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Hovedtøj fra det nordlige område 
Hovedtøjet består af flere dele. Inderst blev lagt et strygebånd til at holde håret på plads. Derover 

kom det meget store stivede lin med knipling eller tylsbroderi i kanten, og på linets bagerste del 

blev huen fastgjort. På Falster er der bevaret mange lin og huer. 

 

Lin 
Udstillingsnr.: 182   Museums nr.:  FMN T261b/1913 

Hjemsted: Giver fra Nykøbing, formentlig Nordfalster 

Materiale: Knipling og bomuld 

Tidsperiode: Først i 1800 

Beskrivelse: Lin, 22 cm. bredt, hvor kernen er syet af damaskvævet bomuld. Kernen er dobbelt, 

kastet sammen i bagkant og i begge sider. Tilsat 8,5 cm. bred knipling langs forkanten. Om denne 

og midt ned på kernens korte sider tilsat en 1 cm. bred knipling. 
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Udstillingsnr.: 183   Museums nr.: FMN T261a/1913 

Hjemsted: Giver fra Nykøbing, formentlig Nordfalster 

Materiale: Knipling og bomuld 

Tidsperiode: Først i 1800 

Beskrivelse: Lin, 21,5 cm. bredt, hvor kernen er syet af damaskvævet bomuld. Kernen er dobbelt og 

kastet sammen i bagkant og begge sider. Tilsat 7 cm. bred knipling i forkanten. 

 
 

 
 

 
  



 229 

Udstillingsnr.: 184   Museums nr.: FMN T1433c/1919 

Hjemsted: Nordfalster 

Materiale: Knipling og bomuld 

Tidsperiode: Først i 1800 

Beskrivelse: Lin, 20 cm. bredt, hvor kernen er syet sammen to slags damaskvævet bomuld. Kastet 

sammen på alle fire sider. Langs forkanten først en 10 cm. bred knipling og yderst 2 cm. bred 

knipling, som går omkring begge hjørner. 
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Udstillingsnr.: 185   Museums nr.: FMN T019/1976 

Hjemsted: Nordfalster 

Materiale: Knipling og bomuld 

Tidsperiode: Først i 1800 

Beskrivelse: Lin, 21 cm. bredt, hvor kernen er syet af damaskvævet bomuld. Kastet sammen i 

bagkant og begge sider. Fold i forkant, hvor der er tilsat 8,5 cm. bred knipling og yderst en 1,5 cm. 

bred knipling som går omkring begge hjørner. Midt på kernes sider tilsat et bændel i hver side. 
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Udstillingsnr.: 186   Museums nr.: FMN T2111b/1926 

Hjemsted: Åstrup 

Materiale:  Knipling og bomuld 

Tidsperiode: Først i 1800 

Beskrivelse: Lin, 22 cm. bredt, hvor kernen er syet af damaskvævet bomuld. Kastet sammen i 

bagkant og begge sider. Fold i forkant, hvor der er tilsat 6,5 cm. bred og 2 cm. bred knipling, som 

går omkring begge hjørner.  
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Udstillingsnr.: 187   Museums nr.: FMN T2193b/1926 

Hjemsted: Nr. Ørslev 

Materiale: Knipling og bomuld 

Tidsperiode: Først i 1800 

Beskrivelse: Lin med 21,5 cm. bred kerne af  damaskvævet bomuld, kastet sammen i bagkant og 

begge sider. Fold i forkant, hvor der er tilsat to kniplinger af 3 cm.s bredde.  
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Udstillingsnr.: 188   Museums nr.: FMN T5538/1962 

Hjemsted: Sdr. Ørslev 

Materiale: Knipling og bomuld 

Tidsperiode: 1830-1860 

Beskrivelse: Lin med 23 cm. bred kerne af damaskvævet bomuld, kastet sammen i bagkant og 

begge sider. Fold i forkant, hvor der er tilsat et 7 cm. bredt stykke med tylsbroderi, omkring dennes 

3 sider 1 cm. bred knipling. Tilhørt Johanne Poulsdatter, skulle være brugt 1830-1860 
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Udstillingsnr.: 189   Museums nr.: FMN T1923/1925 

Hjemsted: Vestenborg 

Materiale: Knipling og bomuld 

Tidsperiode: Først i 1800 

Beskrivelse: Lin med 15 cm. bred kerne af damaskvævet bomuld, kastet sammen i bagkant og i 

begge sider. Fold i forkant, hvor der er tilsat et 5,5 cm. bredt stykke med tylsbroderi, og derudover  

1 cm. bred knipling i forkanten. 
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Udstillingsnr.: 190   Museums nr.: FMN T009/1913 

Hjemsted: Ukendt 

Materiale: Knipling og bomuld  

Tidsperiode: Først i 1800 

Beskrivelse: Lin med 21 cm. bred kerne af damaskvævet bomuld, kastet sammen i bagkant og i 

begge sider. Fold i forkant, hvor der er tilsat et 9 cm. bredt stykke med tylsbroderi. Om denne 1 cm. 

bred knipling.  
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Udstillingsnr.: 191   Museums nr.: FMN T2313a/1927 

Hjemsted: Nordfalster 

Materiale: Bomuld 

Tidsperiode: Først i 1800 

Beskrivelse: Lin, 29,5 cm. x 49 cm., syet af damaskvævet bomuld, dobbelt.  
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Huer 
Huerne var i puldfacon, hvor de ældste havde en stor nakke foldet i læg. Med tiden blev huerne 

mindre, for at ende ganske små, men stadig med læg i nakken. På Falster er bevaret mange 

eksempler på huens udvikling. 

 

Udstillingsnr.: 192   Museums nr.: FMN T050/1979 

Hjemsted: Ukendt 

Materiale: Silke, hørlærred og metalknipling 

Tidsperiode: Sidst i 1700 

Beskrivelse: Puldhue syet af brocheret silkestof med brun bund. Hørlærreds foer. Type med prenede 

huller forneden i nakken med bændel igennem. Metalknipling langs issestykkets for- og 

underkanter.  
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Udstillingsnr.: 193   Museums nr.: FMN T3995 F/1947 

Hjemsted: Vester Kippinge, Nordfalster 

Materiale: Silke, hørlærred og silkebånd 

Tidsperiode: 1820-erne 

Beskrivelse: Puldhue syet af lyseblå silkestof. Foer af meget fint hørlærred. Nakke med silkebroderi 

med indlagt metal. Forneden 6 læg, som går mod midten, 3 fra hver side. 6 cm. brede umønstrede 

laksefarvede silkebånd langs issestykkets for- og underkanter. 
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Udstillingsnr.: 194 

 

 Museums nr.: FMN 

T uden nr. 

Hjemsted: Formentlig Nordfalster 

Materiale: Halvsilke, hørlærred og 

silkebånd 

Tidsperiode: Ca. 1840 

Beskrivelse: Puldhue syet af 

halvsilke med jordfarvet bund. 

Foer af hvidt hørlærred. Type med 

dobbelt wienerlæg i nakken. 

Hindbærrøde, 4 cm. brede, 

silkebånd langs issestykkets for- 

og underkanter. Samme type bånd 

anvendt til syet sløjfe på nakken. 
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Udstillingsnr.: 195  

 Museums nr.: FMN T3001a/1931 

Hjemsted: Nordfalster 

Materiale: Silke, hørlærred og silkebånd 

Tidsperiode: 1840-erne 

Beskrivelse: Puldhue syet af ternet silke i blå, sort, rosa 

og grå. Foer i halvbleget hørlærred. Type med dobbelt 

wienerlæg i nakken. Sorte mønster vævede 7 cm. brede 

silkebånd langs issestykkets for- og underkanter. 

Bindebånd af 5,5 cm. brede sorte umønstrede silkebånd. 
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Udstillingsnr.: 196  

 Museums nr.: FMN T2350a/1928 

Hjemsted: Nordfalster, giver fra Torkilstrup 

Materiale: Silke, bomuldslærred og silkebånd 

Tidsperiode: 1840-erne 

Beskrivelse: Puldhue syet af mønstret silkestof 

med violet bund, grøn, gul, orange og blå mønster. 

Foer i brunt bomuldslærred. Type med stående 

rynker forneden af nakken, sorte mønster vævede 8 

cm. brede silkebånd langs issestykkets for- og 

underkant, samme type bånd til bindebånd.  
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Udstillingsnr.: 197  

 Museums nr.: FMN T2350b/1928 

Hjemsted: Nordfalster, giver fra Torkilstrup 

Materiale: Silke, lærred og silkebånd 

Tidsperiode: 1840-erne 

Beskrivelse: Puldhue syet af ternet silkestof, blå, sort, 

rosa og grøn. Foer i sort lærred. Type med rynket 

nakke. Sorte 7,5 cm. brede mønster vævede silkebånd 

langs issestykkets for- og underkanter. Bindebånd af 

sorte 7,5 cm. brede silkebånd.  
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Udstillingsnr.: 198   Museums nr.: FMN T2323d/1927 

Hjemsted: Vennerslund, Nordfalster 

Materiale: Silke, bomuld og silkebånd 

Tidsperiode: 1830-erne 

Beskrivelse: Puldhue syet af brocheret silke på nakken, mønstret bomuld på issestykke. Foer i 

hørlærred. Type med wienerlæg i nakken, laksefarvet satinvævet silkebånd langs issestykkets for- 

og underkant.  
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Udstillingsnr.: 199   Museums nr.: FMN T2098a/1926 

Hjemsted Rodesminde, Nordfalster  

Materiale: Halvsilke, hørlærred og silkebånd. 

Tidsperiode: 1830-erne 

Beskrivelse: Puldhue syet af halvsilke med brun bund og lilla, laksefarvet, grøn og gul mønster. 

Foer i hørlærred. Type med wienerlæg i nakken og 4 cm. bredt kolonne bånd langs forkanten af 

issestykket.  
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Udstillingsnr.: 200   Museums nr.: FMN T2191f/1926 

Hjemsted: Nørre Alslev 

Materiale: Halvsilke, bomuld og hørlærred 

Tidsperiode: 1840-erne 

Beskrivelse: Puldhue med nakke af halvsilke med brun bund og blå, cerise, gul, grøn  og orange  

mønster. Issestykke i trykt bomuld med mørk blå bund. Foer i grov hørlærred.  
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Udstillingsnr.: 201   Museums nr.: FMN T2191e/1926 

Hjemsted: Nørre Alslev 

Materiale: Silkebånd, bomuld og hørlærred 

Tidsperiode: 1830-erne 

Beskrivelse: Puldhue med nakke af silkebånd, grønt more med lille midterblomst. Issestykke i trykt 

bomuld og foer af hørlærred. Type med wienerlæg i nakken. 
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Udstillingsnr.: 202   Museums nr.: FMN T2097a/1926 

Hjemsted: Åstrup 

Materiale: Silke, bomuld og silkebånd 

Tidsperiode: 1850-erne 

Beskrivelse: Puldhue med nakke af silkestof med lilla mønster. Foer i hvidt damaskvævet bomuld. 

Issestykke af grønne damask vævede silkebånd. Type med wienerlæg i nakken. Meget lille. 
 

 
  



 251 

Udstillingsnr.: 203   Museums nr.: FMN T315a/1913 

Hjemsted: Sønder Alslev 

Materiale: Silke, bomuld og silkebånd 

Tidsperiode: 1850-erne 

Beskrivelse: Puldhue med nakke af mønstervævet silkestof med sort-rød bund. Issestykke i trykt 

bomuld med mørk blå bund. Foer i damaskvævet hvid bomuld. Silkebånd langs issestykkets for- og 

underkanter. Type med wienerlæg i nakken og indlæg af papir. Huen er meget lille. 
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Udstillingsnr.: 204   Museums nr.: FMN T3001d/1931 

Hjemsted: Nordfalster 

Materiale: Halvsilke, bomuld og hør 

Tidsperiode: 1850-erne 

Beskrivelse: Puldhue syet i halvsilke af dyb lilla bund, grøn og cerise mønster. Foer i bomuld 

lærred og kipper vævet mørk grå hørlærred. Sorte damask vævede 5,5 cm. brede silkebånd langs 

issestykkets for- og underkanter. Huen er meget lille. 
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Udstillingsnr.: 205  

 Museums nr.: FMN T782/1913 

Hjemsted: Sullerup, Nordfalster 

Materiale: Bomuld og silkebånd 

Tidsperiode: 1850-erne 

Beskrivelse: Puldhue med nakke af silkebånd med brun-sort 

bund, cerise, kobolt og brune blomster. Foer i glittet hvidt 

bomuldslærred. Type med wienerlæg i nakken, på 

vrangsiden understøttet med pap udenpå foret. Huen er 

monteret med 7,5 cm. brede sorte damask vævede silkebånd 

på isssetykket. Bindebånd tilsat underkanten i samme type, 

80 cm. lange, klippet i bue forneden. Syet nakkesløjfe med 

14 cm. løkker og 50 cm. lange ender.  
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Udstillingsnr.: 206   Museums nr.: FMN T4594/1952 

Hjemsted: Nordfalster 

Materiale: Silkebånd og bomuldslærred 

Tidsperiode: 1850-erne 

Beskrivelse: Puldhue med nakke af brocheret silkebånd. Foer i hvid bomuldslærred. Type med 

wienerlæg i nakken og papindlæg, huen er meget lille. Er monteret med 10 cm. brede sorte damask 

vævede silkebånd med kanttakker, som bindebånd, på issestykket og som syet nakkesløjfe med 11 

cm. lange løkker og 35 cm. lange ender. 
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Udstillingsnr.: 207  

 Museums nr.: FMN T6735/1964 

Hjemsted: Sønder Alslev 

Materiale: Silkebånd og hørlærred 

Tidsperiode: 1850-erne 

Beskrivelse: Puldhue med nakke af silkebånd 

med sort bund, blomst i kobolt og brun. Foer i 

fint hørlærred. Type med wienerlæg i nakken 

og indlæg af pap, huen er meget lille. Er 

monteret med mønster vævede grønne 

silkebånd med sort medaljon mønster som 

bindebånd, 73 cm. lange, klippet i buer 

forneden. Samme type bånd på issetykket og 

som syet nakkesløjfe, med 13 cm. lange løkker 

og 45 cm. lange ender.  
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Udstillingsnr.: 208 

 

 Museums nr.: 

FMN T005/1998 

Hjemsted: Nordfalster 

Materiale: Silke, bomuld og 

silkebånd 

Tidsperiode: 1850-erne 

Beskrivelse: Puldhue med 

nakke af silkestof med dyb 

lilla bund, orange, lys lilla og 

grøn blomst. Foer i hvid 

damask vævet bomuld. Type 

med wienerlæg i nakke og pap 

sat over foer. På pap er skrift 

med årstal 1853. Huen er 

meget lille.  Monteret med  9 

cm. brede grønne satinvævede 

silkebånd med store takker på 

issestykket. Syet nakkesløjfe, 

af samme type bånd,  med 11 

cm. lange løkker og 32 cm. 

lange ender. 
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Udstillingsnr.: 209  

 Museums nr.: FMN T3001b/1931 

Hjemsted: Idestrup 

Materiale: Silkebånd og bomuld 

Tidsperiode: 1850-erne 

Beskrivelse: Puldhue med nakke af silkebånd, sort 

bund, lys grøn og lilla mønster. Foer i hvid damask 

vævet bomuld. Type med wienerlægget nakke, huen er 

meget lille. Monteret med 6,5 cm. bredt sort damask 

vævet silkebånd på issestykket og som bindebånd, 60,5 

cm. langt, klippet i takker for enderne. Syet 

nakkesløjfe i 8 cm. bredt sort damask vævet silkebånd 

med løkker på 10,5 cm. og ender på 32 cm.  
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Udstillingsnr.: 210   Museums nr.: FMN T3926a/1946 

Hjemsted: Horreby Nordfalster 

Materiale: Bomuld og hørlærred 

Tidsperiode: 1810-1820 

Beskrivelse: 2-styks hue syet af bomuld med mørk blå bund og lille grønt bladmønster. Foer i 

hørlærred. I underkant prenede huller med snoet snor igennem  
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Udstillingsnr.: 211   Museums nr.: FMN T3926b/1946 

Hjemsted: Horreby Nordfalster 

Materiale: Bomuld og hørlærred. 

Tidsperiode: 1810-1820 

Beskrivelse: 2- styks hue syet af bomuld mørk blå bund og lille grønt bladmønster. Foer i 

hørlærred. I underkant prenede huller med snoet snor igennem.  
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Hue uden katalogtekst. 
Ingen beskrivelse 

 


