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Bånd 
 

Udstillingsnr.: 212   Museums nr.: FMN 199b/1913 

Hjemsted: Sydfalster 

Materiale: Silkebånd 

Tidsperiode: 1830-1850 

Beskrivelse: Overbindebånd syet i sort damask vævet silkebånd. 
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Brudehovedtøj 
I den nordlige del bestod brudehovedtøjet af en hue pyntet med mange silkebånd og 

metalkniplinger. I det sydlige område blev brugt borre, som var pyntet med silkebånd og 

metalknipling. På Falster er der bevaret meget brudehovedtøj.  

  

Udstillingsnr.: 213   Museums nr.: FMN T1432/1919 

Hjemsted: Sydfalster 

Materiale: Silkebånd, metalknipling, fløjl og vadmel 

Tidsperiode: Først i 1800 

Beskrivelse: Borre syet af rødt kipper vævet bånd. Over dette set fra forkanten rødt silkebånd med 5 

cm. bred sølvknipling over, dernæst 5 cm. bredt sort fløjlsbånd med lanceret  mønster. I bagkanten 

1 cm. bredt plisseret silkebånd. Nakkesløjfe i sorte damask vævede silkebånd 6,5 cm. brede, og 

under disse 5 cm. bredt rødt silkebånd med sølvknipling over, og i underkant 1 cm. bredt rødt 

plisseret silkebånd.  
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Udstillingsnr.: 214   Museums nr.: FMN T059/1987 

Hjemsted: Nordfalster 

Materiale: Vadmel, silke, metalknipling og halvbleget hør- og bomuldslærred. 

Tidsperiode: Først i 1800 

Beskrivelse: Brudehue syet af rød vadmel,  pyntet med brocheret silkebånd med blå bund med 

blomster og indvævede metaltråde samt sølvkniplinger. Foer i halvbleget hør- og bomuldslærred. 
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Udstillingsnr.: 215   Museums nr.: FMN  T2385a/1928 

Hjemsted: Nordfalster 

Materiale: Silke, metalknipling silkebånd. 

Tidsperiode: 1840-erne 

Beskrivelse: Brudehue syet af rødt silkestof, pyntet med brocheret silkebånd med blå bund og 

sølvkniplinger. Foer i glittet brun lærred. 
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Udstillingsnr.: 216  

 Museums nr.: FMN 

T4526/1951 

Hjemsted: Nordfalster 

Materiale: Silkebånd, metalknipling og 

hørlærred 

Tidsperiode: 1840-erne  

 

Beskrivelse: Brudehue syet af rødt silkestof, 

pyntet med mønstrede silkebånd og 

ensfarvede røde silkebånd samt sølvknipling. 

På nakken glaskugler. Påmonteret syet 

nakkesløjfe. 
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Udstillingsnr.: 217  

 Museums nr.: FMN T uden nr. 

Hjemsted: Nordfalster 

Materiale: Silkebånd, metalknipling og silkestof.  

Tidsperiode: 1850-erne 

Beskrivelse: Brudehovedtøj syet med nakken af 

rødlig silkestof. Pyntet med mønstrede silkebånd 

og sølvknipling. Monteret med nakkesløjfe af 

mønstrede silkebånd. Bindebånd af samme type 

som nakkesløjfen.  
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Udstillingsnr.: 218  

 Museums nr.: FMN 

T1046/1914 

Hjemsted: Nordfalster 

Materiale: Silke, metalknipling og silkebånd. 

Tidsperiode: 1850-erne 

Beskrivelse: Brudehovedtøj syet i mønstrede 

silkebånd i flere typer, pyntet med 

sølvknipling og wienerpibede silkebånd. 

Nakken pyntet med sølvknipling og 

silkeblomster. Dobbelt nakkesløjfe i mønster 

vævede silkebånd.  
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Brystslapper 
På Sydfalster var brystlappen pynt til tøjet. Den blev sat under bullen i den dråbeformede åbning 

midt foran. Den var tit syet i et meget fint stykke silkestof, men ses dog også i halvsilke. 
 

Udstillingsnr.: 219   Museums nr.: FMN T291/1913 

Hjemsted: Sydfalster 

Materiale: Silke og hørlærred 

Tidsperiode: Sidst i 1700 

Beskrivelse: Brystlap syet af to forskellige stykker brocheret silkestof med hvid bund og 

blomsterranker. Bagside i stribet hørlærred i beige, brunt og lyseblå 
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Udstillingsnr.: 220   Museums nr.: FMN T376/1913 

Hjemsted: Sydfalster 

Materiale: Silkestof, metaltråd og hørlærred. 

Tidsperiode: 1820-1840 

Beskrivelse: Brystlap syet af rødt silkestof med sølvbroderi. Bagside i hørlærred. Kantet med sart 

lyserødt lærredsvævet silkebånd med takker. 
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Udstillingsnr.: 221   Museums nr.: FMN T4544/1952 

Hjemsted: Sydfalster 

Materiale: Halvsilke og hørlærred. 

Tidsperiode: 1840-erne 

Beskrivelse: Brystlap syet af halvsilke med brun bund og mønsterstriber i grøn, gylden og lilla. 

Stykket er nu syet på et stykke brunt hørlærred.  
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Ærme og brystbånd 
På Nordfalster var ærme og brystbånd pynt til tøjet. Brystbåndet lå hen over brystet lige over 

bullens udskæring og ærmebåndene blev lagt omkring overarmen lige over albuebøjningen. 

De var fortrinsvis syet i silkebånd, men fløjl ses dog også. Der er bevaret rigtig mange af disse 

ærme og brystbånd.  

 
 

Udstillingsnr.: 222                   Museums nr.: FMN T1041/1914 + T1042/1914 

Hjemsted: Nordfalster 

Materiale: Fløjl, silkebånd , knipling og hørlærred. 

Tidsperiode: 1835-1850 

Beskrivelse: Et sæt ærme- og brystbånd. Brystbånd med kerne i 6 cm. brunt fløjl., foroven takker 

formet i fløjl. Kantet i begge sider med mønstrede silkebånd.  

Ærmebånd med 5,5 cm. kerne i brunt fløjl, på den ene side takker formet i fløjl og under dette grønt 

silkebånd. På den anden side 1 cm. bred knipling og under dette et brunt silkebånd. Foer i 

hørlærred. 
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Udstillingsnr.: 223   Museums nr.: FMN T uden nr. 

Hjemsted: Nordfalster 

Materiale: Silkebånd og hørlærred.  

Tidsperiode: 1815-1830 

Beskrivelse: Et sæt ærme- og brystbånd. Brystbånd med kerne af 6 cm. bredt silkebånd af kolonne 

type med grøn bund. I overkanten ensfarvet rødt 1,2 cm. bredt silkebånd og i underkant et 1 cm. 

ensfarvet lyseblåt silkebånd. Ærmebånd med kerne af samme type silkebånd som brystbåndet, og i 

den ene side kantet med rødt ensfarvet silkebånd. Foer af hvidt hørlærred. 
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Udstillingsnr.: 224   Museums nr.: FMN T5518/1962 

Hjemsted: Nordfalster 

Materiale: Fløjl og trykt bomuld 

Tidsperiode: Først i 1800 

Beskrivelse: Et sæt ærmebånd i sort fløjl med trykt mønster. På ene side 2,5 cm. bredt silkebånd 

med rødlig bund, rødt og grønt mønster. Foer af trykt kattun med lys bund.  
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Udstillingsnr.: 225   Museums nr.: FMN T066 /1989 

Hjemsted: Nordfalster 

Materiale: Silkebånd og lærred. 

Tidsperiode: 1850-erne 

Beskrivelse: Et sæt ærmebånd med kerne af 9,3 cm. bredt silkebånd med sort bund og 

blomsterbuketter i lilla og grøn. På begge sider tilsat 6 cm. bredt tæt plisseret silkebånd, sort bund 

og små blomster i lilla og hvid.  Foer af brunt lærred. 
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Udstillingsnr.: 226   Museums nr.: FMN T215/1980 

Hjemsted: Nordfalster 

Materiale: Silkebånd og hørlærred 

Tidsperiode: 1840-erne 

Beskrivelse: Et sæt ærmebånd med kerne af 8,5 cm. bredt silkebånd, sortrød bund med 

blomstermønster i rød, grøn og beige. I begge sider tilsat tæt plisseret silkebånd, samme type som 

kernen, bredden er på den ene side 3,5 cm. og på den anden side 2,3 cm.  
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Udstillingsnr.: 227   Museums nr.: FMN T215/1980 

Hjemsted: Nordfalster 

Materiale: Silkebånd  

Tidsperiode: 1850-erne 

Beskrivelse: Et ærmebånd med kerne af 8,5 cm. bredt silkebånd med sort bund og lilla striber med 

dråbemønster i gul, lilla og grøn. På begge sider tilsat tæt plisseret 3,5 cm. bredt silkebånd, sort 

bund, grøn og rustrød mønster. 
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Udstillingsnr.: 228   Museums nr.: FMN T3730/1943  

Hjemsted: Nordfalster 

Materiale: Silkebånd og lærred 

Tidsperiode: 1850-erne 

Beskrivelse:  Et sæt ærmebånd med kerne af 8 cm. bredt silkebånd, sort og violet bund med ranke 

mønster i samme farver. På den ene side tilsat tæt plisseret 3,5 cm. bredt mønstervævet rødlilla 

silkebånd, på den anden side tilsat samme type bånd, 2,5 cm. bredt, men her sat helt glat til. Foer af 

brunt lærred.  
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Udstillingsnr.: 229   Museums nr.: FMN T079/ 977 

Hjemsted: Nordfalster 

Materiale: Halvsilke, silke og hørlærred 

Tidsperiode: 1840-erne 

Beskrivelse: Et sæt ærmebånd med kerne af 10,5 cm. bredt halvsilke stof med brun bund, lilla og 

grøn mønster. I den ene side tæt plisseret 3 cm. silkebånd, grønt med sorte blomsterranker. Foer af 

mønstervævet hør.  
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Udstillingsnr.: 230   Museums nr.: FMN T004/1998 

Hjemsted: Nordfalster 

Materiale: Halvsilke og brunt lærred 

Tidsperiode: 1850-erne 

Beskrivelse: Et sæt ærmebånd syet af ternet halvsilke, sort, blå, brun, grøn og rød. Foer af brunt 

lærred. Der er ingen pynt på siderne. 
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Udstillingsnr.: 231   Museums nr.: FMN T uden nr.  

Hjemsted: Nordfalster 

Materiale: Silkebånd og lærred. 

Tidsperiode: 1840-1860 

Beskrivelse: Et ærmebånd syet af 2 sorte silkebånd. Bredde i alt 15 cm.  Foer af brunt lærred. 
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Udstillingsnr.: 232   Museums nr.: FMN T uden  nr.  

Hjemsted: Nordfalster 

Materiale: Silkebånd og damaskvævet hør 

Tidsperiode: 1840-erne 

Beskrivelse: Et sæt ærmebånd syet af 2 silkebånd med rødbrun bund og grønt og sort mønster, 

virker ternede. Bredde i alt 15 cm.  Foer af ubleget damaskvævet hør.  
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Udstillingsnr.: 233   Museums nr.: FMN T734/1913 

Hjemsted: Nordfalster 

Materiale: Silkebånd og lærred. 

Tidsperiode: 1840-erne 

Beskrivelse: Et sæt ærmebånd syet af 2 silkebånd med grøn bund og sort mønster. Bredde i alt 13 

cm. Foer i brunt lærred. 
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Udstillingsnr.: 234   Museums nr.: FMN T031/ 988 

Hjemsted: Nordfalster 

Materiale: Silkebånd og lærred 

Tidsperiode: 1840-1860 

Beskrivelse: Et sæt ærmebånd med kerne af 7,5 cm. bredt sort damaskvævet silkebånd. På ene side 

tilsat tæt plisseret 4 cm. bredt sort silkebånd. Foer af brunt lærred. 
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Udstillingsnr.: 235   Museums nr.: FMN T5517/1962 

Hjemsted: Nordfalster 

Materiale: Silkebånd og bomuldsstof 

Tidsperiode: 1830-erne 

Beskrivelse: Et brystbånd med kerne af 6,5 cm. bredt silkebånd med rødlig bund og mønsterranker i 

sort og olivengrøn. Begge sider kantet med lægget silkebånd, 1,5 cm. bredt. Foer af stribet 

bomuldsstof, blå, rød, grå og hvid.  
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Udstillingsnr.: 236   Museums nr.:  FMN 3562/1941 

Maleri af Brithe Nielsdatter i tøj fra Nordfalster, formentlig malet af Zehngraf. 

Birthe Nielsdatter blev født 16. august 1823 i Sdr. Vedby på Falster, som datter af gårdejer Niels 

Thygesen Kaare og hustru Karen Olsdatter. 

Birthe Nielsdatter blev gift i Idestrup kirke 5. november 1852 med husmand Peder Larsen af 

Taaderup, Tingsted Sogn. 
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Forord og katalog tekst: Anna-Margrethe Jonsson, Danske Folkedanseres Dragtudvalg 
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FMN = Falsters Minder Nykøbing 
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