
Forklæder 
105. VHM 1035. Tornby. 
Forklæde af trykt kattun. Råhvid bund med lille tæt rødt mønster på fladen og sort/rød bort i sider og underkant. 
Forklædet har bredt glat stykke på midten og rynker i siderne. Længde: 82cm, bredde: 114cm, linning: 70cm. 
Linningen er forlænget med stribet bændel. Beg. af 1800-tallet.  
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106. VHM 1954/201. Hjemsted: Ukendt. 
Forklæde af mørkerødt bomuld med sort trykt, tæt mønster med små blomster med stilk. Forklædet er syet af 
1½ stofbredde. Overkanten er glat de midterste 20cm og rynket i siderne. Længde: 91cm, bredde: 87cm, 
linning: 60cm. Linningen er forlænget 17cm i den ene og 7cm i den anden side med trådrester i enderne. Første 
halvdel af 1800-tallet. 
 
107. SÆM 98:1x18. Hjemsted: Torslev. 
Forklæde af damaskvævet, mørkviolet kamgarnsstof, bølget mønster. Forklædet er glat på midten, 6cm, resten 
er lagt i wienerlæg. Længde: 81cm, bredde: 89cm, linning: 37cm. Linningen fortsætter 17cm i hver side og er 
yderligere forlænget med violet silkebånd. Midt i 1800-tallet.  
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108. SÆM 6261. Hjemsted: Skræddergården, Lyngså. 
Forklæde af ternet, kipervævet uld og silke på hørtrend, grøn og bordeaux. Forklædet er glat på midten, 3cm, 
resten er lægget. Længde: 72cm, bredde: 86cm, linning: 36cm. linningen fortsætter 23cm i hver side til 
bindebånd. Ejer: Marianne Poulsdatter d. 1905. 

 
 
109. VHM 1953/341. Hjemsted: Ukendt. 
Forklæde af uld/bomuld, storternet med jacquardmønstre, lysebrun og blågrøn bomuld/ grønt, rosa og sort 
kamgarn. Forklædet er lægget med 1,5cm glat midte. Længde: 63cm, bredde: 76cm, linning: 28cm. Linningen 
fortsætter 23cm i begge sider og er yderligere forlænget med taftbånd. Midt i 1800-tallet. 
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110. VHM 1980/62. Hjemsted: Uggerby. 
Forklæde af mønstervævet bomuld/kamgarn, grågrøn bomuld/vinrødt kamgarn, striber, blomster og net på skrå. 
Overkanten har 3,5cm glat stykke på midten med mange læg på hver side. Længde: 80cm, bredde: 83cm, 
linning: 39cm. Linningen er forlænget 21cm i begge sider. Forklædet har tilhørt Birthe Marie Olsen (1825 – 
1913).  
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111. BAM 7188/1965. Hjemsted: Sørig Enge, Råbjerg. 
Forklæde af stribet halvsilke, grøn og rosa trend med blåt jacquardmønster. Længde: 80cm, bredde: 80cm. I 
overkanten er syet løbegang, hvori er trukket en possementsnor med kvast i begge ender. Midt i 1800-tallet. 
 

 
112. VHM 1957/418. Hjemsted: Tise. 
Forklæde af kamgarn med store tern i gl.rosa og mellembrun med grøn, hvid, blå islæt. Lærredsvævet bund med 
satin, reps og damaskvævede striber. Længde: 80cm, bredde: 81cm, løbegang: 28cm. Overkanten har 1,3cm glat 
stykke midt for og 3,5cm i siderne, resten af bredden er lagt i små læg, som er syet fast med 2 rækker sting. 
Overkanten er bukket til løbegang, hvori der er trukket possementsnor med kvast i begge ender. Midt i 1800-
tallet. 
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113. VHM 18.311. hjemsted: Horne Terp. 
Forklæde af ternet halvsilke. silke/kamgarn, beige, mellemblå og sort, store tern med bort i sider og underkant, 
satin og kiper indgår i mønsteret. Længde: 78cm, bredde: 79cm. Overkanten er bukket til løbegang, hvori der er 
trukket en possementsnor med kvast i begge ender. Midt i 1800-tallet. 
 

 
 

114. BAM 2083/1954. Hjemsted: ”Jegen”, Understed. 
Forklæde af stribet silke, blå/sort med bort i underkant. Lærred- og satinvævning med moiré i de brede sorte 
striber. Længde: 76cm, bredde: 75cm. Overkanten er bukket dobbelt og rynket med 3 rynketråde til 24cm. 
Possementsnor med kvaster er kastet til den rynkede overkant. Midt i 1800-tallet. 
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115. BAM 8342/1966. Hjemsted: Frederikshavn.  
Forklæde af brun/blå silke, vævet i satin og reps med brede striber, bort i underkant. Længde: 77cm, bredde: 
73cm. overkanten er syet til løbegang, hvori der er trukket et silkebånd. I venstre side er syet en syet sløjfe af 
mønstret brun/blå silke. Midt i 1800-tallet. 
 

 
 

116. BAM 2084/1954. Hjemsted: ”Jegen”, Understed. 
Forklæde af blå/sort jacquardvævet silke, spredte skud med blade, bladranker i sider og underkant. Længde: 
70cm, bredde: 63cm. Overkanten er bukket 1 gang og rynket med 3 rynketråde til 22cm. Possementsnor med 
kvaster er kastet til den rynkede overkant. Midt i 1800-tallet. 
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Tørklæder 
117. SÆM 2891. Lyngså. 
Tørklæde af mol med fladsyning, tamburering syede grunde og tungekant. I hver tunge er et lille bladmotiv. I 2 
modstående hjørner et stort overflødighedshorn omgivet af blomster og ranker. Spredt på fladen er små 
trekløvere syet i fladsyning. Det ene hjørne er tambureret på retsiden, det andet på vrangsiden. 82cm x 83cm. 
Ejeren er født 1821. 

 
 

118. VHM 2669. Hjemsted: Grøntved, Mygdal. 
3-kantet tørklæde, mønstervævet mol med lærredsvævede striber. 112cm x 112cm, incl.13cm øgning i 
spidserne. 
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119. VHM 19.733. Hjemsted: Nr.Tornby. 
Tørklæde af voile med tamburering. Kantbort på alle 4 sider med ranker og hjørnemotiv med buket i 2 
modstående hjørner. I de modstående hjørner er mønsteret udført henholdsvis på retsiden og vrangsiden. Ingen 
udsmykning på midten. Bredde: 88cm, længde: 83cm. 
 

 
 
120. VHM 1969/4. Hjemsted: Hørby. 
Tørklæde af voile med tamburering og hæklet tungekant. Kantbort med lange ranker med blomster, bær og 
blade. 1 2 modstående hjørner er tambureret er spinkelt symmetrisk hjørnemotiv med små blomster omkring. 
Ingen udsmykning på midten. Al tamburering er udført på retsiden. 71cm x 68cm.  
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121. VHM 1989/102. Hjemsted: Øster Vrå. 
Tørklæde af mol med tamburering. Kantbort med bladranker. I 2 modstående hjørner er tambureret et stort 
hjørnemotiv, hjørnerne er udført henholdsvis på retsiden og vrangsiden. Ingen udsmykning på midten. 99cm x 
108cm.  
 

 
 
122. VHM 2670. Hjemsted: Mygdal. 
Tørklæde af rødbrun halvsilke, lærredsvævet med smal mønstret stribe i alle 4 sider. Broderet hjørnemotiv, 
blomsterkurv, syet med floksilke i sparesyning. Bredde: 95cm, længde: 89cm + 1cm frynse af stoffets tråde i det 
broderede hjørne. Tørklædet har tilhørt Ane Marie Mortensdatter f. 1797. 
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123. SÆM 1926. Hjemsted: Hørby. 
Tørklæde af jacquardvævet silke sort/bronze med tilsatte frynser. Tørklædet har mønster på hele fladen, i 
hjørnerne motiv med forskellige blomster. Ægkant i siderne, enderne er syet med forsting, lille sting på retsiden, 
stort sting på vrangsiden. Hver frynse består af sorte og bronze silketråde, de er knyttet i kanten og har ekstra 
knuderækker. Bredde: 80cm, længde: 78cm, frynselængde: 11cm.  
 

 
 
124. BAM 14.824/1969. Hjemsted: Aalborg. 
Tørklæde af jacquardvævet storternet silke, rosa, gul, blå. Knyttede frynser på alle 4 sider, i tørklædets ender af 
trendtrådene, i siderne af tilsatte tråde i tilsvarende farver. Bredde: 97cm, længde: 90cm, frynselængde: 4cm. 
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125. SÆM 327x10. Hjemsted: Sæby. 
Tørklæde af halvsilke, kipervævet, brunt med stribet kantbort i creme, brun og blå. Ægkant i siderne og smal 
søm i enderne. Bredde: 90cm, længde: 80cm. 
 

 
 
126. SÆM 327x11. Hjemsted: Hørby. 
Tørklæde af silke, rødlilla lærredsvævet midte, kipervævet kantbort med sorte striber, løse frynser af stoffets 
tråde på alle 4 sider. 40cm x 41cm, frynselængde: 2,5cm. Midt i 1800-tallet. 
 
127. SÆM 327x12. Hjemsted: Sæby. 
Tørklæde af silke med jacquardvævede brede borter, gul, gylden, creme, lyslilla, mørklilla, løse frynser af 
stoffets tråde på alle 4 sider. 35cm x 36cm, frynselængde: 2cm. Midt i 1800-tallet. 
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128. VHM 1938/393 A-B. Hjemsted: Vogn, Tolne. 
Tørklæde af trykt bomuld. Små blomster, blade og prikker i tæt mønster på midten og bred rød kantbort med 
slyngede bånd, sorte og hvide blomsterranker. Bredde: 57cm, længde: 53cm. 
 

 
 
129. VHM 1988/235. Hjemsted: Råbjerg. 
Tørklæde af trykt bomuld. Rød bund. Forskellige mønstre fylder hele fladen, halvcirkler i kanten med fransk 
sjalsmønster, boteh, inden for, blomsterkrans og cirkel på midten omgivet af små botehfigurer. Bredde: 86cm, 
længde: 79cm. Ægkant i siderne og 3mm søm for enderne. Har tilhørt A.P.Gaardboe f. 1825. 
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130. VHM 15.753. Hjemsted: Ukendt. 
Tørklæde af sort, kipervævet silke med trykt kantbort. Det ene hjørne har 8,5cm flødegul bort med bladranker 
det modsatte hjørne har 10cm blå og grøn bort med kogler og blade. Bredde: 68cm, 65cm. Ægkant i siderne og 
1mm søm for enderne.  
 

 
 
131. SÆM 6266. Hjemsted: Skræddergården, Lyngså. 
Tørklæde af karryfarvet, kipervævet uld med trykt bort og hjørnemotiver i 2 modsatte hjørner i farverne: Rød, 
grå og sort. Roser og blade. Frynser af stoffets tråde er snoede og afsluttet med knude. 65cm x 64cm, 
frynselængde: 1,5 – 2,5cm. Har tilhørt Marianne Poulsdatter d. 1905. 
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132. BAM 5798/1962. Hjemsted: Sønder Vrangbæk, Frederikshavn. 
Tørklæde af creme, kipervævet uld med trykt blomsterbort og hjørnemotiv med buket i alle 4 hjørner i farverne: 
Bordeaux, hvid, orange med grønne guirlander på rød bund. 74cm x 79cm, Frynselængde: 10cm. Frynser af 4-
trådet uldgarn er knyttet i kanten med1 tråd i hver frynse. Brudetørklæde for Inger Marie Jensen d. 1888. 
 

 
 
133. BAM 8408/1967. Hjemsted: Fladbjerg, Flade. 
Tørklæde af sort, kipervævet uld med trykt fransk sjalsmønster i ca. 22cm bred kantbort. 85cm x 88cm. Alle 4 
sider er trævlet op til frynser. 
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134. BAM 7194/1966. Hjemsted: Sørig Enge, Råbjerg. 
3-kantet tørklæde af rød kipervævet uld med10cm trykt bort i sort og blåt, stiliserede store blomster. 84cm og 
80cm på de korte sider. Frynselængde: 5,5cm. Tørklædet har ægkant på den ene side og er sømmet med dobbelt 
ombuk på de 2 andre. Frynser af samme farve isat med løkke, snoet og afsluttet med knude på de 2 korte sider. 
 

 
135. VHM 5562. Hjemsted: Hjørring. 
3-kantet tørklæde, mørkeblå, lærredsvævet uld med trykt lyseblå bort, blomster, blade og solsikker og 
hjørnemotiv med buket. Bredde: 90cm, længde: 88cm. Frynselængde: 7cm. Ægkant på den ene side og sømmet 
0,8cm på de 2 andre. Frynser af mørkeblåt uldgarn er trukket igennem kanten, snoet og afsluttet med knude. Der 
er frynser på de 2 korte sider og 14cm fra snipperne henad den lange side. 
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Kåber 
136. VHM 2204. Hjemsted: Jelstrup. 
Kåbe af glittet, blåt ulddamask med foer af kipervævet hvidt uldstof. Ståkrave med mellemfoer. 19cm ærmehul 
i begge sider i kanten af forreste stofbane, 17cm fra forkant. Kraven har været lukket med hægte og malle. Der 
er mærker efter lukketøj, spænde, i forkanten 33cm fra kraven. 1700 – beg. af 1800-tallet. 
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137. VHM 2931. Hjemsted: Ukendt. 
Kåbe af lyseblå silketaft med slag og ståkrave med foer af hvidt groft uldstof med pletter af sort uldgarn. 
Sølvspænde i forkant, 21cm fra krave. Mærker i kravens kant efter lukkeanordning. Slaget har foer af glittet, blå 
ulddamask. Skindkanter med rester af hår om slag og krave. 20cm ærmehul kantet med skind i begge sider 
17cm fra forkant. 1700 – beg. af 1800-tallet. 
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138. VHM 5592. Hjemsted: Grøntved, Mygdal. 
Kåbe af mørkeblå uldmoiré med foer af lærredsvævet hvidt uldstof med brune uldtotter. 
Sølvspænde i halsen. Ståkrave med mellemfoer. Rester af pelsværk på krave. 19cm ærmehul med silkebånd og 
sløjfe i begge sider 17cm fra forkant. 1700 – beg. af 1800-tallet. 
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