
Læsø 
259. VHM 1953/1. Hjemsted: Læsø. 
Skørt af lilla ulddamask. Forbredden har glat stykke midt for med 4 brede læg på hver side, resten af vidden er 
lægget og læggene er holdt på plads med syning 3cm og 7,5cm neden for linning, Slids i venstre side, lomme i 
højre side. 8,5cm bredt rødlilla, brocheret silkebånd er syet på skørtets underkant. Skoning og slidsnor i 
underkant. 
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260. VHM 1953/21. Hjemsted: Læsø. 
Skørt af sort ulddamask med sort hørlærred i forbredde. Skørtet er lægget og læggene er holdt på plads med 2 
syninger neden for linning. Slids i venstre side, lomme i højre side. 6,8cm bredt sort, brocheret silkebånd er syet 
på skørtets underkant. Skoning af samme stof som forbredden. 
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261. VHM 1953/3. Hjemsted: Læsø. 
Bul af silkebrokade, beige med spredte buketter i røde, grønne og blå farver. Bullen er foeret med hørlærred. 
Langs den øverste del af forkanten er syet mønstret silkebånd. På dette stykke er syet 5 sæt sølvsnøremaller med 
snøre og nåle. Nederste del af forkanten lukkes med 5 sæt hægter og maller. Den oprindelige ryg af brokade er 
erstattet af småmønstret bomuldsstof, denne ændring er maskinsyet. 
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262. VHM 1953/4. Hjemsted: Læsø. 
Bul af silkebrokade, beige med store blomster/ bladmønstre i rosa, grøn, gul og blå farver. Bullen er foeret med 
ubleget hørlærred. Langs den øverste del af forkanten er påsyet et mønstret, stribet silkebånd med trådrester fra 
snøremaller. Nederste del af forkanten har trådrester og rustpletter fra hægter og maller. Smal ryg med åbne 
slidser i sidesømmene. 
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263. VHM 1953/5. Hjemsted: Læsø. 
Bul af halvsilke, brun med små rosa og grønne blomster og blade. Bullen er foeret med ubleget lærred. Sort 
halvsilkebånd med brocherede blomster er syet langs forkanten. Der er trådrester fra påsyning af maller til 
lænke øverst og trådrester og rustpletter fra hægter og maller nederst langs forkanten. Smal ryg med åbne slidser 
i sidesømmene. 
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264. VHM 1953/2. Hjemsted: Læsø. 
Ærmetrøje af sort silkesatin med foer af ubleget bomuld. Sidesømme i siden. Både forstykker og ryg går ned i 
spids i underkanten. Forstykker har snørestykker med 5 huller i hver side, placeret ud for hinanden. Der er 
stivere i ryg og forstykker. Indsnit bag snørestykke. Tittekant i rygsøm, skuldersøm og ærmegab. Langs 
halsåbning er sat 3 sæt sølvbråser, langs forkant 9 sæt hægter og maller. Ærmet er et stykke, skinkeærme, den 
store vidde er holdt fast med 4 dobbelte rynkninger og er påsyet agramaner med perler. Ærmeopslag med 
besætning. Ca. 1850. 
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265. VHM 1953/22. Hjemsted: Læsø. 
Ærmetrøje af sort lasting foeret med brunt og hvidt kipervævet bomuldsstof. Både forstykker og ryg går ned i 
spids i underkanten. Rygsøm. Indsyede stivere. Langs halsåbning sidder 2 sæt sølvbråser, lukning langs forkant: 
7 sæt sølvhægter og maller. Trøjen har skinkeærmer, hvis store vidde er rynket sammen ved ærmegabet. Ved 
håndled er påsyet en knipling, som er foldet om kanten. Ca. 1850 eller senere. 
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266. VHM 1953/7. Hjemsted: Læsø. 
Forklæde af jacquardvævet uld/bomuld, brun bund med brocherede blomster i rødt og grønt. Længde: 91cm, 
bredde: 105cm, 70cm linning er syet om den rynkede overkant. Linningen har i hver side 7,5cm bukket til strop. 
Silkebånd med lanceret mønster med blomsterranker er syet på forklædets underkant. Stoffet er falmet fra lilla 
til lysebrunt.  
 
267. VHM 1953/24. Hjemsted: Læsø. 
Forklæde af sort, satinvævet kamgarn. Længde: 90cm, bredde: 179cm, syet af 2 stofbredder. Forklædets 
overkant er lægget og syet til 64cm linning. Linningen har knaphul i højre side og bændel i venstre side. Sort 
silkebånd med brocheret rosenmønster i grøn, blå og beige er syet på forklædets underkant.  
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268. VHM 1953/12. Hjemsted: Læsø. 
Hæklæde med påsyede vipper, voile med smal maskinblonde i kanten. Klædet er 108cm x 104cm. I 2 
modstående hjørner er 17,5cm x 53cm vipper, samlet med et lille læg, syet til hæklædet.  
 
269. VHM 1953/25. Hjemsted: Læsø. 
Hæklæde af voile med broderet hjørne, kantet med maskinblonde. 104cm x 105cm. Broderi med fladsyning, 
tungesting og bagsting. Maskinblonde, 4cm, er kastet til det broderede hjørnes 2 sider samt 17cm hen ad de 2 
sidste sider. Klædet er maskinsyet. Mønster og blonde svarer til VHM 1953/26. 
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270. VHM 1953/26a + b. Hjemsted: Læsø. 
1 sæt vipper af voile med broderi i den ene ende og kantet med maskinblonde på de 3 sider. Bredde: 18cm, 
længde: 52cm + 4cm maskinblonde. Mønster og blonde svarer til VHM 1953/25. 
 
271. VHM 1953/13 + 14. Hjemsted: Læsø. 
1 sæt vipper af voile med broderi i den ene ende og kantet med maskinblonde på 3 sider. Bredde: 21cm, længde: 
57cm /60cm + blonde. Broderi med fladsyning, tungesting og tråd omviklet med tråd. 4cm maskinblonde er 
kastet til den broderede ende, derefter er 2,3cm blonde kastet til siderne. Vipperne har forskellig længde. 
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272. BAM 28.939. Hjemsted: Læsø. 
Forklædebånd af jacquardvævet silke, oprindelig lyslilla. Bredde: 9,2cm, længde: 46cm. 4 bånd er lagt i 
wienerlæg og derefter lagt ind over hinanden mod midten til bredde: 15cm. Et smalt bændel er syet på båndenes 
overkant. Bændlets længde: 55cm. Med bændlets ender bindes forklædebåndene til forklædets linning. 
 

 
 
273. VHM 1953/8. Hjemsted: Læsø. 
Forklædebånd af sort silke med hvidt brocheret mønster. Bredde: 5,8cm, længde: 35cm. 4 bånd er lagt i 
wienerlæg og derefter lagt ind over hinanden fra den ene side til bredde: 8,3cm. Et smalt bændel er syet på 
båndenes overkant. Bændlets længde: 49cm. Med bændlets ender bindes forklædebåndene til forklædets 
linning.    
 
274. VHM 1953/10. Hjemsted: Læsø. 
Forklædebånd af beige silke med faconneret buket i violette farver. Bredde: 6,2cm, længde: 43cm. 4 bånd er 
lagt i wienerlæg og derefter lagt ind over hinanden til bredde: 12cm. Hvert bånd har 2 mønsterrapporter. Et 
smalt bændel er syet til båndenes overkant. Bændlets længde: 64cm. Med bændlets ender bindes 
forklædebåndene til forklædets linning. 
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275. VHM 1953/11. Hjemsted: Læsø. 
Forklædebånd af beige silke med brocheret blomstermønster i lilla og grøn. Bredde: 7,4cm, længde: 37cm. 4 
bånd har hver 1cm dybt læg, derefter er de lagt ind over hinanden, de 2 yderste er lagt over de 2 midterste til 
bredde: 13cm. Et smalt bændel er syet til båndenes overkant. Bændlets længde: 38cm. Med bændlets ender 
bindes forklædebåndene til forklædets linning.  
 
276. VHM 1953/27. Hjemsted: Læsø. 
Forklædebånd af faconneret silke, lys bund med blomsterbuket og strøblomster. Bredde: 8,2cm, længde: 38cm. 
4 bånd er lagt i wienerlæg og derefter lagt ind over hinanden, ikke symmetrisk. Et smalt bændel er syet til 
båndenes overkant. Bændlets længde: 41cm. Med bændlets ender bindes forklædebåndene til forklædets 
linning. 
 

 
277. BAM 6491. Hjemsted: ?  
Forklædebånd af halvsilke, brun bund med faconneret mønster i grøn, lilla og beige, store buketter med mindre 
strøblomster imellem. Bredde: 7cm, længde: 39cm. 2 bånd er samlet til bredde: 12cm og syet om et bindebånd 
af repsvævet silke. Bindebåndets længde: 42cm. Med båndets ender bindes forklædebåndene til forklædets 
linning.  Manglede i udstilling. 
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278. VHM 1953/15. Hjemsted: Læsø. 
Halvsilkebånd, mørkebrunt med brocherede roser. Bredde: 5,7cm, længde: 320cm. Båndet har trådrester som 
sammen med længden viser at det har været besætning på skørt. 
 
279. VHM 1953/16. Hjemsted: Læsø. 
Halvsilkebånd, grønt med figureret mønster. Bredde: 5,5cm, længde: 187cm. Båndets længde tyder på at det er 
besætning til forklæde. 
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280. LHL 598. Læsøkvindedragt indleveret fra Skagen. 
Dragten består af:  
Skørt af blåt ulddamask med rødt mønstret silkebånd i underkanten. Skørt af sort silkedamask med mønstret 
sort silkebånd i underkanten.  
Bul af satinvævet brunt bomuldsstof med blåt ternet mønster og brocherede røde blomster.  
Ærmetrøje af sort silkesatin med 3 sæt bråser, 6 hægter/maller og besætning ved håndled af hvid 
bomuldsblonde; ærmets store vidde er rynket.  
Forklæde af sort silkesatin med mønstret sort silkebånd i underkanten.  
Forklædebånd (snellebånd) af lyse silkebånd med blomstermønster.  
Lin med hvid bomuldsblonde.  
Hæklæde af hvid mol kantet med bomuldsblonde.  
2 vipper af hvid mol udsmykket med filering i nederste ende og kantet med hvid bomuldsblonde.  
Hue af hvid bomuld er maskinsyet og ser ganske ny ud.   
 
Der er ekstra hæklæde og vipper samt flere forklædebånd at variere dragten med.  
Dragten er indleveret til Læsø Museum i den kuffert, som ejeren omhyggeligt har opbevaret den i.  
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