
83 Odense Bys Museer  nr. 1979/95 
Hjemsted:    Drejø 
Beskrivelse:  Korsklæde, snip. Det består af en trekant af fint lærred, dertil er syet et 10 cm bredt stykke fint mønstret bomuld 
med en 5 cm bred kant af broderet tyll. Dette er 90 cm langt og er rynket ved trekantens hjørner. Bindebånd af bændel. 
 
 

 
 
 
84 Nyborg  Museum  nr. 5048x9 
Hjemsted:     ukendt 
Beskrivelse:  Korsklæde syet af 2 stykker tyl med fint broderi. Langs forkant og de pibede flæser i siderne en 2½ cm bred 
knipling og langs bagkanten en smallere mere åben knipling. De pibede flæser består foruden kniplingen  af en ca. 1½ cm bred 
færdigvævet tylstrimmel. Korsklædet er 21 cm bredt, 48 cm langs forkant og 37 cm langs bagkant. 
 
 

 



85 Nyborg Museum  nr. 5048x10 
Hjemsted:     ukendt 
Beskrivelse:  Korsklæde syet af 2 stykker tyl med applikationsbroderi. Langs hele kanten en ret åben knipling. Korsklædet er 19 
cm bredt. 
 
 

 
 
 
86 Nyborg Museum  nr. 5048x11 
Hjemsted:     ukendt 
Beskrivelse:  Korsklæde syet af 1 stykke tyl med applikationsbroderi. Langs forkant og sider en bred knipling og en smallere 
langs bagkanten. Bredden er 15 cm, forkantens længde incl. knipling 44 cm og bagkantens 37 cm. 
 
 

 



87 Nyborg Museum  nr. 2294 
Hjemsted:     Ørbæk 
Beskrivelse:  Korsklæde syet af 3 stykker tyl broderet med forskellige mønstre og borter i tylstrækning. Langs forkant og de 
pibede flæser i siderne en smal tønderknipling og en lidt bredere langs bagkanten. Korsklædet er 19 cm bredt, 40 cm langs 
forkant, 36 cm langs bagkant og de pibede flæser, tyl + knipling, er 6 cm brede. 
 
 

 
 
 
88 Nyborg Museum  nr. 2295 
Hjemsted:     Ørbæk 
Beskrivelse:  Korsklæde syet af 1 stykke tyl med et stort motiv i fransk broderi med applikation. Langs forkant og som pibet flæse 
i siderne en bred knipling og en smallere langs bagkant. Korsklædet er 16 cm bredt, 40 cm langs forkant og 36 cm langs bagkant. 
 
 

 
 



89 Nyborg Museum  nr. 2284 
Hjemsted:    Ørbæk 
Beskrivelse:  Puldhue af trykt bomuld, lilla med lille mønster. Foeret i issestykket er af hvidt bomuld med trykt lilla mønster, 
ingen foer i nakken. 
 

     
 

90 Nyborg Museum  nr. 383 
Hjemsted:     Kogsbølle 
Beskrivelse:  Trekantet gult tørklæde af mønstervævet silke. De lige sider er 65 cm og har tilsatte silkefrynser med 1 række 
knuder. Tørklædet har oprindeligt været firkantet, er klippet over og den skrå side er kantet med gulgrøn silke. 
 

 



91 Nyborg Museum  nr. 3479 
Hjemsted:     Nyborg 
Beskrivelse:  Trekantet tørklæde af fin tynd uld med bloktryk. Bundfarven er mørkebrun og mønstret i lysere brunlige nuancer. 
De lige sider måler ca. 60 cm og kanterne er frynset op. Tørklædet er meget slidt. 
 

 
 

92 Nyborg Museum  nr. 2298 
Hjemsted:     Ørbæk 
Beskrivelse:   Tambureret tørklæde. Det er af fin tynd bomuld med vævede striber langs kanterne. Det har tamburerede 
hjørnemotiver i 2 hjørner, det ene på retsiden og det andet på vrangsiden, så de begge kan ses fra forsiden når tørklædet foldes, 
desuden små spredte cirkelformede mønstre. Tørklædet er 74 x 74 cm. 
 

 
 



 
Nr. 93 – 106 er genstande, som stammer fra ”Hyldemor”, Ane Marie Kjellerups samling. 
 
93 Nyborg Museum  nr. 6457x87 
Materialer:     Hørlærred, 15x15 tråde. 
Beskrivelse:   Skjorte. Den er uden halskile, den har  7,5 cm bredt skulderstykke, som spidser til mod kraven, som er 6 cm bred. 
Ærmerne har tætte rynker over 2 cm midt på skulderen og fine tætte rynker ved håndlinningen. Denne er 3 cm bred på ydersiden, 
3½ cm bred på indersiden, og der er et knaphul i hver ende. Navnemærkning RRS med blå hørtråd og meget fint broderi på krave, 
skulderstykke, håndlinning og langs slidsen foran. 
Bemærkning:  Skjorten er kortet meget af forneden. 
 

 
 

94 Nyborg Museum  nr. 6457x89 
Materialer:    Hørlærred, 17x17 tråde. 
Beskrivelse:   Skjorte, 108 cm lang. Den har 11 cm bredt skulderstykke som spidser til mod kraven og en lille kile på hver side af 
skulderstykket. Kraven er 7 cm bred. Ærmerne er 64 cm vide, har tætte rynker over 2 cm midt på skulderen og meget fine tætte 
rynker ved håndlinningen. Denne er 2½ cm bred på ydersiden og 3 cm bred på indersiden, den har tunger i kanten og et knaphul i 
hver ende. Navnemærkning RRS med blå hørtråd og meget fint broderi på krave, skulderstykke, håndlinning og langs slidsen, 
som også har en lang syet slidsebund. 
 

 



 
95 Nyborg Museum  nr. 1382 
Materialer:    2-trådet uldgarn. 
Beskrivelse:  Rød strikket mandshue. Den er strikket rundt, den har en vrangmaskerække i hver side, og indtagningerne ligger 
langs denne. I kanten forneden har den en påsyet flosskant og i toppen en lille dusk af nyere garn. Huen er 34 cm lang og 54 cm 
vid, og den er strikket før den er farvet. 
 

 
96 Nyborg Museum  nr. 1044 
Materialer:    Trykt bomuld, grøn bund med små blade på rød baggrund. Foer af blårlærrd. 
Beskrivelse:   Empirebul.  Den har hel ryg, 4 cm bred, og snørede sidesømme. Foran 1 hægte og 2 gamle maller. 
Bemærkninger:  Bullen er gjort større i 2 omgange. 1. gang med samme stof, skulderstropperne er forlænger og der er sat ca. 4 cm 
ind i hver side. 2. gang er skulderstropperne forlænget med ternet stof, og bullen er gjort længere med andet ternet stof. 
 

 



 

 
 
 
 

 



 
97 Nyborg Museum  nr. 1068 
Materialer:    Trykt bomuld, hvidt med små røde cirkler. 
Beskrivelse:   Empireforklæde. Det er 102 cm langt og 130 cm bredt, linning 2 cm bred og 83 cm lang. Forklædet er syet sammen 
af 2 stykker stof, det ene er 90 cm, det andet 40 cm og det er taget på den anden led af stoffet. 
 

 
 

98 Nyborg Museum  nr. 1066 
Materialer:     Fint tyndt hvidt bomuld med mønstervævede striber. 
Beskrivelse:   Empireforklæde.  Det er 93 cm langt og 110 cm bredt, det har en 5 cm bred linning, hvor striberne går på tværs. 
 

   



 
99 Nyborg Museum  nr. 6457x19 
Materialer:    2-trådet ubleget uldgarn. 
Beskrivelse:   Påbegyndt strikket nattrøje. Bullen har rudemønster på skulderen ribkant 2 ret og 2 vrang i taljen og perlestrikkant i 
halsen. Ærmerne mangler og den er ikke blevet farvet. 
 

 
 

100 Nyborg Museum  nr. 6457x33 
Beskrivelse:   Lyst mønstervævet silketørklæde. 
 

 
 



101 Nyborg Museum  nr. 6457x63 
Beskrivelse:   Gammelrosa mønstervævet silketørklæde med indvævet mørkegrøn bort. Kanterne er udfrynsede og tørklædet 
måler 62 x 62 cm. 
 

 
 

102 Nyborg Museum  nr. 6457x72 
Beskrivelse:   Trekantet tørklæde/sjal af mørkeblå halvsilke med indvævet 9 cm bred bort i gule, rosa og grønne  farver. Det har 
isatte blå silkefrynser, som er meget slidte. Tørklædet måler 100 cm på de lige sider. 
 

 
 



103 Nyborg Museum  nr. 1048 
Beskrivelse:   Puldhue af mønstervævet lyserød silke med små røde og blå blomster. Foer af tyndt glittet lyst bomuld. Der er spor 
efter bindebånd af kræmmerbændel. Nakkesløjfen, som er syet fast på huens løbegang, er af mørkerødt silkebånd med 
frynsekanter.     
 
104 Nyborg Museum  nr. 6457x5 
Beskrivelse:   Puldhue af lyst moirévævet silke med brede lancherede mønsterstriber. Foer af lyst glittet bomuld. Den er kantet 
med lyserød silke, efter at nakken er rynket. Bindebånd af bændel og brede silkebånd. 
 
 

   
 

 



105 Nyborg Museum  nr. 6457x6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 
Beskrivelse:   Silkebånd. 
 

 
 

106 Nyborg Museum  nr. 6457x16 
Beskrivelse:   Silkesløjfer. 
 

 
 

 


