lommer, 4cm ståkrave Groft, ubleget hørlærred til foer i 
forstykker, Finere, ubleget hørlærred til ryggen, som er uden foer. Forstykkernes underkant runder ned. 1840-
50. 
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43. VHM 2426. Hjemsted: Dvergetved, Tolne.  
1-radet kort vest med forstykker, ståkrave og lommelister af lærredsvævet hvergarn, gul bund med smalle 
mønsterstriber i rød, grøn og sort, kramtøj. Tværstribet vest. 6 overtrukne knapper. Belægning langs hele 
forkanten. Ståkraven er 5,7cm midt bag og 4,5cm i forkant. Ubleget hørlærred til forstykkernes foer og ryggen, 
som er uden foer. Forstykkernes underkant buer ned, ryggens underkant buer op. 1840-50. 
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44. VHM 20.319. Hjemsted: Vogn, Tolne. 
1-radet kort vest med forstykker, ståkrave og lommelister af lærredsvævet halvsilke med satinstriber, natur med 
smal rød og gul stribe, uld/silke, vesten har striberne på skrå. 4 overtrukne knapper. Lommelister med stoffet på 
tværs og skrå forkant, bagkanten er syet med i sidesøm. Belægning langs hele forkanten. Nedefter tilspidset 
ståkrave. Bleget hørlærred til foer og til ryggens yderstof. Bindebændler i ryggen. Ryggens underkant går op i 
spids. 1840-50. 
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45. SÆM 339x3. Hjemsted: Præstbro. 
1-radet kort vest med forstykker, ståkrave og lommelister af bomuld vævet i stribemønster med blomster i 
farverne hvid, rød, lyseblå, lysebrun, gråbrun. Forstykkernes stof er taget på skrå, lommelister modsat. 12 
knapper, mangler. 4,5cm ståkrave med mellemfoer, trådrester fra hægte i kravens forkant. Forstykker har buet 
forkant og underkant. Kraftig polstring på brystet. Bleget hørlærred til forstykkernes foer og ryggen, som er 
uden foer. Bindebændler i ryggen. Ryggens underkant buer op. 1850-60. 
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46. BAM 20.268/1977. Hjemsted: Volstrup. 
2-radet kort vest med forstykker, ståkrave og lommelister af lærredsvævet hvergarn, rød/blå/brun. Tværstribet. 2 
x 6 gule metalknapper, skrå knaprækker. Polstring på forstykket helt ned til lommen. Langs hele forkanten er 
forstykkets yderstof bukket om som belægning. Lommelisten har stoffet på skrå og har skrå forkant. 
Forstykkernes underkant går ned i spids. 5,2cm ståkrave med mellemfoer. Groft, ubleget hørlærred til 
forstykkernes foer og ryggen, som er uden foer. 1850-60. 
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47. VHM 1953/397. Hjemsted: Klokkerholm. 
2-radet kort vest med forstykker, nedfaldskrave og lommelister af stribet hvergarn i rosengangsvævning, 
mørkerød og grøn uld på mørkeblå hørtrend. Forstykkerne har striberne på skrå, knaphulstykket er syet til så 
striberne danner en vinkel i midterlinien. 2 x 7 forgyldte pressede metalknapper, skrå knaprækker. Lommeliste 
på skrå modsat forstykkets mønster og med skrå ender. Polstring på brystet. Belægning i hals. Lærredsvævet 
hvidt/vissengrønt uldstof til foer. Mørkebrunt, lærredsvævet, glittet hør eller bomuld til ryg, kravens underside 
og spændetamp i ryggen. Forstykker har afrundet underkant. 1850-60. 
 

  
 

 

MED SKÆG OG PANDEPUDE COPYRIGHT DanskeFolkedansere. 
VENDELBOTØJ, HOVEDSAGELIG FRA ØSTVENDSYSSEL CA. 1780 – CA. 1850. 

 



Trøjer 
48. VHM 6391. Hjemsted: Ukendt. 
2-radet mandstrøje af hvergarn vævet i rudret drejl, rød uld/ubleget hør. 2 x 10 possementknapper med 
stjernemønster. Rygbredde: 25cm. 22cm rygflaske og 23cm sideflasker. Flaskerne har underfald. Smal 
halsstrimmel, ingen lommer. 2stks ærme med glat ærmekuppel. Foer af ubleget hørlærred. 
 

  
 

 

MED SKÆG OG PANDEPUDE COPYRIGHT DanskeFolkedansere. 
VENDELBOTØJ, HOVEDSAGELIG FRA ØSTVENDSYSSEL CA. 1780 – CA. 1850. 

 



49. VHM 1980/146. Hjemsted: Hellum. 
2-radet mandstrøje af bredstribet, satinvævet hvergarn, mørkerød med striber i natur, mørkegrøn og lyseblå. 
Trøjen er stribet på langs. 2 x 11 kugleformede, glatte tinknapper. Smal halsstrimmel, ingen lommer. 
Rygbredde: 27,5cm. 22,5cm rygflaske og 22cm sideflasker. Flaskerne har underfald. 2stks ærme med glat 
ærmekuppel. Foer af groft, ubleget hørlærred. Bemærkning: Ejeren er født 1771. 
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50. VHM 18.279. Hjemsted: Østergård, Horne. 
2-radet mandstrøje af bredstribet, satinvævet hvergarn, rød med 2 forskellige striber i afbundet garn, grøn/rød 
og blå/rød. Trøjen er stribet på langs. 4,5cm ståkrave, belægning i hals og listelommer. 2 x 9 knapper, mangler, 
bortset fra enkelte af horn eller bakelit. Rygbredde: 20,5cm. Ikke åbne flasker. 2stks ærme med glat 
ærmekuppel. Foer mangler. 
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51. VHM 1954/172. Hjemsted: Ukendt. 
2-radet kort trøje af 2-farvet, glittet ulddamask, lyseblå/mørkeblå. 2 x 6 hvælvede, mønstrede sølvknapper. 
Belægning i hals, ingen lommer, 4,5cm ståkrave med polstring. Rygbredde: 15cm. 2stks ærme. Mange sømme 
er syet fra retsiden. Foer af groft hørlærred. Beg. af 1800-tallet. 
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52. VHM 1852. Hjemsted: Voergård. 
2-radet kort trøje af mørkebrun uld, 2 x4 flade messingknapper, overtrukken knap i ærme, nedfaldskrave med 
mellemfoer, belægning langs hele forkanten, polstring på brystet, lommelister, som er syet til, inderlomme af 
lærredsvævet hvergarn i venstre forstykke, skrå knaprækker, rygbredde: 8,5cm, ryggen har søm. Rynket 
ærmekuppel, ærmeopslag. Foer af ubleget hørlærred i ryg og bageste del af forstykker og ærmer, lærredsvævet 
hvergarn i forreste del af forstykker.   
1830 - 40. 
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53. VHM 5263. Hjemsted: Ukendt.  
Trøje af drejlsvævet hvergarn, mørkegrøn og mørkviolet uld på ubleget hørtrend. Omsyet af trøje som hører 
sammen med VHM 5264, lang vest, fremtræder nu i barnestørrelse.. 
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Kjoler  
54. VHM 2607. Hjemsted: Ukendt. 
2-radet kjol af blåt, kipervævet vadmel med mellemfoeret nedfaldskrave. 2 x 10 hvælvede metalknapper. 
Lomme i sidesøm. Rygflaske: 74cm, sideflaske: 71cm, rygbredde: 10cm. 2stks ærme, glat i overkant, 10cm 
opslag ved håndled. Beg. af 1800-tallet. 
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55. VHM 5546. Hjemsted: Flade. 
2-radet kjol af mørkebrunt vadmel. 2 x 6 flade hornknapper med presset mønster. Polstring på bryst og ryg. 
Nedfaldskrave med mellemfoer. Inderlomme i venstre side. Lommer i begge sidesømme. Rygflaske: 81cm, 
sideflaske: 79cm, rygbredde: 9,5cm. Kun foer til livet og lommerne. 2stks ærme med rynket ærmekuppel. 
Ærmeopslag. Lærredsvævet, lyst hvergarn til foer i forstykker, bleget hørlærred til foer i ryg og ærmer. Ca. 
1830. 
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Køretæppe. 
56. SÆM 87:10x19. Hjemsted: ”Jegen”, Understed. 
Køretæppe, kipervævet uld, 2 stofbredder er kastet sammen. Stoffet er tæt stampet, mørkeblåt og med gult tryk: 
Kantbort og lille hjørnemotiv i den ene ende. I den anden ende er trykt navn og årstal. Ægkant i siderne og 
1,5cm søm med dobbelt ombuk i enderne. Den gule farve fremkommer ved brug af salpetersyre (skedevand). 
Mærkning med både navn på ejer og gård: Hans Christian Niels Søn Jegen 1867 er karakteristisk for 
køretæpper, som også kunne anvendes som overtøj, når man var til vogns.   
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Mandshuer 
57. VHM 1998/11. Hjemsted: Saltum.  
Strikket ”nikulørs” hue af uldgarn i farverne: Mørkeblå, hvid, rød, sennep, mørkegrøn, forskellige 
garnkvaliteter. På grund af de forskellige kvaliteter varierer huens vidde. Kort hvid inderhue. Båndlukning, 4 
bånd. Lille dinglende kvast af rødt og grønt uldgarn. 
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58. VHM 18.278. Hjemsted: Horne.  
Strikket rød ulden hue med flos og kvast. Opslagskanten er tvebinding. Farvet efter strikning. Båndlukning, 4 
bånd. Kvasten er syet til den sammensyede lukning. 2cm floskant. Foer af brugte hvide strømpeskafter med søm 
og svikler. 
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Hætslag 
59. VHM 4197. Hjemsted: Hjørring.  
Hætslag af rødt kipervævet vadmel med foer af groft, lærredsvævet uldstof. Possementknapper af rødt kamgarn, 
6 i højre forkant samt 1 i hver revers. Indigoblåt hørlærredsfoer på issen. Stor vidde over skuldrene. 

  
 
60. VHM 6392. Hjemsted: Ukendt. 
Hætslag af rødt lærredsvævet vadmel med foer af groft lærredsvævet uldstof. Possementknapper af rødt 
kamgarn, 6 i højre forkant samt 1 i hver revers. Stor vidde over skuldrene. 
 

                           

MED SKÆG OG PANDEPUDE COPYRIGHT DanskeFolkedansere. 
VENDELBOTØJ, HOVEDSAGELIG FRA ØSTVENDSYSSEL CA. 1780 – CA. 1850. 

 



Fingervanter     
61. SÆM 900. Hjemsted: Ukendt. 
Strikkede fingervanter af mørkeblåt uldgarn med vissengrønt mønster. Kort ombukket kant med strikket 
mønster. Mønster på over- og underside samt tommelfinger er broderet. Indrammet navnemærkning. 
 

 
 

 
 
Tørklæde, halsklud    
62. SÆM 753. Hjemsted: Sæby.  
Tørklæde af kipervævet sort/hvid silke med kantborter. Enderne er vævet rundt, trævlekanten er stoppet ind og 
syet med kastesting, hvorved det ser ud som om tørklædet har 4 ægkanter. Bemærkning: Tørklædet er slidt, som 
om det har været brugt som halsklud. 
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