
Linhatte 
198. VHM 1014. Hjemsted: Nejstgård, Tornby. 
Linhat af fint lærred. Skæggets udsmykning består i et lille læg indenfor kanten. I nakken er 4,6cm afstand 
mellem de 2 skæg. Skægget er syet 2cm ind på issestykket fra forkant. Bindebændel ved ørespids. Ca. 1800. 
 

 
 
 

199. VHM 7062 H. Hjemsted: Damsgård, Flade. 
Linhat af fint lærred. I nakken er syet løbegang med 2 snoede snore. Skægget er tæt rynket og uden 
udsmykning. I nakken er 20,7cm afstand mellem de 2 skæg. Bindebændel ved ørespids. Ca. 1800. 
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200. VHM 7062 P. Hjemsted: Damsgård, Flade. 
Linhat af lærred med skæg af finere lærred. I nakken er syet løbegang med 2 snoede snore. Skægget er uden 
udsmykning. I nakken er 17cm afstand mellem de 2 skæg. Skægget er syet 1,5cm ind på issestykket fra forkant. 
Bindebændel ved ørespids. Ca. 1800. 
 

 
 
 
201. VHM 7063 D. Hjemsted: Damsgård, Flade. 
Linhat af fint lærred, skægget er kantet med gazeknipling. I nakken er syet løbegang med 2 snoede snore. Der er 
17cm afstand i nakken mellem de 2 skæg. Bindebændel ved ørespids. Issestykket er forlænget 0,7cm med 
bindebændlet i begge sider. Skægget er syet 1,5cm ind på issestykket fra forkant. Ca. 1800. 
 

 

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

 



202. VHM 7063 I. Hjemsted: Damsgård, Flade. 
Linhat af fint lærred, skægget er kantet med gazeknipling. Bindebændel ved ørespids. Issestykket er forlænget 
2,5cm med bindebændlet i begge sider. I nakken er 18,9cm afstand mellem de 2 skæg. Skæggets søm vender 
ved ørespidsen. Ca. 1800. 
 

 
 
 
203. VHM 7063 O. Hjemsted: Damsgård, Flade. 
Linhat af voile. I nakken er syet løbegang med 2 snoede snore. Der er 19cm afstand i nakken mellem de 2 skæg. 
Skæggets udsmykning består i 2 små læg inden for kanten. Issestykket er forlænget 2cm med bindebændlet i 
begge sider. Ca. 1800.  
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204. VHM 7063 P. Hjemsted: Damsgård, Flade. 
Linhat af fint lærred, skægget er kantet med smal knipling. I nakken er 19,3cm afstand mellem de 2 skæg. 
Issestykket er forlænget 0,5cm med bindebændlet i begge sider. Skægget er syet 1,5cm ind på issestykket fra 
forkant. Ca. 1800.  
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Kapper 
205. VHM 1010. Hjemsted: Nejstgård, Tornby. 
Kappe af fint lærred til huen, mønstret mol kantet med flamsk knipling til skæg. Huenakken er broderet med 
fladsyning og tamburering. I nakken er 4cm afstand mellem de 2 skæg. Bindebændel ved ørespids. Beg. af 
1800-tallet.  
 

 
 

206. VHM 1012. Hjemsted: Nejstgård, Tornby. 
Kappe af stribet mol til huen, stribet gaze kantet med flamsk knipling til skæg. I nakken er 11,8cm afstand 
mellem de 2 skæg. Bindebændel ved ørespids. Beg. af 1800-tallet.  
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207. VHM 7063 M. Hjemsted: Damsgård, Flade. 
Kappe af mønstervævet, småternet bomuld. Skægget er kantet med smal maskinblonde. Skæggets søm vender 
ved ørespidsen. Bindebændel, 2 bredder kastet sammen, er syet i ved ørespids. Issestykket er forlænget 4,8cm i 
begge sider med bindebændlet. Der er 25cm afstand i nakken mellem de 2 skæg. Beg. af 1800-tallet. 
 

 
 
208. VHM 7064 C. Hjemsted: Damsgård, Flade. 
Kappe af mønstervævet, stribet mol til huen, gazeknipling med kant af torchonknipling til skæg. Løbegang i 
nakken med snor. Der er 8cm afstand i nakken mellem de 2 skæg. Bindebændel ved ørespids. Skægget er syet 
1,5cm ind på issestykket fra forkant. Beg. af 1800-tallet.  
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209. VHM 7064 G. Hjemsted: Damsgård, Flade. 
Kappe af mønstret mol, lille stjernemønster samt et andet lille mønster, skægget er kantet med tylsknipling. 
Løbegang i nakken med snoet snor. Der er 18,5cm afstand i nakken mellem de 2 skæg. Issesykket er forlænget 
2cm i begge sider med bindebændel. Beg. af 1800-tallet.  
 

 
 

210. VHM 7064 H. Hjemsted: Damsgård, Flade. 
Kappe med isseskæg. Gaze vævet i forskellige mønstre til hue, skæg og isseskæg. Nakken har 2cm ekstra 
strimmel i underkanten. Der er 17cm afstand i nakken mellem de 2 skæg. Bindebændel ved ørespids. Isseskæg 
er syet til issestykkets forkant, der er 3,5cm afstand til skæggets forkant. Beg. af 1800-tallet. 
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211. VHM 7064 I. Hjemsted: Damsgård, Flade. 
Kappe af mønstervævet mol med tern og små røde + til huen, lærred med kant af bred gazeknipling til skæg. 
Issestykket er forlænget med 5cm i begge sider med bindebændel. Afstand mellem de 2 skæg er 13,5cm, 
nakkens bredde. Beg. af 1800-tallet. 
 

 
 
212. VHM 7064 M. Hjemsted: Damsgård, Flade. 
Kappe af mønstervævet mol med blå og hvide zigzag striber til huen, stribet mol til skæg. Issestykket er 
forlænget 1,5cm i begge sider med bindebændel. I nakken er 18,5cm afstand mellem de 2 skæg. Beg. af 1800-
tallet. 
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Tylskapper 
213. VHM 15.859. Hjemsted: Ukendt. 
Tylskappe af ældre type.  Høj nakke, trækkesyning på issestykke og nakke. 2 skæg med trækkesyning og kant 
af åben knipling med tunger, bredde. 12cm.  I nakken er 6,2cm afstand mellem de 2 skæg. Fra issestykkets 
forkant er skægget syet skråt ind til underkanten, stedet er forstærket med bændel på vrangen. 1840 – 50. 
 

 
 

214. BAM 14.408/1969. Hjemsted: Bunken. 
Tylskappe med korsklæde. Høj nakke med trækkesyning og molsapplikation, issestykke med små pletter, 2 
skæg af tyl kantet med maskinblonde, bredde: 17cm. Der er 5,6cm afstand i nakken mellem de 2 skæg. Fra 
issestykkets forkant er skægget syet skråt ind til nakkens underkant. Skægget er lagt i wienerlæg. Korsklæde af 
tyl med små pletter, i bagkanten er en smal maskinblonde, i forkanten er samme maskinblonde som kappens. 
1850 eller senere. 
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215. BAM 14.409/1969. Hjemsted: Bunken. 
Tylskappe med trækkesyning i den høje nakke og små pletter på issestykket, 2 skæg af tyl kantet med 
maskinblonde og med smal maskinblonde i enderne, bredde: 14cm. I nakken er 2,5cm afstand mellem de 2 
skæg. Fra issestykkets forkant er skægget syet helt ind til nakkens underkant. 1850 eller senere. 
 

 
 

216. BAM 5447/1961. Hjemsted: Starholm, Råbjerg. 
Tylskappe med korsklæde. Den høje nakke har fransk broderi med applikation og fladsyning, 2 skæg af tyl 
kantet med bred, åben knipling, bredde: 15cm. Skæggene mødes i nakken. Fra issestykkets forkant er skægget 
syet helt ind til nakkens underkant. Roset af beige silke ved begge ører. Korsklædet har fransk broderi, smal 
maskinblonde i bagkanten og tønderknipling i forkanten. 1850 eller senere. 
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217. VHM 1954/297. Hjemsted: Klokkerholm. 
Tylskappe med broderi: grunde, huller, pletter på den høje nakke, firkanter på issestykket langs nakken. 1 skæg 
af tyl kantet med maskinblonde, bredde: 13,3cm. Fra issestykkets forkant er skægget syet ind til underkanten. 
1850 eller senere. 
 

 
 

218. VHM 20.688A, B. Hjemsted: Vrå. 
Tylskappe med korsklæde. Fransk broderi på nakken, små prikker på issestykket langs nakkens søm. Nakken er 
ikke særlig høj. 2 skæg af prikket tyl kantet med knipling, bredde: 13,5cm. Skæggene mødes i nakken. Fra 
issestykkets forkant er skægget syet ind til underkant. Issestykket er forlænget 0,5cm med bindebændel i begge 
sider. Korsklæde med samme lille broderi som nakken. I bagkanten er en smal strimmel rosengrundstyl, i 
forkanten er den samme knipling som på skægget. 1850 eller senere. 
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219. SÆM 896. Hjemsted: Rykind, Dybvad. 
Tylskappe med korsklæde. Den flade nakke har broderi med applikation og små huller. 1 skæg kantet med åben 
tønderknipling, bredde: 18,5cm. Skægget er syet langs huens underkant, fra ørespidsen er det syet tilbage langs 
underkanten, så de forreste 7,5cm i hver side har 2 lag skæg. Korsklæde med samme broderi som nakken, i 
bagkanten er en smal knipling, i forkanten er den samme knipling som på skægget. 1850 eller senere. 
 

 
 

220. SÆM 88x2. Hjemsted: Præstbro. 
Tylskappe med korsklæde og silkebånd. Den flade nakke har fransk broderi. 1 skæg af prikket tyl kantet med 
knipling, bredde: 18cm. Skægget er ikke syet ind fra issestykkets forkant. Korsklæde af smal tylstrimmel med 
fransk broderi, med smal knipling i bagkanten og samme knipling i forkanten som på skægget. En 
maskinblonde er syet i bagkantens sider, den skal holde korsklædet på plads, når det er monteret på kappen ved 
at følge huens underkant. 2 silkebånd, sorte med hvide buer i siderne, lilla stribe på midten og spredte lilla 
stiliserede blomster, bredde: 7,5cm, længde: 62cm. I den ene ende er båndene lægget med den lilla stribe 
forrest, lægget er presset, ikke syet, i enderne har båndene været sømmet. Der er ikke tegn på at de har været 
bundet i sløjfe. Sidste halvdel af 1800-tallet. 
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221. VHM 1022. Hjemsted: Nejstgård, Tornby. 
Tylskappe uden pynt, sletkappe. 2 skæg med 1,2cm afstand i nakken, bredde: 13,2cm. Fra issestykkets forkant 
er skægget syet 1,2cm lige ind. Nakken er ikke særlig høj. 1850 eller senere. 
 

 
 

222. VHM 3144A, B, C. Hjemsted: Vester Thirup, Hjørring. 
Tylskappe med korsklæde og hagesløjfe – hagesløjfe ikke udstillet. Den flade nakke er med fransk broderi, 
applikationer, syede grunde og prikker. 1 skæg kantet med åben tønderknipling, bredde: 15,5cm. På issestykket 
er skægget syet ind fra forkant til underkant. Korsklædet har samme broderi som kappens nakke. I bagkanten er 
syet en smal knipling, i forkanten den samme som på skægget. Sidste halvdel af 1800–tallet.  
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223. VHM 1954/115A, B. Hjemsted: Ukendt. 
Tylskappe med korsklæde. Den flade nakke består af knipling. 1 skæg af prikket tyl kantet med åben 
tønderknipling, bredde: 17,8cm. På issestykket er skægget syet ind fra forkant til underkant. Korsklædet består 
af 2 tønderkniplinger, som er kastet sammen, den ene er den samme som skæggets. Bagest er syet en smal 
maskinblonde, som kun er syet i begge korsklædets ender, den skal følge kappens nakke. Sidste halvdel af 
1800-tallet. 
 

 
 

224. VHM 1961/124. Hjemsted: Ulsted. 
Tylskappe med korsklæde. Den flade nakke har spinkelt fransk broderi. 2 skæg af prikket tyl kantet med åben 
tønderknipling og med smal knipling i enderne, bredde: 17,6cm. Skæggene mødes i nakken. Skægget er ikke 
syet ind på issestykket. Korsklædet består af tylsstrimmel med samme broderi som nakken, i forkanten er syet 
samme brede knipling som på skæggets yderkant, i bagkanten er syet samme smalle knipling, som på skæggets 
ender. Sidste halvdel af 1800-tallet.  
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225. VHM 1964/1336A, B. Hjemsted: Tislum Nørgård, Hørmested. 
Tylskappe med korsklæde. Den flade nakke har spinkelt fransk broderi. 1 skæg af prikket tyl kantet med åben 
tønderknipling, bredde: 16,5cm. På issestykket er skægget syet ind fra forkant til underkant, stedet er forstærket 
med et bændel. Korsklæde består af tyl med samme broderi som nakken, i forkanten er syet samme knipling 
som på skægget, i bagkanten en smal knipling. Ellen Marie Jensdatter (1825 – 1897) har båret kappen til sit 
bryllup 1843. 
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226. TRM 6016. Hjemsted: Ukendt. 
Tylskappe med isseskæg. Nakken har et lille broderi omgivet af prikker, afgrænsning til nakke/issestykke er 
markeret med en hulrække. 1 skæg af prikket tyl kantet med maskinblonde, bredde: 14cm.  Skægget er syet på 
huen hele vejen rundt, enderne mødes i nakken, men er ikke sammensyede. Midt for er isseskægget rynket, 
mens det ligger glat langs det meste af forkanten, som er forlænget med bindebændel. Sidste halvdel af 1800-
tallet. 
 

 
 
227. TRM 6017. Hjemsted: Ukendt. 
Tylskappe med isseskæg. Nakken har broderi med applikation, der er syet mellemværk af maskinblonde mellem 
nakke og issestykke. 1 skæg med kant af maskinblonde, bredde: 14cm, isseskæg er kantet med torchonknipling, 
bredde: 7,5cm. Skægget er lagt i wienerlæg, syet til huens underkant og 3cm op ad forkant. Isseskægget er syet 
glat til forkanten med grove sting, midt for er et wienerlæg. Der er 0,5cm afstand mellem isseskæg og 
nakkeskæg. Sidste halvdel af 1800-tallet. 
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228. TRM 6255. Hjemsted: Brønderslev. 
Tylskappe med isseskæg. Nakken har fransk broderi, blomst med blade omgivet af prikker. Issestykket har smal 
bladranke med prikker omkring, der er mellemværk af åben tønderknipling mellem nakke og issestykke. 1 skæg 
af prikket tyl kantet med åben tønderknipling, bredde: 13,5cm. Skægget er lægget med wienerlæg i nakken, syet 
til huen med lange sting. Sidste halvdel af 1800-tallet. 
 

 
 

229. TRM 6200. Hjemsted: Ukendt. 
Tylskappe med isseflæse. Den flade nakke har fransk broderi med lille buket. 1 skæg kantet med åben 
tønderknipling, bredde: 16cm. Fra issestykkets forkant er skægget syet ind til underkanten. tylsflæse er syet på 
issestykkets forkant, de midterste 22cm, med lange risting. Sidste halvdel af 1800-tallet. 
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Korsklæder 
230. VHM 1954/367. Hjemsted: Ukendt. 
Korsklæde af mol med små blomster. Knipling er syet til både forkant og bagkant. Der er syet bændel i begge 
ender. Korsklædet er smallest i forkanten. 
 
231. VHM 1954/366. Hjemsted: Ukendt. 
Korsklæde af tyl med trækkesyning. Til forkanten er syet en tylsblonde mens bagkanten er afsluttet med zigzag 
trækkesyning. Der er syet bændel i begge ender. Korsklædet er smallest fortil.  
 
232. VHM 7064 T. Hjemsted: Flade. 
Korsklæde af tyl med broderi. Det er syet af 3 strimler. Den midterste har blomster og blade med trækkesyning, 
forreste og bageste har mønstre med huller og zigzagtakker. På den ene strimmel er takkerne klippet. 
Korsklædet er bredest på midten. Der er ikke syet bændel i enderne. 
 
233. VHM 7064 U. Hjemsted: Flade. 
Korsklæde af tyl. Der er syet 2 smalle striber med trækkesyning og 2 læg, skiftevis. I forkanten er syet en 
maskinblonde. Korsklædet er bredest på midten.  
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