
 
Kvindetøj 

Særke  
63. BAM 2388/1956. Hjemsted: Hammer sogn, Vodskov. 
Helskåren særk af hørlærred med halvlange ærmer og dyb halsudskæring med flæse. Navnemærkning i 
korssting med blå hørtråd: MSH 6. se BAM 19.423/1975 og ÅHM 9971. Kile i begge sider. 1700-tallet – beg. 
af 1800-tallet. 
 

 
 
64. BAM 19.423/1975. Hjemsted: Tårs.  
Helskåren særk af hørlærred med lange ærmer og dyb halsudskæring med flæse. Navnemærkning i korssting 
med blå hørtråd: MSH 6, se BAM 2388/1956 og ÅHM 9971. Kile i begge sider. 1700-tallet – beg. af 1800-
tallet. 
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65. ÅHM 9971. Hjemsted: ”Anesminde”, Vodskov. 
Helskåren særk af hørlærred med lange ærmer og dyb halsudskæring med flæse. Ærmerne har smal håndlinning 
med bort i kædesting og bagsting. Navnemærkning MSH 6, se BAM 2388/1956 og  
BAM 19.423/1975. 1700-tallet – beg. af 1800-tallet. Bemærkning: Særk med håndlinning er usædvanlig. 
 

 
 

66. BAM 3913/1959. Hjemsted: Understed.  
Helskåren særk af hørlærred med lange ærmer. Rund hals med slids. Navnemærkning i korssting med brun 
silke: MOD med smalle bogstaver. Sidekile er klippet med i den ene side. I den anden side er kilen syet ægkant 
til ægkant. Zigzagbroderi med kædesting i halsen. 
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67. BAM 22.640/1981. Hjemsted: Frederikshavn.  
Helskåren særk af hørlærred med korte ærmer. Rund hals med hæklet blonde. Ærmet er sømmet med hulsøm og 
pyntet med hæklet blonde. Kile i begge sider. Navnemærkning i korssting med rød tråd: Ane Pedersen med 
skrevne bogstaver. 1850 eller senere. 
 

 
 

Strikket nattrøje 
68. ÅHM 8041. Hjemsted: Aabybro. 
Strikket taljelang nattrøje. Trøjen er strikket af uldgarn, farvet rød efter strikning. Trøjen er glatstrikket med 
zigzagborter langs den åbne forkant og hals, i siderne, ved ærmegab, langs ærmets underside og underkant. På 
hvert forstykke er en stjerne. Bullens underkant og skulder har rudebort, ærmets underkant har skrå rækker af 
vrangmasker. Trøjen er foeret langs forkant og hals med hørlærred, over kanten er syet sort satinvævet bånd 
(nyt), som dækker over et slidt, lyst mønstret silkebånd. Forkanten er lukket med 6 messinghægter og maller. 
Beg. af 1800-tallet. 
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Snøreliv og buller 
69. VHM 4563. Hjemsted: Råbjerg.  
Snøreliv af blødt skind med mange flasker foeret med ½-bleget hørlærred. Snørelivet går ned i spids midt for og 
midt bag. Ingen rygsøm, snøret sidesøm. Tæt syede stiverkanaler med stivere, som slutter i taljen, hvor 
flaskerne begynder, bortset fra midt for og midt bag, hvor stiverne går ned i spidserne. En stikning markerer 
overkanten af flaskerne. Forkanterne har 2 x 8 huller, placeret forskudt, til snøring. Skulderstropper er bundet 
bagpå. Snørelivet er kantet med mørkere skind. 1700-tallet. 
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70. VHM 5269. Hjemsted: Ukendt.  
Bul med flasker. Blåtrykt hørlærred med stort blomstermønster, ranker og små prikker, foeret med ubleget, 
groft hørlærred. Ryggen har midtersøm. Sidesøm er snøret. Skulderstropper har været bundet bagpå, men er nu 
syet sammen. Både ryg og forstykker er tæt syet med stiverkanaler, stiverne er nu fjernet. Flaskerne i rygsøm og 
sidesøm er forbundet med trenser. Forstykkets flasker er forstærket med knaphulsting i rundingen. Forkanten er 
lukket med 4 hægter og maller. 1700-tallet. 
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71. VHM 1953/356. Hjemsted: Ukendt.  
Snøreliv med flasker. Trykt bomuld, mørkeblåt med lille tæt mønster i lyseblåt og hvidt foeret med bleget, fint 
hørlærred. 2 forstykker, 6 sidestykker og 1 ryg. Hvert stykke er syet for sig og består af groft hørlærred tæt 
besat med stiverkanaler med stivere, derefter er det beklædt med yderstoffet og foeret. Stykkerne er kastet 
sammen fra vrangen. Snørelivet er kantet med stribet bændel. Bændlet har været brugt som skulderstrop, nu ses 
kun en rest. I forkanten 2 x 6 maller, placeret forskudt, til snøring. 1700-tallet. 
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72. BAM 4455/1959. Hjemsted: Ukendt.  
Snøreliv af blåt hørlærred med foer af groft, ubleget hørlærred. 2 forstykker, 2 sidestykker og ryg med 
midtersøm, Snørede sømme. Forkanten har 6/5 prenede huller, forskudt for hinanden, til snøring. De indsyede 
stivere er placeret tæt. Skulderstropper er bundet bagpå med hørbændel. Kort skød foeret med fint hørlærred er 
lægget med wienerlæg midt bag. Skødet er syet til snørelivet med bagsting. Snørelivet er kantet med blødt, 
hvidt skind og har påsyede borter af rødt uldgarn. 1700-tallet. 
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73. VHM 1973/49. Hjemsted: Hellum, Jerslev.  
Snøreliv af blødt skind foeret med ubleget hørlærred. Rygsøm er syet med hollandsk kastning, sidesømme er 
snørede. Tæt syet med stiverkanaler, mange stivere sidder der endnu. Snørelivet er kantet med skindstrimmel. 2 
x 4 snørehuller i forkanten, placeret forskudt, til snøring. Skulderstropper er bundet forpå. Snørelivet har ikke 
skød. Bemærkning: Har tilhørt Ane Marie Fogtmann (1818 – 1886). 
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74. VHM 868. Hjemsted: Skærum.  
Bul af 2-farvet, glittet ulddamask, mørkrosa/petroleum, med lange flasker foeret med ubleget og ½bleget 
hørlærred. Søm i ryggen, snørede sidesømme. I yderstoffet er flaskerne klippet sammen med ryg og forstykker. 
I foer er flaskerne klippet for sig. Der er indsyet stivere i forkant, ved sidesøm og på hver side af rygsøm. 
Lukning i forkant med 10 hægter og maller. 1700-tallet. 
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75. VHM 5268. Hjemsted: Ukendt.  
Bul af taboret, rosa med blomsterbuketter med tilsyet skød. Bullen er foeret med ubleget hørlærred. Rygsøm. I 
sidesøm og skuldersøm er ryggen syet på forstykket fra retsiden med forsting. Indsyet stiver i forkant. Skødet 
har wienerlæg midt bag og i siden, det slutter 13cm fra forkanten, her går forstykket ned så underkanten flugter 
med skødet. Forkanten har været lukket med 7 hægter og maller, de er nu fjernet, men der er trådrester og 
rustmærker. 1700-tallet. 
 

  
 

 

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

 



Ærmetrøjer 
76. VHM 1953/ 336. Hjemsted: Ukendt.  
Ærmetrøje af dueblå silkedamask med både fast og tilsyet skød og skjult snøring. Trøjen er foeret med ubleget 
hørlærred. Bred ryg, 16cm. Rygsøm med stiverkanal på hver side. Forstykkerne har 2 x 8 prenede huller, 
placeret forskudt i snørestykkerne, stiverkanal i snørestykkets forkant. Overfald er lukket med 3 hægter/maller, 
venstre overfald har belægning af rødt, glittet kamgarn. Tilsyet skød med kiler af blåt, glittet kamgarn, bortset 
fra forkant og ryg, som fortsætter i skødet. Sidesøm og skødets kiler er syet med snøret søm. Stivere mangler. 
Halvlangt, glat 1-stks ærme med albuesøm. Sidst i 1700-tallet. 

 
 

 
 

 

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

 



77. BAM 22.415/1980. Hjemsted: Ukendt.  
Ærmetrøje af lærredsvævet grønt uldstof med skjult snøring og tilsyet skød. Trøjen er foeret med ubleget 
hørlærred. Smal ryg, 6cm, som buer ned i underkant. Rygsøm med stiverkanal på hver side. Skjult snøring, 2 x 
6 forskudte snørehuller med indsyet stiver foran. Skødet er lægget med dobbelt wienerlæg midt bag, skødet er 
ikke foeret, kanten er bukket dobbelt. Langt, glat 1-stks ærme med søm fra albue til håndled og opslag. 
Sidesøm, ærmesømme og ærmegab er snørede, skødet er syet på bul med bagsting til ca. 9cm fra forkant. Sidst i 
1700-tallet. 
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78. VHM 1094. Hjemsted: Ukendt. 
Ærmetrøje af stribet silkesatin, brune striber og beige med små blomster og pletter, skjult snøring og tilsyet 
skød. Trøjen er foeret med mørkt hørlærred. Smal ryg, 5,7cm, som går ned i spids i underkant, rygsøm med 
stiverkanal på hver side. Snøret sidesøm med stiverkanal på hver side, forstykker har 2 x 6 forskudte 
snørehuller. Forkanten går ned i spids i underkant. Skødet er lægget med wienerlæg midt bag, der er syet 
satinbånd om kanten. Skødet er syet på de bageste 30,5cm af trøjen. Halvlangt glat 1-stks ærme med søm fra 
albue til underkant. Sidst i 1700-tallet. 
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79. VHM 1747. Hjemsted: Tårs.  
Ærmetrøje af hvergarn, grønt med stribemønster i rødt/½bleget hør, skjult snøring og tilsyet skød. Trøjen er 
foeret med ubleget hørlærred. Smal ryg, 3cm, som går ned i spids i underkant. Rygsøm med stiver på hver side, 
snøret sidesøm med stiver på hver side. Snørestykkerne har 2 x 5 forskudte huller. Skødet er lægget med små 
wienerlæg, og påsyet 1,5cm taftbånd på retsiden, skødet er syet til bullen med snøret søm. Langt, glat 1-stks 
ærme med albuesøm. Ærme og bul er syet sammen med snøret søm. Ca. 1800. 
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80. VHM 1748. Hjemsted: Tårs. 
Ærmetrøje af kalmank, brede striber med blomster i rødt, lysegrønt, beige, mørkeblåt. Trøjen er foeret med 
ubleget hørlærred. Skjult snøring med 2 x 6 forskudte huller. Smal ryg, 4cm, går ned i spids i underkant. Det 
tilsyede skød er rundskåret, foeret med mellemblåt hørlærred og kantet med lyserødt taftbånd. Langt 1-stks 
ærme med albuesøm. Sidesøm og ærmegab er snørede sømme. Der har været indsyet stivere på hver side af 
rygsøm og sidesøm samt i forkant af snørestykke, de fleste mangler nu. Sidst i 1700- tallet. 
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81. VHM 14.395. Hjemsted: Ukendt. 
Ærmetrøje af trykt bomuld, brun bund med ikat - inspirerede streger og rosa/hvide og blå blade og prikker 
foeret med ubleget hørlærred. Skjult snøring med 2 x 7 forskudte huller, forstykkets underkant går ned i spids. 
Smal ryg, 4,5cm, går ned i spids i underkanten. Det tilsyede skød er lagt i wienerlæg, underkanten er sømmet og 
ikke foeret, skødet er syet til bullen med bagsting. Ærmer er afklippede, men sømmen ses i ærmegabet. Stiver 
på hver side af rygsøm og i forkant af snørestykke. Snøret sidesøm. Ca. 1800. 
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82. VHM 1953/149. Hjemsted: Hvilshøjgård. 
Ærmetrøje af ceriserød taft med hørlærredsfoer. Skjult snøring med 2 x 8 forskudte huller, overfaldet har 
belægning af gul taft, forkanten går ned i spids. Smal ryg, 9,5cm, underkanten går ned i spids.  Der er indsyet 2 
stivere midt bag, 1 ved sidesøm, 2 i forstykke og 1 i snørestykkets forkant. Det tilsyede skød er uden foer, det er 
klippet i tunger og er lagt i 3 wienerlæg, som er syet til bullen i 27cms bredde bagpå. Glat 2-stks ærme. Åben 
hals med løbegang og bændel. Sidst i 1700-tallet. 
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83. VHM 14.387. Hjemsted: Ukendt. 
Ærmetrøje af stribet kamgarnsstof foeret med bleget hørlærred. Skjult snøring med 2 x 6 forskudte huller i 
påsyede snørelapper. Smal ryg, 4cm, underkanten går ned i spids. Snøret sidesøm. Det tilsyede skød er lægget 
med wienerlæg midt bag, det er kantet med mørkeblåt, glittet kamgarnsstof. Indsyede stivere: 1 på hver side af 
rygsøm og 1 i forkant af snørelap. Glat, halvlangt, 1-stks ærme med albuesøm. Slidsen har knaphul og tråde fra 
knap. Bemærkninger: I forstykkernes foer er 2 sæt snørehuller, som viser at trøjen er omsyet. Øgning på skulder 
af satinvævet hvergarn, en efterligning af trøjens stof. Sandsynligvis har trøjen haft fast skød med kiler og fast 
snørestykke. Sidst i 1700-tallet. 
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84. VHM 1954/185. Hjemsted: Ukendt. 
Ærmetrøje af trykt kattun, stribet mørkeblå bund med smalle grå streger, lyseblå pletter, spredte buketter, foeret 
med ubleget hørlærred i bul og skød, bleget hørlærred i ærmer. Skjult snøring med 2 x 5 forskudte huller i 
påsyede snørelapper. Dyb halsudskæring kantet med lysegrønt taftbånd. Smal ryg, 6,3cm. 2 stivere på hver side 
af rygsøm og 1 stiver i snørelap. Fast skød i forstykke og ryg i wienerlæg med 2 kiler ved hvert forstykke. 
Sidesøm er snøret, sømmen går helt ned i skødet. Trøjen har et ekstra skød bagpå, det er lægget med wienerlæg 
midt bag og er kantet med blågrønt taftbånd. Halvlangt, glat 1-stks ærme med albuesøm. Midt bag under det 
ekstra skød er syet en hægte (til skørt eller forklæde).  
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85. VHM 1954/186. Hjemsted: Ukendt. 
Ærmetrøje af blå, glittet ulddamask foeret med ubleget hørlærred. Skjult snøring med 2 x 4 forskudte huller i 
påsyede snørelapper. Overfald lukkes med tryklås i overkant og underkant. Dyb halsudskæring. Smal ryg, 
5,3cm, lige underkant. Snøret sidesøm. 1 stiver på hver side af rygsøm og 2 i snørelap. Tilsyet, foeret skød med 
wienerlæg midt bag og ved sidesøm desuden 2 kiler ved hvert forstykke. Bul og skød, alle 4 lag, er syet 
sammen med bagsting, derefter er der kastet over trævlekanterne, bul og skød hver for sig. I trøjens underkant 
er syet 3 hægter til samling med skørt. Langt, glat, 1-stks ærme med albuesøm. Empire. 
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86. VHM 2441. Hjemsted: Hundelev. 
Ærmetrøje med lange glatte ærmer af 2-farvet, glittet ulddamask, græsgrøn/brun foeret med hørlærred. 2 indsnit 
i hvert forstykke syet i yderstof og foer samlet. Snøret sidesøm. Rygbredde: 10cm. Der er ikke snøring, men 
rustpletter tyder på lukning med hægter overfald. Langt, glat 1-stks ærme med albuesøm. Meget kort liv. 
Empire. Bemærkning: Trådrester i bullens underkant fra skød eller sammensyning med skørt. Der er også 
rustpletter fra hægter?  
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87. VHM 1953/338. Hjemsted: Ukendt. 
Ærmetrøje med pufærmer af stribet hvergarn, vissengrøn, mørkegrøn, hvid, brun og gylden foeret med ubleget 
hørlærred. Skjult snøring, 2 x 4 forskudte huller i påsyede snørelapper. Stiver i snørelappens forkant. Smal ryg, 
3cm, uden søm. Sidestykker. 2 indsnit i hvert forstykke syet i yderstof og foer samlet. I bullens underkant er 
syet løbegang med åbning ved forstykkets sidesøm, men der er ingen snor. Pufærmer med manchet. Empire. 
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88. VHM 5267. Hjemsted: Ukendt. 
Ærmetrøje med bådformet hals af trykt bomuld, mørkebrun bund med violette små blomster, tæt mønster foeret 
med groft hørlærred. Lukning med 10 hægter og maller i forkant. Forstykker med 2 indsnit og 4-dobbelt rouleau 
i bue. Ryg med samme rouleau som forstykker. I rouleauerne er indlagt snor i de 2 midterste. Den bådformede 
hals har tittekant med indlagt snor. Linning og kort skød af dobbelt lag stof i bullens underkant. Langt, glat 1-
stks ærme med 3 læg ved albuen. I ærmegab er alle 4 lag stof syet sammen i en arbejdsgang. Derefter er der 
kastet over trævlekanten. Biedermeier. 

 

 

 

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

 



89. VHM 1972/83. Hjemsted: Frederikshavn. 
Ærmetrøje med bådformet hals og skinkeærmer. Sort kamgarn foeret med ubleget hørlærred. Smal ryg, 1,7cm, 
uden rygsøm. Den buede søm ryg/sidestykke er syet med rouleau med indlagt snor. Hvert forstykke har 2 
indsnit i yderstoffet. Skjult snøring med 2 x 6 huller ud for hinanden, stiver i snørestykkets forkant. Langt1-stks 
ærme. Ærmet er glat i ærmegab. Vidden er samlet i nedsyede læg og påsat agramaner. Rouleau med indlagt 
snor i hals, ærmegab og håndled.  Biedermeier. 
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