
Puldhuer 
159. VHM 833. Hjemsted: Hjørring. 
Puldhue af silkebrokade, petroleumsfarvet med storblomstret mønster i mange farver samt metaltråd. Spids i 
panden af andet stof. Huen er foeret med hørlærred, issestykket er kantet med gl.rosa taftbånd. I nakken er syet 
løbegang. Metalknipling er syet i wienerlæg langs huens kant, i nakken over løbegangen. Rest af bindebånd. 
 

    
 

 
160. VHM 940. Hjemsted: Tårs. 
Puldhue af silkebrokade, mørkebrun med storblomstret mønster i mange farver samt metaltråd. Øgninger ved 
øre, i panden og nakken af andet stof. Huen er foeret med rødbrunt, glittet hørlærred og kantet med lyserødt 
repsvævet silkebånd. Metalknipling er syet i wienerlæg langs huens kant. Ingen spor af bindebånd. 
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161. VHM 988. Hjemsted: Skibsby. 
Puldhue af vinrød silkesatin med småblomstret mønster i grønt, blåt og beige. Huen er foeret med hørlærred og 
kantet med lyseblåt silkebånd. Nakken er svagt forlænget og er trukket sammen med rynketråd. Metalknipling 
er syet langs huens kant, på issen er den trukket lidt ind. Bindebånd af sildebensvævet bændel er yngre end 
huen. 

 

    
162. VHM 1522. Hjemsted: Vejby. 

 med stort mønster i flere farver samt metaltråd. Huen er foeret med 
yder 

Puldhue af silkebrokade, laksefarvet
hørlærred, issestykket er kantet med gråblåt taftbånd. Nakken er 0,5cm forlænget. Der er trådrester, som t
på at huen har haft besætning af metalknipling. Der er ingen spor af bindebånd. Skæghatte VHM 1020 er 
monteret i huen.   
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163. VHM 1546 Hjemsted: Korsagerholt, Hørby. 
Puldhue af silkebrokade, mørkegrøn, stormønstret i brune, grønne og gule farver. Øgning ved øre af andet stof.. 
Huen er foeret med mørkebrunt hørlærred med trykt mønster og kantet med laksefarvet taftbånd. Bindebånd af 
laksefarvet taft. Trådrester tyder på at huen har haft besætning.  
 

       
 
164. VHM 1660. Hjemsted: Harpsø, Tårs. 
Puldhue af kirsebærrød silkesatin med kniplingsslyng og buketter. Spids i panden af andet stof. Nakken er 
0,7cm forlænget. Huen er foeret med hørlærred og har bindebændel.   
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165. VHM 2439. Hjemsted: Jelstrup. 
mstret. Øgning i issestykkets sider af andet stof. Huen er Puldhue af silkebrokade, petroleumsfarvet, storblo

foeret med ubleget blårlærred og kantet med taftbånd, dueblåt og beige. Issestykket har besætning af 
metalknipling, i nakken er tråde fra tidligere påsyet metalknipling. Issestykkets øgninger kan ikke dækkes af 
skæghatte, der må have været anvendt pandepude.    

           
 

166. BAM 14.394/1969. Hjemsted: Tversted. 
uldhue af silkebrokade, vissengrøn med blomster ster i blågrøn, laksefarve og metaltråd. Huen er foeret 

 uldstof og er kantet med vissengrønt silkebånd. Besætning langs 
 

P møn
med ufarvet, groft, opkradset, lærredsvævet
issestykke og 2cm fra nakkens underkant af knipling i ubleget hør med stråperler og galslag i vissengrøn og
laksefarve. Bindebændler. 
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167. VHM 4562. Hjemsted: Råbjerg. 
Puldhue af satinvævet silke, mørkegrøn med lanceret mønster i gul, brun, beige og rødbrun. Øgninger af fler
forskellige stoffer både på issestykke og nakke. Huen er foeret med blårlærred. Issestykket er kantet m
taftbånd. Nakken er rynket. Trådrester fra bindebånd. De mange øgninger må have været dækket af huetilbehø
 

e 
ed grønt 

r. 

      
 
168. VHM 2440. Hjemsted: Hundelev. 
Puldhue af lyseblå silke med lancerede blomster i gul, hvid og brun. Huen er foeret med ubleget hørlærred. 
Besætning ved ørerne af metalknipling, i nakke og issestykkets forkant af gl.rosa, wienerlægget taftbånd. 
Bindebånd af gåseøjevævet hørbændel. 
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169. VHM 7217. Hjemsted: Vrangbæk, Understed.. 
 
 

Puldhue af silkebrokade, beige med mønster i mange farver samt metaltråd, nakke med broderi. Huen er foeret
med ufarvet, opkradset, lærredsvævet uldstof og kantet med kirsebærrødt taftbånd i forkant og gl.rosa taftbånd i
underkant. Smalle taftbånd kirsebærrødt og gl.rosa er syet på issestykket i panden og ved øret, lagt i wienerlæg. 
 

     
 

170. VHM 20.386. Hjemsted: V.Mellerup, Jerslev. 
Puldhue af. silkebrokade, vinrød med stort blomstermønster i flere farver. Huen er foeret med ubleget hørlærred 
og issestykket er kantet med blåt taftbånd. Nakken har løbegang med 2 snoede snore. Sølvknipling er syet langs 
huens kant, på issestykket er også en flæse af det blå taftbånd. Bindebånd af groft hørlærred. 
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171. VHM 1941/191. Hjemsted: Hallund. 
Puldhue af silkebrokade, brun med blomstermønster i mørkerødt, gult, grønt og beige. Nakken er rynket. Huen 
er foeret med mørkeblåt, groft hørlærred og kantet med gl.rosa silkebånd. Besætning af sølvknipling. Bindebånd 
af lærredsvævet bændel. 
 

     
 
 

172. VHM 1844. Hjemsted: Grynderup, Vrå. 
Puldhue af sort, tyndt fløjl. Huen er foeret med glittet, mørkebrunt hørlærred og trykt kattun og kantet med 
gråblåt repsvævet silkebånd med picot. Besætning af metalknipling langs huens kant. Rester af blåt 
silkebindebånd. 
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173. VHM 5270. Hjemsted: Ukendt. 
Puldhue af kraftigt, brunt Fløjl. Huen er foeret med ternet blåt/hvidt hørlærred og kantet med sort kamgarnsstof.
Besætning af sølvknipling er syet på inden for huens kant og dækker ikke ørespidserne. Bindebændel af 
repsvævet hør. Huen har formodentlig oprindelig været sort. 

 

 

     
174. VHM 2933. Hjemsted: Ukendt. 
Puldhue med lang rynket nakke. Teglrød mønstervævet silke, rokokomønster i blå, grøn og beige og 

ed lyst teglstensrødt silkebånd. I nakken kniplingsslyng. Huen er foeret med hørlærred og issestykket er kantet m
er syet løbegang, som rynkes med 2 hørlærredsbændler. Besætning af wienerlæggede bånd langs huens kant. På 
issestykket ligger båndet ind på huen, på den forlængede nakke hænger båndet ned.  
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Skæghatte 
175. VHM 1005. Hjemsted: Rakkeby. 
Skæghatte med issebændel. Kerne og bændel af hørlærred. Skæg af fint lærred og mønstret mol kantet med 
fileret blonde og enkel knipling. 

176. VHM 1015. Hjemsted: Tornby. 
Skæghatte med issebændel. Kerne og bændel af hørlærred. Skæg af fint hørlærred uden pynt. 
 
177. VHM 1017. Hjemsted: Tornby. 
Skæghatte med issebændel. Kerne og bændel af hør med gåseøjevævning. Skæg af kammerdug kantet med 
gazeknipling.  
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178. VHM 15.862. Hjemsted: Ukendt. 

 
kæghatte med issebændel. Kerne og bændel af hørlærred. Skæg af fint bomuldslærred med tern i satin. 

 
180. VHM 1980/127. Hjemsted: Bratskov Møllegård, Brovst. 
Skæghatte med rest af issebændel, Kerne og bændel af hørlærred. Skæg af fint hørlærred med zigzag hulsømme 
og kantet med gazeknipling. 
 

Skæghatte med issebændel. Kerne og bændel af hørlærred. Skæg af fint lærred kantet med gazeknipling.  
 
179. VHM 1980/126. Hjemsted: Bratskov Møllegård, Brovst.
S
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181. VHM 1020. Hjemsted: Nejstgård, Tornby. 
del af hørlærred. Skæg af voile kantet med gazeknipling. Isseskæg af 

. 
rred. Skæg og 

seskæg af mol, gaze, batist med kant af gazeknipling. Skæggene er syet sammen.  

 isseskæg. Kerne og bændel af hørlærred. Skæg af mønstret mol kantet med flamsk knipling.  

184. VHM 1954/149. Hjemsted: Ukendt. 
Skæghatte med isseskæg. Kerne og bændel af hørlærred og batist. Skæg af kammerdug, isseskæg af ternet mol. 
Skægget er kantet med flamsk knipling, isseskæg mangler knipling, men den ujævne kant tyder på at der har 
været. 
 

Skæghatte med isseskæg. Kerne og bæn
mønstret mol. Skæggene er ikke syet sammen. Skæghattene er monteret i puldhue  
VHM 1522. Se katalog nr. 162. 
 
182. VHM 15.731. Hjemsted: Ukendt
Skæghatte med isseskæg. Kerne og bændel af vaffelvævet og repsvævet bomuldsstof og hørlæ
is
 
183. VHM 1954/148. Hjemsted: Ukendt. 
Skæghatte med
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Krave 
185. VHM 1031A. Hjemsted: Nejstgård, Tornby. 
Barnekrave af gaze, rynket og kastet til et bændel. Bredde: 6,5cm, længde: 98cm rynket til 24cm. 
 
Snipper 
186. VHM 1031 B. Hjemsted: Nejstgård, Tornby. 

m forkant, hertil er bincheknipling kastet. Snip til barn. Voile er foldet til trekant med den trådlige side so
Bændel er sømmet til begge forkantens spidser. Forkant: 28cm.   
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187. VHM 1954/147. Hjemsted: Ukendt. 
Snip af mol foldet til trekant med bincheknipling kastet til forkanten. 
 
188. VHM 1980/128. Hjemsted: Bratskov Møllegård, Brovst. 

nip af hørlærred foldet til trekant med gazeknipling kastet til forkanten. S
 
189. VHM 1980/129. Hjemsted: Bratskov Møllegård, Brovst. 
Snip af mol foldet til trekant med torchonknipling kastet til forkanten. 
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Pandepuder 

t på fløjlet. 
andepuden er smal med flæse af sort tarlatan, som er lagt dobbelt og syet med trækkesyning. I forkanten er 

al og glat, i bagkanten er flæsen bredere og lægget. I enderne er hægte og malle.  Pandepuden har 

andepude af sort fløjl med foer af grågrøn silke. Fløjlet er stafferet på foeret. Pandepuden er smal med flæse af 
sort tarlatan, som er lagt dobbelt og syet med nedlagt syning og grunde. Flæsen er glat i forkanten og lægget i 
bagkanten, men har samme bredde. Sort silkebånd i hver ende. Ca. 1800. 
 

190. VHM 1008. Hjemsted: Nejstgård, Tornby. 
Pandepude af mørkebrunt fløjl med foer af mørkerødt, stormønstret bomuldsstof. Foeret er staffere
P
flæsen sm
formodentlig oprindelig været sort. Ca. 1800. 
 
191. VHM 4589. Hjemsted: Vrå. 
P
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192. VHM 1941/192. Hjemsted: Hallund. 
Pandepude af mørkebrunt fløjl med foer af cremefarvet silke og kantet med grønt silkebånd. Pandepuden er 
mal med flæse af sort tarlatan, som er lagt dobbelt og syet med nedlagt syning og grunde. Flæsen er glat i 

ilkebånd. Pandepuden har formodentlig 

tet med rødlilla silkebånd. Pandepuden 
r smal med flæse af sort tarlatan, som er lagt dobbelt og syet med applikationer og nedlagt syning. Flæsen er 
lat i forkanten og lægget i bagkanten, men har næsten samme bredde. Sort silkebånd i hver ende. Ca. 1800. 

 

s
forkanten og lægget i bagkanten, men har samme bredde. Rest af sort s
været sort, foeret har været rødt. Ca. 1800. Rest af elastik ved enderne er en senere tilføjelse. 
 
193. VHM 1961/125. Hjemsted: Ulsted. 
Pandepude af sort fløjl med foer af glittet, orangerødt hørlærred og kan
e
g
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194. VHM1021. Hjemsted: Nejstgård, Tornby. 
sort med lille tæt mønster af grønne blomster, kantet med 

n 

andepude af mørkebrunt fløjl med foer af rødt bomuldsstof, indlæg af stift papir og kantet med grønt 
d smal flæse af sort maskinblonde af kamgarn. Flæsen er glat i forkanten og 

Pandepude af sort fløjl med foer af bomuldsstof, 
blågrønt taftbånd. Pandepuden er bred med flæse af sort tyl med trækkesyning. Flæsen er kun syet på bagkante
og omkring enderne. Sort silkebånd i enderne. Ca. 1830. 
 
195. VHM 1954/106. Hjemsted: Ukendt. 
P
silkebånd. Pandepuden er bred me
lægget i bagkanten. Bindebånd af lærredsvævet bomuldsbændel i enderne. Pandepuden har formodentlig 
oprindelig været sort. Midt i 1800-tallet. 
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d. 

 
 

rikshavn. 

”, 
åsyet som ½ sløjfe i hver ende. Midt i 1800-tallet. 

 

196. BAM 14.395/1969. Hjemsted: Tverste
Pandepude af sort fløjl med foer af glittet, rødt uldstof og indlæg af groft papir. Fløjl er stafferet på foer. 
Pandepuden er bred med smal flæse af sort maskinblonde. Flæsen er glat i forkanten og lægget i bagkanten.
Bindebånd af sort lærredsbændel i enderne. Flæse af hvid tyl er riet på foersiden og ser ud til at være af ny dato.
Midt i 1800-tallet. 
 
197. BAM 16.935/1971. Hjemsted: Frede
Pandepude af sort fløjl med foer af lærredsvævet, glittet turkis uldstof. Fløjl er stafferet på foer. Pandepuden er 
bred med smal flæse af sort maskinblonde af kamgarn, hvorpå der er syet små sorte perler. Flæsen er glat i 
forkanten og lægget i bagkanten. Der er mærker fra oprindelige bindebånd, som er erstattet af et ”gobelinbånd
p
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