
Sjaler 
139. SÆM 914. Hjemsted: Hørby. 
Sjal af rødt, kipervævet uldstof med påsyet bort i fransk sjalsmønster, og frynsebort af rødt uldgarn. Borten er 
syet på retsiden i det ene hjørne og vrangsiden i det modsatte. 128cm x 122cm. Mønsterbort: 19cm, frynsebort: 
6cm. Midt i 1800-tallet. 
140. VHM 1954/190. Hjemsted: Ukendt. 
Sjal af rødt, kipervævet uldstof med påsyet bort i fransk sjalsmønster og frynsebort af rødt uldgarn. Borten er 
syet på retsiden i det ene hjørne og vrangsiden i det modsatte. På retsiden er yderligere et hjørnemotiv. 99cm x 
102cm. Mønsterbort: 18cm. Midt i 1800-tallet.  

     
141. SÆM 137. Hjemsted: Ukendt. 
Sjal af jacquardvævet, blåt, vissengrønt og gyldent kamgarn med store tern og kantbort, tilsatte frynser. Bredde: 
153cm, længde: 137cm. Frynselængde: 16cm. Frynser af blåt og grønt kamgarn er sat i kanten med knude ud 
for de tilsvarende farver i sjalet. Frynserne krydser med en ekstra knuderække. Sjalet har ægkant i siderne og er 
sømmet med forsting, lille sting på retsiden og stort på vrangsiden. 1850 eller senere. 
142. BAM 14.352/1969. Hjemsted: Bunken. 
Sjal af jacquardvævet, brun bomuld/sort kamgarn. Store bladmønstre, Bredde: 158cm, længde: 152cm, 
frynselængde: 14cm. Ægkant i siderne, enderne er bukket dobbelt og syet med forsting, lille sting på retsiden og 
stort på vrangsiden. Frynserne er af brun bomuld og sort kamgarn, som sjalet. Frynserne er knyttet i kanten og 
har en ekstra knuderække. 1850 eller senere.  
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143. SÆM 2490. Hjemsted: Lyngså. 
Sjal af kipervævet uld i tern. Bordeaux bund med striber i hvid, grøn, blå og røde farver, tilsatte frynser i 
forskellige farver. Bredde: 166cm, længde: 166cm, frynselængde: 13cm. Ægkant i siderne, enderne er bukket 
dobbelt og sømmet. Frynserne er knyttet i kanten og har en ekstra knuderække. Vævet af Anne Sigen, 
monogram AS i det ene hjørne. 1850 eller senere.  
144. SÆM 6268. Hjemsted: Sæby. 
Sjal af kipervævet uld, storternet med blå bund og striber i blå, brun, rød med stribet kantbort, tilsatte frynser i 
tilsvarende farver. 155cm x 155cm, frynselængde: 16cm. Ægkant i siderne, enderne er bukket dobbelt og syet 
med forsting, lille sting på retsiden, stort på vrangsiden. Ud for striberne er anvendt samme farve til frynse. Der 
er en ekstra knuderække. Sjalets blå farve er falmet til mørk beige. 1850 eller senere. 
 

    
 

145. SÆM 327x2. Hjemsted: Hørby. 
Sjal af brun, kipervævet uld med sort tryk. Syet af 2 stofbredder, som er kastet sammen. Bredde: 156cm, 
længde: 145cm, frynselængde: 7cm. Stort mønster i kanten samt hjørnemotiv i 2 modstående hjørner. Ægkant i 
siderne, enderne har dobbelt ombuk Tilsatte frynser i stoffets farve, de er sat i kanten med løkke, er snoet og 
afsluttet med knude. 1850 eller senere. 
146. BAM 4230/1959. Hjemsted: ”Jegen”, Understed. 
Sjal af fin, kipervævet uld med trykte mønstre på hele fladen, ordnede i striber. Farver som i franske sjaler, men 
andre mønstre. Bredde: 104cm, længde. 96cm. Ægkant i siderne, enderne er bukket dobbelt og sømmet. 1850 
eller senere. 
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147. BAM 5766/1962. Hjemsted: Frederikshavn. 
Sjal af creme kipervævet uld med vævede blomsterborter, skiftevis brede og smalle i farverne: Grøn, rød, rosa, 
gul og brun. Bredde: 141cm, længde: 139cm, frynsebort: 9cm. Alle 4 sider er bukket dobbelt og sømmet. En 
smal agraman med frynser er kastet til sjalets kant på alle 4 sider. Frynserne er knyttet ca. 2cm fra kanten for 
ikke at stramme de mange tråde. Bemærkning: Sjalet er hjembragt fra England. 
148. BAM 7186/1965. Hjemsted: Sørig Enge, Råbjerg. 
Sjal af lysebrun, jacquardvævet bomuld med brocheret mønster i blå uld. Pæonlignende mønster med blå midte 
i kanten, mindre og tættere mønster på midten. 140cm x 140cm, frynselængde: 13cm. Ægkant i siderne, enderne 
er sømmet med enkelt ombuk. Tilsatte frynser i brun, beige, blå og sort. 1850 eller senere. 

    
149. BAM 19.437/1975. Hjemsted: Tårs. 
Sjal af mønstervævet mol med tæt lærredsvævet kantbort. Bredde: 129cm, længde: 126cm. I den tætvævede 
kantbort er brugt dobbelt tråd i både trend og islæt. Midterfeltet har bølgede skrå bånd. Siderne har ægkant, 
enderne er bukket dobbelt og sømmet 0,2cm. 
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150. BAM ureg.  
Sjal af mørkeblå, kipervævet uld med uldbroderi i halve korssting, petit point. 154cm x 161cm, frynselængde: 
8cm. Skiftevis store og små blomsterbuketter med smal kantbort. 2 modstående hjørner i hver sin 
farveholdning: Rød, orange, lyseblå, hvid, grøn aubergine / Grøn, orange, lyseblå, lys aubergine. Tilsatte 
frynser, tvundet og afsluttet med knude. 1850 eller senere. 
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151. VHM 2740. Hjemsted: Ukendt. 
3-kantet sjal af rød lærredsvævet uld med sort tryk på retsiden, sort og lyseblåt på vrangsiden, Forskellige 
mønstre på ret og vrang. 122cm x 117cm, frynselængde: 6cm. Sjalet er sømmet 0,7cm på alle 3 sider. Ved den 
ene spids er en øgning. Den sammenhængende frynse er isat de 2 korte sider og fortsætter 20cm fra spidserne på 
den lange side. Farvet efter syning og isætning af frynser. 
1850 eller senere. 
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152. SÆM 6288. Hjemsted: Skræddergården, Lyngså. 
Sjal af mørkerød bomuld med trykt kantbort og hjørnemotiv i 2 modstående hjørner i gråblå, beige og sort. 
Bredde: 106cm, længde: 98cm. Siderne har ægkant, enderne er sømmet 0,2cm. Har tilhørt Marianne Poulsdatter 
d. 1905. 
 

 
 
153. VHM 1988/236. Hjemsted: Råbjerg. 
Sjal af teglrødt bomuldslærred med trykte kantborter og hjørnemotiv i 2 modstående hjørner i farverne: 
Mellemblå, beige og sort. Bredde: 103cm, længde: 93cm. Siderne har ægkant, enderne er sømmet 1,5mm. Har 
tilhørt A. P. Gaardboe f. 1825. 
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154. SÆM 87:10x36. Hjemsted: ”Jegen”, Understed. 
Fransk sjal af fin uld med lille sort felt, og store vævede mønstre, smal afvigende bort i siderne og for enderne. 
Alle mønstre er symmetriske om midten, på begge leder. Bredde: 155cm, længde: 316cm + 8cm løse frynser i 
begge ender. Har tilhørt Else Marie Nielsen d.1917.  
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155. BAM 3918/1959. Hjemsted: Mellem Rugtved, Understed. 
Fransk sjal af fin uld med stort sort felt og store vævede mønstre, smal bort i siderne og afvigende bort for 
enderne. Bredde: 155cm, længde: 316cm + 6cm løse frynser i begge ender; de yderste 8cm i hver side har 
knyttede frynser. Har tilhørt Mette Marie Thomsen d. 1918. 
 

 
 
156. BAM 4919/1960. Hjemsted: Mellem Rugtved, Understed. 
Fransk sjal af fin, kipervævet uld med 2 store sorte felter, vævede borter i midten, siderne og enderne, tæt 
mønster, løse sorte frynser i begge ender; de yderste 8cm i hver side har knyttede frynser. Bredde: 151cm, 
længde: 312cm, frynselængde: 5cm. 1850 eller senere. 
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157. SÆM 204x84. Hjemsted: Øster Rom. 
Fransk sjal af kipervævet sort uld med trykt mønster. Små spredte strøblomster på fladen og bred kantbort med 
hjørnemotiv i alle 4 hjørner i fransk sjalsmønster. Bredde: 153cm, længde: 141cm, frynselængde: 12cm. 
Ægkant i siderne, enderne har enkelt ombuk og er syet med forsting, lille sting på retsiden og stort på 
vrangsiden. Tilsatte frynser af sort kamgarn er knyttet i kanten på alle 4 sider og har en ekstra knuderække. 
1850 eller senere. 
 
 

 
 
158. BAM 13.802/1968. Hjemsted: Præstbro. 
Fransk sjal af kipervævet sort uld med trykt mønster. Stort sort felt, trykt bred kantbort og hjørnemotiv i alle 4 
hjørner i fransk sjalsmønster. Bredde: 110cm, længde: 112cm, frynselængde: 8cm. Ægkant i siderne, enderne 
har enkelt ombuk og er syet med forsting lille sting på retsiden, stort på vrangsiden. Tilsatte frynser af sort uld 
på alle 4 sider er knyttet i kanten. 1850 eller senere. 
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