
Ærmetrøje og skørt 
90. SÆM 5817. Hjemsted: Ukendt. 
Ærmetrøje og skørt af blåt, glittet ulddamask foeret med ubleget hørlærred. Trøjen har skjult snøring med 5/4 
forskudte huller. Smal ryg med søm. Snøret søm i sidesøm og ærmegab. Der er stiverkanaler i snørestykkets 
forkant, på hver side af rygsøm og foran sidesøm, men stivere mangler. Tilsyet foeret skød bagpå, yderstoffet er 
stafferet på foeret. Skødet er lægget med wienerlæg midt bag. Langt, glat 1-stks ærme med albuesøm.  
Skørtet er lægget med slids i venstre side og linning med malle, hægte mangler. Skoning af groft ubleget 
hørlærred ses på retsiden, da skørtets underkant er stafferet på skoningen. Slutn. af 1700-tallet. 
 

  

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

 



 
 

 

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

 



91. VHM 1034 A-B. Hjemsted: Tornby. 
Ærmetrøje og skørt af blåt uldmoiré foeret med ubleget hørlærred. Trøjen har skjult snøring med 2 x 4 huller ud 
for hinanden. Smal ryg, 5,5cm, som går ned i afrundet spids i underkanten. Snøret sidesøm. Stivere indsyet 
langs rygsøm, 2 i hver side og 1 på hver side af snørehullerne. Tilsyet skød med wienerlæg, kantet med lyseblåt 
uldstof og med smalt lyseblåt silkebånd på forsiden. Langt, glat 1-stks ærme med albuesøm og håndlinning.  
Skørtet er lægget med slids i højre side og linning af sort bomuldsstof. Skoning af ubleget hørlærred. Sort 
agraman 5cm fra skørtets underkant og sort flettet uldbånd til slidsnor i underkant kan være nyere. Slutn. af 
1700-tallet. 
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92. VHM 4411 A-B. Hjemsted: Ukendt. 
Ærmetrøje og skørt af taboret, bordeaux med spredte buketter, grøn, rød, hvid, gul. Trøjen har skjult snøring 
med 8/7 forskudte huller. Smal ryg, 5cm, som går ned i spids i underkanten, rygsøm. Snøret sidesøm. 
Sidestykke i yderstoffet, ikke i foeret. I halsen fra skulder til forkant er løbegang med snor til at samle 
halsåbningen. 9 indsyede stivere i hver side, fordelt på ryg, sidestykke, forstykke og snørestykke. Det tilsyede 
skød er lagt i wienerlæg, bortset fra 5cm glat stykke forrest, på bagsiden er syet 1,5cm hørlærred, på forsiden er 
syet en naturfarvet agraman af silke. Langt, glat 1-stks ærme med albuesøm, ved håndled er syet en agraman. 
Bullen er foeret med glittet, mellemblåt hørlærred, ærmer er foeret med glittet, bleget hørlærred.   
Skørtet er lægget med slids i begge sider, forbreddens linning er bredest på midten og er påsyet agraman, 
svarende til trøjens, i begge sider af bagbreddens linning er syet lærredsbændel til at binde i livet. Hægter og 
maller i linningen. Glittet, blåt hørlærred er anvendt til bagside af forbreddens linning, kantning af slids og 
skoning af skørtets underkant. Slutn. af 1700-tallet. 
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Bul med tilsyet skørt. 
93. VHM 7124. Hjemsted: Flade. 
Bul af trykt kattun, mørkebrun bund med store mønstre foeret med glittet, rosa hørlærred. Rygbredde: 8,3cm. 
Rustpletter og tråde fra hægte og malle i forkant. Bullen har linning.  
Skørt af stribet hvergarn i rudret drejl, mange nuancer, som i stribet kalmank. Slids i venstre side. 3 læg i hver 
side, rynket tæt bagtil til 24cm. Skørtevidde: 228cm. Skørtets overkant er kastet til bullens linning. Empire. 
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94. VHM 7216. Hjemsted: Vrangbæk, Understed. 
Bul af trykt kattun, rødbrunt med lille hvid og sort mønster foeret med bleget hørlærred. Ingen rygsøm. Skjult 
snøring med stiver i snørestykkets forkant.  
Skørt af rødt hvergarn med lyse striber. Broderede blomster i de brede røde striber syet med silke, hør og 
kamgarn. Skørtets forbredde er glat bortset fra læg ved slidsen, som er placeret midt for, resten af skørtet er tæt 
rynket, bredden svarer til bullens rygbredde: 12cm. Skørtevidde: 158cm. Bul og skørt er kastet sammen. 
Empire. Bemærkning: Samme stof som mandsvest VHM 7215. 
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Kjoler. 
95. VHM 5593 A-B. Hjemsted: Ukendt. 
Kjole af mørkeblåt, glittet ulddamask foeret med ubleget hørlærred. Trøjen har dyb halsudskæring, skjult 
snøring med 2 x 5 forskudte huller. Smal ryg, 3cm, med søm. Ryggen går ned i spids i underkant Snøret 
sidesøm. 2 sidestykker i yderstoffet, 1 i foeret. Stivere i ryg, side, forstykke og snørestykke, 7 i hver side. Langt, 
glat 1-stks ærme.  
Skørtet er lægget med slids midt for. Bagpå er en rouleau, som ligner et skød. Overkanten er beklædt med 
småternet bomuldslærred. Underkanten har skoning af bomuldsstof med storternet, trykt mønster og flettet, 
mørk uldsnor i kanten.  
Kjolen er fra slutn. af 1700-tallet, men ændret til empire, kort liv, og tilpasset en mindre person. 
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96. VHM 2668. Hjemsted: Mygdal. 
Kjole af mønstervævet hvergarn, blegrødt med sennepsgult og sort pletmønster foeret med ubleget hørlærred. 
Trøjen er lukket med hægter/maller. Dyb halsudskæring. Rygbredde: 19cm, rygsøm. Stort ærmegab. Langt 1-
stks ærme med 6 læg i ærmekuppel. Ærmet er ikke foeret.  
Skørtet har glat forbredde med 2 læg i hver side. Der er slids i begge sider, derefter 10cm glat, resten er rynket 
tæt, den rynkede bagbredde svarer til bullens rygbredde. På bagbredden er syet en smal linning. Linning og 
bullens ryg er syet sammen. En snoet hørsnor er syet i begge sider af skørtets forbredde til at binde i livet. I 
skørtets underkant er syet smal skoning, der er ikke slidsnor. Besætning: takket sort fløjlsbånd er påsyet 8,5cm 
fra skørtets underkant. Empire. Bemærkning: Kjolen har tilhørt Johanne Hansdatter f. 1766. 
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97. VHM 2932. Hjemsted: Brønderslevegnen. 
Kjole af stormønstret silke med pufærmer. Brun bund med blade og ranker i gule, grønne, blå og røde farver 
foeret med bleget hørlærred. Trøje med dyb halsudskæring. Rygbredde: 15cm, ikke rygsøm. Snøret sidesøm. 
Forstykke og sidestykke i yderstof, foeret er et stykke. Mange små indsnit i bullen. I forkanten er foeret løst, det 
bindes med bændel i siden. Yderstoffet lukkes i forkanten med hægter/maller. 1-stks pufærme med små 
wienerlæg i ærmekuppel, Ærmet er rynket til linning.  
Skørtet har indsat kile i begge sider, vidde i underkant: 248cm. Fortil er skørtets overkant bukket til løbegang. 
Der er påsyet 5 små silkestropper hvor en silkesnor trækkes igennem til at binde i livet. Bagbredden er rynket til 
15cm, svarende til bullens ryg, og syet til rouleau, på hver side af det rynkede stykke er prenet hul. Den rynkede 
bagbredde er syet til bullen. Til skoning er brugt 6cm mønstret silkebånd. Empire. 
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98. VHM 7212. Hjemsted: Damsgård, Flade. 
Kjole af mørkrosa stormønstret silke med lange ærmer. Indvævede hvide ranker og store buketter. Trøjen må 
have været nålet, men der er ingen mærker. Dyb halsudskæring. Løbegang i halsen med flettet grøn snor. Langs 
halsåbningen er påsyet metalknipling. Smal ryg, 2cm, ikke rygsøm. Store ærmegab. Langt, glat 2-stks ærme, 
som går ned i spids ved begge sømme. Trøjen er foeret med glittet, mørkrosa hørlærred  
Skørtet har glat forbredde med slids midt for. Bagbredden er rynket til 12cm. Kile i begge sider. Bul og skørt er 
samlet i en løbegang med grøn, flettet silkesnor. Empire. 
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99. VHM 10.412a. Hjemsted: Ukendt. 
Kjole af grønt silkedamask med korte, glatte ærmer foeret med ubleget hørlærred i bul, bleget hørlærred i 
ærmer. Smal ryg, 3,5cm, uden rygsøm. Nakken går ned i dyb spids, stor halsåbning, store ærmegab. 
Forstykkernes foer er løst, som snørestykker, men uden snørehuller eller anden form for lukning. 1-stks ærme 
med øgning på langs. 
Skørtet har glat forbredde med lille læg ved slidsen, som er midt for. Vidden er samlet i læg til 12cms bredde 
midt bag. Underkanten har 3cm skoning med groft, ubleget hørlærred. Længden er øget med 9cm. Empire. 
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100. VHM 20.385 A-B. Hjemsted: V.Mellerup, Jerslev. 
Kjole af taboret, blårødt med smalle røde striber og spredte brocherede buketter i rød, gul og hvid, Trøjen har 
dyb halsudskæring, smal ryg, 4cm, uden søm. Skjult snøring med 2 x 5 forskudte snørehuller. Stivere i forkant 
af snørestykke, langs sidesøm (mangler) og rygsøm i foer (mangler). Trøjen er foeret med ubleget hørlærred.  
Kort, glat 1-stks ærme. Tilhørende langt ærme VHM 20.387. Skørtet er lagt i store læg med slids midt for. 
Overkanten er bukket og syet til linning af sort satin. Linningen har været lukket med hægter og maller 
(trådrester). Trøje og skørtets linning er syet sammen. Blågråt kamgarnsstof er syet på skørtets underkant som 
skoning, 2mm ses på retsiden. 2 fløjlsbånd, 1,2cm er syet på skørtet 7,5 og 11cm fra underkant. Empire. 
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101. VHM 1985/165. Hjemsted: Vrå. 
Kjole med lange pufærmer. Beige silke med indvævede striber og brocherede blomster og ranker i beige samt 
brocherede blomster i flere farver. Foer af hørlærred. Ryggen er uden søm. Trøjen har sidestykker. 3 indsnit i 
hvert forstykke. Rustpletter i bullens foer efter 2 sæt hægter/maller. Langt 1-søms ærme, ærmekuppel er rynket 
til en puf, som er syet til manchet i underkanten. Ved håndled er manchet med flæse. 
Skørtet har glat forbredde uden slids. Små indsnit i overkanten er måske reparationer. Overkanten er bukket til 
løbegang med snor. Bagbredden er bukket og rynket tæt til 19cm med trense på hver side. Groft lærredsbændel 
1,3cm er påsyet som skoning i skørtets underkant. Trøje og skørt er syet sammen kun forbredden er fri. Empire. 
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102. VHM 1954/209. Hjemsted: Ukendt.  
Kjole med kort liv og skinkeærmer. Rødt bomuldsstof med trykt ternet mønster, sorte, grønne og gule striber på 
længden og gule striber i bredden. Foer af ubleget hørlærred. Ret dyb udskæring i hals og nakke, kort liv med 
buede sidesømme. Rygbredde: 7,7cm, ingen rygsøm. Ingen snørestykker, trådrester i forkant stammer 
formodentlig fra hægter og maller. Langt 1-søms ærme med stor vidde i ærmekuppel, skinkeærme. Vidden er 
samlet i mange små læg. 
Skørtet har slids midt for. I forbredden på begge sider af slidsen er syet løbegang med snoet hørsnor til at binde 
i livet. Bagbredden er tæt rynket til 16cm. Skørtets underkant har skoning af forskellige stribede 
bomuldsbændler. Trøje og skørt er kastet sammen. Både empire - og biedermeiertræk. 
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103. VHM 1966/259. Pandrup. 
Kjole med bådformet hals og skinkeærmer. Lærredsvævet bomuld med vævede striber, mørk- og lyslilla, 
cyklamen og beige. Foer af ubleget hørlærred i bul, småternet hørlærred i ærme. Rygbredde: 35cm, ingen 
rygsøm, men på ryggen er syet rouleauer med indlagt snor, som skal ligne buede sømme. 2 indsnit i hvert 
forstykke, forkanten er lukket med 6 hægter og maller. Langt 1-søms ærme med stor vidde i ærmekuppel, 
skinkeærme. Vidden er samlet i tætte læg, som er nedsyet med 2 rækker forsting. I trøjens underkant er syet 
løbegang med snor til at binde om livet.  
Skørtet har slids i begge sider, forbreddens overkant er bukket til løbegang med snor. Bagbreddens overkant er 
bukket om en strimmel hørlærred og rynket tæt til 38cm. Skoning af kipervævet, brunt bomuldsstof. Trøje og 
skørt er kastet sammen i skørtets bagbreddde. Biedermeier. 
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104. VHM 10.399. Hjemsted: Ukendt. 
Kjole af storternet hvergarn, mørkeblåt med tern i hvid, blårød og rosa. Foer af hørlærred. Rygbredde: 38cm 
med rygsøm. 2 indsnit i hvert forstykke, det ene er sprættet op. Lukning med 10 hægter/ maller. Bullen går højt 
op i halsen. Forstykker går ned i spids i underkanten, ryggen har lige underkant. Indsyet stiver i forkant og 
sidesøm, bred stiver i forstykkets indsnit og midt bag. Halskant og underkant er afsluttet med skråbånd af 
stoffet. Tittekant i ryg- skulder- og sidesøm. Langt, glat 1-stks ærme med læg ved albue. Læg ved håndlinning. 
Agraman af blåt kamgarn påsyet langs forkant, ærmets læg og håndlinning.  
Skørtet har slids og lomme i venstre side. Forbredden har brede læg, resten er rynket. Skoning af brunt 
bomuldslærred. Og slidsnor i underkant. Ca.1850. 
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