
69 Nyborg Museum  nr. 1376 
Hjemsted:     ukendt 
Materialer:    Bredstribet hvergarn, tomatrød med striber i flere farver. Foer af fint hørlærred. Knapper overtrukket med stof. 
Beskrivelse:   Halvlang dobbeltradet mandstrøje. Den har rygsøm, rygbredde 20 cm, og buede sidesømme, slidserne er 13 cm. I 
halsen har den en smal kant af stoffet, og den har ingen lommer. Forkanterne er rundet forneden, og der er 15 cm overfald. 1 + 8 
knapper og knaphuller i hver side. Ærmerne har 2 sømme og 12 cm  slids, som også er rundet forneden, 1 knap og knaphul. 
 

 
 

 
 

 



70 Kopi, privat eje 
Forbilledet for trøjen er trøje nr. 1376 fra Nyborg Museum. 
Den er af bredstribet hvergarn, har foer af groft halvlærred, den er dobbeltradet og uden krave og lommer. 
 

  



71 Ringe Museum  nr. 1954 
Hjemsted:    Gestelev 
Materialer:   Sort kipervævet vadmel. Foer af hørlærred. 25 mm nysølvknapper. 
Beskrivelse:  Dobbeltradet halvlang mandstrøje. Den har rygsøm og buede sidesømme, rygbredde 12 cm, og små 12 cm lange 
slidser. Den har opstående krave med stikninger, 17 cm belægning på forkanten og taskelommer med 3 knapper og knaphuller. 
Ærmerne har 2 sømme og 13 cm slids med 2 knapper og knaphuller. Foran 12 knapper og 8 knaphuller i hver side. En stor 
inderlomme i venstre side. 
 

 
 

 
 



 
72 Kopi, privat eje 
Forbilledet for trøjen er trøje nr. 1954 fra Ringe Museum. 
Den er syet af sort vadmel med foer af groft halvlærred. Den har opstående krave, taskelommer og er dobbeltradet med ret store 
ciselerede nysølvknapper. 
 

   



73 Odense Bys Museer  nr. Ax 426 
Hjemsted:    Ærø (?) 
Beskrivelse:  Trestyks hue med lin. Den er af brocheret silke, brun bund med store blomstermotiver i flere farver. Den er polstret 
og har foer af groft hørlærred, som polstringen er stukket fast på. Langs kanten en bred sølvknipling uden underlag af bånd eller 
papir. Den har stor nakke- og hagesløjfe af rosa mønstervævede silkebånd (muligvis yngre end huen) Under huen et faconsyet lin 
af mønstervævet bomuld og knipling. 
 

         
74 Odense Bys Museer  nr. 1963/740 
Hjemsted:    Gamtofte 
Beskrivelse:  Trestyks hue af rød brocheret silke med blomster i flere farver. Huen er kraftigt polstret, og den har foer af 
hørlærred, som polstringen er stukket fast på med grove sting. Ingen kantebånd. Langs kanten en bred sølvknipling med underlag 
af papir. Bindebånd af sorte silkebånd. 
 

   



75 Odense Bys Museer  nr. 1956/330 
Hjemsted:    ukendt 
Beskrivelse:  Trestyks hue af sort silke med brocherede blomster i flere farver. Huen er kraftigt polstret og har foer af hørlærred, 
som polstringen er stukket fast på med tætte sting. Den er kantet med smalt lyseblåt silkebånd og har en bred sølvknipling med 
underlag af papir langs kanten. 
 
 

   
 

76 Odense Bys Museer  nr. 1956/331 
Hjemsted:    ukendt 
Beskrivelse:  Trestyks hue af blommefarvet brocheret silke med blomster i flere farver. Huen er kraftigt polstret og har foer af 
hørlærred, som polstringen er stukket fast på med tætte sting. Den er kantet med smalt lyseblåt silkebånd og har en bred 
sølvknipling med underlag af lyst silkebånd langs kanten. 
 
 

   



77 Odense Bys Museer  nr. 1956/339 
Hjemsted:    ukendt 
Beskrivelse:  Trestyks hue  af brocheret silke, blåt med blomster i flere farver. Den er polstret og har foer af groft hørlærred, som 
polstringen er stukket fast på. Foerets indvendige sømme har rå kanter. Huen er kantet med smalt lyst silkebånd, og langs kanten 
har den en bred sølvknipling med et lyst silkebånd under. 
 

   
 
 

78 Taasinge Skipperhjem og Folkemindesamling  nr. 7597 
Hjemsted:    Taasinge 
Beskrivelse:  Hue med tilbehør. Huen er syet af 2 slags sorte mønstervævede silkebånd, 6 cm bredt med takket kant og 5 cm bredt 
med gennemsigtige kanter. I nakken er indlagt pynt af folie og pailletter. Øverst på huen en sløjfe med 4 løkker, 7 cm store. 
Bindebånd af det brede silkebånd. 
Tilbehøret består af et dobbelt stykke fint mønstervævet hvidt bomuld, 22 x 49 cm, og det er meget stivet. Derover et stykke 
lyserødt glittet bomuld, som også er stivet, og øverst  et stykke broderet tyl med knipling i kanten. 
 

   



79 Taasinge Skipperhjem og Folkemindesamling  nr. 7182 
Hjemsted:    Taasinge 
Beskrivelse:  Dele af tilbehør til hue. Et stykke lyserødt stof med påsyet broderi, dette er applikation, silkegarn og smalle lisser 
syet på tyl. Broderiet er så syet på stoffet, og det overflødige tyl er klippet bort. Derover broderet tyl, syet sammen af flere 
stykker, det er 17 x 22 cm og har en fin knipling i kanten.    
 

 

 
 

80 Odense Bys Museer  nr.1911/59 
Hjemsted:    Odense 
Beskrivelse:  Puldhue med korsklæde. Huen er af damaskvævet lyserød silke med små blomster, den har foer af lærred, løbegang 
i nakken og bindebånd af hvide bændler. Hage- og nakkesløjfe er af brede mønstrede silkebånd, begge sløjfer har krampe midt på 
og nakkesløjfen er syet fast på huens løbegang. Korsklædet er af broderet tyl med bred ret åben knipling i forkant og på de 
opadvendte piber i siderne, smallere i bagkanten. 
 

   



81 Odense  Bys Museer  nr.1911/58 
Hjemsted:    Odense 
Beskrivelse:  Puldhue med korsklæde. Huen er af mønstervævet lyserød silke med foer af hvidt lærred, bindebånd af hvide 
bændler og løbegang i nakken i flugt med issestykket. Nakke- og hagesløjfer er af brede mønstervævede silkebånd, begge sløjfer 
har krampe midt på og nakkesløjfen er syet fast på huen lige over løbegangen. Korsklædet er af 2 strimler broderet tyl med bred 
ret åben knipling i forkant og på de opadvendte piber i siderne, smallere knipling i bagkant. 

   
 

82 Odense Bys Museer  nr. 2000/0017x0001 + 0002 
Hjemsted:    Millinge 
Beskrivelse:  Puldhue med korsklæde. Huen er af lys gråbrun silke med foer af blåt bomuld. Nakke- og hagesløjfe af mønstrede 
silkebånd, som matcher huens farve. Korsklæde af tyl med applikation og med en meget åben knipling i kanten.   

   
 


