
1 Nordfyns Museum, Bogense  nr. A 2640 
Hjemsted:    Mejlskov 
Materialer:   Mørkeblå ulddamask. Foer af hørlærred. 
Beskrivelse:  Rokoko kvindetrøje med fast skød og økseærmer. Den har rygsøm med stikning på retsiden og kraftige stivere, 
rygbredde 14 cm, snørede sidesømme med 2 stivere i hver side. Foran har den enkelt snøring, 9 huller i hver side, og 2 kraftige 
stivere i hvert snørestykke. Ryggens længde er 54 cm og skødets ”flasker” er 10 cm midt bag og 19 cm ved sidesømmene. 
Ærmerne er ¾ lange og har et stort tilsyet opslag (økseærmer). Ærmeåbningen er 32 cm og opslagets overkant er 46 cm, og det er 
foeret med rød vadmel. 
 

 
 

 
 

 



2 Nordfyns Museum, Bogense  nr. A 2641 
Hjemsted:    Millinge 
Materialer:   Mørk dueblå mønstervævet halvsilke. Foer af hørlærred. 
Beskrivelse:  Rokokobul med fast skød. Den har rygsøm lidt på skrå af stoffet med stikning på retsiden og 2 kraftige stivere, 
rygbredde 14 cm, snørede sidesømme med stivere. Foran har den dobbelt snøring, 8 huller i hver side og 2 meget kraftige stivere i 
hvert snørestykke. Forkanterne, som støder sammen er foeret med rød vadmel og slidseforstærkningerne i skødets slidser foran er 
også røde. Skødets ”flasker” bagpå er 8 cm midt bag og 15 cm ved sidesømmene. Foran ved halsudskæringen er indsat et par 
hjørner af samme stof som A 2640. 
Bemærkning:  A 2640 og A 2641 er syet efter samme snit og forarbejdningen er helt ens. 
 

  
 

 



3 Kopi, privat eje 
Forbilledet for dragten er trøje nr. A 2640 fra Nordfyns Museum. 
Dragten består af en hørlærredssærk med opstående krave, vadmels underskørt, trøje og skørt af mørkeblåt ulddamask samt 
forklæde af tyndt mønstervævet bomuld. Huen er en tostyks hue med et glat stivet lin under. Til dragten hører også 
mørkeblå/sorte strikkede strømper, hosebånd og sorte sko med spænder. 
 

    
 

 



4 Faaborg Kulturhistoriske Museer nr. 45/19 
Hjemsted:    ukendt 
Materialer:   Taboret, tomatrød med blomsterstriber i gul, hvid, blå og grøn. Foer af fint hørlærred. 
Beskrivelse:  Rokokobul med fast skød, den har rygsøm med stikning på retsiden og 2 stivere (18 cm) i den nederste del af 
sømmen,  rygbredde i taljen 20 cm. Snørede sidesømme med 20 cm. lange stivere, flaskerne er 8 cm midt bag og 13 cm ved 
sidesømmene. Foran har bullen udvendig enkelt snøring, 7 mørkegrønne snørehuller i hver side. Der er øgninger i venstre 
forstykke ved skød og skulderstrop.   
 

    
 

 



5 Faaborg Kulturhistoriske Museer  nr. 45/17 
Hjemsted:    ukendt 
Materialer:   Ulddammask, tomatrød med olivengrønt mønster. Foer af groft hørlærred samt trykt bomuld i underfaldet. 
Beskrivelse:  Rokokobul med fast skød, den har rygsøm med 2 stivere (26 cm) i den nederste del af sømmen, rygbredde i taljen 18 
cm. Snørede sidesømme med 22 cm lange stivere, flaskerne er 7 cm midt bag og 14 cm ved sidesømmene. Indvendig entelt 
snøring foran med stivere i kanten af snørestykkere (23 cm). Overfaldet er tunget i kanten og har en slids midt for. 
Bemærkninger:  Bullen er gjort mindre med et indsnit foran og et læg, hvor skulderstropperne er syet til.     
 

   
 

 



6 Odense Bys Museer  nr. 1956/350 
Hjemsted:     ukendt (Horne?) 
Materialer:    Rød kipervævet vadmel. Foer af hørlærred. 
Beskrivelse:  Kvindetrøje med fast skød og ¾ ærmer. Trøjen har rygsøm og lige sidesømme, rygbredde 31 cm. Forstykkerne 
støder sammen foran og lukkes med 7 hægter og maller. Ærmerne har 2 sømme samt øgning i det bagerste stykke og et 9 cm 
bredt påsyet opslag. På ærmeopslaget og på forstykkerne et 4,5 cm bredt blåt silkebånd. 
Bemærkning:  Yderstoffet er sandsynligvis krøbet (vask?) og derfor er der sat ret store kiler af det oprindelige stof (før vask!) i 
ærmerne og i siden – foeret er ikke krøbet. 
 

 
 

 
 

 



7 Odense Bys Museer  nr. 1925/78 
Hjemsted:    Odense 
Materialer:   Trykt bomuld, gråviolet med blomstermotiver i gult, rødt og blåt. Foer af fint hørlærred samt blåternet bomuld i 
skødet. 
Beskrivelse:  Kvindetrøje med fast skød. Den har rygsøn, lidt på skrå af stoffet, med 4 stivere, 2 på 36 cm og 2 på 13 cm, snørede 
buede sidesømme med 12 cm lange stivere. Den har fast skød med meget vidde bagpå, 9 cm bredt midt bag. I siderne er skøder 
tilsat (sandsynligvis øgning), og foran har det en trekantet kile, 12 cm høj og 14 cm bred forneden. Ærmerne er ¾ lange og har en 
åben slids. I halsen er syet en 2,5 cm bred ruche med 3 stikninger og på ærmet forneden og langs slidsen en lægget flæse. Trøjen 
har ingen lukketøj.  
 

 
 

 
 

 



 
8 Taasinge  Skipperhjem og Folkemindesamling  nr. 6137 
Hjemsted:    Drejø 
Materialer:   Brocheret silke, mørkebrun med store blomstermotiver i grønne og rosa nuancer, øgninger af damaskvævet silke. 
Foer af mørkebrunt hørlærred. 
Beskrivelse:  Rokokobul med fast skød. Den har rygsøm med stikning på retsiden, ingen søm i foeret, snørede sidesømme samt 
øgning i yderstoffet 2-3 cm fra sidesømmene. Enkelt snøring foran med 7 huller i hver side. Ærmegab og halsudskæring foran er 
kantet med gult silkebånd. 
 

   
 

 



9 Taasinge Skipperhjem og Folkemindesamling  nr. 7653 
Hjemsted:    Taasinge 
Materialer:   Hvergarn, urtepottestof, rød med mønster i olivengrøn, blå og hvid. Foer af hørlærred. 
Beskrivelse:  Rokokobul med fast skød. Den har rygsøm lidt på skrå af stoffet, ingen søm i foeret, rygbredde 13 cm, skød 6 cm, 
snørede sidesømme og enkelt udvendig snøring foran, 7 huller i hver side. Ærmegab og hals er kantet med mørkeblå 
uldkantebånd (nyere). 
 

   
 

 



10 Middelfart Museum  nr. 364/1998 
Hjemsted:    ukendt 
Materialer:   Rød glittet uld vævet i smalle striber, satin- og kipperbinding. Foer af hørlærred, flere finheder, og hvidt bomuld i 
skødet. 
Beskrivelse:   Kvindetrøje, Louis XVI, med lange ærmer og tilsat skød. Trøjen har rygsøm på skrå af stoffet, ingen søm i 
foeret, 2 stivere i den nederste del af sømmen, snørede sidesømme med stivere. Foran skjult snøring med stivere i kanten af 
snørestykkerne. Skødet, som er foeret med lærred, har et wienerlæg midt bag og små tætte læg hele vejen, et ekstra lille 
”skød” på overfaldet midt for. Lange ærmer med 7 cm slids, lukket med 1 hægte og malle. I halsudskæringen lyseblåt 
silkebånd, dette er også brugt som tittekant på skødet. 
 

 
 

 
 

 



11 Kopi, privat eje 
Forbilledet for dragten er trøje nr. 364/1998 fra Middelfart Museum. 
Dragten består af en hørlærredssærk, vadmels underskørt, trøje og skørt af fint uldent stof vævet i smalle striber, samt 
skulderklæde og forklæde af trykt bomuld. Huen er en trestyks hue med faconsyet lin under. Til dragten hører også 
mørkeblå/sorte strikkede strømper, hosebånd og sorte sko med spænder. 
 

  
 

 



12  Odense Bys Museer  nr. 1914/54 
Hjemsted:    Ullerslev 
Materialer:   Lærredsvævet glittet uld, taburet, vinrød med smalle rosa striber og lille mønster. Foer af groft hørlærred og finere i 
ærmerne. 
Beskrivelse:  Kvindetrøje, Louis XVI, med tilsat skød og lange ærmer. Den har rygsøm på lige af stoffet med 2 træstivere, 
rygbredde 2 cm, sidesømme med stikninger på retsiden, skjult enkelt snøring foran, træstivere i kanten af snørestykkerne. Skødet 
har 3 wienerlæg bagpå og spredte læg i siden og foran. Bul og skød er syet sammen med rå kanter. De lange ærmer har striberne 
på tværs og de har en lille slids med 1 hægte og malle. Der er øgninger på ærmer og skulder. Skødet er kantet med rød silke og 
der er spor efter et 3,5 cm bredt rosa silkebånd i hals og på ærmer. 
 

 
 

 
 

 



13 Kopi, privat eje 
Forbilledet for dragten er trøje nr. 1914/54 fra Odense Bys Museer. 
Dragten består af en hørlærredssærk, vadmels underskørt, trøje og skørt af fint lærredsvævet uld, som har fået en efterbehandling, 
så overfladen bliver glat. Forklædet er af trykt bomuld, og skulderklædet et hvidt tambureret tørklæde. Huen er en trestyks hue 
med et tambureret faconsyet lin under. Til dragten hører mørkeblå strikkede strømper, hosebånd og sorte sko med spænder. 
 

   
 

 



14 Svendborg Museum  nr. 613 
Hjemsted:    Egense 
Materialer:   Hvergarn, meget mørkeblå/sort med stribe af lys blå/lys grøn, hvid og rød. Foer af fint hørlærred og groft hør i 
ryggen. 
Beskrivelse:  Trøje og skørt, Louis XVI. Trøjen har rygsøm på skrå af stoffet med 2 stivere, rygbredde 3 cm, snørede sidesømme 
med stivere, skrå forkant i højre side og lige i venstre. 5 cm bredt tilsat skød med 2 læg mod midten midt bag og 3 grupper små 
læg i hver side, spor efter gult silkebånd i kanten. Ærmerne er lange, har slids og spor af 2 smalle gule silkebånd. 
Skørtet er 87 cm langt og vidden er 249 cm. Det har små tætte læg og linning af stoffet, smal søm forneden og spor efter gult 
silkebånd 7 cm fra kanten. 
Bemærkninger:  Under skødet er trøjen forlænget med nyere gråt stof, og dette er syet sammen med skørtet, men det er ikke 
placeret rigtigt, da slidsen, som skulle være i siden, sidder midt for. 
Skørtets stof er i lidt forskellige farver, både bundfarven og i striberne. 

 
 

     



15 Svendborg Museum  nr. 615 
Hjemsted:    Egense 
Materialer:   Hvergarn, meget mørkeblå med stribe i olivengrøn, hvid og rød. Foer af groft hørlærred, grovest i ryggen. 
Beskrivelse:  Bul, Louis XVI, med tilsat skød. Den har rygsøm lidt på skrå af stoffet med 2 stivere, rygbredde 2,5 cm, snørede 
sidesømme med stivere. Højre forkant er skrå og venstre lige, ingen lukketøj. Skødet er 5 cm bredt, har 2 læg mod midten midt 
bag og 3 grupper  små læg i hver side, og det er kantet med 1,5 cm bredt kongeblåt silkebånd. Spor efter hægter langs 
underkanten. 
 

 
 

 
 

 



16 Kopi, privat eje 
Forbilledet til dragten er trøje og skørt nr. 613 fra Svendborg  Museum. 
Dragten består af en hørlærredssærk, vadmels underskørt samt trøje og skørt af stribet hvergarn. 
Forklædet er af trykt bomuld og skulderklædet af fint lyst uldent stof. Hovedtøjet består af en puldhue af silke og korsklæde med 
snip af fint lærred og mønstervævet fint bomuld med blonde i kanten. Til dragten hører mørkeblå/sorte strikkede strømper, 
hosebånd og sorte sko med spænder 
 

   
 

 



17 Svendborg Museum  nr. 9654 
Hjemsted:    Hesselager 
Materialer:   Hvergarn, rødt rudret drejl. Foer af hørlærred. Oprindelige knapper 15 mm. 
Beskrivelse:  Kort dobbeltradet mandstrøje. Den har rygsøm lidt på skrå af stoffet, rygbredde 11 cm og lidt buede sidesømme. 9,5 
cm høj opstående krave med mellemfoer og stikninger på højkant med 1 – 2 cm mellemrum, mange øgninger på indersiden. Den 
har 16 cm belægning på forkanten og 5 knapper og knaphuller i hver side. Knapperne har oprindeligt været sat i med en flettet 
snor, men er udskiftet og flyttet lidt. Den har listelommer med lige forkant, lommelisten er 4 cm bred, og der er en inderlomme i 
venstre side (nyere?). Ærmerne har 2 sømme, 13 cm slids med trense foroven og 2 knapper og knaphuller. Der er flere øgninger 
på ærmerne. 
 

 
 

 
 

 



18 Kopi, privat eje 
Forbilledet er en vest og trøje fra Nationalmuseet, men trøje nr. 9654 fra Svendborg Museum stammer fra samme egn og er af 
samme stof blot i et lidt yngre snit. 
Dragten består af hørlærredsskjorte, knæbukser af lyst vadmel med bred klap og dobbeltradet halvlang vest og trøje af hvergarn, 
rudret drejl. Omkring skjortekraven er bundet en halsklud af sort silke.Der er en rød strikket hue med flosskant og strikkede hvide 
strømper, hosebånd og sorte sko med spænder.  
 

   



19 Odense  Bys Museer  nr. 1942/667 
Hjemsted:    ukendt 
Materialer:   Trykt bomuld, lyst med små grønne blade. 
Beskrivelse:  Empireforklæde syet af 2 stofbredder. Det er 104 cm langt og har en 4 cm bred linning 
 
20 Nyborg  Museum  nr.2299 
Hjemsted:     Ørbæk 
Materialer:    Hørlærred, lyst med rød tern. 
Beskrivelse:  Forklæde. Det er 83 cm langt, 100 cm bredt og har en 3 cm bred linning. 
 

   



21 Nyborg Museum  nr. 6036x58 
Hjemsted:     Nyborg 
Materialer:    Hørlærred, lyst med tern i blåt og rødt. 
Beskrivelse:   Forklæde syet af 2 stofbredder. Det er 86 cm langt, 120 cm bredt og har en 2 cm bred linning. 
 

 



22  Odense Bys Museer  nr. 1981/257 
Hjemsted:    Dalby 
Materialer:   Hørlærred  22x22 tråde. 
Beskrivelse:  Skjorte, 108 cm lang. Den har stor halskile og 5 cm bredt skulderstykke, som er syet ind over halskilen, 34 cm 
lang slids og navnemærkning, PHS syet med blå hørtråd. Kraven er 8 cm bred. Ærmerne har 2 læg til hver side på skulderen 
og tætte rynker ved håndlinningen. Denne er 6,5 cm bred og har 2 knapper og knaphuller. Både skulderstykke og håndlinning 
er pyntet med bagstings- og knuderækker. 
 

 



23 Odense Bys Museer  nr. 1963/1006 
Hjemsted:    Odense  
Materialer:   Hvergarn, rødt rudret drejl. Foer af groft hørlærred (5 slags). 
Beskrivelse:  Kvindebul, Louis XVI, med tilsat skød. Den har rygsøm lidt på skrå af stoffet, med 2 stivere, rygbredde 4 cm, 
snørede sidesømme med stivere, skrå forkant og enkelt skjult snøring, 2 stivere i hvert snørestykke. Skødet er 7 cm bredt, er 
rynket hele vejen og har skoning af blåt vævet hørbånd. 
 

 
 

 
 

 



24 Odense Bys Museer  nr. 1941/305 
Hjemsted:    Svindinge 
Materialer:   Hvergarn, rødt med mønsterstriber i hvidt og gråbrunt. Foer af groft hørlærred i forstykkerne og sildebensvævet 
meget strid hør i ryggen. 
Beskrivelse:  Kvindebul, Louis XVI, med tilsat skød. Den har rygsøm lidt på skrå af stoffet, rygbredde 5 cm, snørede sidesømme 
samt en øgning ca. 5 cm fra sidesømmene, skrå forkant og skjult snøring. Skødet er 3 cm bredt og har et wienerlæg midt bag og 
små læg hele vejen. 
 

 
 

 
 

 



25 Odense Bys Museer  nr. 1963/613 
Hjemsted:    Odense  
Materialer:   2 trådet uldgarn 
Beskrivelse:  Rød strikket nattrøje (34 masker på 10 cm). Den har rude- stjernemønster på skulder og på ærmer og 3,5 cm bred 
perlestrikbort, 3 x 3 masker, forneden (tvebinding i kanten). 
Halsen er firkantet og har en smal ribkant, derunder indstrikket navnemærkning, AMD. Ærmerne er ¾ lange, de er klippet af 
forneden og har sandsynligvis været lange, de har en bred kant af grønt silkestof. 
Bemærkning:  Trøjen er strikket før den er farvet rød. 
 

 
 

 



26 Kopi, privat eje 
Forbilledet for dragten er en bul fra Nationalmuseet, men bul nr.1006/1963 fra Odense Bys Museer svarer næsten til denne. 
Dragten består af en hørlærredssærk, vadmels underskørt, rød strikket trøje, bul og skørt af hvergarn, rudret drejl, forklæde af 
trykt bomuld og et hvidt tambureret skulderklæde. Huen er en trestyks hue med faconsyet blondelin under. Til dragten hører 
mørkeblå strikkede strømper, hosebånd og sorte sko med spænder. 
 

    
 

 



27 Taasinge Skipperhjem og Folkemindesamling  nr. 331 
Hjemsted:    Taasinge 
Materialer:   Hvergarn, stribet sort og grøn. Foer af opkradset bomuld. 
Beskrivelse:  Bul med fast skød. Den har rygsøm lidt på skrå af stoffet, ingen søm i foeret, snørede sidesømme og lille 4 cm bredt 
fast skød. Halsen er foran kantet med 2 forskellige slags ternet bomuld. Lukkes med 2 hægter og maller (kan lukkes både til højre 
og til venstre side). 
 

 
 

 
 

 



28 Kopi, privat eje 
Forbilledet for dragten er en bul fra Taasinge Skipperhjem og Folkemindesamling. 
Dragten består af en hørlærredssærk, vadmels underskørt, rød strikket trøje, bul af hvergarn og skørt af vadmel. Forklædet er af 
trykt bomuld og skulderklædet et færdigt mønstervævet silketørklæde.  Hovedtøjet er det specielle for Taasinge, hvor linet består 
af tre lag stivet stof, som danner en ”hue”, og den egentlige hue, som er lille, bliver hæftet på linet i nakken. Til dragten hører 
mørkeblå/sorte strikkede strømper, hosebånd og sorte sko med spænder. 
 

   
 

 



29  Kertemindeegnens Museer  nr. 2568 
Hjemsted:    ukendt 
Materialer:   Hvergarn, rødt med lille lyst mønster. Foer af hørlærred, flere finheder samt ubleget løst kipervævet uld i ryggen. 
Messingknapper 15 mm. 
Beskrivelse:  Dobbeltradet vest med forstykker og ryg af samme stof. Den har rygsøm , rygfoeret har et indsnit midt bag i stedet 
for søm, og buede sidesømme, 8,5 cm slidser med røde trenser, rygbredde 15,5 cm. 5 cm bred opstående krave, 14 cm belægning 
på forkanten og listelommer med lige forkant. 1 + 7 knapper og knaphuller i hver side. Forstykkerne har øgninger i siderne og på 
skulderen. 
 

 
 

 
 

 



30 Kopi, privat eje 
Forbilledet til dragten er vest nr. 2568 fra Kertemindeegnens Museer. 
Dragten består af hørlærredsskjorte, knæbukser af grønt fløjl med bred klap og dobbeltradet halvlang vest af hvergarn. Omkring 
skjortekraven en halsklud. Der er en rød strukket hue med flosskant samt strikkede hvide strømper, hosebånd og sorte sko med 
spænder 
 

  



31 Odense Bys Museer  nr. 1963/849 
Hjemsted:    Gislev 
Materialer:   Hørlærred 17x14 tråde 
Beskrivelse:  Helskåren særk med kort ærme. Den er 105 cm lang og har 3 kiler i hver side, den midterste går helt op til 
ærmet. Halsen er firkantet med runde hjørner og har en 11 cm lang slids foran. Navnemærkning, ICD med hvid hørtråd. 
Ærmet er 21 cm langt, og ærme og ærmekile er klippet i et stykke. 
 

 
 
32 Privat eje 
Hjemsted:     ukendt 
Materialer:    Hørlærred, 13 x 15 tråde. 
Beskrivelse:   Helskåren særk med lange ærmer. Den er 110 cm lang og har 75 cm lange kiler i den ene side. Den går højt op i 
halsen, og har en 33 cm lang slids med fin syet slidsebund. Navnemærkning BM syet med blå hørtråd. Ærmerne er 45 cm 
lange og 30 cm vide. 
 

 



33 Odense Bys Museer  nr. 1956/347 
Hjemsted:    ukendt 
Materialer:   Hvergarn, tomatrød med lille lyst pletmønster. Foer af hørlærred 
Beskrivelse:  Empirebul med brystsmæk. Den har rygsøm på skrå af stoffet, sidesømme og skuldersømme med blå stikninger på 
retsiden, ingen sidesømme i foeret. Lille skød 11 x 4 cm med 3 wienerlæg og rynkning a la rynkerouleau foroven, det er syet på 
ryggen er par cm over bullens underkant. Brystsmækken er 9 cm høj, 29 cm foroven og 21 cm forneden, den har søm på skrå af 
stoffet midt for, løbegang i overkanten, rå underkant og den er uden foer. Skødet er kantet med lyst silkebånd, det samme bånd er 
på brystsmæk og i halsen, og det er wienerpibet 
 

 
 

 
 

 



34 Nordfyns Museum, Bogense  nr. A 2636 
Hjemsted:    Millinge 
Materialer:   Trykt bomuld, lys bund med rødt og brunt mønster. 
Beskrivelse:  Forklæde med 6 cm bort på de 3 sider og lille ternet mønster, som dækker hele fladen. Det er 93 cm langt, 110 cm 
bredt og er rynket til en 3 cm bred linning, som er foeret med hørlærred. Lukket med hægter og maller. 
 

 



35 Kopi, privat eje 
Forbilledet til dragten er bul nr. 1956/347 fra Odense Bys Museer . 
Dragten består af en hørlærredssærk med opstående krave, underskørt af vadmel, grøn strikket trøje med ¾ ærme, bul og skørt af 
hvergarn og håndtrykt forklæde. Hovedtøjet er en puldhue af silke og herover korsklæde med snip, af fint lærred og broderet tyl 
med tønderknipling i kanten. Til dragten hører mørkeblå/sorte strikkede strømper, hosebånd og sorte sko med spænder. 
 

  
 

      



36 Odense Bys Museer  nr. 1964/120 
Hjemsted:    ukendt 
Materialer:   Hvergarn, sort med lille pletmønster i rød og ubleget. Foer af hørlærred. 
Beskrivelse:  Empirebul. Den har hel ryg, 2,5 cm bred, buede sidesømme med 2 stikninger, som går gennem foeret. Rygfoeret er 
bredere end yderstoffets ryg. 2 hægter og maller foran. Der er spor efter sammensyning med skørt. 
 

 
 

 
 

 



37 Horne Lands Folkemindesamling  nr. 11040 
Hjemsted:    Horne 
Materialer:   Glittet lærredsvævet fin rød uld. Foer af groft hørlærred. 
Beskrivelse:  Empirebul med tilsat skød. Rygsøm på skrå af stoffet, ingen søm i foeret, rygbredde i taljen 4 cm, og sidesømme 
med stikning på retsiden. Skødet er 4 cm bredt og 27 cm langt, det har 10 små læg mod midten fra hver side. Bullen har fint, 
spejlvendt silkebroderi på både ryg, forstykke og  skulderstropper samt små blomster på skødet. Spor af 2 cm bredt blommefarvet 
silkebånd i halsudskæring og på skød. Foran er der 5 cm overfald med 3 hægter og maller. 
 

 
 

 
 

 



 38 Horne Lands Folkemindesamling  nr.11039 
Hjemsted:    Horne 
Materialer:   Hvergarn, sort med striber i blå, cherisse, grøn og gul. Foer af hørlærred og mønstret uld. 
Beskrivelse:  Empirebul med lille tilsat skød. Hel ryg, rygbredde i taljen 6 cm, og sidesømme med stikning på retsiden. Lille skød 
syet på 1 cm over bullens underkant, 13 cm langt og 4 cm bredt med runde hjørner, det har 3 wienerlæg og er kantet med mønstret 
opr. rosa silkebånd. Samme silkebånd er syet på i hele halsudskæringen. Ingen lukketøj, spor efter hægte midt bag. 
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39 Odense Bys Museer nr.1931/45b 
Hjemsted    Taasinge 
Materialer:   Lærredsvævet glittet uld, taburet, vinrød med smalle striber og brocherede blomstermotiver. Foer af hørlærred. 
Beskrivelse:  Empirebul. Den har hel ryg, 7 cm bred, og sidesømme med stikning på retsiden. Et lille 4 cm bredt skød bagpå, det 
har runde hjørner og et tredobbelt wienerlæg fra midten. Skødet er kantet med gulligt silkebånd, og der er spor efter samme bånd i 
halsen. Foran 1 hægte og 1 malle og 1 hægte på retsiden lige over skødet midt bag. 
 

 
 

 
 

 



40 Odense Bys Museer  nr. 1941/70 
Hjemsted:    Horne 
Materialer:   Hvergarn, sort med striber i rødt og blåt. Foer af hørlærred. 
Beskrivelse:  Empirebul med påsyet skød. Den har hel ryg, 8 cm bred, et lille skød 14 x 4 cm med 3 wienerlæg, og det er syet på 
ryggen ca. 2 cm over bullens underkant, det har ægkant foroven, forneden er det kantet med silkebånd. Der er spor efter 
båndpåsætning i halsen. Ingen lukketøj, men 1 hægte på retsiden lige over skøder midt bag 
 

 
 

 
 

 



41 Odense Bys Museer  nr. 1941/71 
Hjemsted:    Horne 
Materialer:   Hvergarn, sort med striber i rødt, grønt og gult. Foer af hørlærred med indvævede striber (genbrug). 
Beskrivelse:  Empirebul med påsyet skød. Den har hel ryg, 8 cm bred, et lille skød, 12 x 4 cm med 3 wienerlæg og det er syet på 
ryggen ca. 2 cm over bullens underkant. På skødet og i halsen et 2,5 cm bredt mønstret silkebånd. 1 hægte på retsiden lige over 
skødet midt bag. 
 

 
 

 
 

 



42 Taasinge Skipperhjem og Folkemindesamling  nr. 6082 
Hjemsted :    Drejø 
Materialer:   Hvergarn, stribet rød og grøn med smalle striber i flere farver. Foer af ubleget hørlærred. 
Beskrivelse:  Empirebul. Den har hel ryg, 4,5 cm bred, og buede sidesømme med stikning på retsiden. Bagpå en påsyet roset 
(hønserumpe!), 4,5 cm bred og kantet med 2,5 cm bredt lyst, mønstervævet silkebånd. Det samme bånd er syet på 
halsudskæringen. En hægte på retsiden over rosetten midt bag 3 cm under halsudskæringen. Der er spor efter sammensyning med 
skørt. 

 
 

 
 

 



43 Svendborg Museum  nr. 1058 
Hjemsted:    ukendt 
Materialer:   Trykt bomuld, lys blå med lille blomst. Foer af groft blårlærred. 
Beskrivelse:  Empirebul med tilsat skød. Den har hel ryg, 2,5 cm bred, snørede sidesømme og et 3,5 cm bredt skød med 
tredobbelt wienerlæg midt bag og 3 grupper små læg i hver side, det er kantet med lyserødt silkebånd. Langs halsudskæringen et 
2,5 cm bredt pink silkebånd. Foran 2 gamle hægter og maller og 1 hægte på vrangsiden midt bag samt spor efter hægter og evt. 
sammensyning med skørt flere steder. 
 

 
 

 
 

 



44 Svendborg Museum  nr. 1057 
Hjemsted:    ukendt 
Materialer:   Trykt bomuld, mørkeblå med lille blomst. Foer af fint hørlærred. 
Beskrivelse:  Empirebul med tilsat skød. Den har hel ryg, bredde 3 cm, side- og skuldersømme har en meget fin lys stikning på 
retsiden. 3,5 cm bredt skød med tredobbelt wienerlæg midt bag og 3 grupper små læg i hver side, Skødet er foeret og kantet med 2 
cm bredt pink silkebånd. Langs halsudskæringen 3 cm bredt pink silkebånd. Foran 2 maller og spor efter en hægte. Der er spor 
efter flere hægter langs underkanten. Bullen er gjort kortere på skulderstropperne. 
 

 
 

 
 

 



45 Odense Bys Museer  nr. 1931/45c 
Hjemsted:    Taasinge 
Materialer:   Hvergarn, stribet i rødt, grønt, blåt og sort. Foer af fint hørlærred. 
Beskrivelse:  Empirebul. Den har hel ryg, 7 cm bred, og buede sidesømme med stikning på retsiden, lille tilsat skød bagpå, 10 x 
4,5 cm, som har tredobbelt wienerlæg fra midten. Der er spor efter silkebånd i halsen og på skødet. 1 hægte foran og 1 hægte på 
retsiden lige over skødet midt bag. 
Bemærkning:  Skulderstropperne samt øgninger på skødet er af andet hvergarn. 
 

 
 

 
 

 


