
46 Odense Bys Museer  nr.1979/93 
Hjemsted:    Drejø 
Materialer:   Hvergarn, tværstribet i rød, grøn og smalle striber i flere farver. Foer af hørlærred og ryg af sort glittet hørlærred. 
Mønstrede metalknapper. 
Beskrivelse:  Kort enkeltradet vest med lærredsryg. Den har 4 cm bred opstående krave af dobbelt stof uden søm, belægning på 
hele venstre forkant og 6 cm belægning på højre, listelommer med lige forkant, lommelisten er 2,5 cm bred. Den har 8 knapper i 
højre side og 8 knaphuller i venstre. Ryg af enkelt stof. 
 

 
 

 
 

 



47 Kopi, privat eje 
Forbilledet til dragten er vest nr. 1979/93 fra Odense Bys Museer . 
Dragten består af hørlærredsskjorte, lange mørkeblå bukser med bred klap og kort enkeltradet vest  med forstykker af stribet 
hvergarn og lærredsryg. Omkring skjortekraven er bundet en halsklud af sort silke, og der er en strikket rød hue med flosskant 
samt strikkede strømper og sorte sko med spænder. 
 

  



48 Odense Bys Museer  nr. 1933/59 
Hjemsted:     Drejø 
Materialer:    Hvergarn, tværstribet sort, grøn, rød og blå. Foer og ryg af kipervævet brun bomuld. Guldfarvede knapper med 
gennembrudt, hvælvet overside og rødt indlæg. 
Beskrivelse:   Kort enkeltradet vest med lærredsryg. Den har 4 cm bred opstående krave af dobbelt stof uden søm og med meget 
skrå forkanter, 9 cm belægning i forkant, listelommer med lige forkant, lommelisten er 5 cm bred. Der er 7 knapper ( 2 er 
udskiftet) i højre side og 7 knaphuller i venstre. Ryg af enkelt stof. 
 

 
 

 
 

 



49  Middelfart Museum  nr. 1062 
Hjemsted:    ukendt. 
Materialer:   Tværstribet fint uldstof (regnbuestof). 
Beskrivelse:  Kort enkeltradet vest med lærredsryg. Den har ret høj opstående krave og listelommer med skrå forkant. 3 
metalknapper med rødt indlæg ( 5 mangler) i højre side og 8 knaphuller i venstre side. Ryg af enkelt stof 
 

 
 

 
 

 



50  Kertemindeegnens Museer  nr.1525 
Hjemsted:    Kølstrup 
Materialer:   Hvergarn, rødt rudret drejl. Foer af groft hørlærred, ryg af finere hørlærred. Metalknapper med rødt indlæg og 
fint støbt midterparti 12 mm. 
Beskrivelse:  Kort enkeltradet vest med lærredsryg. Den har 5 cm bred opstående krave af dobbelt stof uden søm, 14 cm 
belægning i forkant og listelommer med lidt skrå forkant. 9 knapper i højre side og 9 knaphuller i venstre. Ryg af enkelt stof, 
bredde 38 cm. 
 

 
 

 
 

 



51  Kertemindeegnens Museer  nr. 2894 
Hjemsted:    ukendt 
Materialer:   Hvergarn, rødt rudret drejl. Foer af hørlærred og ryg af finere hørlærred. Nysølvknapper, 12 mm. 
Beskrivelse:  Kort dobbeltradet vest med lærredsryg.  Den har 4 cm høj opstående krave med søm i nakken, delvis foeret med 
hørlærred, 13 cm belægning på forkanten og  listelommer med skrå kant både for og bag. 6 knapper og knaphuller i hver side. 
Ryg af enkelt stof, bredde 50 cm. 
 

 
 

 
 

 



52 O se Bys Museer  nr. 1966/920 den
 

9 
ed rød hørtråd. 

Hjemsted:    Skamby
Materialer:   Hørlærred, overdelen 16x16 tråde, skørtet 14x14 tråde og flæse af meget fint hørlærred. 
Beskrivelse:  Overdelssærk med lange ærmer. Overdelen er 39 cm og hele længden 117 cm. Halsen er firkantet med runde 
hjørner, og den har en 6,5 cm bred opstående flæse. Skørtet har skrå sidesømme og en 25 cm lang kile i hver side. Ærmerne er 4
cm lange. Navnemærkning GID m
 

 



53 Odense Bys Museer  nr. 1942/663 
Hjemsted:    ukendt 
Materialer:   Hvergarn, stribet rød, grøn og meget smalle sorte og blå striber. Foer af hørlærred samt øgning af ubleget hør. 

 som 

emærkning:  Stoffet er genbrug, da der findes gamle snørehuller og trenser forskellige steder. 
 

Beskrivelse:  Ny-rokokobul. Den har 2 buede sømme med rouleau i ryggen, sidesømme samt øgning i siden og små indsnit,
ikke er syet gennem foeret, foran. Den har rouleau i sidesømmene, i halsen og i forkanten. Ærmegabet er kantet med blåt lærred. 5 
hægter og maller foran. 
B

 
 

 
 

 



54 Kopi, privat eje 
Forbilledet til dragten er bul nr.1942/633 fra Odense Bys Museer . 

lå strikkede strømper, hosebånd og sorte sko med spænder. 

Dragten består af en hørlærredssærk, underskørt af vadmel, rød strikket trøje, bul af hvergarn og skørt af mørkeblå vadmel. 
Forklædet er af trykt bomuld og skulderklædet et færdigt silketørklæde. Hovedtøjet er en broderet puldhue og korsklæde af 
broderet tyl med tønderknipling i kanten. 
Til dragten hører mørkeb
 

   
 

   



55 Ringe Museum  nr. 1983 

mme 
eret, polstring i begge forstykker. Rouleau i halsen og fløjlsbelægning, 3 cm bred, på 

rtsfoer. 
por efter sammensyning med skørt.   

 

Hjemsted:    ukendt 
Materialer:   Hvergarn, mørk aubergine med striber i grøn, hvid og rød. Foer af brun shirts. 
Beskrivelse:  Ny-rokokobul , den har 2 buede rygsømme med tittekant, rygbredde i taljen 2 cm, ingen sømme i foeret. Sidesø
i siden og 2 indsnit, som er syet gennem fo
højre forstykke, lukket med 8 hægter, 7 trenser og 1 malle. 3 cm bred linning med shi
S

 
 

 
 

 



56 Ringe Museum  nr. 1975 
Hjemsted:   ukendt 
Materialer:   Tværstribet uld, 3½ cm mørk blågrøn, 4 cm striber og smalle satinstriber på langs. Foer af trykt glittet storblomstret 

angs forkant rouleau af stoffet med 
leauen. Lukket med 16 hægter og maller. Spor efter sammensyning med skørt. 

bomuld i brune nuancer. 
Beskrivelse:   Ny-rokokobul uden rygsøm, den har sidesømme i siden og 2 indsnit i hver side, som ikke er syet gennem foeret, 1 
indsnit i foeret. På ryggen mønstrede fløjlsbånd, som skal illudere buede rygsømme. I hals og l
tittekant af fløjl, i halsen indlagt snor i rou

 

 
 

 
 

 



 
57 Kopi, privat eje 

 Odense Bys Museer. 
Forbilledet til dragten er bul og skørt fra Nationalmuseet af samme stof som vest nr. 1963 fra Ringe Museum. Den strikkede trøje 
er kopi af nr. 665/1942 fra
Dragten består af en hørlærredssærk, vadmels underskørt, rød/grøn strikket trøje, bul og skørt af hvergarn, og forklæde af trykt 
bomuld. Skulderklædet er et færdigt silketørklæde. Hovedtøjet er en broderet puldhue med korsklæde af broderet tyl. Til dragten 
hører også sorte strikkede strømper, hosebånd og sorte sko med spænder. 

 

   
 

   



 
58   Ringe Museum  nr. 1963 

rønne stribe og rødt mønster. Foer af groft hørlærred og ryg af fint hørlærred. 

et snørestykke, 12 x 4 cm med 4 snørehuller i hver side. 
Foran 3 + 6 knapper og grønne knaphuller i hver side.     

 

Hjemsted:    ukendt 
Materialer:   Hvergarn (plettøj), brun bund med g
Messingknapper med rød indlagt stjerne i midten. 
Beskrivelse:  Kort dobbeltradet vest med lærredsryg. Den har 6 cm bred opstående krave, 17 cm belægning i forkanten og 
listelommer med lige forkant. Ryg af enkelt stof, 40 cm bred, den har påsy

 
 

 
 

 



59 Kopi, privat eje 
illede seum. 

ærredsskjorte med  broderi på skulder og håndlinning, lange mørkeblå bukser med bred klap og en 

 og sorte sko. 

Forb t er vest nr. 1963 fra Ringe Mu
Dragten består af hørl
dobbeltradet vest med forstykker af hvergarn og lærredsryg. Omkring skjortekraven en halsklud af sort silke. Der er en rød 
strikket hue med flosskant samt strikkede strømper
 

   



60 Ringe Museum  nr. 1964 

g på 
 cm bred. 1 + 7 knaphuller i hver side og spor efter knapper. 

Hjemsted:    ukendt 
Materialer:   Hvergarn, ensfarvet blåt urtepottestof. Foer + ryg af blårlærred, og brunt bomuld på del af kraven. 
Beskrivelse:  Kort dobbeltradet vest med lærredsryg. Den har 6 cm bred opstående krave med søm i nakken, 14 cm belægnin
forkanten og listelommer med skrå forkant. Ryg af enkelt stof, 58
 

 
 

 
 

 



61 Middelfart Museum  nr. 1060 

. 

Hjemsted:    ukendt 
Materialer:   Ensfarvet rød uld med indvævet mønster. Foer og ryg af hørlærred. 
Beskrivelse:  Kort dobbeltradet vest med lærredsryg. Den har opstående krave, belægning på den øverste del af forkanten og 
polstring i det øverste af forstykkerne. Ryg af enkelt stof. 1 + 6 metalknapper (flere forskellige) og 1 + 6 knaphuller i hver side
 

 
 

 
 

 



62 Odense Bys Museer  nr. 1961/412 

 

l hver side på skulderen og 34 små læg, som er syet ned med 2 stikninger forneden. Håndlinningen er 7 cm bred og har 2 
knapper og knaphuller. Både krave, skulderstykke og håndlinning er broderet med tællesyning. 
 

Hjemsted:    Odense 
Materialer:   Hørlærred  17x17 tråde. 
Beskrivelse:  Skjorte, 105 cm lang. Den har stor halskile og 7,5 cm bredt skulderstykke, som er syet hen over halskilen, 37 cm
lang slids med 1 knap og knaphul midtvejs og navnemærkning, TFS med hvid hørtråd. Kraven er 7 cm bred. Ærmerne har 3 læg 
ti

 



63 Odense Bys Museer  nr. 1929/5 
Hjemsted:    Allested 
Materialer:   Trykt Bomuld, mørk brunviolet bund med store blomstermotiver i lyse farver. Foer af opkradset, lærredsvævet 

 
ran er 

 hægter og maller (nyere?) 

ubleget uld. 
Beskrivelse:  Kvindekåbe uden ærmer. Den har en opstående 4 cm bred krave med skind på kanten og på indersiden. Den har skrå
sidesømme og er rynket tæt i halsen med 3 rynketråde. Kåbens længde er 75 cm midt bag og vidden forneden er 235 cm. Fo
der i hver side en 18 cm lang slids, som er kantet med lyseblå silkebånd, og kåben lukkes med 4
 

 
 

 



64 Kopi, privat eje 
Forbilledet til kåben er nr. 1929/5 fra Odense Bys Museer. 
Kåben er af håndtrykt bomuld med foer af lyst vadmel. 
 

 
 

 



65 Nyborg  Museum  nr. 1283 

uld og tilsyede brede mønstervævede borter, med store blomstermotiver, 
å alle 4 sider. Sjalet er 120 x 120 cm. 

 

Hjemsted:     ukendt 
Beskrivelse:   Sjal med midterfelt af fint kipervævet rød 
p

 



 
66 Nyborg Museum  nr. 3707 

et lærredsvævet uld med grønt tryk og tilsatte, sammenhængende frynser. Sjalet er 100 
x104 cm.    
 

Hjemsted:     Rosilde, Vindinge 
Beskrivelse:  Sjal af mørkt blommefarv

 



67 Nordfyns Museum, Bogense  nr. A 3000 
msted:

et vadmel   
 

et har 6 cm lange tilsatte frynser af enkelt uldgarn med knude foroven, og det er broderet med uldgarn, et stort 
jørnemotiv, bort langs kanten og spredte blomster. 

 

Hje     Haarslevegnen 
Materialer:   Mørkeblå kipervæv
Beskrivelse:  Trekantet sjal, 104 cm på de lige sider, hjørnerne er vinkelrette, så sjalet bliver 7 – 8 cm bredere (har måske været
firkantet). D
h

 



68 Kopi, privat eje 
Sjal af mørkeblåt lærredsvævet uld broderet med uldgarn. Sjalet er fremstillet efter en rekonstruktion foretaget af det daværende 
Højskolernes Håndarbejde i Kerteminde. 
 

 


