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Tørklæder 
Tørklædet blev brugt af både mænd og kvinder. Hos mændene blev det bundet omkring 

skjortekraven som halsklud, og hos kvinderne blev det lagt over skuldrene og puttet ned i bullens 

åbning foran. På Falster er bevaret mange meget fint broderede hørlærreds tørklæder, mange af dem 

med ”Falstersyning” eller ”syning på hel lærred”. Der er også tørklæder med hulsømme, 

tællesyning og dragværk. Derudover er bevaret hvide tørklæder med tamburering samt silke- og 

halvsilke tørklæder. 

 

Udstillingsnr.: 137   Museums nr.: FMN T187b/1913 

Hjemsted: Marrebæk Sydfalster 

Materiale: Hørlærred 

Tidsperiode: Ifølge giver, Kristine Toxværd, brugt 1830-1860. 

Beskrivelse: Tørklæde 73,5 cm. x 73,5 cm. syet af hvidt hørlærred. Hjørnebroderi i fladsyning, 

kontursting, knuder, huller samt bunde syet ovenpå stoffet, såkaldt ”Falstersyning”. Den 4 cm. 

brede søm er lagt op med stikhulsøm. 
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Udstillingsnr.: 138   Museums nr.: FMN T187a/1913 

Hjemsted: Marrebæk, Sydfalster 

Materiale: Hørlærred 

Tidsperiode: Ifølge giver, Kristine Toxværd, brugt 1830-1860 

Beskrivelse: Tørklæde 78 cm. x 78 cm. syet af hvidt hørlærred. Hjørnebroderi i fladsyning, 

kontursting, knuder, huller og 3 typer bunde syet oven på stoffet, såkaldt ”Falstersyning”. Den 3 

cm. brede søm er lagt op med stikhulsøm. 
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Udstillingsnr.: 139   Museums nr.: FMN T1843a/1924 

Hjemsted: Gedser 

Materiale: Hørlærred 

Tidsperiode: 1830-1860 

Beskrivelse: Tørklæde, 68 cm. x 68 cm., syet af hvidt hørlærred. Hjørnebroderi i fladsyning, huller 

og grunde ovenpå stoffet. Den 5 cm. brede søm lagt op med stikhulsøm. 
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Udstillingsnr.: 140   Museums nr.: FMN T1843b/1924 

Hjemsted: Gedser  

Materiale: Hørlærred 

Tidsperiode: 1830-1860 

Beskrivelse: Tørklæde, 58 cm. x 58 cm., syet af hvidt hørlærred. Hjørnebroderi i fladsyning, huller 

og grunde ovenpå stoffet. Den 4,5 cm. brede søm lagt op med stikhulsøm. 
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Udstillingsnr.: 141   Museums nr.: FMN T126/1989 

Hjemsted: Ukendt 

Materiale: Hørlærred 

Tidsperiode: Først i 1800 

Beskrivelse: Tørklæde, 76 cm. x 77 cm., syet af hvidt hørlærred. Hjørnebroderi med fladsyning, 

kædesting, kontursting, grunde og  dragværk. Indrammet af bort med tællesyning og kvadratsting 

på de to sider. På de andre 2 sider slyngestings hulsøm lige indenfor den 4 cm. brede søm.  
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Udstillingsnr.: 142   Museums nr.: FMN T036/1986 

Hjemsted: Ukendt 

Materiale: Hørlærred 

Tidsperiode: 1802 

Beskrivelse: Tørklæde, 63 cm. x 63 cm., syet af hvidt hørlærred. Hjørnebroderi i tællesyning 

indrammet af kvadratsting. Navnemærkning i blå korsting B F D og årstal 1802. Indenfor den 2,5 

cm. brede søm kvadrathulsøm. 
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Udstillingsnr.: 143   Museums nr.: FMN T016/1977 

Hjemsted: Ukendt 

Materiale: Hørlærred 

Tidsperiode: Først i 1800 

Beskrivelse: Tørklæde, 68 cm. x 66 cm., syet af hvidt hørlærred. Hjørnebroderi i dragværk. 

Navnemærkning syet i blå korsting og kvadratsting, B I R I D. Indenfor den 2,5 cm. brede søm to 

rækker kvadratsting. 
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Udstillingsnr.: 144   Museums nr.: FMN T uden nr. 

Hjemsted: Ukendt 

Materiale: Hørlærred 

Tidsperiode: Først i 1800 

Beskrivelse: Tørklæde, 74 cm. x 76 cm., syet af hvidt hørlærred. På alle fire sider stoppet hulsøm, 2 

typer, på begge sider af disse en række kvadratsting. 1 cm. bred søm. 
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Udstillingsnr.: 145   Museums nr.: FMN T3801/1944 

Hjemsted: Sdr. Ørslev 

Materiale: Hørlærred 

Tidsperiode: 1813 

Beskrivelse: Tørklæde, 66 cm. 66 cm., syet af hvidt hørlærred. Hjørnebroderi med krone og 

navnemærkning  og årstal syet i blå korsting. N H D 1813. På vrangsiden i den anden ende af 

tørklædet påbegyndt broderi med tællesyning og dragværk. 
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Udstillingsnr.: 146   Museums nr.:  FMN T uden nr. 

Hjemsted: Ukendt 

Materiale: Hørlærred 

Tidsperiode: Først i 1800 

Beskrivelse: Tørklæde, trekantet med 68 cm. lange trådlige sider, syet af hørlærred. Hjørnebroderi 

med dragværk indrammet af hulsøm samt hulsøm på de to trådlige sider. Oprindelig hvid hørlærred, 

nu med blåtryk over hele tørklædet.  
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Udstillingsnr.: 147   Museums nr.: FMN T127/1984 

Hjemsted: Ukendt 

Materiale: Bomuld og knipling 

Tidsperiode: Først i 1800 

Beskrivelse: 2 trekantede tørklæder som nu er syet sammen. 86 cm. x 86 cm., syet af fin hvid mol 

med tamburering. Det ene er kantet med smal knipling.  
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Udstillingsnr.: 148   Museums nr.: FMN T5524/1962 

Hjemsted: Ukendt 

Materiale: Bomuld og knipling 

Tidsperiode: Først i 1800 

Beskrivelse: Tørklæde, 73 cm. x 73 cm., syet af fin hvid mol med tamburering. På de 2 sider kantet 

med 1,7 cm. bred knipling.  
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Udstillingsnr.: 149   Museums nr.: FMN T143/1991 

Hjemsted: Nr. Alslev 

Materiale: Bomuld 

Tidsperiode: 1830-erne 

Beskrivelse: Tørklæde, trekantet og på de trådlige sider 63 cm., syet af rød bomuld med sort trykt 

bomuld.  
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Udstillingsnr.: 150   Museums nr.: FMN T4598/1952 

Hjemsted: Torkilstrup Sogn 

Materiale: Bomuld  

Tidsperiode: 1830-erne 

Beskrivelse: Tørklæde, 70,5 x 70,5 cm., syet af rød bomuld med kulørt tryk. 
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Udstillingsnr.: 151   Museums nr.: FMN T126/1984 

Hjemsted: Ukendt 

Materiale: Hørlærred 

Tidsperiode: Sidst i 1700  

Beskrivelse: Tørklæde, 73 cm. x 73 cm., syet af hørlærred med blåtryk på begge sider. Kantbort, 

hjørnemotiv og ternet midte på den ene side og kantbort og store motiver på midten på den anden 

side.   
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Udstillingsnr.: 152   Museums nr.: FMN T uden nr. 

Hjemsted: Ukendt 

Materiale: Halvsilke 

Tidsperiode: 1830-erne 

Beskrivelse: Tørklæde, 61 cm. x 64 cm., syet af ternet halvsilke med brungrøn bund og mønster i 

rosa, grøn og blå. I ternens midte grønne blade. Silkefrynser med ca. 2 cm.s afstand på alle fire 

sider. 
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Udstillingsnr.: 153   Museums nr.: FMN T043/2002 

Hjemsted: Ukendt 

Materiale: Halvsilke 

Tidsperiode: 1820-1830 

Beskrivelse: Tørklæde, 81 cm. x 77 cm., syet af ternet halvsilke med mørk blå bund og mønster i 

rød og blå.  
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Udstillingsnr.: 154   Museums nr.: FMN T166/1988 

Hjemsted: Stubbekøbing 

Materiale: Bomuld og silke 

Tidsperiode: 1820-1830 

Beskrivelse: Tørklæde, 76 cm. x 76 cm., syet af grøn bomuld med vævet kantbort i regnbueeffekt 

på alle 4 sider. Silkebroderi i begge hjørner med blomstermotiver.  
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Udstillingsnr.: 155   Museums nr.: FMN T222/1986 

Hjemsted: Ukendt 

Materiale: Silke 

Tidsperiode: 1820-1830 

Beskrivelse: Tørklæde, 70 cm. x 70 cm., syet af ternet silke med sort bund og mønster i grøn, lilla 

og sort. På alle fire sider tilsat frynser i sort, lilla og grøn. 
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Udstillingsnr.: 156   Museums nr.: FMN T5384/1960 

Hjemsted: Ukendt 

Materiale: Silke 

Tidsperiode: 1820-1830 

Beskrivelse: Tørklæde, 70 cm. x 70 cm., syet af ternet lærredsvævet silke i sort, laksefarvet, grøn og 

hvid. På de to sømmede sider tilsat frynser og frynser af stoffet på det to andre sider.  
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Udstillingsnr.: 157   Museums nr.: FMN 3507/1940 

Hjemsted: Ukendt 

Materiale: Silke 

Tidsperiode: Først i 1800 

Beskrivelse: Tørklæde/halsklud, 76 cm. x 72 cm., syet af lærredsvævet silke med sort bund og satin 

vævede tern og kantbort. Smal søm på de to sider.  
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Kjoler 

Omkring 1820-erne ser man kjoler blive moderne som kvindebeklædning mange andre steder i 

Danmark. Men på Falster er der ikke bevaret noget fra denne periode, men derimod 2 kjoler, som 

begge er fra efter 1850. De skriftlige kilder siger ikke noget om brugen af kjoler.  

 

Udstillingsnr.: 158   Museums nr.: FMN T uden nr. 

Hjemsted: Ukendt 

Materiale: Uld og bomuld 

Tidsperiode: 1835-1870 

Beskrivelse: Kjole syet af ternet kipper vævet kamgarnstøj med sort bund og tern i blå og rød. Foer 

af ubleget bomuldslærred. Type med forstykke der går ned i spids midt foran og indsnit med 

indsatte stivere. Besætning på skrå fra skuldersøm og til midt foran. Lukning med hægter. Går helt 

op i halsen. Der er ingen rygsøm. Der er indsat rouleau i skuldersøm, ærmesøm og langs taljen. Et-

søms ærme med læg ved albue og trompetform forneden. Skørtet er i 3 bredder og  rynket til 

overdelen, som er gjort helt færdig inden sammensyning. På vrangsiden forneden 15 cm. bred 

skoning og possement snor i underkanten. Syet med åbne sømme. 
  



 203 

Udstillingsnr.: 159   Museums nr.: FMN T2180/1926 

Hjemsted: Ukendt 

Materiale: Uld og bomuld  

Tidsperiode: 1835-1870 

Beskrivelse: Kjole syet af ternet kipper vævet kamgarnstøj med grønblå bund og tern i grøn, rød, 

blå og lys blå. Foer af ubleget bomuldslærred. Type med forstykker som går ned i spids midt foran, 

hvor vidden samles i nedsyede læg langs forkanten og 2 løse læg ved skuldersøm. Der er indsat 3 

stivere i hvert forstykke. Ryggen har midtersøm. Der er indsat rouleau i alle sømme samt i 

overdelens underkant. Skørt i 3 bredder, som er rynket til overdelen, som er gjort helt færdig inden 

sammensyning. På vrangsiden forneden 16 cm. bred og grøn possement snor i underkant. Et-søms 

ærme med fast linning af brunt fløjl. Wienerlæg på skulderen. Syet med åbne sømme. 
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Sjal 
Sjaler blev brugt som overtøj fra først i 1800-årene.  

På Falster er bevaret flere typer sjaler. Der er broderede, trykte og franske sjaler.  

 

Udstillingsnr.: 160   Museums nr.: FMN T4909g/1956 

Hjemsted: Har tilhørt Helene Strange 

Materiale: Uld 

Tidsperiode: 1840-erne 

Beskrivelse: Sjal i sort kipper vævet uld med trykt Paisley mønster. Tilsat sorte uldne frynser.  
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Handsker, halvhandsker og halværmer 
Håndsker, halvhandsker og halværmer var hånd- og underarmsbeklædning, der blev brugt af 

kvinderne. Det kunne være handsker med lukkede fingre, eller halvhandsker med delvise fingre og 

halværmer, som nærmest er et ærme fra albuen og nedefter, der slutter ved håndleddet. De kunne 

være strikket i uld, eller syet i skind, bomuld eller silkestof. 

På Falster er bevaret mange meget fine eksempler på alle 3 typer. 

 

Udstillingsnr.: 161   Museums nr.: FMN T0703/1913 

Hjemsted: Systofte 

Materiale: Uld 

Tidsperiode: Første halvdel af 1800 
 

Beskrivelse: Albuelange handsker strikket af råhvid uld. Mønsterbort foroven, omkring håndled, på 

tommel og i lillefinger siden fra mønsterborten foroven og til spidsen af lillefingeren med overlagte 

masker.  
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Udstillingsnr.: 162   Museums nr.: FMN T014/1998 

Hjemsted: Ukendt 

Materiale: Uld 

Tidsperiode: Første halvdel af 1800 

Beskrivelse: Albuelange handsker strikket af råhvid uld. Mønsterbort foroven, omkring håndled, på 

oversiden af alle fingre og i lillefinger siden, fra mønsterborten foroven og til spidsen ad 

lillefingeren, med overlagte masker. 
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Udstillingsnr.: 163   Museums nr.: FMN T014/1976 

Hjemsted: Ukendt 

Materiale: Halvsilke 

Tidsperiode: 1840-erne 

Beskrivelse: Albuelange halvhandsker syet af halvsilke med grønbrun bund, lilla og grønt mønster. 

Løbegang foroven med bændel igennem. Pyntet i underkanter på hånd og tommel med agraman. 
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Udstillingsnr.: 164   Museums nr.: FMN T2201a /1926 

Hjemsted: Nr. Ørslev 

Materiale: Bomuld og uld 

Tidsperiode: Første halvdel af 1800 

Beskrivelse: Halvhandsker syet af lys beige bomuld. På håndryggen uldgarns broderi M A D  i 7-

stings korsting. Foroven løbegang med snoet snor. Syede stoftakker i kanten på håndryggen og på 

tommel. Er beskrevet i Falsterske Egnsdragter 2. 
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Udstillingsnr.: 165   Museums nr.: FMN T1044/1914  

Hjemsted: Gundslev 

Materiale: Bomuld 

Tidsperiode: Efter 1850 

Beskrivelse: Halvhandsker syet af hvidt bomuldslærred. På håndryggen og på tomlens overside 

broderi med kædesting og fladsyning. Navnemærkning med kædesting K M R D i skrevne 

bogstaver. Syede stoftakker forneden over hånden i 2 rækker med broderi imellem. Alt broderi syet 

med hvid tråd. 
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Udstillingsnr.: 166   Museums nr.: FMN T701/1913 

Hjemsted: Nordfalster 

Materiale: Silke 

Tidsperiode: 1840-erne 

Beskrivelse: Halværmer syet af mønstret silkestof med lilla bund. Løbegang foroven med bændel. 

På linning forneden påsat silkebånd med blankt spænde. Ærmerne er rynket i 2 rækker over 

håndleddet.  
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Udstillingsnr.: 167   Museums nr.: FMN T5546/1962 

Hjemsted: Ukendt 

Materiale: Halvsilke og bomuld 

Tidsperiode: 1840-erne 

Beskrivelse: Halværme syet i ternet halvsilke med sort bund , grøn, blå og rød tern. Foer i ternet 

bomuld. Løbegang foroven.  
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Udstillingsnr.: 168   Museums nr.: FMN T4067/1950 

Hjemsted: Ukendt 

Materiale: Bomuld 

Tidsperiode: 1850-erne 

Beskrivelse: Halværmer og halvhandsker syet i ternet bomuld med grønbrun bund, tern i grøn, rød 

og blå. Foer i bomuld. Halværmerne har løbegang foroven og fast linning, der er kantet med blå 

snoet snor. Er rynket til linning og har 2 rækker rynketråde oppe på ærmet. Halvhandskerne er 

ganske korte.  
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Udstillingsnr.: 169   Museums nr.: FMN T070/1913 

Hjemsted: Ukendt 

Materiale: Silke 

Tidsperiode: 1840-erne 

Beskrivelse: Halværmer syet af mønstret silkestof med sort bund, lilla og hvide blomster. Forneden 

samlet i læg  pyntet med agraman. Løbegang med silkebånd foroven.   
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Udstillingsnr.: 170   Museums nr.:  FMN T077/1991 

Hjemsted: Ukendt 

Materiale: Silke og hørlærred 

Tidsperiode: 1840-1860 

Beskrivelse: Halværmer syet af mønstret silkestof med grågrøn bund og sort spredt mønster. 

Ærmet samlet i nedsyede læg, syet til 7 cm. bred linning. Der er løbegang foroven. 
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Hovedtøj fra det sydlige område. 
Hovedtøjet bestod af flere dele. I det sydlige område brugte man linhue eller lin. Derover bar man 

en et-styks hue eller en puldhue. Der var løse overbindebånd som tilbehør.  

Der er bevaret et-styks huer, puldhuer samt linhuer og lin fra det sydlige område.  

 

Lin og linhuer 
Udstillingsnr.: 171   Museums nr.: FMN T4054/1950 

Hjemsted: Sydfalster 

Materiale: Bomuld 

Tidsperiode: 1800-1850 

Beskrivelse: Underhue/linhue syet af bomuldslærred. I underkant løbegang med bændel. 

Navnemærkning G L D syet med gylden tråd.  
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Udstillingsnr.: 172   Museums nr.: FMN T201b/1913 

Hjemsted: Giver Karen Toxværd, Sydfalster 

Materiale: Hørlærred 

Tidsperiode: Ifølge givet brugt i perioden 1800 - 1848 

Beskrivelse: Underhue/linhue syet af hørlærred. I underkant løbegang med bændel. 
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Udstillingsnr.: 173   Museums nr.: FMN 4543/1952 

Hjemsted: Marrebæk, Sydfalster 

Materiale: Hørlærred 

Tidsperiode: Først i 1800 

Beskrivelse: Lin syet af hørlærred. Dobbelt lag stof langs forkanten. Har været brugt af Bodil 

Petersdatter. 
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Udstillingsnr.: 174   Museums nr.: FMN T1433b/1919 

Hjemsted: Sydfalster  

Materiale: Mønstervævet bomuldslærred 

Tidsperiode: Først i 1800 

Beskrivelse: Lin syet af bomuldslærred. Dobbelt lag stof langs forkanten med påsyede flapper i 

begge underkanter. 
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Huer 
Udstillingsnr.: 175   Museums nr.: FMN T4539/1952 

Hjemsted: Sydfalster 

Materiale: Fløjl, lærred og knipling 

Tidsperiode: 1770-1830 

Beskrivelse: Et-styks hue syet af sort-brun fløjl. Foer af brunt lærred. 2 sorte frihånds kniplinger fra 

isse til nakke og en langs hele forkanten af huen. Tæt rynket/lægget i underkanten af nakken. 

Monteret med  nakkesløjfe syet af 7,5 cm. bredt silkebånd med sort bund og grønt mønster, denne 

er formentlig tilkommet på et senere tidspunkt.  
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Udstillingsnr.: 176   Museums nr.: FMN T2365b/1928   

Hjemsted: Sydfalster 

Materiale: Fløjl, hørlærred og knipling 

Tidsperiode: 1770-1830 

Beskrivelse: Et-styks hue syet af sort fløjl. Foer af brunt lærred. 2 sorte frihåndskniplinger fra isse 

til nakke og en langs hele forkanten af huen. Tæt rynket/lægget i underkanten af nakken. 
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Udstillingsnr.: 177   Museums nr.: FMN T372a/1913 

Hjemsted: Hasselø, Sydfalster 

Materiale: Silke, hørlærred og silkebånd 

Tidsperiode: 1830-erne 

Beskrivelse: Puldhue syet af mønster vævet silkestof med lilla bund. Foer i hørlærred. Type med 

forlænget nakke med løbegang og grønne bændler. 3,5 cm. grønne damask vævede silkebånd langs 

issestykkets for- og underkanter. Tilhørende overbindebånd i samme type silkebånd som huens, der 

hægtes under huens nakke. 
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Udstillingsnr.: 178   Museums nr.: FMN T2164b/1926 

Hjemsted: Hasselø, Sydfalster 

Materiale: Silke, bomuld og silkebånd 

Tidsperiode: 1850-erne 

Beskrivelse: Puldhue syet af mønstervævet sort silke med blomster og prikker. Foer i ubleget 

bomuldslærred. Type med løbegang i nakken og brune bændler. 7 cm. brede mønster vævede brune 

silkebånd langs issestykkets for- og underkanter. Nakkesløjfe af samme type med løkker på 8 cm. 

og ender på 19 cm.  
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Udstillingsnr.: 179   Museums nr.: FMN T783/1913 

Hjemsted: Skelby,  

Materiale: Silke, bomuld og silkebånd 

Tidsperiode: 1830-erne 

Beskrivelse: Puldhue syet af lilla satinvævet silkestof. Foer i trykt stribet bomuld. Type med 

løbegang i nakken med bændler. 8 cm. bredt ternet silkebånd i sort, orange, blå, grøn og brun, langs 

issestykkets for- og underkanter. Bindebånd i 2,5 cm. bredt lilla silkebånd.  
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Udstillingsnr.: 180   Museums nr.: FMN T289a/1913 

Hjemsted: Radbjerg, Sydfalster 

Materiale: Silke, hørlærred og silkebånd 

Tidsperiode: 1840-1850 

Beskrivelse: Puldhue syet af brun mønstervævet silkestof. Foer i fin hørlærred. Type med forlænget 

nakke med løbegang . 7 cm. bredt ternet silkebånd langs isssestykkets for- og underkanter. Løs 

nakkesløjfe, i samme type bånd som huens, med løkker på 7 cm. og ender på 20 cm.  
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Udstillingsnr.: 181   Museums nr.: FMN T2803a/1930 

Hjemsted: Gedser 

Materiale: Silke, lærred og silkebånd 

Tidsperiode: 1850-erne 

Beskrivelse: Puldhue syet af mønstervævet silkestof. Foer i fin ubleget lærred. Type med forlænget 

nakke med løbegang og bændel. 9 cm. bredt silkebånd med sort bund, grøn og lilla mønster langs 

issestykkets for- og underkanter. Syet hagesløjfe, ½ fra hver side, som hægtes sammen. Tilhørende 

løs nakkesløjfe af samme type bånd med løkker på 8 cm. og ender på 28 cm.  
 

 


