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Særke op oplod 
Særke og oplod var kvindens inderste beklædning, den svarer til vor tids undertøj. Den var syet i 

hørlærred i forskellige kvaliteter. Særken gik ned til under knæet, hvorimod oplod var tajlelang. Der 

var også en ærmeløs særk, kaldet hankesærk. På Falster var både særk og oplod uden krave og 

halsudskæring i flere typer. Der var lange, ¾ eller korte ærmer. Ærmerne kunne være pyntet 

forneden med broderi. Det kunne være tællesyning og/eller  påtegnet syning med kontursting, 

fladsyning, prenede huller og grunde liggende ovenpå stoffet. Kaldet ”Falstersyning” eller ”syning 

på hel lærred”. På Falster er bevaret alle typerne.  
 

Særke 
Udstillingsnr.: 50   Museums nr.: FMN T012/1976 

Hjemsted: Ukendt 

Materiale:  Hørlærred 

Tidsperiode: Først i 1800 

Beskrivelse:  Helskåren særk syet i fint hørlærred. Har bådformet halsudskæring og under denne 

krans med navnemærkning i 7 stings-bogstaver, syet i røde korsting.  ¾ lange ærmer pyntet med 

tællesyning på sømmen forneden og trestingstakker i underkanten.  
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Udstillingsnr.: 51   Museums nr.: FMN T011/1967 

Hjemsted: Ukendt 

Materiale: Hørlærred 

Tidsperiode: 1840-erne 

Beskrivelse: Oplodssærk syet i hørlærred med fint lærred i overdel og grovere lærred i skørt med 

kiler i højre side. Har 4-kantet halsudskæring med slids. Under slids navnenærkning med gotiske 

bogstaver BC syet i røde korsting. ¾ lange ærmer pyntet med tællesyning på sømmen forneden, 

sømmet op med stikhulsøm. Musetakker i underkanten.  
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Udstillingsnr.: 52   Museums nr.: FMN 3800/1944 

Hjemsted: Sdr. Ørslev, giver Smed Rasmus Blegmand 

Materiale: Hørlærred 

Tidsperiode: 1825-1840 

Beskrivelse: Helskåren særk syet i fint hørlærred med kiler i begge sider. Har 4-kantet 

halsudskæring kantet med knaphulsbuer. Under halsudskæring navnemærkning i skål KED, 7-

stings korsting.  ¾ lange ærmer pyntet med Falstersyning på sømmen forneden, sømmet op med 

stikhulsøm. I underkanten dobbelte buer syet med knaphulssting. 
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Udstillingsnr.: 53   Museums nr.:  FMN T511/1913 

Hjemsted: Ukendt 

Materiale: Hærlærred 

Tidsperiode: Først i 1800 

Beskrivelse: Hankesærk (ærmeløs særk) syet i hørlærred. Har spor af navnemærkning med korsting 

i vissengrøn tråd. 
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Oplod 
Udstillingsnr.: 54   Museums nr.: FMN T001/1998 

Hjemsted: Nordfalster 

Materiale: Hørlærred 

Tidsperiode: 1825-1840 

Beskrivelse:  Oplod syet i fint hørlærred. Lige halsudskæring med slids, i bunden stoppet hulsøm. 

48 cm. lange ærmer med Falstersyning på sømmen forneden, sømmet med stikhulsøm. Musetakker 

i underkanten.  
 

 
 

 

 

  



 51 

Udstillingsnr.: 55   Museums nr.: FMN T134/1988 

Hjemsted: Sydfalster 

Materiale: Hørlærred  

Tidsperiode: 1825-1840 

Beskrivelse: Oplod syet i fint hørlærred. 4-kantet halsudskæring med slids, sømmen er bøjet til 

retsiden,  under slidsen navnemærkning MPD med blå kvadratsting og 1830 med blå korsting.  

55 cm. lange ærmer med Falstersyning på sømmen forneden og 2 rækker bagsting samt musetakker 

i underkanten. 
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Udstillingsnr.: 56   Museums nr.: FMN T184c/1913 

Hjemsted: Sydfalster 

Materiale: Hørlærred 

Tidsperiode: 1825-1840 

Beskrivelse: Oplod syet i fint hørlærred. 4-kantet halsudskæring med slids. 47 cm. lange ærmer med 

Falstersyning på sømmen forneden indrammet af en bagstings række på begge sider.  6 stings takker 

i underkanten.   
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Udstillingsnr.: 57   Museums nr.: FMN T512a/1913 

Hjemsted: Sydfalster 

Materiale: Hørlærred 

Tidsperiode: 1800-1860 

Beskrivelse: Oplod syet i fint hørlærred. 4-kantet halsudskæring med lille slids forstærket med 

stoppehulsøm. 51 cm. lange ærmer pyntet med kvadrathulsøm ved opsømning og forneden i kanten, 

hvor der ligeledes er musetakker.  
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Udstillingsnr.: 58   Museums nr.: FMN T3401/1937 

Hjemsted: Sydfalster 

Materiale: Hørlærred 

Tidsperiode: Først i 1800 

Beskrivelse: Oplod syet i fint hørlærred. 4-kantet halsudskæring med lille slids, under denne spor af 

navnemærkning i sorte korsting, formentlig GD. 51 cm. lange ærmer pyntet med kombination af 

tællesyning og påtegnet syning på sømmen forneden. Sømmet op med hulsøm. Lige indenfor  

underkant to rækker bagsting og musetakker i underkanten. 
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Udstillingsnr.: 59  Museums nr.: FMN T uden nr.  

Hjemsted: Ukendt 

Materiale: Hørlærred 

Tidsperiode: 1825-1840 

Beskrivelse: Oplod syet i fint hørlærred. 4-kantet halsudskæring. Under denne navnemærkning 

MCD syet i korsting, på hver side en fugl. Ærmer pyntet med Falstersyning på sømmen forneden. I 

underkanten buer syet med knaphulsting. 
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Udstillingsnr.: 60   Museums nr.: FMN T729/1913 

Hjemsted: Ukendt 

Materiale: Hørlærred 

Tidsperiode: 1825-1840 

Beskrivelse: Oplod syet i fint hørlærred. Bådformet halsudskæring med slids. 27 cm. korte ærmer 

med pyntet med påtegnet broderi på sømmen forneden, med en bagstings række på begge sider. I 

underkanten buer syet med knaphulssting. 
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Udstillingsnr.: 61   Museums nr.: FMN T212/1980 

Hjemsted: Sdr. Ørslev 

Materiale: Hørlærred 

Tidsperiode: 1825-1840 

Beskrivelse: Oplod syet i fint hørlærred. Firkantet halsudskæring, hvor der midt foran er 

navnemærkning syet i rødt. MGPD og 2 fugle. De to midterste bogstaver er syet i kvadratsting, og 

de to yderste bogstaver og fuglene er syet med korsting. 35 cm. lange ærmer pyntet med 

Falstersyning på sømmen forneden, sømmet op med stikhulsøm. I underkanten buer syet med 

knaphulssting. 
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Udstillingsnr.: 62   Museums nr.: FMN T143/1913 

Hjemsted: Væggerløse 

Materiale: Hørlærred 

Tidsperiode: Først i 1800 

Beskrivelse: Oplod syet fin hørlærred. 4-kantet halsudskæring med dyb slids. Navnemærkning A i 

røde korsting. 34 cm. lange ærmer pyntet med tællesyning og korsting på den 10,5 cm. brede søm. I 

underkanten bagstings række og buer syet med knaphulsting.  
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Strikkede ærmer. 
De strikkede ærmer blev syet i bullen, der blev brugt over særk eller oplod. Ærmerne blev strikket i 

hvidt uldgarn og derefter farvet. De var strikket i mønstre dannet af vrangmasker på en glatstrikket 

bund. Fra Sydfalster er der bevaret nogle røde strikkede ærmer, samt grønne strikkede ærmer syet i 

buller.  

 

Udstillingsnr.: 63   Museums nr.: FMN 1108/1915 

Hjemsted: Sydfalster 

Materiale: Råhvid uld 

Tidsperiode: Sidst i 1700-årene 

Beskrivelse: Råhvidt strikket ærme. Har 5 cm. bred bort forneden. Strikket i mønster med ottebladet 

stjerne med timeglas i midten og dobbelt rudemønster dannet af vrangmasker. Foroven afsluttes 

med 2 riller retstrikning.  
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Udstillingsnr.: 64   Museums nr.: FMN T uden nr.  

Hjemsted: Sydfalster 

Materiale: Rød uld og grøn silke 

Tidsperiode: Sidst i 1700 

Beskrivelse: 2 røde strikkede ærmer. 40 cm. lange kantet med lys grønne lærreds vævede silkebånd 

på vrangsiden forneden af ærmet, kan have været som opslag. Strikket i mønster med ottebladet 

stjerne og enkelt rude dannet af vrangmasker.  
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Udstillingsnr.: 65   Museums nr.: FMN T4060/19 

Hjemsted: Sydfalster 

Materiale: Rød uld og grøn silke 

Tidsperiode: Sidst i 1700 

Beskrivelse: Rødt strikket ærme. 53 cm. langt med opslag, hvorpå der er spredt floss og et gulgrønt 

sildebensvævet silkebånd på 1,5 cm. Strikket i mønster med ottebladet stjerne og enkelt rude dannet 

af vrangmasker. Afsluttet foroven med 2 riller retstrikning.  
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Nattrøjer 
Nattrøje blev brugt udenpå særk eller oplod under bullen. De blev som ærmerne, strikket i hvidt 

uldgarn og derefter farvet. Nattrøjerne fra Nordfalster blev strikket i meget specielle mønstre dannet  

af vrangmasker på en glatstrikket bund, i mønstrene indgik ottebladede stjerne, ruder og strikning 

med overlagte retmasker. Fra Nordfalster er der bevaret røde og sortgrønne strikkede nattrøjer med, 

som ovenfor nævnt, med meget smukke og specielle mønstre.  
 

Udstillingsnr.: 66   Museums nr.: FMN T013/1998 

Hjemsted: Ukendt 

Materiale: Råhvid uld 

Tidsperiode: Første halvdel af 1800 

Beskrivelse: Knapt taljelang strikket nattrøje med 22 cm. korte ærmer, som har 8,5 cm. kant  

forneden strikket i skråtstillede linier. Strikket i mønster med borter i skråtstillede linier og 

blomsterranker dannet af vrangmasker og drejede overlagte masker. Bul har firkantet 

halsudskæring, mønsterbort på skulder med drejede overlagte masker og skråtstillede linier dannet 

af vrangmasker, resten af bullen er glatstrikket. 
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Udstillingsnr.: 67   Museums nr.: FMN T4498/1950 

Hjemsted: Tunderup, Nordfalster 

Materiale: Sortgrøn uld 

Tidsperiode: Første halvdel af 1800 

Beskrivelse: Knapt taljelang strikket nattrøje, meget valket, med 23 cm. korte ærmer, som har 8½ 

cm. bort forneden. Strikket med ottebladede stjerner og ruder dannet af vrangmasker. Bul har 

firkantet halsudskæring og 5,5 cm. ribbort forneden.. Langs ærmegab bort med skråtstillede linier. 
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Udstillingsnr.: 68   Museums nr.: FMN T2385b/1928 

Hjemsted: Ukendt 

Materiale: Sortgrøn uld 

Tidsperiode: Første halvdel af 1800 

Beskrivelse: Knapt taljelang strikket nattrøje, med 23 cm. korte ærmer, som har 7 cm. ribbort 

forneden. Strikket i mønster med ruder i drejede overlagte masker og i disse kvadrat på spids i flere 

mønstre dannet af vrangmasker. Bul har firkantet halsudskæring, mønster strikket med rudemønster 

gående op over skulderen og bort langs ærmegab med drejede overlagte masker. Glatstrikket 

midterstykke på ryggen i halsudskæringens bredde.  
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Udstillingsnr.: 69   Museums nr.: FMN T113/1913 

Hjemsted: Vejringe, Nordfalster 

Materiale: Sortgrøn Uld 

Tidsperiode: Første halvdel af 1800 

Beskrivelse: Knapt taljelang strikket nattrøje med 24 cm. korte ærmer, som har 9 cm. ribbort. 

Strikket i mønster med ottebladede stjerner med  kvadratisk midte og dobbelte ruder dannet af 

vrangmasker. Bul har firkantet halsudskæring, mønster med ottebladede stjerner og ruder på bullen 

ud for ærmer dannet af vrangmasker. Glatstrikket midterstykke på ryggen i halsudskæringens 

bredde. 
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Udstillingsnr.: 70   Museums nr.: FMN T807/1914 

Hjemsted: Nørre Vedby, Nordfalster 

Materiale: Sortgrøn uld 

Tidsperiode: Første halvdel af 1800  

Beskrivelse: Knapt taljelang strikket nattrøje med 18,5 cm. korte ærmer, som har 8,5 cm. ribbort 

forneden. Mønster i ruder dannet af drejede vrangmasker. Bul har firkantet halsudskæring, og udfor 

ærmegab mønster i ruder dannet af drejede vrangmasker.  
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Udstillingsnr.: 71   Museums nr.: FMN T2792/1930 

Hjemsted: Kraghave, Falster 

Materiale: Sortgrøn uld. 

Tidsperiode: Første halvdel af 1800 

Beskrivelse: Knapt taljelang strikket nattrøje med 17,5 cm. korte ærmer, som har 9 cm. ribbort 

forneden. Bul har firkantet halsudskæring og mønster i ruder dannet af vrangmasker på både ærmer 

og bul. På bullen startende 4 cm. under ærmegab og går op over skulderen. I halsudskæring for og 

bag ribkant. Glatstrikket på ryggen ud for halsåbning. 
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Udstillingsnr.: 72   Museums nr.: FMN T5547/1962 

Hjemsted: Idestrup, Sydfalster 

Materiale: Sortgrøn uld 

Tidsperiode: Første halvdel af 1800  

Beskrivelse: Knapt taljelang strikket nattrøje med 24 cm. korte ærmer, som har 7 cm. bred ribkant 

forneden. Bul med firkantet halsudskæring og mønster i ruder dannet af vrangmasker på både 

ærmer og bul. Bort med skråtstillede linier langs ærmegab på bullen. 
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Udstillingsnr.: 73   Museums nr.: FMN T090/2001 

Hjemsted: Egebjerg 

Materiale: Sortgrøn uld 

Tidsperiode: Første halvdel af 1800 

Beskrivelse: Knapt taljelang strikket nattrøje med 23. cm. korte ærmer, som har 6,5 cm. ribkant 

forneden. Strikket i mønster med ruder dannet af vrangmasker og ottebladede stjerner dannet af 

vrangmasker og overlagte masker. Bul har firkantet halsudskæring og mønster i ruder og stjerner 

som på ærmer. Glatstrikket på ryggen udfor halsåbning. 
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Udstillingsnr.: 74   Museums nr.: FMN T071/1913 

Hjemsted: Nørre Kirkeby 

Materiale: Sortgrøn uld 

Tidsperiode: Første halvdel af 1800 

Beskrivelse: Knapt taljelang strikket nattrøje med 21 cm. korte ærmer, som har 7,5 cm. ribbort. 

Strikket i mønster med ruder dannet af vrangmasker og ottebladede stjerner dannet af vrangmasker 

og drejede overlagte masker. Bul har firkantet halsudskæring og udfor ærmegab mønster i ruder 

som dannes af vrangmasker og drejede overlagte masker. Beskrevet i Falsterske Egnsdragter 2. 
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Udstillingsnr.: 75   Museums nr.: FMN T1093/1915 

Hjemsted: Nykøbing F 

Materiale: Sortgøn uld 

Tidsperiode: Første halvdel af 1800 

Beskrivelse: Knapt taljelang strikket nattrøje med 21 cm. korte ærmer, som har 7 cm. ribbort 

forneden. Strikket med mønster i ruder dannet af vrangmasker. Bul har firkantet halsudskæring og 6 

cm. ribbort forneden. Mønster i ruder dannet af vrangmasker udfor ærmegab.  
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Udstillingsnr.: 76   Museums nr.: FMN T845/1914 

Hjemsted: Ukendt 

Materiale: Rød uld 

Tidsperiode: Første halvdel af 1800 

Beskrivelse: Knapt taljelang strikket nattrøje med 22 cm. korte ærmer, som har 6 cm. ribbort 

forneden. Strikket med mønster i ruder dannet af vrangmasker og ottebladede stjerner med 

kvadratisk midte, hvori der er mønster med drejede overlagte masker. Bul med firkantet 

halsudskæring. Ud for ærmegab strikket mønster som på ærmer. Derudover zig-zag bort med 

drejede overlagte masker op langs ærmegab.  
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Udstillingsnr.: 77   Museums nr.: FMN T3531a/1940 

Hjemsted: Ukendt 

Materiale: Rød uld 

Tidsperiode: Første halvdel af 1800 

Beskrivelse: Knapt taljelang strikket nattrøje med 17,5 cm. korte ærmer, som har 5,5 cm. ribbort 

forneden. Strikket med mønster i ruder dannet af vrangmasker og ottebladede stjerner med 

kvadratisk midte. Bul med firkantet halsudskæring og mønster i ruder og stjerne som på ærmer. I 

ruden under halsåbning foran, er der strikket et hjerte.  Bort langs ærmegab med trekanter dannet af 

vrangmasker. Bort forneden i skaktern. 
 

 
 

 
 



 86 
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Udstillingsnr.: 78   Museums nr.: FMN T2093/1926 

Hjemsted: Ukendt 

Materiale: Rød uld og lilla silkebånd 

Tidsperiode: Første halvdel af 1800 

Beskrivelse: Knapt taljelang strikket nattrøje og med 22 cm. korte ærmer, som har 5 cm. ribbort 

forneden, der er kantet med lilla silkebånd. Strikket med mønster i ruder og ottebladede stjerner 

dannet af vrangmasker og drejede overlagte masker. Bul med firkantet halsudskæring og mønster i 

ruder langs ærmegab og stjerne ud for halsudskæring. Op langs sidelinien og ærmegab bort i zig-

zag mønster med drejede overlagte masker. 2 cm. ribkant i halsudskæring foran og 1 cm. ribkant på 

ryggen. 
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Kvindetrøjer 
Trøjen var kvinde overkrops beklædning og bestod af bul og ærmer syet i samme stof.  

Trøjen kendes fra 1700-årene og følger modens udvikling, hvor den først var med lange flasker og 

havde opslag på ærmerne, for senere at få kortere flasker og uden opslag på ærmerne. På Falster er 

bevaret flere typer trøjer. 
 

Udstillingsnr.:79   Museums nr.: FMN T186/1913 

Hjemsted: Sydfalster 

Materiale:  Sort klæde, hørlærred og silkebånd 

Tidsperiode: 1790-1810 

Beskrivelse: Trøje syet af sort klæde. Type med 5,5 cm. lange flasker, rygsøm og rygbredde på 2 

cm. x 2. Forstykker med dråbeformet åbning midt foran, lang forkanten mønster vævede 6 cm. 

brede sorte silkebånd. Forstykket hægtet foroven og forneden. Langt to-søms glat ærme pyntet med 

kulørte silkebånd forneden. 
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Udstillingsnr.: 80   Museums nr.: FMN T2090b/1926 

Hjemsted: Rodesminde Nordfalster 

Materiale: Sort klæde, hørlærred og sorte silkebånd 

Tidsperiode: 1770-1790 

Beskrivelse: Trøje syet af sort klæde. Type med 11 cm. lange flasker, som er kantet med silkebånd. 

Rygbredde på 30 cm. Der er firkantet halsudskæring og silkebånd langs forkanter og op i 

halsudskæring. 3/4 langt 2-søms ærme med opslag, som er kantet med silkebånd.  
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Udstillingsnr.: 81   Museums nr.: FMN T011/1975 

Hjemsted: Ukendt 

Materiale: Grøn vadmel, hørlærred og grønne sildebens vævede silkebånd 

Tidsperiode: 1770-1790 

Beskrivelse: Trøje syet af grøn vadmel. Type med 10 cm. lange flasker og en rygbredde på 20 cm. 

Der er firkantet halsudskæring og langs forkanter 7 syede snørehuller i hver side, som er syet med 

grøn tråd, lige indenfor det grønne silkebånd, som følger begge forkanter, og går lidt op i 

udskæringen. ¾ langt 2-søms ærme med tilsat opslag kantet med grønne silkebånd. Grønne 

forstærkninger i slidser. 
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Udstillingsnr.: 82   Museums nr.: FMN T2386/1928 

Hjemsted: Truelstrup, Stubbekøbing 

Materiale: Sort klæde og ubleget hørlærred 

Tidsperiode: 1790-erne 

Beskrivelse: Trøje syet af sort klæde. Type med 4 cm. lange flasker og rygsøm. Der er bådformet 

halsudskæring og albuelange ærmer. Er syet med lukkede sømme. 
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Udstillingsnr.: 83   Museums nr.: FMN T778/1913 

Hjemsted: Overhoved 

Materiale: Sort klæde, hørlærred og sorte silkebånd 

Tidsperiode: 1790-erne 

Beskrivelse:  Trøje syet af sort klæde. Type med 6,5 cm. lange flasker og rygsøm. Der er bådformet 

halsudskæring kantet med sorte silkebånd på brystsiden. Flaskerne på ryggen er kantet med sort 

silkebånd. Albuelange ærmer kantet forneden med sort silkebånd. Er syet med lukkede sømme. 
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Spencer trøjer 
Spencer var betegnelse for et stykke overtøj, som blev brugt om vinteren af den ældre generation. 

De var langærmede og oftest med slag. Lukket foran med hægter og bælte omkring livet. På Falster 

er bevaret flere spencere.  
 

Udstillingsnr.: 84   Museums nr.: FMN T3058/1913 

Hjemsted: Ukendt 

Materiale: Sort vadmel, hørlærred, glittet brunt lærred, sorte agramaner og brune frynser 

Tidsperiode: 1820-1840 

Beskrivelse: Spencertrøje, taljelang , syet af sort vadmel. Rygsøm og stærkt buede sidesømme, hvor 

der er indsat snore. Lange skinkeærmer pyntet med agramaner forneden og over nedsyning af læg 

på ærmekuplen. Den har dobbelt kraven kantet med brune possement frynser og inden for denne 

sort agraman. Forstykker har 3 indsnit i hver side og langs forkanten er der sort agraman. Bælte 

langs underkant, som er påsyet midt bag og lukkes foran med blankt spænde.  
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Udstillingsnr.: 85   Museums nr.: FMN T1039/1914 

Hjemsted: Gundslev, Nordfalster 

Materiale: Mørkeblå vadmel, grov hørlærred, ternet bomuld, brunt fløjl og brune frynser 

Tidsperiode: 1820-1840 

Beskrivelse: Spencertrøje, taljelang, syet af mørkeblå vadmel. Ryggen er uden midtersøm og med 

stærkt buede sidesømme. Lange skinkeærmer. Der er besætning med sort fløjl i halskant, langs 

forkanter og forneden af ærmerne. Dobbelt krave med besætning af brunt fløjl og frynser langs 

yderkanterne. Bælte i fløjl langs underkanten, syet fast mit bag, og spor af lukning med spænde 

midt foran. 
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Udstillingsnr.: 86   Museums nr.: FMN T1310a/1916 

Hjemsted: Ukendt. Indleveret fra Orehoved 

Materiale: Mørkeblå vadmel, hørlærred, figurerede fløjlsbånd og sort frynse med agraman. 

Tidsperiode: 1820-1840 

Beskrivelse: Spencertrøje, taljelang, syet af mørkeblå vadmel. Meget bred ryg uden midtersøm. 

Sømme til forstykkerne sidder lige under ærmegab. Stærkt buede markeringer med agraman på 

ryggen. Langs forkanter besætning af figurerede fløjlsbånd. Rund krave med frynser langs yderkant, 

kraven er foret med brunt lærred. Meget lange skinkeærmer med nedsyede læg i ærmekuplen. Over 

nedsyningen et smalt fløjlsbånd. Bælte af figureret brunt fløjlsbånd, syet fast midt bag.  
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Skørter 
Skørtet var kvindens underkrops beklædning. De ældste skørter var foldede, dvs. havde ”pressede 

læg” fra talje til ankel. Senere kommer de rynkede skørter. På Falster er der kun bevaret foldede 

skørter. Det ser ud til, at det rynkede skørt slet ikke har fundet indpas på egnen, idet mange af de 

bevarede skørter er fra perioden omkring 1850-erne.   

 

Udstillingsnr.: 87   Museums nr.: FMN T002/1988 

Hjemsted: Indleveret af Ole Kragh 

Materiale: Hvergarn, brunt hørlærred og silkebånd 

Tidsperiode: 1850 

Beskrivelse: Foldet skørt syet af langstribet Hamborg hvergarn med sort bund. Forbredde i brunt 

hørlærred. På vrangsiden forneden 10 cm. bred skoning og sort knyttet snor i underkanten. Lomme i 

højre side og slids i venstre side. På retsiden 2 rækker silkebånd, 8 cm. brede med sort bund og 

blomster i lilla, sort og råhvid, på nederste halvdel af skørtet. 
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Udstillingsnr.: 88   Museums nr.: FMN T072/1990 

Hjemsted: Ukendt 

Materiale: Hvergarn, silkebånd og lærred. 

Tidsperiode: Første halvdel af 1800 

Beskrivelse: Foldet skørt syet af langstribet Hamborg hvergarn med sort bund. Forbredde af nyere 

dato. Rest af lomme i ve. Side. 6 cm. bred søm forneden og 3-flettet snor i underkanten. Spor af 2 

rækker bånd på nederste halvdel af skørtet. 
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Udstillingsnr.: 89   Museums nr.: FMN T112/1913 

Hjemsted: Ukendt 

Materiale: Hvergarn, brunlig hørlærred og silkebånd. 

Tidsperiode: 1850 

Beskrivelse: Foldet skørt syet af Hamborg hvergarn med sort bund. Forbredde i brunligt hørlærred. 

På vragsiden forneden 6 cm. bred skoning af brunt glittet hørlærred og treflettet sort snor i 

underkanten. Slids i venstre side. På retsiden 2 rækker silkebånd, 8 cm. brede med brunsort bund og 

blomsterranker, på nederste halvdel af skørtet.  
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Udstillingsnr.: 90   Museums nr.: FMN T2329a/1927 

Hjemsted: Ukendt 

Materiale: Hvergarn, hørlærred og silkebånd 

Tidsperiode: 1850 

Beskrivelse: Foldet skørt syet af langstribet Hamborg hvergarn med blommefarvet bund. Forbredde 

i hørlærred.. På vrangsiden forneden 8 cm. bred skoning af shirting og snoet blå snor i underkanten. 

Lomme i højre side og slids i venstre side. På retsiden 2 rækker silkebånd, 6,5 cm. brede med grøn 

bund og sort mønster, på nederste halvdel af skørtet.  
 

INGEN FOTO – IKKE UDSTILLET 
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Udstillingsnr.: 91   Museums nr.: FMN T4698b/1994 

Hjemsted: Nordfalster 

Materiale: Hvergarn, brun hørlærred og silkebånd 

Tidsperiode: 1850 

Beskrivelse: Foldet skørt syet af langstribet Hamborg hvergarn med sortgrøn bund. Forbredde af 

brun hørlærred. På vrangsiden forneden 6 cm. bred skoning af hørlærred, ingen slidsnor. På retsiden 

2 rækker silkebånd, 7,5 cm. brede med brun bund og gyldent mønster, på nederste halvdel af 

skørtet. 
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Udstillingsnr.: 92   Museums nr.: FMN T uden nr. 

Hjemsted: Nordfalster 

Materiale: Hvergarn, bomuldslærred og silkebånd 

Tidsperiode: 1850 

Beskrivelse: Foldet skørt syet af langstribet Hamborg hvergarn med sortgrøn bund. Forbredde 

bomuldslærred. På vrangsiden forneden 9,5 cm. bred skoning af gråligt bomuldslærred, ingen 

slidsnor.  På retsiden 2 rækker silkebånd, 8 cm. brede med brun bund, på nederste halvdel af skørtet. 
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Udstillingsnr.: 93   Museums nr.: FMN T063/1913 

Hjemsted: Nordfalster 

Materiale: Hvergarn, brunt lærred og silkebånd 

Tidsperiode: 1850 

Beskrivelse: Foldet skørt syet af langstribet Hamborg hvergarn med sort bund. Forbredde i glittet 

brunt lærred. På vrangsiden skoning af ternet bomuld i flere bredder. Knyttet possement snor i 

underkanten på bagbredden. På retsiden 2 rækker silkebånd, 8,5 cm. brede af rosa og grøn, på 

nederste halvdel af skørtet.  
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Udstillingsnr.: 94   Museums nr.: FMN T3650b/1942 

Hjemsted: Nordfalster 

Materiale: Hvergarn, hørlærred og silkebånd 

Tidsperiode: 1850 

Beskrivelse: Foldet skørt syet af langstribet Hamborg hvergarn med sort bund. Forbredde i gulligt 

hørlærred. På vrangsiden forneden 16 cm. bred skoning på bagbredden og 8,5 cm. bred på 

forbredden. På retsiden 2 rækker silkebånd, 8 cm. brede med sort bund og grønt mønster, på 

nederste halvdel af skørtet.  
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Udstillingsnr.: 95   Museums nr.: FMN T3650 a/1942 

Hjemsted: Nordfalster 

Materiale: Hvergarn, bomuldslærred og silkebånd 

Tidsperiode: 1850 

Beskrivelse: Foldet skørt syet af langstribet Hamborg hvergarn med brunsort bund. Forbredde i 

gullig bomuldslærred. På vrangsiden forneden 8 cm. bred skoning af glittet bomuldsstof, ingen 

slidsnor. På retsiden 2 rækker silkebånd, 7 cm. brede med brun bund og lilla og grønt mønster, på 

nederste halvdel af skørtet.  
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Udstillingsnr.: 96   Museums nr.: FMN T3649/1942 

Hjemsted: Nordfalster 

Materiale: Vadmel, bomuld og silkebånd 

Tidsperiode: Efter 1850 

Beskrivelse: Foldet skørt syet af sort vadmel. Forbredde i lærredsvævet bomuld med blå trend og 

hvid islæt. På vrangsiden forneden 9,5 cm. bred skoning af glittet bomuld og snoet snor underkant.  

Der er spor af omsyning forneden med maskinstikning.  
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Udstillingsnr.: 97   Museums nr.: FMN T123/1913 

Hjemsted: Ukendt 

Materiale: Klæde, hørlærred og silkebånd 

Tidsperiode: Sidst i 1700 

Beskrivelse: Foldet skørt syet af sort klæde. Forbredde i ubleget hørlærred. Lomme i højre side og 

slids i venstre side. Langs underkant 5,5 cm. bredt sort ensfarvet umønstret silkebånd. 
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Udstillingsnr.: 98   Museums nr.: FMN T5533/1962 

Hjemsted: Nordfalster 

Materiale: Vadmel, hørlærred og silkebånd 

Tidsperiode: 1850  

Beskrivelse: Foldet skørt syet af mørkeblå vadmel. Forbredde i grov hørlærred.  Forneden 2,5 cm. 

bred søm og treflettet rød ulden kantsnor. På retsiden 2 rækker silkebånd, 6 cm. brede brunrøde med 

grønne takker, på nederste halvdel af skørtet. 
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