Nr.

Genstand

Museum og nr.

Hjemsted

Beskrivelse

1.

Kjole

Kerteminde Museum
Nr. 3579

Ikke oplyst

Kjole med overdel af rudret drejl og skørt af rød
glittet kalemanke. Skørtet er broderet med
fladsyning i silke i gyldne farver. Motivet er små,
spredte blomster. Broderiet er ret slidt flere steder.

2.

Skørt

Horsens historiske
Museum
Nr. 3389

Vær Mark
Voer Herred
Skanderborg Amt

Rynket skørt syet af rødt kipervævet uldstof,
broderet med strøbuketter med silke i flere farver.
Forneden et 6,5 cm bredt silkebånd, der dækker over
en omsyning af skørtet.

3.

Kjole

Kødstadmuseet
Den Gamle By
Nr. 18A-40

Dronninglund

Kjole i Louis XVI snit syet af toskaftet rødt
hvergarn, broderet med strøbuketter med silke i flere
farver.
Kjolen har tidligere være trøje og skørt, idet
sammensyningen i livet er udført med anden tråd og
hægten midt bag sidder stadig i trøjen.

4.

Sjal

Roskilde Museum
Nr. 7-1947

Ikke oplyst

Sjal ,130x130 cm, af laksefarvet silke med smal
indvævet bort langs alle fire sider.
Broderet i et hjørne med silke og nedlagt tyl.

5.

Sjal

Svendborg og Omegns
Museum
Nr. 18.151

Øster Skerninge

Sjal, 140x140 cm, af mørkeblåt lærredsvævet uld,
syet sammen af to stofbredder. Sjalet har to
broderede sider: en til glæde og en til sorg.
Motiverne, som er blomster og blade broderet med
uldgarn, er ens på de to sider. Det er farverne, der
fortæller om det er til sorg eller glæde.
Sjalet har isatte frynser på alle fire sider.

6.

Sjal

Svendborg og Omegns
Museum
Nr. 2411

Ærø

Sjal, 140x140 cm, syet af mørkeblåt lærredsvævet
uld. Sjalet er broderet både til glæde og til sorg.
Motiverne, der er broderet med uldgarn, er blomster,
dels som et centralt hjørnemotiv og dels små
strøbuketter. Sjalet har isatte frynser på alle fire
sider.

7.

Sjal

Stenstrup Museum
Nr. 6103

Stenstrup

Sjal syet af mørkegrønt kipervævet uld. Sjalet er
broderet både til glæde og sorg med uldgarn. Sjalet
har isatte frynser på alle fire sider.

8.

Sjal

Odsherreds Museum,
Nykøbing Sj.
Nr. NYK N3c

Ikke oplyst

Sjal syet af sort kipervævet uld
Broderiet er halve korssting
udført med uldgarn. Motivet er strøbuketter og
borter, der to og to er forskellige. Sjalet har isatte
frynser på alle fire sider.

9.

Sjal

Tønder Museum
Nr. 7085

Ikke oplyst

Sjal af brunt lærredsvævet uld broderet med uldgarn
i to diagonalt modstillede hjørner med
blomsterbuket og -ranker.
I blomsternes midte ses nedlagt syning.
Det ene hjørne er til glæde, det andet til sorg. Sjalet
har frynser af stoffet.

10.

Sjal

Tønder Museum
Nr. 8272

Ikke oplyst

Sjal af sort kipervævet uld, broderet med fladsyning
i uld. Sjalet har en side til glæde og en side til sorg.
Sjalet har isatte frynser på alle fire sider.

11.

Sjal

Marstal Søfartsmuseum
Nr. 46

Ikke oplyst

Sjal syet af brunt lærredsvævet uld.
Sjalet er broderet til både sorg og glæde. Broderiet
er blomstermotiver syet med uldgarn i flere farver.
Sjalet har en 1½ cm bred søm hele vejen rundt.
Ingen frynser

12.

Sjal

Herning Museum
Nr. 32161

Hee Sogn

Trekantet sjal syet af vinrødt lærredsvævet uldstof
med uldgarnsbroderi i mange farver udført som
fladsyning. Motiverne er lette og spinkle. Sjalet har
isatte frynser langs de to korte sider.
Det oplyses fra protokollen, at stoffet er vævet i
Heeager og at broderiet er udført af jomfru Sjøberg i
Ringkøbing. Sjalet er syet til Sine Larsens
konfirmation i 1848.

13.

Sjal

Herning Museum
Nr. 3382x74

Bækmarksbro
Skodborg Herred

Trekantet mørkegrønt uldsjal med tilsyede
bindestykker af stoffet (47 cm lange). Sjalet har
fladsyningsbroderi udført med uldgarn i mange
farver. Motivet er blomster og er symmetrisk
omkring diagonallinien.
Sjalet har isatte snoede frynser langs de to korte
sider.

14.

Sjal

Museet Falsters Minder
Nr. 299 / 1913

Lundby

Sjal af lærredsvævet violet uldstof broderet med
fladsyning, kædesting og kontursting i et lidt
naivistisk mønster med kulørt uldgarn. Sjalet har
tilsatte frynser.

15.

Sjal

Aalborg Historiske
Museum
Nr. 13277

Hedegård, Hurup,
Als Sogn,
Hindsted Herred

Sjal syet af manganfarvet uldstof broderet med
fladsyning med uld i mange farver. Motiverne er
blomster, dels centralt placeret i hjørnet og dels
småbuketter spredt ud over hele sjalet.
Sjalet har en side til glæde og en side til sorg. Det er
broderet af Else Marie Nielsdatter 1830-45

16.

Sjal

Aalborg Historiske
Museum
Nr. 8077

Ikke oplyst

Trekantet sjal af auberginefarvet uldstof, sidemål 81
cm. Sjalet er broderet med fladsyning med uldgarn i
mange farver. Der er et centralt hjørnemotiv, hvor
også ses nedlagt syning. Dertil kommer spredte
småbuketter.

17.

Bul

Møntergården i Odense
Nr. A x 448

Lyø,
Salling Herred,
Svendborg Amt

Bul syet af rød vadmel i Empire snit med tilsat skød.
Spredte blomster broderet med silke i blå og gule
farver.

18.

Bul

Møntergården i Odense
Nr. A x 448a

Lyø,
Salling Herred,
Svendborg Amt

Bul syet af rødt kipervævet uldstof i Empiresnit med
tilsat skød. Spredte blomster broderet med silke i blå
og gule farver.
Langs halsudskæringen ses spor af et silkebånde,
der har pyntet bullen

19.

Bul

Horne Lands
Folkemindesamling
Nr. 11040

Malmosegård,
Horne Sogn,
Salling Herred,
Svendborg Amt

Bul med tilsat skød syet af rød glittet uld i
Empiresnit.
Bullen har spredte blomster broderet med fladsyning
og nedlagt syning i silke

20.

Navneklud

Silkeborg Museum
Nr. 211 / 1962

Bomholtgård
Laven

Navneklud 57 cm høj, 54,5 cm bred er broderet på
lærredsvævet bomuldsstof med uldgarn i mange
farver.
Tal - og bogstavrækker, borte, motiver og
monogrammer er alt sammen broderet med
korssting.
Navnekluden har ægkant langs begge sider og er for
enderne kantet med et groftvævet rebsbånd.

21

Prøveklud

Køge Museum
Nr. T 130

Ikke oplyst

Prøveklud af fint, hvidt gazeagtigt stof. Kluden er
syet i 1814 og indeholder forskellige prøver på
sammentrækssyning samt et overflødighedshorn
med blomster.

22.

Navneklud

Møns Museum
Nr. 15723

Borre, Møn

Navneklud 20 cm høj, 23,5 cm bred. Navnekluden
er broderet med blå tråd. Bogstavrækker og motiver
i en lidt tilfældig orden.

23.

Navneklud

Køge Museum
Nr. T 90

Ikke oplyst

Navneklud sømmet på alle fire sider. Broderet på
fint lærred med silke i mange farver. Tal- og
bogstavrækker fylder ca. 4/5 af kluden. Der er
broderet flere bogstavtyper: Syvstings-, skrevne, og
gotiske-. Små og store bogstaver med flere
forskellige sting: korssting, dronningesting og
kvadratsting. På kludens nederste 5.del ses
navnetrækket skrevet helt ud samt små figurer i
korssting. Kluden er broderet i 1839.

24.

Navneklud

Køge Museum
Nr.

Ikke oplyst

Navneklud med indvævede borter langs de to sider.
På navnekludens øverste 4.del ses tal- og
bogstavrækker af syvstingstypen broderet med
korssting og dronningesting.
På de nederste ¾ ses et livstræ flankeret af to blå
vaser, som igen flankeres af rammer indeholdende
initialer.
Kluden er broderet i 1827.

25.

Prøveklud

Køge Museum
Nr. T-128

Kluden er syet af
Grethe Møller,
f.1791, d. 1809
gl. Lellingegård.

Prøveklud af fint, hvidt gazeagtigt stof, kantet med
lyst silkebånd foldet i spidser. Kluden indeholder
forskellige prøver på sammentrækssyning.

26.

Navneklud

Privat eje

Nordsjælland

Navneklud broderet med hør i flere farver på løst
vævet hørlærred. På kluden her ses udelukkende
korssting.

27.

Navneklud

Kalundborg & Omegns
Museum
Nr. 17054

Kalundborg

Navneklud 29,5 cm høj 30,5 cm bred broderet på
fint lærredsvævet uld med silke.
Kluden, der er kantet med lyserøde silkebånd er
broderet i 1801 med korssting og tællesyning.

28.

Navneklud

Kalundborg & Omegns
Museum
Nr. 1597

Ikke sikkert

Navneklud 32 x 32 cm broderet på hørlærred med
silke. Øverst ses to kvadratcirkler med tal - og
bogstavrækker. Herunder engle, der bærer en krone,
en stor blomsterkrans med navnetræk og dertil et
utal af blomster, dyr og mennesker. Kluden er
broderet i 1792 overvejende med korssting.

29.

Prøveklud

Kalundborg & Omegns
Museum
Nr. 1211

Kalundborg

Prøveklud 10,5 cm høj 28 cm bred af tyl kantet med
silkebånd. På kluden ses grunde med tylstrækning
om prøver på tylsbroderi.

30.

Navneklud

Kalundborg & Omegns
Museum
Nr. 734

Viborg

Navneklud 21,5 cm høj 32 cm bred broderet på fint
lærredsvævet uld med silke og kantet hele vejen
rundt med et vandblåt silkebånd. Øverst ses tal - og
bogstavrækker med forskellige skrifttyper broderet
med forskellige sting. Nederst kroner og kartoucher
med navnetræk omgivet af dyr, opsatser og vaser
med blomster. Kluden er broderet i 1819.

31.

Navneklud

Silkeborg Museum

Ikke oplyst

Navneklud 33,5 cm høj 31 cm bred broderet på
lærredsvævet uld med silke i mange farver.
I navnekluden indgår forskellige tal - og
bogstavrækker, borter, kartoucher og kranse med
navnetræk. Af sting er anvendt korssting,
kvadratsting, kontursting, tællesyning og fladsyning.
Kluden er broderet i 1805.

32.

Navneklud

Roskilde Museum
Nr. 193 / 1943

Ikke oplyst

Navneklud, 35 cm høj 34 cm bred, broderet på fint
hørlærred. Øverst to rækker med tal og bogstaver.
Herunder opstandelsen flankeret af blomster- og
grenkranse med navnetræk.
Herunder en scene af dagligt arbejdsliv på landet
omgivet af spredte dyr og blomster.
Kluden er broderet i 1801 med silke og af sting ses
anvendt korsting, dronningesting, tællesyning og
petit point.

33.

Navneklud

Roskilde Museum
Nr. 201 – 1932

Svogerslev
1818

Navneklud, 30 cm høj 31 cm bred, broderet med
silke på lærredsvævet uld og kantet med silkebånd.
Øverst ses tal - og bogstavrækker adskilt af
forskellige små borter. Derunder en stiliseret borg
flankeret af blomster, fugle og kranse med
navnetræk. Nogle af navnetrækkene er broderet med
sort tråd, hvilke skulle være afdøde
familiemedlemmer. Samme oplysning findes i Inger
Bundes bog om navneklude fra Lyø. En del af
kludene herfra er forsat i slægtens eje i lige linie.

34.

Navneklud

Roskilde Museum
Nr. 91 – 1957

Kluden er broderet
på Den kongelige
Waisenhusets skole,
men af givers
farmor, der
stammede fra
Roskilde

Navneklud 24,5 cm høj 32.5 cm bred broderet på
lærredsvævet uld, monteret på papir og kantet med
silkebånd.
Navnekludens motiver er udelukkende tal - og
bogstavrækker i forskellige skrifttyper broderet med
forskellige sting adskilt af borter.
Navnekluden er broderet med silke og de sting, der
er anvendt er korssting, kvadratsting, petit point og
tællesyning.

35.

Navneklud

Roskilde Museum
Nr. 90 – 1957

Roskilde Friskole
1868

Navneklud 35,5, m høj 38,5 cm bred broderet på fin
lærredsvævet uld, monteret på papir og kantet med
lys lilla silkebånd på alle fire sider. Små rosetter i
hjørnerne af samme.
På kludens øverste halvdel ses tal - og
bogstavrækker i forskellige skrifttyper broderet med
korssting. På den nederste halvdel ses en central
blomsteropsats flankeret af blomsterkranse med
navnetræk. Ind i mellem små kurve og dyr.

36.

Navneklud

Roskilde Museum
Nr. 15 – 1934

Roskilde

Navneklud 29,5x29,5 cm broderet på fin
lærredsvævet uld, monteret på brunt papir, kantet
med vinrødt silkebånd langs alle fire sider.
Motivet er udelukkende tal - og bogstavrækker i
forskellige skrifttyper broderet med forskellige sting
adskilt af borter.Kluden er broderet i 1859.

37.

Prøveklud

Roskilde Museum
Nr. 409 – 31

Ikke oplyst

Prøveklud broderet på lidt løst vævet hørlærred.
Kluden er overbroderet med kvadratiske grunde
med sammentrækssyning og kantet med et lyserødt
silkebånd.

38.

Prøveklud

Roskilde Museum
Nr. 209 – 1943

Ikke oplyst

Prøveklud af fint, hvidt gazeagtigt bomuld broderet
med bomuld.
I kanten mange forskellige grunde med
sammentrækssyning.
I midten ses en blomsterkrans med navnetræk og
årstal (1820)
Omgivet ag fem blomsterbuketter hvori
sammentrækssyning r anvendt.
Kluden er kantet med et fint lysegrønt silkebånd, i
hjørnerne rosetter af samme.

39.

Kristentøj og
bærekåbe

Kalundborg & Omegns
Museum
Nr. 1799 A 1+2
1799 B

Ikke oplyst

Kristenpose af vinrødt mønstervævet silke foeret
med hvidt lærred. Dertil hørende barnetrøje af
samme stof. Trøjen lukkes i ryggen med bændler.
Bærekåbe syet af gult quiltet taft.
(Hvor yderstoffet er i stykker anes at mellemforet er
lærredsvævet uld) Foroven er kåben rynket til en
huelignende facon og kantet med gult silkebånd.

40.

Kristenpose

Møns Museum
Nr. 3135

Borre, Møn

Kristenpose af blå silkedamask foeret med
hørlærred. Posen har foroven en lille pude. Den er
pyntet med mønstrede silkebånd, sløjfer og
sølvkniplinger.
I foeret er årstallet 1744 broderet.

41.

Kristenpose og
dåbstrøje

Silkeborg Museum
Nr. 260 / 1959
261 / 1959

Viborg Amt

Kristenpose og dåbstrøje syet af silke fra 1700tallet med kniplingsmønster og blomsterranker.
Posens åbning fortil dækkes af en smæk.
Trøjen har en lille fin knipling med indlægstråd
langs halsudskæringen.

42.

Kristenpose

Sydsjællands Museum,
Vordingborg
Nr. 27 / 77

Gårdejer Niels
Larsen Nielsen,
Bårse

Kristenpose af lys rebsvævet silke pyntet med
silkebroderi i rokokomønstre i stærke farver.
Posen har en løs smæk af damaskvævet silke, pyntet
med røde silkebånd.
Posen er forneden pyntet med et sølvbånd. Midt på
posen og på smækken ses brudenakker som pynt.

43.

Kristenpose

Roskilde Museum
Nr. 166 – 1930

Hans Larsen f.
1811,
Kongemarken,
Sct. Jørgensbjerg,
Sømme Herred

Kristenpose i hættefacon syet af hvidt hørdrejl,
foeret med groft lærred.
Posen er broderet med uldgarn midt for og langs
posens åbning. Broderierne er stiliserede blomster
med kontursting, splitsting og fladsyning. Desuden
er posen pyntet med silkebånd og en
maskinfremstillet knipling.

44.

Kristenpose

Roskilde Museum
Nr. 265 – 1956

Ll. Valby,
Ågerup, Sømme
Herred

Kristenpose i hættefacon syet af vinrødt
silkedamask med indvævet hvidt mønster. Posen er
pyntet med silkebånd og guldkniplinger.

45.

Svøbeliste

Roskilde Museum
Nr. 477 – 1930

Roskilde Hvile

Svøbeliste 260 cm lang, 12,5 cm bred syet af
bomuldspique pyntet med uldgarnsbroderier langs
hele den ene side, i spidsen og 40 cm langs den
anden side.
Det oplyses at svøbelisten har været brugt til
barnedåb.

46.

Svøbeliste

Roskilde Museum
Nr. 272 – 1956

Ågerup,
Sømme Herred

Svøbeliste, 256 cm lang 11 cm bred, syet af vinrødt,
glittet ulddamask, foeret med hørlærred og kantet
med grønne bånd af silkemoire.

47.

Svøbeliste

Roskilde Museum
Nr. 1491 – 222

Ikke oplyst

Svøbeliste, 209 cm lang 13 cm bred, syet af rød
kipervævet uld, foeret med fint lærred. Listen er
kantet hele vejen rund med et grønt mønstervævet
silkebånd.

48.

Svøbeliste

Roskilde Museum
Nr. 248 – 1956

Ågerup,
Sømme Herred

Svøbeliste, 230 cm lang 11 cm bred, syet af et
silkestof fra 1700-årene med rebsvævet bund,
slyngede bånd og brocherede blomster. Listen er
kantet med hindbærrøde bånd af silkemoire.

49.

Dåbstrøje

Roskilde Museum
Nr. 1662 x 3

Ørsted

Barnetrøje syet af halvsilke (poplin) i farverne brun,
rosa og grøn foeret med fint lærred. Trøjen har rund
halsudskæring og lukkes midt bag med bændler.
Trøjen har polstrede skinkeærmer.

50.

Dåbsdragt

Roskilde Museum
Nr. 363 – 1930

Gøderup,
Glim Sogn,
Sømme Herred

Kristenpose i hættefacon syet af vinrødt
silkedamask fra 1700-årene og foeret med grøn silke
i hætten. Posen er prydet med kors af guldbånd,
rosetter og kantninger af guld- og sølvkniplinger.
Forneden er posen kantet med lys silke og
applikationsbroderi af vinrødt fløjl oversået med
guldpailetter.
Til posen hører en brystsmæk syet af lyseblå silke
pyntet med guldbånd samt en dåbshue af rød
brocheret silke.

51.

Hue

Køge Museum
Nr. 337 x 1

Ikke oplyst

Puldhue med 5-foldet stiv nakke syet af brunt fløjl.
Nakken er pyntet med metalbroderi i guld, type 2.
Huen er pyntet med sorte silkebånd, mangler
overbindebåndet.

52.

Hue

Køge Museum
Nr. 337 x 2

Ikke oplyst

Puldhue med 5-foldet stiv nakke syet af sort silke.
Nakken er pyntet med metalbroderi i guld, type 3.
Huen er pyntet med en guldgallon og mangler
silkebåndene.

53.

Hue

Køge Museum
Nr. T 134

Ikke oplyst

Puldhue med 5-foldet stiv nakke syet af brunt fløjl.
Nakken er pyntet med silke- og metalbroderi, type
1.
Huen er pyntet med en guldgallon og mangler
silkebåndene.

54.

Hue

Køge Museum
Nr. 1923 x 4

Ikke oplyst

Puldhue med 5-foldet stiv nakke syet af brunt fløjl.
Nakken er pyntet med silke- og sølvbroderi, type 1.
Huen er pyntet med lakserøde silkebånd og mangler
overbindebåndet.

55.

Hue

Køge Museum
Nr. 19 – 1966

Ikke oplyst

Puldhue med stiv trekantet nakke syet af brunt fløjl.
På retsiden fremtræder nakken glat, men på
vrangsiden har den tætte folder i foer og
mellemfoer.
Nakkens yderstof er pyntet med metalbroderi i guld
bestående af sprængning, kopper, pailetter og
kantille.
Huens issestykke er pyntet med sort silke.

56.

Hue

Møns Museum
Nr. 4232 A

Møn

Blød puldhue med løbegang i nakken syet af brunt
fløjl og foeret med hvidt lærred. Langs issestykkets
for - og underkant en 4 cm bred kantning med blåt
glittet lærred.
Nakken er pyntet med metalbroderi i guld bestående
af sprængning, pailetter og perler.

57.

Hue

Køge Museum
Nr. T 301

Stevns

Blød puldhue med foldet nakke syet af brunt fløjl.
Nakken er pyntet med et pæreformet metalbroderi i
guld og røde folier. Guldbroderiet består af
sprængning, kantiller og pailetter.
Huen er pyntet med 10 cm brede damaskvævede
silkebånd i brun og oprindelig stærk rosa. Løs
hagesløjfe af samme bånd.

58.

Hue

Kalundborg & Omegns
Museum
Nr. 2845 b

Bastrup,
Årby Sogn

Blød puldhue med løbegang I nakken syet af
ensfarvet blå silke. På nakken silke- og metalbroderi
med indlagt kulørt folie.
Huen er pyntet med lys lilla damaskvævede
silkebånd langs issestykkets for - og underkant.

59.

Hue

Kalundborg &
Omegns Museum
Nr. 222

Bastrup,
Årby Sogn

Blød puldhue med foldet nakke syet af brunt fløjl.
På nakke chenillebroderi og metalbroderi i sølv.
Huen er pyntet med rosa silkebånd langs
issestykkets for - og underkant.

60.

Hue

Køge Museum
T 270

Stevns

Blød puldhue syet af petrolfarvet fløjl. Nakken er
pyntet med metalbroderi i guld bestående af
Sprængning, kantiller og pailetter.
Huen er pyntet med brede, ternede silkebånd med
damaskvævet kant. Bindebånd af andet silkebånd.

61.

Hue

AMJ 129 –2003

Nordsjælland

Puldhue med 5-foldet stiv nakke syet af brunt fløjl.
Nakken er pyntet med metalbroderi i guld type 2.
Mangler silkebånd.

62.

Hue

AMJ 78 –1998

Nordsjælland

Puldhue med 5-foldet stiv nakke syet af sort silke.
Nakken er pyntet med metalbroderi i guld type 3.
Huen er pyntet med guldgallon. Mangler silkebånd.

63.

Hue

AMJ 75 – 1998

Nordsjælland

Blød puldhue syet af brunt fløjl.
Nakken er pyntet med et rundt metalbroderi i sølv
bestående af sprængning, kantiller, pailetter og
kopper.

64.

Hue

AMJ 126 – 2003

Nordsjælland

Puldhue med 5-foldet stiv nakke syet af sort silke.
Nakken er pyntet med metalbroderi i guld type 2-3.
Mangler silkebånd.

65.

Hue

AMJ 24 – 1993

Vestsjælland

Blød puldhue syet af brunt fløjl. Nakken er pyntet
med silkebroderi og metalbroderi i sølv.
Huen er pyntet med damaskvævede lakserøde
silkebånd.

66.

Hue

AMJ 128 –2003

Nordsjælland

Puldhue med 5-foldet stiv nakke syet af brunt fløjl.
Nakken er pyntet med metalbroderi i sølv type 2.
Huen er pyntet med sorte silkebånd langs
issestykkets for - og underkant. Mangler
overbindebåndet.

67.

Hue

AMJ 127 – 2003

Nordsjælland

Puldhue med 5-foldet stiv nakke syet af brunt fløjl.
Nakken er pyntet med silkebroderi og lidt
metalbroderi i sølv, type 1.
Huen er pyntet med sorte silkebånd langs
issestykkets for- og underkant. Mangler
overbindebåndet.

68.

Hue

Privat eje

Skovbogården,
Næstelsø

Puldhue med 5-foldet stiv nakke og forlænget
issestykke. Nakken er pyntet med metalbroderi i
sølv
Bestående af kantiller og pailetter.
Huen er pyntet med brede, blå, stribede silkebånd
både langs issestykkets for - og underkant og som
overbindebånd.

69.

Hue

Sydsjællands Museum,
Vordingborg
Nr. 765

Ikke oplyst

Puldhue med stiv 7-fliget, glat nakke og forlænget
issestykke.
Nakken er syet af brunt fløjl og pyntet med
metalbroderi i sølv.
Sølvbroderiet består af beviklede flige, pailetter og
løse kantiller.
Huen er pyntet med 8,5 cm brede, stærkt lilla
silkebånd, både langs issestykkets for - og underkant
, som overbindebånd og hagesløjfe – i alt 5 m bånd.

70.

Hue

Østsjællands Museum,
Stevns
Nr. 7699

Stevns

Blød puldhue med foldet nakke syet af blå fløjl.
Nakken har pæreformet metalbroderi bestående af
sprængning med guldtråd, sølvpailetter og nedlagte
folier i røde, gule og grønne farver. Ind imellem er
nedsyet små glasperler i blå, røde og gule farver.
Huen er pyntet med brede silkebånd med indvævede
store laksefarvede blomsterkranse.

71.

Hue

Østsjællands Museum,
Stevns
Nr. 5459

Stevns

Blød puldhue med løbegang i nakken syet af brunt
fløjl. Nakken er pyntet med pæreformet
metalbroderi bestående af sprængning med guld- og
sølvtråd, pailetter og små glasperler.
Huen er pyntet med brede sorte silkebånd med blå
og grønne striber. Hagesløjfe af samme.

72.

Hue

Østsjællands Museum,
Stevns
Nr. 2157

Stevns

Blød puldhue syet af brunt fløjl. Nakken er pyntet
med et pæreformet metalbroderi i sølv bestående af
sprængning og pailetter samt små blå glasperler.
Huen er pyntet med lyse, brede silkebånd med
indvævede grønne blomster. Bindebånd af anden
silke.

73

Hue

Østsjællands Museum,
Stevns
Nr. 1934

Stevns

Blød puldhue med løbegang i nakken syet af brunt
fløjl. Nakken er pyntet med pæreformet
metalbroderi i sølv bestående af sprængning,
pailetter og små glasperler. Huen er pyntet med
brede, lyse silkebånd med indvævede blå striber og
brune blomster.

74.

Hue

Østsjællands Museum,
Stevns
Nr. 2011

Stevns

Blød puldhue med nakke, der er syet i facon ag
brunt fløjl. Nakken er pyntet med pæreformet
metalbroderi i sølv bestående af sprængning,
pailetter, kopper og kantiller. Huen er pyntet med
brede, lilla, ternede silkebånd

75.

Hue

Museet for Holbæk og
Omegn
Nr. 456

Udby

Blød puldhue med løbegang i nakken syet af brunt
fløjl. Nakken er pyntet med et pæreformet
metalbroderi i guld bestående af sprængning,
kantiller, kopper og pailetter.

76.

Hue

Roskilde Museum
Nr. 11 – 1947

Ikke oplyst

Puldhue med 5-foldet stiv nakke syet af brunt fløjl.
Nakken er pyntet med silke- og metalbroderi i guld,
type 1.
Huen er pyntet med sorte silkebånd langs
issestykkets for- og underkant.

77.

Hue

Roskilde Museum
Nr. 76 – 1957

Glim,
Sømme Herred

Puldhue med 5-foldet stiv nakke syet af brunt fløjl.
Nakken er pyntet med silke- og metalbroderi i sølv,
type 1
Huen er pyntet med guldgallon lang issestykkets for
- og underkant.

78.

Hue

Museet for Holbæk og
Omegn
Nr. 15901

Tølløse

Blød puldhue med løbegang i nakken syet af brunt
fløjl. Nakke er pyntet med metalbroderi i sølv. Huen
er pyntet med sorte silkebånd langs issestykkets for
- og underkant

79.

Hue

Roskilde Museum
Nr. 1033 –222

Ikke oplyst

Puldhue med 5-foldet stiv nakke syet af brunt fløjl.
Nakken er pyntet med metalbroderi i sølv type 2
bestående af sprængning, pailetter, kopper og
kantiller.

80.

Hue

Sydsjællands Museum,
Vordingborg
Nr. 3 / 78

Bakkebølle

Puldhue med stiv 6-fliget, glat nakke med forlænget
issestykke.
Nakken er syet af brunt fløjl og pyntet med
metalbroderi i guld, bestående af bevikling, pailetter
og kantiller.
Huen er pyntet med 10 cm brede lyslilla silkebånd
med indvævede hvide roser.

81.

Hue

Sydsjællands Museum,
Vordingborg
Nr. 742

Ikke oplyst

Puldhue med stiv 7-fliget, glat nakke med forlænget
issestykke.
Nakken er syet af brunt fløjl og pyntet med
metalbroderi i sølv. Kompositionen er den samme
som på nr. 765.
Huen er pyntet med brede brune silkebånd, der har
en sort stribe med små rosenlignende blomster langs
siderne.

82.

Hue

Sydsjællands Museum,
Vordingborg
Nr. 753

Ikke oplyst

Puldhue med 5-foldet stiv nakke med forlænget
issestykke. Nakken er syet af brunt fløjl og pyntet
med metalbroderi i sølv bestående af pailetter og
kantiller samt enkelte kopper.
Huen er pyntet med brede, nu falmede, men
tidligere stærkt lyslilla stribede silkebånd

83.

Hue

Roskilde Museum
Nr. 1520 – 1930

Vor Frue Sogn,
Sømme Herred

Puldhue med 5-foldet helt stiv nakke. Nakken er
syet af sort silke og pyntet med metalbroderi i guld,
type 3 bestående af kantiller, kopper, pailetter og
agern.
Huen er pyntet med et sort silkebånd langs
issestykkets for - og underkant.

84

Hue

Roskilde Museum
Nr. 18 - 1934

Ikke oplyst

Puldhue med trekantet stiv nakke. Nakken er helt
glat på retsiden, men foldet på vrangsiden i både
foer og mellemfoer. Nakkens yderstof er
Brunt fløjl pyntet med metalbroderi i guld bestående
af sprængning, pailetter og kopper.

85.

Hue

Næstved Museum
Nr. 7455

Sipperup

Puldhue med 5- foldet stiv nakke
Med forlænget issestykke. Nakken er syet ag brunt
fløjl og pyntet med metalbroderi bestående af
pailetter og kantiller samt enkelte kopper.
Huen er pyntet med brede blå silkebånd med smalle
lyse striber.

86.

Hue

Næstved Museum
Nr. 4244

Ikke oplyst

Puldhue med 5-foldet stiv nakke med forlænget
issestykke. Nakken er syet af brunt fløjl og pyntet
med metalbroderi i sølv bestående af pailetter,
kantiller og enkelte kopper.
Huen er pyntet med brede, mørklilla silkebånd med
indvævede gyldne striber langs begge sider.

87.

Hue

Næstved Museum
Nr. 2072

Gårdejer H. Hansen, Puldhue med 5-foldet stiv nakke med forlænget
Næstelsø
issestykke. Nakken er syet af brunt fløjl og pyntet
med metalbroderi i sølv bestående af pailetter,
kantiller og kopper.
Huen er pyntet med brede, mørk kirsebærrøde
silkebånd med indvævede sorte striber, der danner
tern midt på båndet.

88.

Hue

Næstved Museum
Nr. 84:053 – 2

Ikke oplyst

Puldhue med 5-foldet stiv nakke med forlænget
issestykke. Nakken er syet af brunt fløjl og pyntet
med metalbroderi i sølv bestående af pailetter og
løse kantiller.
Huen er pyntet med brede stærkt lyslilla stribede
silkebånd.

89.

Hue

Næstved Museum
Nr. 6275

Åderup

Puldhue med 6-fliget stiv, helt glat nakke med
forlænget issestykke. Nakken er syet af hvidt lærred
og pyntet med metalbroderi i sølv bestående af
bevikling, pailetter, løse kantiller og kopper.
Huen er pyntet med brede stærkt kirsebærrøde
silkebånd med små spredte blomster i sort og hvid.

90.

Hue

Næstved Museum
Nr. 86 : 284

Ikke oplyst

Puldhue med 5-foldet stiv nakke med forlænget
issestykke. Nakken er syet af brunt fløjl og pyntet
med metalbroderi i sølv bestående af pailetter og
løse kantiller.
Huen er pyntet med brede blå silkebånd med
indvævede sorte og hvide blomster.

91.

Hue

Næstved Museum
Nr. 3019

Øverup
Har tilhørt Sofie
Hansen, f. 1838, d.
1921, gift med gdr.
Jørgen Hansen

Puldhue med 5-foldet stiv nakke med forlænget
issestykke. Nakken er syet af brunt fløjl og pyntet
med metalbroderi bestående af pailetter, kantiller og
kopper. Huen er pyntet med brede blå moirebånd af
silke.

93.

Hue

Næstved Museum
Nr. 83:297 – 4

Ikke oplyst

Puldhue med 6-fliget stiv, helt glat nakke med
forlænget issestykke. Nakken er syet af brunt fløjl
og pyntet med metalbroderi i sølv bestående af
bevikling, pailetter og løse kantiller.
Huen er pyntet med brede stærkt lilla silkebånd med
sorte tern.

94.

Hue

Næstved Museum
Nr. 918

Ikke oplyst

Puldhue med stiv, 5-fliget helt glat nakke og
forlænget issestykke. Nakken er syet af brunt fløjl
og pyntet med små rosetter af sort silke og sorte
stråperler af glas. Broderiets komposition svarer til
de sølvbroderede nakker af samme type.
Huen er pyntet med brede, sorte, mønstervævede
silkebånd.

95.

Hue

Næstved Museum
Nr. 1980

Ikke oplyst

Blød puldhue af råhvid, satinvævet silke. Nakken er
pyntet med chenillebroderi i stærke farver og
spredte pailetter. Huen er pyntet med et laksefarvet,
mønstervævet silkebånd langs issestykkets for - og
underkant. Nakkesløjfe af andet silkebånd.

96.

Hue

Næstved Museum
Nr. 1981

Ikke oplyst

Blød puldhue. Nakken syet af mørkegrønt fløjl,
issestykket af småmønstret blå bomuld, foer af
hørlærred.
Nakken er pyntet med applikationsbroderi af
lyserødt fløjl omgivet af chenillebroderi i stærke
farver. Dertil kommer lidt metalbroderi i guld.
Huen er pyntet med et lyseblåt silkebånd langs
issestykkets for - og underkant.

97.

Hue

Aalborg Historiske
Museum
Nr. 13166

Nr. Uttrup,
Hvorup Sogn,
Kjær Herred

Kriget puldhue syet af vinrødt silke. Huen er
broderet på såvel nakke som på issestykke med
flossilke og guldtråd.
Langs issestykkets for - og underkant ses spor af
silkebånd, der har pyntet huen.

98.

Hue

Aalborg Historiske
Museum
Nr. 13472

Nr. Uttrup,
Hvorup Sogn,
Kjær Herred

Kriget puldhue syet af sort, rebsvævet silke. Huen er
broderet med silke på såvel nakke som på
issestykke..
Huen er pyntet med et lyst mønstervævet silkebånd
langs issestykkets for - og underkant.

99.

Hue

Museet for Holbæk og
Omegn
Nr. 400

Hagested

Blød puldhue med foldet nakke syet af brunt fløjl,
foer af ternet bomuld.
Nakken er silkebroderet og huen er pyntet med rosa
silkebånd langs med hele huen for - og underkant.

100.

Hue

Gilleleje Museum
Nr. 5046

Ikke oplyst

Blød puldhue med løbegang i nakken syet af lilla
silke. Nakken er pyntet med chenillebroderi i stærke
farver og enkelte spredte pailetter.

101.

Hue

Roskilde Museum
Nr. 504 – 1941

Borup

Puldhue med 5-foldet nakke trukket sammen med
bændler gennem prenede hulle. Nakken er syet af
brunt fløjl og pyntet med silkebroderi og pailetter.
Huen er pyntet med brede hindbærrøde silkebånd
langs issestykkets for - og underkant.

102.

Hue

Roskilde Museum
Nr. 412 – 1956

Vor Frue Sogn,
Sømme Herred

Puldhue med trekantet, stiv nakke. Nakken er helt
glat på retsiden, men har 8 folder på vrangsiden
gennem foer og mellemfoer.
Nakkens yderstof er syet af brunt fløjl og pyntet
med laksefarvet og grønt silkebroderi.
Huen er pyntet med 8 cm bede laksefarvede
silkebånd langs issestykkets forkant, som
overbindebånd og som hagebindebånd; i alt 6 m
silkebånd!

103.

Hue

Gilleleje Museum
Nr. 69

Ikke oplyst

Blød puldhue med løbegang i nakken syet af lys
blågrøn silke. Nakken er pyntet med silkebroderi og
enkelte spredte pailetter.

105

Hue

Gilleleje Museum
Nr. 494

Ikke oplyst

Blød puldhue med løbegang i nakken syet af
mørkeblå silke. Nakken er pyntet med
chenillebroderi i stærke farver samt enkelte pailetter
og kopper i sølv.

106.

Hue

Gilleleje Museum
Nr. 2800

Ikke oplyst

Blød puldhue med forlænget nakke og løbegang syet
af hindbærrøde silke. Nakken er pyntet med
silkebroderi.

107.

Hue

Roskilde Museum
Nr. 411 – 1930

Kr. Sonnerup

Puldhue med 5-foldet nakke syet af brunt fløjl og
foeret med groft lærred.
Nakken er pyntet med et groft silkebroderi og huen
er pyntet med rosa silkebånd langs issestykkets for
og underkant.

108.

Hue

Lolland-Falsters
Stiftsmuseum, Maribo
Nr. 16175

Ikke oplyst

Blød puldhue syet af sort silkefløjl. Nakke og
issestykke er pyntet med silkebroderi.

109.

Hue

Lolland-Falsters
Stiftsmuseum,
Maribo
Nr. 20496

Ikke oplyst

Blød puldhue syet af grøn silke. Nakken er pyntet
med silkebroderi. Huen er pyntet med hindbærrødt
silkebånd langs issestykkets for - og underkant.

110.

Hue

Lolland-Falsters
Stiftsmuseum,
Maribo
Nr. 16-684

Østofte,
Fuglse Herred

Puldhue med mellemfoer af avis, syet af brunt fløjl
og foeret med trykt lærred.
Nakken er pyntet med silkebroderi og på issestykket
ses enkelte spredte blomster.

111.

Hue

Lolland-Falsters
Stiftsmuseum,
Maribo
Nr. 21-774

Femø,
Fuglse Herred

Blød puldhue med rynket nakke syet af sort fløjl
med silkebroderi og nedlagt tyl på nakken. Huen er
pyntet med hindbærrøde silkebånd langs
issestykkets for - og underkant.

112.

Hue

Silkeborg Museum
Nr. 3190

Ikke oplyst

Blød puldhue med løbegang i nakken syet af blå
rebsvævet silke. Huen har silkebroderi og nedlagt
syning på nakken i farverne gråhvid, mørk beige og
grøn.

113.

Hue

Silkeborg Museum
Nr. 1753

Ikke oplyst

Trestykshue syet af rebsvævet mørkeblå taft.
Spinkelt silkebroderi på nakke og sidestykker. Foer
af blå – og hvidternet hør. Huen er polstret med et
tyndt lag blår.

114.

Hue

Møns Museum
Nr. 1068

Møn

Blød puldhue med løbegang i nakken. Huen er syet
af blå t fløjl og foeret med hvidt lærred.
Langs issestykkets for - og underkant et 5½ cm
bredt stykke lyserødt bomuldsstof.
Nakken er pyntet med metalbroderi i sølv bestående
af pailetter, folier og spiraler. Enkelte af folierne er
lilla.
Huen er bundet under hagen med stribede bændler.
I nakken en fastsyet sløjfe af lilla silke med
indvævede hvide og sorte blomster.

115.

Hue

Lolland-Falsters
Stiftsmuseum, Maribo
Nr. 21.064

Bandholm,
Fuglse Herred

Blød puldhue med løbegang i nakken syet af lyseblå
silke. Huen har silkeapplikation og metalbroderi på
nakken. Huen er pyntet med rosa silkebånd langs
issestykkets for - og underkant.

116.

Hue

Lolland-Falsters
Stiftsmuseum,
Maribo
Nr. 20.497

Femø,
Fuglse Herred

Blød puldhue med løbegang i nakken syet af brunt
fløjl. Nakken er pyntet med silkebroderi og langs
issestykkets for - og underkant ses hindbærrøde
silkebånd.

117.

Hue

Møns Museum
Nr. 4718

Møn

Blød puldhue med løbegang i nakken. Huen er syet
af mørklilla fløjl og foeret med hvidt lærred. Kantet
langs issestykkets for - og underkant med et stykke
småmønstret bomuldsstof 7,5 cm bredt.
Nakken er pyntet med et rundt metalbroderi i sølv
bestående af pailetter, spiraler og folier.

118

Hue

Møns Museum
Nr. 1231

Møn

Blød puldhue med løbegang i nakken syet af brunt
fløjl, foeret med hvidt lærred. Langs issestykkets for
- og underkant et stykke lyserødt, glittet
bomuldsstof 4 cm bredt.
Nakken er pyntet med et rundt chenillebroderi i
stærke farver samt metalbroderi i sølv bestående af
pailetter, spiraler og folier. Nogle af folierne er lilla.

119.

Hue

Møntergården i Odense
Nr. 43 / 1945

Kauslunde Sogn,
Vends Herred,
Odense Amt

Blød puldhue med løbegang i nakken syet af lyseblå
silke. Nakkebroderi med applikerede blomster af
silkeflor.

120

Hue

Horsens historiske
Museum
Nr. 3392

Ikke oplyst

Blød puldhue med løbegang i nakken syet af rød
silkedamask foeret med hørlærred. Nakken er pyntet
med silkebroderi.

121.

Hue

Horsens historiske
Museum
Nr. 8608

Ikke oplyst

Blød puldhue syet af brunt fløjl. Nakken er pyntet
med silkebroderi

122.

Hue

Møntergården i Odense
Nr. 99 / 1941

Odense Herred,
Odense Amt

Blød puldhue med cirkelrund nakke syet af hvid
silke. Nakken er pyntet med en silkebroderet
blomsterkrans i rosa og grønne farver.

123.

Hue

Kalundborg & Omegns
Museum
Nr. 1938c

Føllenslev

Blød puldhue med løbegang i nakken syet af
cremefarvet silke med enkelte spredte brocherede
blomster og pyntet med silkebroderi på nakken.
Huen issestykke er kantet med lyserødt silkebånd
langs for - og underkant.

124.

Hue

Kalundborg & Omegns
Museum
Nr. 9320

Sejerø

Blød puldhue med løbegang i nakken syet af lys
mønstervævet silke. På nakken silke- og
metalbroderi samt nedlagt tyl. Huen er foeret med
groft lærred.

125.

Hue

Kalundborg & Omegns
Museum
Nr. 775

Asmindrup Mark,
Værslev Sogn

Blød puldhue med løbegang i nakken syet af brunt
fløjl og foeret med brunligt lærred. Nakken er
pyntet med chenillebroderi i stærke røde farver. Ind
imellem pailetter og kantiller i sølv.

126.

Hue

Næstved Museum
Nr. 83:927-3

Øllemosegård
Gunderslev

Puldhue med stiv, 5-foldet nakke og forlænget
issestykke.
Nakken er syet af brunt fløjl og pyntet med
metalbroderi i sølv bestående af pailetter og løse
kantiller.
Huen er pyntet med brede, stærkt lilla silkebånd
med sorte striber og indvævede hvide blomster og
gule aks.

127.

Hue

Næstved Museum
Nr. 1149

Rønnebæk

Puldhue med stiv, 5-foldet nakke og forlænget
issestykke.
Nakken er syet af brunt fløjl og pyntet med
metalbroderi i sølv bestående af pailetter og løse
kantiller.
Huen er pyntet med brede, sorte silkebånd med
indvævede lilla blomster.

128.

Hue

Næstved Museum
Nr. 727

Ikke oplyst

Puldhue med stiv, 5-foldet nakke og forlænget
issestykke.
Nakken er syet af brunt fløjl og pyntet med
metalbroderi i sølv bestående af pailetter og løse
kantiller.
Huen er pyntet med brede lyslilla silkebånd med
indvævede striber.

129.

Hue

Næstved Museum
Nr. 63:0064

Ikke oplyst

Puldhue med stiv 5-foldet nakke med forlænget
issestykke. Nakken er syet af brunt fløjl og pyntet
med metalbroderi i sølv bestående af pailetter,
kopper og kantiller. Huen er pyntet med brede,
mørklilla silkebånd med smalle gule striber langs
begge kanter.

130

Hue

Næstved Museum
Nr. 78:157

Ikke oplyst

Puldhue med stiv, 5-fliget helt flad nakke med
forlænget issestykke. Nakken er syet af hvidt lærred
og pyntet med metalbroderi i sølv bestående af
bevikling, pailetter og løse kantiller. Huen er pyntet
med brede, stærkt kirsebærrøde silkebånd med
indvævede sorte blomster og hvide blade.

131.

Hue

Næstved Museum
Nr. 74:391

Ikke oplyst

Puldhue med stiv, 7-fliget helt flad nakke med
forlænget issestykke.
Nakken er syet af brunt fløjl og pyntet med
metalbroderi i sølv bestående af bevikling, pailetter
og kantiller.
Huen er pyntet med brede, rosa silkebånd med
indvævet mønster.
Bindebånd af andet silkebånd.

132.

Hue

Næstved Museum
Nr. 1856

Ikke oplyst

Puldhue med stiv, 5-foldet nakke med forlænget
issestykke.
Nakken er syet af brunt fløjl og pyntet med
metalbroderi i sølv bestående af pailetter, kopper og
kantiller.
Huen er pyntet med brede, blå silkebånd med
indvævede sorte striber.

133.

Hue

Næstved Museum
Nr. 728

Ikke oplyst

Puldhue med stiv, 5-foldet nakke med forlænget
issestykke. Nakken er syet af brunt fløjl og pyntet
med metalbroderi i sølv bestående af pailetter og
løse kantiller.
Huen er pyntet med brede sorte silkebånd med
indvævede lilla blomster og gule kornaks.

134.

Hue

Næstved Museum
Nr. 1858

Glumsø

Blød puldhue. Nakken er syet af brunt fløjl og
pyntet med metalbroderi i sølv bestående af pailetter
og løse kantiller syet på papskabeloner. Nakken
fremtræder rund og har ikke forlænget issestykke,
men båndpåsætningen er som på disse.
Båndene er brede og lyse med indvævet fransk
mønster.

135.

Hue

Købstadmuseet, Den
Gamle By
Nr. 196a:43

Nørvang,
Tørrild Herred,
Vejle Amt

Let polstret, kriget puldhue syet af sort silke Nakken
er pyntet med silkebroderi. Over sømmen mellem
nakke og issestykke ses en smal metalknipling.
Huen er pyntet med et mønstret silkebånd: glat langs
forkanten, og wienerpibet i en bue langs nakken.

136.

Hue

Købstadmuseet
Den Gamle By
Nr. 302A:51

Vinstrup,
Gerlev Herred,
Randers Amt

Blød puldhue med forlænget nakke og løbegang syet
af blåt silkesatin. Nakken er pyntet med silkebroderi
i væveimitation (Randerstypen). Farverne er kraftige
: gule, brune, røde, violette og sort. Dertil kommer
forskellige farvede og formede pailetter. Issestykket
af sort uldstof, bagtil en bræmme af blåt silketøj.

137.

Hue

Møntergården i Odense
Nr. 42-1945

Kauslunde Sogn,
Vends Herred,
Odense Amt

Blød puldhue syet af grøn silke. Nakken er pyntet
med applikerede blomster af silkeflor.

138.

Hue

Vestfyns
Hjemstavnsgård
Nr. 1936

Ikke oplyst

Puldhue af lys, cremefarvet silke. Nakken har et
blomstermotiv broderet med silke, chenille og
pailetter.
Huen er pyntet med en nakkesløjfe af brede rosa
silkebånd.

139.

Hue

Købstadmuseet
Den Gamle By
Nr. 301b:51

Ikke oplyst

Blød puldhue af sort damaskvævet silke. Nakken er
pyntet med hvidt silkebroderi i væveimitation
(Randerstypen).

140.

Hue

Købstadmuseet
Den Gamle By
Nr. D73a:23

Nørhald Herred,
Randers Amt

Blød puldhue med forlænget nakke og løbegang syet
af lyseblå silkesatin. Nakken er pyntet med
silkebroderi i lyse og gulligrøde farver.

141.

Hue

Vestfyns
Hjemstavnsgård
Nr. 93

Ikke oplyst

Blød puldhue med foldet nakke syet af lyst silkestof.
Nakken har et blomstermotiv med applikerede
florblomster og blade i silkestof. Dertil kommer
forskellige sting, formentlig broderet med silke.

142.

Hue

Møntergården i Odense
Nr. 308 / 1941

Svindinge Sogn,
Gudme Herred,
Svendborg Amt

Blød puldhue med løbegang i nakken syet af lyst
silkestof. Nakken broderet med silke og chenille.

143.

Hue

Møntergården i Odense
Nr. 922 / 1966

Skamby Sogn,
Skam Herred,
Odense Amt

Blød puldhue syet af hvid silke foeret med blåt
glittet lærred. Nakken er pyntet med silkebroderi og
enkelte pailetter.
Issestykket er kantet med et smalt rosa silkebånd.

144.

Hue

Købstadmuseet
Den Gamle By
Nr. AM 88

Randers Amt

Blød puldhue med forlænget nakke og løbegang syet
af tyndt, sort, kipervævet uldstof. Nakken er pyntet
med silkebroderi udført som fladsyning og nedlagt
syning.

145.

Hue

Købstadmuseet
Den Gamle By
Nr. 582:75

Ørste,
Rougsted Herred
Randers Amt

Blød puldhue med forlænget nakke syet af sort
silkedamask. Nakken er pyntet med silkebroderi
udført som væveimitation i forskellige røde farver,
hvid, gul og grøn.

146.

Hue

Åbenrå Museum
Nr. D5 / 1985

Ikke oplyst

Blød puldhue syet af sort silke. Nakke og issestykke
pyntet med silkebroderi. Huen er kantet med et
smalt blåt silkebånd.

147.

Hue

Vestfyns hjemstavnsgård Tommerup
Nr. 2358

Blød puldhue syet af hvid silke foeret med blåt
glittet lærred. Nakken har et blomstermotiv broderet
med silke i mange farver.

148.

Hue

Møntergården i Odense
Nr. 96 / 1933

Aarslev Sogn,
Vindinger Herred,
Svendborg Amt

Blød puldhue med løbegang syet af rød silke.
Nakken har et blomstermotiv af stofblomster,
applikerede blade og frie sting, formentlig broderet
med silke.

149.

Hue

Museet på Koldinghus
Nr. 1154 b

Ikke oplyst

Blød puldhue syet af brun silke. På nakken
silkebroderi i gyldne og grønne farver.

150.

Hue

Museet på Koldinghus
Nr. 8160

Ikke oplyst

Blød puldhue syet af rød silke. På nakke og
issestykke silkebroderi. På nakken tillige ligt
metalbroderi i form af nedlagt syning.

151

Hue

Nordfyns Museum,
Bogense
Nr. 5919

Ikke oplyst

Blød puldhue med løbegang i nakken syet af lys
cremefarvet silke. På nakken et blomstermotiv
broderet med silke i stærke farver, lidt chenille og
perler.

152.

Hue

Esbjerg Museum
Nr. 777 x 1

Darum Sogn,
Gørding Herred
Ribe Amt

Blød puldhue syet af sort satinvævet silke, foeret
med trykt bomuld og hvidt lærred. Nakken har et
blomstermotiv broderet med flossilke og chenille i
mange farver.

153.

Hue

Nordfyns Museum,
Bogense
Nr. A 3574

Ikke oplyst

Blød puldhue med rund nakke syet af lys blå silke.
Nakken har et blomstermotiv broderet med silke i
mange, stærke farver. Dertil lidt metalbroderi. Huen
er kantet med et smalt lyserødt silkebånd.

154

Hue

Privat eje

Sønderjylland

Blød puldhue syet af sort silke.
Nakke og issestykke er broderet med silke. Motivet
er spredte blomster i lakserøde og grønne farver.
Huen er hele vejen rundt kantet med et smalt grønt
silkebånd.

155

Hue

Økomuseum Samsø
Nr.792

Samsø

Etstykshue syet af lyseblå silke med små blomster i
stoffets bundfarve. Blomsterne er yderligere
broderet med silke i blå farver med gul midte.
Huen har spids foran og ”horn”.

156

Hue

Økomuseum Samsø
Nr. 859

Samsø

Etstykshue syet af sort silke foeret med blårlærred.
Huen er broderet med silke gennem alle stoflag.
Broderiet ligger med vandrette sting, så det
efterligner silkebrochering.

157.

Hue

Den antikvariske
Samling, Ribe
Nr. E 2086

Linstrup,
Malt Herred,
Ribe Amt

Polstret puldhue syet af dueblå silke foeret med
mørkebrunt glittet lærred.
Huen har fladsyningsbroderi på både nakke og
issestykke udført med flossilke i rosa, grønne og
gule farver.

158.

Hue

Den antikvariske
Samling, Ribe
Nr. E 2040

Kjemsgård,
Sønder Hygum
Sogn,
Frøs Herred,
Haderslev Amt

Polstret puldhue syet af sort silkesatin foeret med
brunt bomuldsstof. Huen har fladsyningsbroderi på
både nakke og issestykke udført med flossilke i flere
farver.

159.

Hue

Den antikvariske
Samling Ribe
Nr. 7726 c

Seem Sogn,
Ribe Herred,
Ribe Amt

Polstret puldhue syet af sort rebsvævet silke foeret
med småmønstret bomuldsstof. Huen har
fladsyningsbroderi på både nakke og issestykke
udført med flossilke i hvid, blå og grønne farver.

160.

Hue

Købstadmuseet Den
Gamle By
Nr. 149 a : 66

Grønnebæk

Blød puldhue syet af sort silke. Huen har
silkebroderi i flere farver på både nakke og
issestykke.
Huen er kantet med et smalt rosafarvet silkebånd.

161.

Hue

Købstadmuseet Den
Gamle By
Nr. 184 : 24

Gl. Aabenraa Amt

Blød puldhue syet af rød silke. Huen er pyntet med
silke- og metalbroderi i guld på nakke og issestykke.
Huen er kantet med et smalt lyseblåt silkebånd og
pyntet med en guldknipling.
På bindebåndene spor efter wienerpibede silkebånd.

162

Hue

Købstadmuseet Den
Gamle By
Nr. 148 a : c 66

Grønnebæk

Blød puldhue syet af gl. rosa silke. Huen er
silkebroderet på både nakke og issestykke. Den er
kantet med et smalt grønt silkebånd.
Huens tilbehør i form af lin og ørestorrer sidder på
huen.

163.

Hue

Marstal Søfartsmuseum
Nr.3450

Ærø Herred,
Svendborg Amt

Trestykshue syet af sort silke med silkebroderi på
nakke og sidestykker. Motivet er blomster. Huen er
pyntet med en 4 cm bred sølvknipling hele vejen
rundt.

164.

Hue

Horne Lands
Folkemindesamling
Nr.10027

Horne Sogn,
Salling Herred,
Svendborg Amt

Puldhue syet af sort mønstervævet silke. Nakken har
et blomstermotiv af applikerede florblomster og
chenillebroderi.

165.

Hue

Grindsted Museum
Nr. 1516

Ikke oplyst

Blød puldhue med løbegang. Nakken er syet af
rosafarvet silke og broderet med flossilke.
Issestykke af andet tarveligere stof.

166.

Hue

Herning Museum
Nr. 3382 x 1

Ikke oplyst

Blød puldhue syet af rosa silke foeret med lyst
bomuldsstof. Nakken har fladsyningsbroderi udført
med flossilke og crepesilke i pastelfarver.

167.

Hue

Faaborg kulturhistoriske
Museer
Nr.51-11

Lyø,
Salling Herred,
Svendborg Amt

Trestykshue i stærkt kriget facon syet af sort
vadmel. Huen har silkebroderi i rosa / laksefarvede
nuancer på både nakke og sidestykker. Huen er
kantet med sort silkebånd.

168.

Hue

Marstal Søfartsmuseum
Nr. 853 / 10

Ikke oplyst

Trestykshue syet af sort silkesatin. Afstivet med pap
som mellemfoer i såvel nakke som i sidestykker.
Nakken er broderet med ganske små glasperler i blå,
grønne og brune farver. Huen er pyntet med et
brunt mønstervævet silkebånd.

169.

Hue

Faaborg kulturhistoriske
Museer
Nr. 827

Lyø,
Salling Herred,
Svendborg Amt

Trestykshue i stærkt kriget facon syet af sort
mønstervævet silke. Huen har silkebroderi på både
nakke og sidestykker udført i blå, lilla og grønne
farver.

170.

Hue

Faaborg kulturhistoriske
Museer
Nr. 47-8

Ikke oplyst

Trestykshue i stærkt kriget facon syet af sort
mønstervævet silke. Huen har et stort blomstermotiv
broderet med silke i fladsyning og nedlagt syning.

171.

Hue

Herning Museum
Nr. 3382 x 13

Ikke oplyst

Blød puldhue syet af mørkegrønt fløjl foeret med
lyst mønstervævet bomuld.
Nakken har et symmetrisk blomstermotiv broderet
med flossilke i flere farver. Bagest på issestykket
spredte småblomster. Huen er kantet med et smalt
lyseblåt silkebånd.

172.

Hue

Horne Lands
Folkemindesamling
Nr. 10010

Ikke oplyst

Blød puldhue syet af kirsebærrød silke. Nakken har
et silkebroderet blomstermotiv med indlagt tyl og
enkelte pailetter.

173.

Hue

Horne Lands
Folkeminde-samling
Nr. 10100

Ikke oplyst

Blød puldhue med rynket tilsyet nakke syet af hvidt
mol og foeret med fint hvidt lærred. Nakken er
broderet med tamburering og almueknuder i røde og
grønne farver. Huen er kantet med et smalt blåt
silkebånd.

174

Hue

Odder og Omegns
Museum
Nr. 1285

Ikke oplyst

Trestykshue syet af brun silke. Huen har
silkebroderi på såvel nakke som på sidestykker.
Huen er pyntet med wienerpibede silkebånd.

175.

Hue

Herning Museum
Nr. 3382 x 58

Ikke oplyst

Blød puldhue syet af sort satinvævet silke. Nakken
har et symmetrisk blomstermotiv broderet med
flossilke. På issestykket små spredte blomster. Huen
er kantet med et smalt rødt silkebånd.

176.

Hue

Svendborg og Omegns
Museum
Nr. 14885 A

Tåsinge

Puldhue syet af sort silkefløjl med fint silkebroderi
på nakken. Huen er let polstret og har løbegang i
nakken.

177.

Hue

Faaborg kulturhistoriske
Museer
Nr. 826

Lyø, Salling Herred, Trestykshue i stærkt kriget facon syet af sort
Svendborg Amt
vadmel. Huen er broderet med uldgarn på såvel
nakke som på sidestykker. Motivet er en stor
blomst.

178.

Dåbshue

Ærø Museum
Nr. 3307

Ikke oplyst

Polstret trestykshue syet af lys silke foeret med
trykt, stormønstret bomuldsstof. Huen har et 1700tals broderi udført med silke i flere farver. I
broderiet indgår bl.a. nedlagt syning.

179.

Dåbshue

Roskilde Museum
Nr. 361 – 1930

Greve,
Tune Herred

Pigehue syet som trestykshue af silkestof foeret
med fint, hvidt lærred. Huen broderet med silke.
Motivet er blomster hvori indgår en form for nedlagt
syning. Huen er kantet med et rosafarvet bånd af
silkemoire og pyntet med en guldknipling.

180.

Dåbshue

Kalundborg & Omegns
Museum
Nr. 394 A

Røsnæs Sogn,
Ars Herred

Drengehue syet af flere forskellige mønstervævede
bånd og silkestoffer. Kantet hele vejen rundt med et
smalt rødt silkebånd. Herover et bredt sort silkebånd
med blå kanter og små blomster. Samme bånd er
brugt til nakkerosetten, der yderligere er fremhævet
med et rødt silkebånd.

181.

Dåbshue

Møns Museum
Nr. 6865

Møn

Pigehue syet som trestykshue af silkebrokade foeret
med hørlærred og kantet med en guldknipling.

182.

Dåbshue

Roskilde Museum
Nr. 993 – 1930

Hedehusene

Pigehue syet som trestykshue af vinrødt silkesatin
foeret med hvidt lærred. Huen er pyntet med
metalbroderi i guld bestående af sprængning,
kantiller, kopper og ganske små pailetter.
Huen er kantet med et lyserødt silkebånd og pyntet
med en guldknipling.

183.

Dåbshue

Silkeborg Museum
Nr. 1754

Ikke oplyst

Drengehue syet af seks stykker stof, der mødes midt
på nakken.
Her ses en roset af hvidt og lyseblåt silkebånd med
sølvtråd. Huen er pyntet med et wienerlægget
silkebånd langs kanterne.

184.

Dåbshue

Silkeborg Museum
Nr. 49 / 1959

Sønderstrup-gården,
AggersborgBejstrup ved
Limfjorden

Puldhue syet af cremefarvet taft med et fint lyserødt
prikmønster. De silkebroderede blomster illuderer
brochering. Huen er pyntet med guldknipling og
rosetter af silkestof.

185.

Dåbshue

Roskilde Museum
Nr. 5 – 1937

Ikke oplyst

Drengehue syet af vinrødt silkedamask foeret med
fint lærred. Huens broderi er nedlagt syning udført
med guldtråd. Huen er pyntet med en sølvknipling,
der også er brugt til rosetten i nakken.

186.

Dåbshue

Kalundborg & Omegns
Museum
Nr. 13865

Ikke oplyst

Pigehue syet som puldhue af halvsilke. Huen er
kantet med rose Moirebånd og pyntet med en
guldknipling.

187.

Dåbshue

Se katalog nr. 50

188

Sjal

Lolland-Falsters
Stiftsmuseum
Maribo
Nr. 16.158

Maribo

Sjal af kipervævet uld med frynser på alle fire sider.
Sjalet er broderet med fladsyning i to diagonalt
modsatte hjørner og har således en side til glæde og
en side til sorg.

189.

Sjal

Horsens historiske
Museum
Nr. 1 x 8748

Ikke oplyst

Sjal af sort uld med uldgarnsbroderi på h.h.v. ret og
vrangside. Sjalet er broderet til glæde på den ene
side og til sorg på den anden.

190.

Sjal

Møntergården i Odense
Nr. 176 / 1966

Katterød,
Diernæs Sogn,
Salling Herred,
Svendborg Amt

Sjal syet af mørklilla uld. Broderet med uldgarn, så
der er en side til glade og en side til sorg. Motiverne
er, bortset fra farverne, ens. Sjalet har tilsatte
frynser.

191

Navneklud

Næstved Museum
Nr. 76 : 238

Ikke oplyst

Navneklud broderet på løst vævet hør. Navnekluden
er en såkaldt kupon med vævede borter langs alle
fire sider. Den er 25,5 cm høj og 31 cm bred.
Foroven ses tal og bogstavrækker. Forneden
forskellige motiver i form af livstræer, vaser, kroner
og kranse. Navnekluden er broderet med silke og
sting som kvadratsting, korssting, dronningesting og
petit point indgår i broderierne.
Den er broderet i 1790

192.

Navneklud

Næstved Museum
Nr. 4149

Ikke oplyst

Navneklud broderet på hørlærred. Den har
indvævede borter langs de to sider. Den er 27 cm
høj og 30 cm bred.. Den har undtagelsesvis ikke tal
eller bogstavrækker, men er udsyet med mange
motiver og blandt kranse og livstræer ses
mennesker, dyr og planter.
Navnekluden er broderet i 1816 med silke og der
findes ikke andre sting end korssting.

193.

Navneklud

Næstved museum
Nr. 4496

Ikke oplyst

Navneklud broderet på hørlærred med indvævede
borter langs de to sider. Den er 21 cm høj og 32 cm
bred. Foroven ses forskellige bogstavrækker.
Forneden en lidt åben komposition med en central
krans omgivet af livstræer, vaser og
Kristussymboler. Allernederst ses talrækken.
Navnekluden er broderet i 1823 med silke i flere
farver. Korssting, kvadratsting, dronningesting og
tællesyning indgår i broderierne.

194.

Navneklud

Næstved museum
Nr. 4512

Ikke oplyst

Navneklud broderet på løst vævet hør, en såkaldt
kupon med indvævede borter langs alle fire sider.
Den er 32.5 cm høj og 34,5 cm bred.
Foroven ses tal og bogstavrækker. Forneden er
kludens motiver næsten helt domineret af Herrens
Port med Adam og Eva. Korssting og kvadratsting
indgår i broderierne , der er fra 1847.

195.

Kristenpose

Næstved Museum
Nr. 1184

Everdrup

Kristenpose i hættefacon syet af smalstribet silkestof
med brocherede blå blomster. Foer af rødt
damaskvævet silke.
Posen er pyntet med silkebånd, - sløjfer og –
rosetter. I kanten af hætten ses bånd med små
blomster af silkefloss.

196

Kristenpose

Næstved Museum
Nr. 2078

Ellekilde-gården ,
Næstelsø

Kristenpose af blåt damaskvævet silke. Posens
øverste del er foeret med hindbærrødt lærredsvævet
silkestof, mens resten af posen er foeret med fint
lærred. Posen er pyntet med mønstrede silkebånd og
enkelte silkesløjfer.

197.

Tørklæde

Næstved Museum
Nr. 87 : 154 –16

Amager

Brocheret silketørklæde med silkebroderi i farverne
grøn, blå, rødbrun og beige. Der hvor broderiet er
placeret er tørklædet underfoeret og broderiet er
fladsyning udført som sparesyning, hvor stingene
på vrangsiden ses som ganske små prikker.
Tørklædet har frynser af stoffet.

198.

Skindbukser

Næstved museum
Nr. 1071 c

Ikke oplyst

Knæbukser med bred klap syet af lyst skind.
Bukserne er broderet på klappen med grensting i
blå, tvunden silke.

199.

Skindbukser

Køge Museum
Nr. 271 / 1965

Bolbjerggård,
Store Salby,
Ramsø Herred

Knæbukser syet af lyst skind og pyntet med skindog silkebroderi på klappen, på knapstykket ved
knæet og på knæremmen.

200.

Skindbukser

Køge Museum
Nr. 1124 x 1

Køge

Knæbukser med bred klap og højt smalt snit syet af
lyst skind. Bukserne er pyntet med skindbroderi
udført med hør på klappen og på knapstykket ved
knæet.

201.

Skindbukser

Lolland-Falsters
Stiftsmuseum
Maribo
Nr. 14.251

Lolland-Falster

Knæbukser med bred klap og højt smalt snit syet af
lyst skind.
Bukserne er pyntet med broderi på klappen og på
knapstykket ved knæet.

202.

Skindhandsker

Køge Museum
Nr. 530

Østsjælland

Lange handsker syet af lyst skind pyntet med
silkebroderi i røde, gule og grønne farver.

203.

Skindhandsker

Møns Museum
Nr 461

Møn

Håndsyede korte handsker syet af lyst skind. På
håndryggen silkebroderi i form af grensting og
kontursting i grønne og blå farver.

204.

Forklæde

Køge Museum
Nr. T 218

Østsjælland

Forklæde af fint, hvidt mol broderet med
tamburering. Forklædet er 81 cm langt og 108 cm
bredt.

205.

Forklæde

Møns Museum
Nr. 2820

Møn

Forklæde af hvidt tyl med tylsbroderi

206

Tørklæde

Møns Museum
Nr. 2821

Møn

Tørklæde af fint, hvidt tyl pyntet med tylsbroderi i
hjørnet, der ligger på skulderen og i snipperne.
Tørklædet er kantet med en knipling.

207.

Tørklæde

Lolland-Falsters
Stiftsmuseum,
Maribo
Nr. 15.369

Kettinge,
Musse Herred

Tørklæde af hvidt, gazeagtigt bomuld. Tørklædet er
trekantet og måler 98 cm på de to lange sider, hvor
der tilsat en smal knipling. Tørklædet er broderet
med tamburering. I blomsternes midte
sammentrækssyning.

208

Tørklæde

Møns Museum
Nr. 6807

Møn

Tørklæde af brunt bomuld med indvævet silkebort
langs kanterne i farverne gul, grøn, sort og rød.
Tørklædet har et silkebroderet blomstermotiv i det
hjørne, der ligger på skulderen og langs de to sider.
Tørklædet har oprindelig været firkantet , men er
klippet over fra hjørne til hjørne.

209.

Tørklæde

Den antikvariske
Samling,
Ribe
Nr.7726 E

Seem Sogn,
Ribe Herred,
Ribe Amt

Trekantet silketørklæde med indvævet kantbort I
brunt og hvidt. Tørklædet har et hjørnemotiv af
blomster broderet med fladsyning med flossilke i
mange farver. Bladene er indlagt tyl. Den
indvævede bort er broderet med blomster af samme
type som hjørnemotivet.
Broderiet er ikke underfoeret.

210

Tørklæde

Privat eje

Ikke oplyst

Trekantet tørklæde af grøn halvsilke med indvævet
bort pyntet med silkebroderi i hjørnet, der ligger på
ryggen og langs de to kanter.

211.

Tørklæde

Odder og Omegns
Museum
Nr. 778

Odder

Sort silketørklæde med silkebroderi i det ene hjørne.

212.

Tørklæde

Aalborg Historiske
Museum
Nr. 7138

Ikke oplyst

Tørklæde af violet silke med indvævede borter.
Silkebroderi og indlagt tyl. Broderiet er ikke
underfoeret.

213.

Tørklæde

Østsjællands Museum,
Stevns
Nr. 2279

Stevns

Trekantet tørklæde af blå halvsilke med borter af
brocherede blomster. Hjørnebroderi med silke og
nedlagt tyl.
Tørklædet har tilsatte blå frynser.

214.

Tørklæde

Roskilde Museum
Nr. 198 – 1962

Ikke oplyst

Trekantet tørklæde af mønstervævet halvsilke. Brun
bund med brocherede blomster. I hjørnet og langs
begge sider silkebroderi i mange, stærke farver.
Broderiet er underfoeret med glittet lærred.

215.

Tørklæde

Roskilde Museum
Nr. 302 – 1965

Ågerup

Ternet hørlærredstørklæde i rødt, hvidt og blåt med
rullesøm på de tre sider. I en hjørnetern er broderet
navnetrækket BID i en ramme bestående af fire
stjerner.

216.

Tørklæde

Næstved Museum
Nr. 87 : 154 – 14

Amager

Tørklæde af brun damaskvævet silke med
underfoeret silkebroderi i farverne gul, grøn og rød.

217.

Tørklæde

Næstved Museum
Nr. 87 : 154 – 13

Amager

Tørklæde af ternet damaskvævet silke pyntet med
silkebroderi.

218.

Tørklæde

Møns Museum
Nr. 16740

Møn

Trekantet tørklæde af fint, hvidt mol broderet med
tamburering.

219.

Tørklæde

Møns Museum
Nr. 12520

Møn

Tørklæde af fint, hvidt tyl pyntet med tylsbroderi i
hjørnet, der ligger på skulderen,
på snipperne og langs kanterne.

220.

Tørklæder

Møns Museum
Nr. 8685

Møn

Tørklæde af fint, hvidt tyl med tylsbroderi i hjørnet,
der ligger på skulderen og på snipperne. Tørklædet
er kantet med en knipling

221.

Tørklæde

Østsjællands Museum
Stevns
Nr. 10097

Stevns

Trekantet tørklæde af fint, hvidt gazeagtigt
bomuldstof.
Tørklædet er broderet med tamburering.

222.

Tørklæde

Silkeborg Museum
Nr. 23 / 1981

Bomholtgård,
Laven

Trekantet tørklæde, 98 x 90 cm, af fint, hvidt
gazeagtigt stof med stort tambureret hjørnemotiv
samt blomster- og bladranker langs kanterne. Syede
grunde (sammentrækssyning) indgår i mønsteret.

223.

Tørklæde

Køge Museum
Nr. 11-1961

Ejby

Tørklæde af fint, hvidt gazeagtigt stof. Tørklædet
måler 72 x 72 cm og er broderet med tamburering
og nedlagt tyl.

224.

Tørklæde

Silkeborg Museum
Nr. 215 / 1962

Bomholtgård,
Laven

Trekantet tørklæde af fint, hvidt bomuldslærred. De
to på hinanden vinkelrette sider er kantet med en
rosengrundshulsøm, I hjørnet et tambureret
stiliseret blomst.

225.

Tørklæde

Haderslev Museum
Nr.604 / 5

Ikke oplyst

Trekantet tørklæde af fint, løst vævet gazeagtigt stof
med indvævet kantbort. Tørklædet er broderet med
tamburering

226.

Tørklæde

Tønder Museum
Nr. 6195

Ikke oplyst

Trekantet tørklæde af fint, hvidt tyl broderet med
trækkesyning. Tørklædet er kantet med en
tylsbroderet blonde.

227.

Tørklæde

Købstadmuseet
Den Gamle By
Nr. 45 a : 39

Randers Amt

Trekantet tørklæde af hvidt mol broderet med en
grov tamburering.

228.

Tørklæde

Købstadmuseet
Den Gamle By
Nr. 18 c : 40

Dronninglund

Tørklæde med tunget kant, 91 x 94 cm, af fint, hvidt
gazeagtigt stof broderet med tamburering.

229.

Tørklæde

Købstadmuseet
Den Gamle By
Nr. 191 : 24

Ikke oplyst

Trekantet tørklæde af fint, hvidt gazeagtigt stof
broderet med tamburering og udsyede grunde

230

Tørklæde

Den antikvariske
Samling i Ribe
Nr. E 784

Ikke oplyst

Tørklæde af fint, hvidt gazeagtigt stof med
indvævede kantborter. Tørklæder er broderet i to
diagonalt modsatte hjørner på h.h.v. ret og vrangside
med tamburering.

231.

Tørklæde

Den antikvariske
Samling i Ribe
Nr. E 780

Seem Sogn,
Ribe Herred,
Ribe Amt

Trekantet tørklæde af fint, hvidt gazeagtigt stof
broderet med tamburering. Tungekanten langs de to
korte sider er også tambureret.

232.

Tørklæde

Hørholm Egns
Museum
Nr. 3772 / 1965

Ikke oplyst

Tørklæde af fint, hvidt gazeagtigt stof broderet med
skyggesyning og sammentrækssyning.

233.

Tørklæde

Esbjerg Museum
Nr. 954 x 4

Ikke oplyst

Tørklæde af tyl broderet med trækkesyning, huller
og syede grunde. Der er et hjørnemotiv og kantbort
med store buer. Langs de to modstående sider en
anden kantbort og en 1,8 cm bred knipling.

234.

Tørklæde

Tåsinge Skipperhjem og
Folkeminde-samling
Nr. 836

Ikke oplyst

Tørklæde af fint, hvidt gazeagtigt stof. Tørklædet er
broderet med tamburering og kantet med en
Tønderknipling.

235.

Tørklæde

Horne Lands
Folkeminde-samling
Nr. 10028

Ikke oplyst

Trekantet tørklæde af fint, hvidt gazeagtigt stof
broderet med tamburering.

236.

Tørklæde

Museet Falsters Minder
Nr. 4160 / 1950

Ikke oplyst

Hørlærredstørklæde broderet med dragværk og
hulsøm

237.

Tørklæde

Museet Falsters Minder
Uden nr.

Ikke oplyst

Tørklæde af fint, hvidt gazeagtigt stof broderet med
tamburering. Tørklædet er pyntet med en tilsat
knipling 1½ cm bred.

238.

Tørklæde

Aalborg Historiske
Museum
Nr. 8116

Vodskov,
Hammer Sogn,
Kjær Herred

Tørklæde af fint, hvidt gazeagtigt stof med
indvævede tern og borter. Seks felter i det ene
hjørne har tamburerede motiver.

239.

Tørklæde

Svendborg og Omegns
Museum
Nr. 2847

Tåsinge

Tørklæde af fint, hvidt tyl, 80 x 80 cm. Langs de to
sider er 7 ens store broderede motiver. Langs de to
andre sider en fin broderet bort.

240.

Tørklæde

Museet for Holbæk og
Omegn
Nr. 20841

Udby

Tørklæde af fint, hvidt mol med hjørnebroderi i
form af tamburering og indlagt tyl.

241.

Tørklæde

Museet for Holbæk og
Omegn
Nr. 2028

Igelsø

Trekantet tørklæde af fint, hvidt mol broderet med
tamburering og grunde med sammentrækssyning.
Tørklædet er kantet med en knipling.

242.

Tørklæde

Roskilde Museum
Nr. 36 – 56

Ikke oplyst

Tørklæde, 79 x 78 cm, af fint, hvidt gazeagtigt stof.
Tørklædet har en let buet kant og er broderet med
skyggesyning og sammentrækssyning.

243.

Forklæde

Kalundborg & Omegns
Museum
Nr. 18020

Hjembæk

Forklæde af fint, hvidt mol broderet med
tamburering.

244.

Forklæde

Møns Museum
Nr. 1139

Møn

Forklæde af fint, hvidt gazeagtigt stof. Forklædet er
broderet med tamburering.

245.

Forklæde

Møns Museum
Nr. 1073

Møn

Forklæde af fint, hvidt, mønstervævet mol.
Forklædet har forneden en bred tylsbroderet blonde.

246.

Forklæde

Lolland-Falsters
Stiftsmuseum, Maribo
Nr. 20.539

Lolland

Forklæde af fint, hvidt gazeagtigt stof, rynket til
linning af samme stof. Forklædet er broderet med
tamburering. I blomsternes midte ses
sammentrækssyning.

247.

Forklæde

Odsherreds Museum,
Nykøbing Sj.
Nr. FÅM N3a

Ikke oplyst

Forklæde af fint, hvidt gazeagtigt stof broderet med
tamburering.

248.

Skindhandsker

Møns Museum
Nr. 2591

Møn

Lange handsker syet af lyst skind med løbegang og
slids ved albuen. Der ses rester af bændel..
Ved tommelfingerens isyning ses grensting af
sandfarvet silke omkranset af blå kontursting.
På håndryggen ses silkebroderi med grensting,
kontursting og fladsyning udført med blå silke.

249.

Halvhandsker

Køge Museum
Nr. T 380

Ikke oplyst

Halvhandsker syet af lyst skind. Forneden har
handskerne en ombukket buet kant. Ved albuen
løbegang med snor og pynt i form af en lille rød
silkesløjfe..På håndryggen er handskerne
silkebroderede.

250.

Halvhandsker

Køge Museum
Nr. T 451

Ikke oplyst

Halvhandsker syet af lyst skind.. Forneden ses en
ombukket tunget kant. Ved albuen løbegang med
snor. På håndryggen er handskerne silkebroderede.

251

Halvhandsker

Møns Museum
Nr. 1201

Møn

Halvhandsker syet af lyst skind. Forneden en
ombukket tunget kant. Ved albuen løbegang.
På håndryggen silkebroderi.

252.

Halvhandsker

Museet Falsters Minder
Nr. 6633 / 1962

Ikke oplyst

Halvhandsker syet af hvidt mol. Broderet med
Falstersyning med hvid bomuld.

253.

Halvhandsker

Museet Falsters Minder
Nr. 1044 / 1914

Ikke oplyst

Halvhandsker syet af hvidt bomuld broderet med
kædesting og fladsyning med hvid bomuld.
Handskerne er pyntet med foldede spidser af stoffet
hele vejen rundt om hånden.

254.

Halvhandsker

Museet Falsters Minder
Nr. 2201a / 1926

Ikke oplyst

Halvhandsker syet af glat bomuld. Broderet med
fladsyning og navnetræk MAD med syvstings
korssting med kulørt uldgarn. Handskerne er pyntet
med foldede spidser af stoffet hele vejen rundt om
hånden.

255.

Halvhandsker

Østsjællands Museum
Stevns
Nr. 4261

Ikke oplyst

Halvhandsker syet af lyst skind. Forneden en
ombukket udstandset kant. Ved albuen løbegang
med bændel. På håndryggen er handskerne broderet
med fladsyning i silke.

256.

Skindhandsker

Østsjællands Museum
Stevns
Nr. 2303

Ikke oplyst

Lange handsker syet af lyst skind. Ved albuen
løbegang med bændel. På håndryggen ses
skindbroderi og ved tommelfingeren
pyntestikninger.

257.

Halvhandsker

Roskilde Museum
Nr. 890-84x19

Nr. Dalby,
Ramsø Herred

Halvhandsker syet af hjorteskind (oplysning fra
kartotekskort), 35 cm lange, 18 cm vide.
Handskerne har forneden er ombukket, udhugget
kant. Ved albuen løbegang med bændel. På
håndryggen silkebroderi.

258.

Handsker

Roskilde Museum
Nr. 339b-31

Ikke oplyst

Korte handsker, 33 cm lange, 24 cm vide, syet af
lyst skind. På håndryggen og ved tommelfingerens
isyning er handskerne pyntet med silkebroderi i
farverne grøn, blå og brun. I kanten ved albuen ses
heksesting og et lille hjørnebroderi.

259.

Halværmer

Østsjællands Museum
Stevns
Nr. 2149

Ikke oplyst

Halværmer af fint, brunt ternet uldstof. Ved
håndleddet belægninger, der er kantet med et smalt
grønt silkebånd lagt i læg.
I hver anden tern er halværmerne broderet med en
lille tambureret blomst i lyserøde og grønne farver.

260.

Skindbukser

Lolland-Falsters
Stiftsmuseum
Maribo
Nr. 6479

Tårs,
Musse Herred

Knæbukser med bred klap, syet af lyst skind.
Bukserne har skindbroderi på klappen og på
knapstykket ved knæet. På klappen tillige
silkebroderi med små geometriske figurer.

261.

Skindbukser

Museet for Holbæk og
Omegn
Nr. 19988

Tuse Næs

Knæbukser med bred klap, syet af lyst skind.
Bukserne har skindbroderi på klappen, anbragt så
det illuderer en smal klap. Tillige pyntestikninger på
knapstykket ved knæet.

262.

Skindbukser

Museet for Holbæk og
Omegn
Nr. 2295

Ikke oplyst

Knæbukser med bred klap, syet af lyst skind.
Bukserne har skindbroderi på klappen anbragt, så
det illuderer en smal klap.Tillige pyntestikninger på
knapstykket ved knæet.

263.

Skindbukser

Roskilde Museum
Nr. 45-77x1

Tune

Knæbukser med bred klap, syet af lyst skind. På
klappen ses skindbroderi, der illuderer en smal klap.
På knapstykket ved knæet og op på låret ses
skindbroderi udført med lys hørtråd. Motivet er en
stiliseret blomst. Bukserne er høje og smalle i
snittet.

264.

Skindbukser

Roskilde Museum
Nr. 255-1930

Hønske,
Ørsted Sogn

Knæbukser med bred klap syet af lyst hjorteskind
(oplyst fra kartotekskort). På knapstykket ved knæet
og op på låret ses skindbroderi med lys hørtråd.
Motivet er en stiliseret blomst.

265.

Skindbukser

Roskilde Museum
Nr.1379-1930

Ikke oplyst

Knæbukser med bred klap, syet af lyst hjorteskind
(oplyst fra kartotekskort). På klappen ses broderi
med grøn silke og på knapstykket ved knæet ses
skindbroderi med lys hørtråd. Motivet er en stiliseret
blomst.

266.

Skindbukser

Lolland-Falsters
Stiftsmuseum
Nr. 1789

Lolland

Knæbukser med bred klap, syet af lyst skind..
Bukserne har broderi på klappen og på knapstykket
ved knæet.

267.

Skindbukser

Haderslev Museum
Nr. 601/8 1373

Ikke oplyst
Knæbukser med bred klap syet af lyst skind.
Bukserne har pyntestikninger på knapstykket ved
knæet.

Faaborg kulturhistoriske
Museer
Nr. 47/1967b

Lyø

Knæbukser med bred klap, syet af lyst skind.
Bukserne er pyntet med silkebroderi, der illuderer
smal klap.

Tørklæde

Næstved Museum
Nr. 4224

Ikke oplyst

Tørklæde af fint, hvidt gazeagtigt stof, 70 x 85 cm .
Sømmen er hele vejen rund bukket dobbelt til
vrangen og syet med en stikkehulsøm.
Tørklædet er broderet med tamburering i to
diagonalt modsatte hjørner på h.h.v. ret- og
vrangside.

Forklæde

Næstved Museum
Nr. 4431

Ikke oplyst

Forklæde af fint, hvidt gazeagtigt stof, breede 107
cm, længde 93 cm. Er rynkelt til linning af samme
stof og hægtet midt bag. Forklædet er sømmet med
en fin rullesøm på de tre sider. Forklædet er broderet
med tamburering. Over borten har forklædet tre læg
parallelle med underkanten, 1 cm brede med 3 cm
mellemrum.

268.

Skindbukser

269.

270.

271.

Forklæde

Næstved Museum
Nr. 4368

Ikke oplyst

Forklæde af fint, hvidt gazeagtigt stof, bredde 110
cm, længde 90 cm. Linningen er en 1½ cm bred
løbegang med bændel. Langs siderne har forklædet
en ganske smal søm bukket dobbelt til vrangen,
forneden ægkant.
Forklædet er broderet med tamburering.

272.

Forklæde

Næstved Museum
Nr. 8958

Ikke oplyst

Forklæde af fint, hvidt gazeagtigt stof, bredde 109
cm, længde 95 cm. Linningen er en 1½ cm bred
løbegang med bændel. Langs siderne har forklædet
ern ganske smal søm bukket dobbelt til vrangen.
Forneden er sømmen 1 cm bred. Forklædet er
broderet med tamburering.

273.

Dukatpose

Faaborg kulturhistoriske
Museer
Nr. 864

Lyø

Dukatpose syet af hørlærred. Foroven en dobbelt
ombukket kant, hvorigennem der er trukket en
flettet hørsnor. Posen har korsstingsbroderi på begge
sider udført med blå og rød hør.

274.

Dukatpose

Værløse Museum
Nr. 49

Ikke oplyst

Dukatpose syet af hørlærred. Broderet med blå og
røde korssting. Dateret 1840.

275.

Pandepude

Vendsyssel historiske
Museum
Nr. 1021

Ikke oplyst

Pandepude Kantet med sort tylsbroderi.

276.

Pandepude

Vendsyssel historiske
Museum
Nr. 1961/125

Ikke oplyst

Pandepude kantet med sort tarlatan med
trækkesyning og applikationsbroderi.

277.

Brudenakke

Østsjællands Museum
Stevns
Nr. 9792

Ikke oplyst

Brudenakke syet af brunt fløjl. Pyntet med røde
mønstrede silkebånd lagt i læg, og store glasperler i
flere farver.

278.

Brudehoved
tøj

Næstved Museum
Nr. 726

Lille Næstved

Nakke til brudehovedtøj syet af brunt fløjl, pyntet
med glaskugler og mønstrede silkebånd.

279.

Brudehoved
tøj

Næstved Museum
Nr. 5518 A,B og C

Skjørpinge

Nakke til brudehovedtøj syet af rødt silke, pyntet
med chenillebroderi og perler af forskellige
materialer i stærke farver. I kanten ses en
sølvknipling og under denne et mønstret silkebånd
lagt i læg. Issestykket er syet af rødt rebsvævet silke.
Langs midten ses en sølvknipling og glasperler.
Issestykket er kantet med et mønstret silkebånd i
lyserøde, grønne og gule farver. Issestykket er
forsynet med bindebændler.

280.

Løslomme

Tønder Museum
Nr. 7166

Ikke oplyst

Løslomme syet af mørkeblå uld med grønligt
broderi, navnetræk og årstal 1820.

281.

Løslomme

Købstadmuseet
DenGamle By
Nr. 2:53

Ikke oplyst

Løslomme syet af rødt klæde. Lommen er pyntet
med fladsyningsbroderi udført med silke og kantet
med et grønt silkebånd.

282.

Brudekrone

Møns Museum
Nr. 1510

Møn

Brudekrone bygget over et stift metalstativ og pyntet
med alskens flitterstad i form af åbne spiraler, store
glasperler og farvede folier.

283.

Huenakke

Lolland-Falsters
Stiftsmuseum
Maribo
Nr. 25566

Ikke oplyst

Sort huenakke med silkebroderi og spredte pailetter.

284.

Huenakke

Vendsyssel historiske
Museum
Nr. 7549

Ikke oplyst

Huenakke broderet med silke på mørkeblåt
brocheret silkestof. Silkebroderiet har farverne
beige, lysebrun, blå og grøn.

285.

Huenakke

Vendsyssel historiske
Museum
Nr. 7550

Ikke oplyst

Huenakke broderet med silke på sort silketaft.
Broderiet er i farverne beige, lysebrune nuancer, blå,
lilla og grøn. Foer af trykt bomuld. Broderiet er syet
gennem begge stoflag.

286.

Lin

Køge Museum
Nr. T 76

Ikke oplyst

Lin 46 cm langt 16 cm bredt. Linets kerne 8,5 cm
bred er syet af fint ternet bomuld. Forkanten er
fileret 7,5 cm bred.

287.

Lin

Køge Museum
Nr. 1055

Ikke oplyst

Lin 42 cm langt 16 cm bredt syet dels af tyl, dels af
knipling. Linets kerne er syet af to stykker tyl med
trækkesyning i organiske mønstre. Langs forkanten
en åben knipling 7,5 cm bred.

288.

Korsklæde

Museet for Holbæk og
Omegn
Nr. 23150

Mørkøv

Korsklæde syet af broderet tyl, filering og knipling.
I kernen ses trækkesyningen udført på
rosengrundstyl.

289.

Korsklæde

Nordfyns Museum
Bogense
Nr. A1547

Ikke oplyst

Korsklæde hvis kerne er tyl med indlagt mol og
fransk broderi. Langs for -, under -, og bagkant
grove kniplinger.

290.

Korsklæde

Købstadmuseet
Den Gamle By
Nr. 58c:25

Ikke oplyst

Korsklæde af tyl 41 cm lang 21 cm bredt med
broderede grunde, der efterligner Tønderknipling.

291

Korsklæde

Østsjællands Museum
Stevns
Nr. 2270

Ikke oplyst

Korsklæde med tylsbroderi. I broderiet langs
forkanten ses flere forskellige grunde.

292.

Korsklæde

Østsjællands Museum
Stevns
Nr. 2589

Ikke oplyst

Korsklæde broderet af tyl broderet med
trækkesyning i et enkelt geometrisk mønster.

293.

Kappe

Vendsyssel historiske
Museum
Nr. 7064R

Ikke oplyst

Kappe, som består af puldhue og hagehatte syet
sammen til et stykke. Puldhuen er af fint, hvidt, løst
vævet gazeagtigt stof, broderet med tamburering og
syede grunde mens hagehattene er af tyl kantet med
kniplinger.

294.

Tørklæde

Værløse Museum
Nr. 1554

Ikke oplyst

Hørlærredstørklæde broderet med dragværk,
tællesyning og smalle hulsømme.

295.

Tørklæde

Frederiksværk
egnens Museum
Nr. 2613/80

Ølsted

Hørlærredstørklæde broderet med tællesyning.
Broderiet indeholder mange halve korssting.
I broderiets hjørne ses navnetræk og en lille krone
broderet med blå korssting.

296.

Tørklæde

Museet Falsters Minder
Nr. 187A/1913

Ikke oplyst

Hørlærredstørklæde broderet med Falstersyning
med hvid bomuld.

297.

Tørklæde

Museet Falsters Minder
Nr. T 036/1986

Ikke oplyst

Hørlærredstørklæde broderet med tællesyning og
kvadrathulsøm med hvid hør. Navnemærkning BFD
og årstal 1802 er broderet med syvstings korssting
med blå hør.

298.

Tørklæde

Museet Falsters Minder
Nr. 130/1913

Ikke oplyst

Hørlærredstørklæde broderet med Falstersyning
med hvid bomuld.

299.

Tørklæde

Museet Falsters Minder
Nr. T 126/1984

Sydfalster

Hørlærredstørklæde 80 x 80 cm broderet med
Falstersyning, rudesyning og kvadrathulsøm med
hvid hør. Navnemærkning A er broderet med
korssting i blokke med blå hør.

300.

Særk

Museet for Holbæk og
Omegn
Nr. 24589

Orø

Hørlærredssærk af oplodstypen med ståkrave og ¾
lange ærmer.
Krave og ærmelinninger er broderede med
tællesyning og afsluttet med 5-stingstakker.

301.

Særk

Østsjællands Museum
Stevns
Nr. 4372

Ikke oplyst

Oplodssærk med overdel af finere hørlærred og
skørt af blår. Særken er broderet med tællesyning,
rudesyning og kastet hulsøm. I halsudskæringen ses
knaphulstingsbuer. Særken har navnemærkning og
nummer : KCD, 11 broderet med røde kvadratsting.

302.

Særk

Værløse Museum
Nr. 1922

Ikke oplyst

Hørlærredssærk broderet med tællesyning og
rudesyning på kravens over – og underside og på
ærmelinninger. Begge er afsluttet med 5stingstakker. Langs slidsen tællesyning (halve
korssting). Under slidsebunden en kartouche med
navnetræk broderet med blå og røde korssting.

303.

Særk

Roskilde Museum
Nr. 105-1930

Gundsølille

Oplodssærk 111 cm lang, 90 cm bred, ærmelængde
42 cm, med overdel af fint hørlærred og skørt af
grovere. Særken er broderet med tælle – og
rudesyning samt stoppet hulsøm på skulder, krave,
ærmelinninger og langs slidsen. Under slidsen ses
en krone og navnetrækket EFD broderet med
korssting i blå hør.

304.

Særk

Roskilde Museum
Nr. 1340-1930

Allerslev,
Voldborg Herred

Helskåren særk med sidekiler, der går helt op til
ærmekilen, længde 100 cm, bredde 49 cm.
Ærmelængde 42 cm, vidde 36 cm. Særken er
broderet med hvidsøm på krave, ærmelinninger og
langs slidsen. Slidsebroderiet danner en ramme om
navnemærkningen MPD, 12 der er broderet med
korssting.
På ærmelinningerne der er afsluttede med en tæt
udsyet blonde i knaphulsting ses endvidere en bort
med stoppehulsøm. Særken har ingen skulderstykke,
men halskiler.

305

Særk

Roskilde Museum
Nr. 1534-1930

Tjæreby,
Vor Frue Sogn

Oplodssærk med overdel af fint lærred og skørt af
grovere, 127 cm lang 55 cm bred. Ærmelængde 48
cm, - vidde 44 cm, kravelængde 62 cm, - bredde 26
cm. Kraven, der er rynket let midt bag, er næsten
helt udsyet med baldyringsgrunde. Dertil kommer
en udsyet åben blonde af knaphulsting.
Ærmelinningerne er broderet med en stoppet hulsøm
og afsluttet med en åben blonde af knaphulsting.
Særken har haft to liv, idet den er broderet med to
navnetræk : KKSLD med korssting og BLD med
dronningesting.

306.

Særk

Roskilde Museum
Nr. 93-1952

Langdyssegård
Syv,
Ramsø Herred

Oplodssærk med overdel af fint lærred og skørt af
blårlærred, længde 113 cm, bredde 46 cm,
ærmelængde 41 cm, - vidde 37 cm, kravelængde 63
cm, - bredde 21,3 cm. Særken har hvidsømsbroder
på ærmelinningerne, som er afsluttede med en smal
tæt blonde i knaphulsting.
Denne særk formodes også at have haft to liv, idet
kraven er broderet med baldyringsgrunde og
afsluttet med en åben blonde i knaphulsting. Under
slidsen er navnetrækket GOD broderet med
korssting.

307.

Særk

Roskilde Museum
Nr. 411-1969

Ikke oplyst

Oplodssærk med overdel af fint lærred og skørt af
blårlærred, 102 cm lang, 43 cm bred, ærmelængde
40 cm , - vidde 36 cm med tællesyning på delt
skulderstykke. Særken har haft to liv, idet den
nuværende krave og ærmelinninger er broderet med
hvidsøm. Både krave og ærmelinninger er afsluttede
med en tæt udsyet blonde i knaphulsting i et
geometrisk mønster.

308

Oplod

Museet Falsters Minder
Nr. T 038/1986

Nordfalster

Oplod syet af hørlærred med firkantet
halsudskæring med slids. Dybden fora er 13,5 cm,
bagpå 0,5 cm, slidsen er 16 cm lang. Oploddet er
broderet med tællesyning og ærmekanterne er
pyntede med knaphulstingsbuer. Oploddet har
broderet slidsebund, men ingen navnemærkning.

309.

Oplod

Museet Falsters Minder
Nr. T 212/1980

Ikke oplyst

Oplod syet af hørlærred med bådformet
halsudskæring. Dybden foran er 10 cm, bagpå 1,5
cm. Ærmelængden er 34 cm.
Oploddet er broderet med Falstersyning. Navnetræk
er broderet med syvstingskorssting med rød hør og
omgivet af to fugle.

310.

Særk

Aalborg Historiske
Museum
Nr. 9970

Vodskov,
Hammer Sogn
Kjær Herred

Helskåren hørlærredssærk med lange ærmer, der er
afsluttet med en stram linning (usædvanligt i
Danmark). Særken har en stor firkantet
halsudskæring med krave. Ærmelinningerne er
broderede med kædesting. Særkens navnemærkning,
CPD under en krone, er broderet med korssting.

311.

Oplod

Faaborg kulturhistoriske
Museer
Nr. 80x12

Lyø

Oplod af hørlærred, med lange ærmer.
Oploddet har halskiler, slids og løbegang med snoet
hørsnor i halsudskæringen. Oploddet har haft flere
liv, idet der ses fire forskellige navnemærkninger og
kroner broderet med korssting.

312.

Særk

Køge Museum
Nr. 72-154

Ikke oplyst

Særk med omvendt udklipshedebo på kraven, der
tillige har et baldyringsbroderi. Ærmelinningerne er
broderet med en kastet hulsøm og afsluttet med en
udsyet blonde i knaphulsting.

313.

Særk

Køge Museum
Nr. 84

Ikke oplyst

Helkåren hørlærredssærk med. Krave og
ærmelinninger er broderede med udklipshedebo og
afsluttede med en bred, åben udsyet blonde i
knaphulsting. Navnetrækket MOD er broderet med
syvstings korssting i rød hør.

314.

Særk

Lolland-Falsters
Stiftsmuseum
Nr. 21.841

Maribo

Hørlærredssærk af oplodstypen med ¾ lange ærmer.
Ærmelinningerne er broderede med tællesyning.
Under slidsen ses navnemærkningen MMD broderet
med syvstings korssting med blå hør.

315.

Særk

Haderslev Museum
Nr. 603/1 3734

Ikke oplyst

Helskåren særk af groft hørlærred med rund
halsudskæring. Navnetrækket ASB 7 og krone er
broderet med korssting med rød hør.

316.

Særk

Tåsinge Skipperhjem og
Folkemindesamling
Nr. 6149

Ikke oplyst

Hørlærredssærk af oplodstypen med lange ærmer.
Overdelen er af finere lærred, mens skørtet er af en
grovere kvalitet. I den firkantede halsudskæring ses
et tællesyningsbroderi og under dette en krone og
navnetrækket IHMIRD broderet med korssting i blå
og rød hør. Ærmerne er syet op med en 0,5 cm bred
rosengrundshulsøm.

317.

Særk

Møns Museum
Nr. 11094

Møn

Overdel fra særk af oplodstypen. Særken har
firkantet halsudskæring med en 4 cm høj
opretstående krave. Særken har korte ærmer, der er
pyntet med musetakker. Navnetrækket ASID er
broderet med syvstings korssting med blå hør i en
lille kartouche.

318.

Særk

Næstved Museum
Nr.76:047

Everdrup

Hørlærredssærk af oplodstypen med rund
halsudskæring og slids. I halsudskæringen er indsat
kiler. Under slidsebunden en kartouche med
navnetrækket MCPD broderet med syvstings
korssting i rød hør. Særken har delt skulderstykke,
der er broderet med tællesyning. Ligeledes er
ærmelinningerne, der er afsluttede med
syvstingstakker.

319.

Særk

Næstved Museum
Nr. 8740

Ikke oplyst

Hørlærredssærk af oplodstypen med overdel af fint
lærred og skørt af blår.
Særken har rund halsudskæring og slids Under
slidsebunden, der broderet med stoppet hulsøm ses
navnetrækket KHD omgivet af små livstræer
broderet med korssting med rød hør.
Særken har delt skulderstykke, der er broderet med
tællesyning, bagstingsrækker og almueknuder.
Ærmelinningerne er afsluttede med musetakker.

320.

Skjorte

Køge Museum
Nr. 1139x1

Strandgården
Ølby

Hørlærredsskjorte 118 cm lang med gennemgående
skulderstykke. Halskilen ligger kant til kant med
skulderstykket. Skjorten er pyntet med broderi i
form af tællesyning og rudesyning på skulderstykke,
krave og ærmelinninger. Under slidsebunden ses
navnetrækket PLS og årstallet 1801 i en lille ramme.
Broderiet her er udført med korssting i blå hør.

321.

Skjorte

Køge Museum
Nr. 242x1

Lille Skensved
Højelse Sogn

Hørlærredsskjorte med delt skulderstykke. Halskilen ligger kant til kant med
skulderstykket. Skjorten er pyntet med broderi i
form af tællesyning, rudesyning og stoppet hulsøm.
Krave og ærmelinninger er afsluttede med en tæt
udsyet blonde med knaphulsting.
Skjorten bærer navnetrækket KOS og har nr. 12.

322.

Skjorte

Lolland-Falsters
stiftsmuseum
Maribo
Nr. 32.500

Kettinge,
Musse Herred

Hørlærredsskjorte med skulderstykke og halskiler.
Håndlinninger broderet med 2x2 rækker bagsting.
Under slidsen ses navnetrækket OIS broderet med
kvadratsting med rød hør.

323.

Skjorte

Køge Museum
Nr. 4-1959

Ladager,
Syet af Anna
Hansdatter

Hørlærredsskjorte 108 cm lang, 66 cm bred med
gennemgående skulderstyyk. Halskilen ligger kant
til kant med skulderstykket.
Skjorten er pyntet med broderi i form af
bagstingsrækker, knuder og stoppet hulsøm. Krave
og ærmelinninger er afsluttede med
knaphulstingsblonde. Skjorten har ingen
navnemærkning.

324.

Skjorte

Roskilde Museum
Nr. 161-1930

Himmelev

Hørlærredsskjorte 104 cm lang, 71 cm bred,
ærmevidde 61 cm med gennemgående
skulderstykke. Skulderstykke og ærmelinninger er
broderede med hvidsøm og afsluttet med en tæt
udsyet knaphulstingsblonde. Kraven har et
baldyringsbroderi, der er afsluttet med en åben,
udsyet knaphulstingsblonde.
Under den broderede slidsebund ses navnetrækket
IKS broderet med syvstings korssting med blå hør.

325.

Skjorte

Roskilde Museum
Nr. 144-1963

Ll. Valbygård
Ågerup

Hørlærredsskjorte 116 cm lang, 73 cm bred,
ærmevidde 58 cm med tælle – og rudesyning på
skulderstykke, krave, ærmelinninger og langs
slidsen. Endvidere ses stoppet og kastet hulsøm på
kraven og stoppet hulsøm på ærmelinninger.
Halskilen er også broderet med tællesyning.
Krave og ærmelinninger er afsluttede med en tæt
udsyet blonde af knaphulsting og hedebospidser.
Under slidsen ses navnetrækket HGNS broderet
med syvstings korssting med rød hør.

326.

Skjorte

Roskilde Museum
Nr. 267-1976

Ikke oplyst

Hørlærredsskjorte 119cm lang, 69 cm bred med
tællesyning på skulderstykke, krave, ærmelinninger
og langs slidsen. I slidsebunden ses broderi med
stoppet hulsøm og under denne navnetrækket IMS
1814 broderet med brune korssting.

327.

Skjorte

Privat eje
AMJ 116

Østjylland

Hørlærredsskjorte med slyngede kædestingsrækker
og almueknuder.

328.

Skjorte

Køge Museum
Nr. 1866x2

Kirke Skensved

Hørlærredsskjorte 110 cm lang med gennemgående
skulderstykke Halskilen ligger ovenpå skulderstykket.
Skjorten er pyntet med broderi i form af baldyring
på skulderstykke, krave og ærmelinninger. Krave og
ærmelinninger er afsluttede med en udsyet
knaphulstingsblonde.
Underslidsen ses navnetrækket NPS broderet med
syvstings korssting med rød hør.

329.

Skjorte

Møns Museum
Nr. 9475

Møn

Hørlærredsskjorte med delt skulderstykke, der går
op over halskilen. Skulderstykket går ud i
ærmesømmen. Ærmerne har læg ved skulderen.
Skjorten er broderet på skulderstykke og
ærmelinninger med tællesyning og bagstingsrækker.
Ærmelinningerne er afsluttede med musetakker.
Under den broderede slidsebund ses navnetrækket
HJJS 21 broderet med skrevne korsstingsbogstaver
med blå hør.

330.

Skjorte

Svendborg og Omegns
Museum
Nr. 24.193

Drejø

Hørlærredsskjorte 112 cm lang. Skjorten har ingen
halskiler, men skulderstykket spidser til op mod
kraven. Omkring slidsebunden et lille hvidt broderi,
der henleder tanken på hvidsøm. Navnetrækket
RheS er broderet med røde og blå korssting.
Skulderstykke og ærmelinninger er broderede med
tællesyning, kontursting og tungesting, sidstnævnte
henleder tanken på hvidsøm.

331.

Skjorte

Frederiksværkegnens
Museum
uden nr.

Ikke oplyst

Hørlærredsskjorte med delt skulderstykke. Skjorten
er broderet med tællesyning på skulderstykke, krave
og håndlinninger. På skulderstykket tillige
rudesyning og almueknuder. Sidstnævnte ses også
på halskilerne.

332.

Skjorte

Faaborg kulturhistoriske
Museer
Nr. 857.

Lyø

Hørlærredsskjorte formentlig syet til en dreng.
Skjortens skulderstykke går op over halskilen.
Skjorten har tællesyningsbroderi med ruder og
stjerner på skulderstykke og håndlinninger. Skjorten
er senere blevet omsyet med stolpelukning. Stolpen
har et yngre broderi.

333.

Skjorte

Museet Falsters Minder
Uden nr.

Falster

Hørlærredsskjorte med delt skulderstykke, der går
op over halskilen. Skjorten har nedsyede læg ved
skulderen og stående rynker ved ærmelinningerne.
Slidsen er 33 cm lang og afsluttet med en
slidsebund. Herunder navnetrækket POS broderet
med syvstings korssting med rød hør. Skjorten er
broderet med tællesyning på skulderstykke og
håndlinninger. Sidstnævnte er afsluttede med
knaphulstingsbuer. Der er ikke broderi på kraven.

334.

Skjorte

Museet Falsters Minder
Nr. 3716/1943

Sydfalster

Hørlærredsskjorte med gennemgående 16 cm bredt
skulderstykke, der går op over halskilerne. Ærmerne
er glatte med stående rynker ved håndlinningen.
Skjorten er broderet med Falstersyning på
skulderstykke og håndlinninger. Der er ikke broderi
på kraven.

335.

Skjorte

Roskilde Museum
Nr. 415-1956

Vor Frue Sogn

Hørlærredsskjorte 117 cm lang, 71 cm bred,
ærmevidde 71 cm pyntet med baldyringsbroderi på
skulderstykke, kravens overside og på
ærmelinningerne. På kravens underside ses stoppet
hulsøm. Både på ærmelinninger og på krave ses en
bred udsyet blonde med knaphulsting i geometriske
mønstre.

336.

Skjorte

Køge Museum
Nr. 1866

Ikke oplyst

Hørlærredsskjorte med gennemgående
skulderstykke. Halskilen ligger kant til kant med
skulderstykket. Skjorten er pyntet med broderi i
form af udklipshedebo på skulderstykke og
ærmelinninger. Navnetræk og nummer, LOS 20, er
broderet med skrevne korsstingsbogstaver med rød
hør.

337.

Skjorte

Kalundborg & Omegns
Museum
Nr. 15772

Ubby

Hørlærredsskjorte med broderet slidsebund og under
denne navnetrækket PPS broderet med
syvstingskorssting med blå hør.

338.

Hue

Næstved Museum
Nr. 8736

Aaderup

Puldhue med flad, stiv nakke og forlænget
issestykke. Nakken, der er syet af brunt fløjl, er
pyntet med metalbroderi i sølv, bestående af
pailetter, åbne spiraler og cantiller, syet på hvide
papskabeloner. Huen er pyntet med brede, sorte
damaskvævede silkebånd.

339.

Hue

Næstved Museum
Nr. 727

Ikke oplyst

Puldhue med 5-foldet stiv nakke og forlænget
issestykke. Nakken, der er syet af brunt fløjl, er
pyntet med metalbroderi i sølv, bestående af
pailetter, spiraler og kopper. Huen er pyntet med
brede, ternede silkebånd i lyslilla farver, der nu er
falmede.

340

Hue

Næstved Museum
Nr. 1869

Ikke oplyst

Blød puldhue af brunt fløjl, pyntet med metalbroderi
af grønne og røde folier og store pailetter, som er
syet ned på lyst papir. Huen er pyntet med et
lyserødt, damaskvævet silkebånd langs issetykkets
forkant og underkant og med en påsyet nakkesløjfe
af samme silkebånd.

341

Kappe

Købstadmuseet
Den Gamle By
Nr. 1098:79

Bjerre Herred,
Vejle Amt

Nakke af tyl med fransk broderi. Vinger af tyl med
applikeret mol og broderi. Langs kanten en 5 cm
bred Tønderknipling.

342.

Hue

Købstadmuseet
Den Gamle By
Nr. 33:17

Åby,
Hasle Herred,
Randers Amt

Puldhue med fransk broderi. Fortil 3 sammensyede
tønderkniplinger af Lilletypen. Nakkestrimlen er af
tylsblonde med en simpel knipling syet på.
Der hører ørestrimler til.
Den oprindelige ejer er født i 1784.

344.

Hue

Købstadmuseet
Den Gamle By
Nr. 32:17

Åby,
Hasle Herred,
Randers Amt

Puldhue med tylsbroderi og Tønderkniplinger.

345.

Tylskappe

Vendsyssel Historiske
Museum
Nr. 1964/1128

Ikke oplyst

Tylskappe med fransk broderi på nakke og på en
smal strimmel af korsklædet. Skæg og korsklæde er
kantet med Tønderkniplinger.

346.

Kappe

Silkeborg Museum
Nr. 94/1971

Hårby,
Skanderborg

Kappe syet af broderet tyl og kniplinger.

347.

Tylskappe

Vendsyssel Historiske
Museum
Nr. 5936 A

Ikke oplyst

Tylskappe med fransk broderi og små knuder på
nakke og korsklæde. Såvel korsklæde som skæg er
kantet med Tønderknipliger.

348.

Skindbukser

Næstved Museum
Nr. 2003:033

Rønnebæk

Knæbukser med bred klap, syet af lyst fåreskind,
pyntet med skindbroderet blomst og bort langs
knapstykket ved knæet. Sølvknapper fra 1700-årene
af Jens Klitgaard og Tobias Didrichsen, København,
og Heinrich Wilcken Schorler, Næstved.

349.

Korsklæde

Næstved Museum
Nr. 9746

Ikke oplyst

Broderet tyl.

350.

Korsklæde

Næstved Museum
Nr. 4380

Ikke oplyst

Broderet tyl med knipling.

351.

Lin

Næstved Museum
Nr. 1994:514

Ikke oplyst

Kerne af mønstervævet mol, forkant af broderet tyl
med knipling.

352.

Lin

Næstved Museum
Nr. 4378

Ikke oplyst

Kerne og snipper af broderet tyl, forkant af
kniplinger.

