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Med Ndl og Trdd- broderi1770-1.870

Udstillingen "Med nAl og trAd - broderi 1770-1870" er blevet en realitet i
forbindelse med aflroldelsen af nordiske folkedanseres og sPillemends
st€vne Nordlek 2003 i Nestved.
Da dragten spiller en vigtig rolle i helheden omkring folkedansen og
musikken over hele Norden, er det oplagt i 6r at vise de originale danske
tekstiler, der ligger til grund for de kopier af dragterne, som vi i dag
fremstiller og anvender i Danmark.
Med ojnene stillet skarpt pA de dragtdele, der indeholder broderier, har
st€vnets dragtudvalg veret pA rejse gennem museer og privatsamlinger
over det meste af Sjelland i de seneste par er, og ud fra en meget detaljeret registrering af dragtdele fra tidligere udstillinger er det lykkedes at
finde frem til broderede dragtdele fra de fleste egne af Danmark.
Udstillingen viser, at det fsrst og fremmest er kvindernes taj, der har
veret genstand for de flittige henders tryllerier med nAl og trAd. PA kvindetajet findes broderierne forct og fremmest pi huerne og deres tilbehsr.
Dernest pA torkleder og forkleder. BAde for mends og kvinders vedkommende har undertojet, hhv. skjorten og serken, gennem hele perioden
veret smykket med broderier, hvilket gar det muligt at folge modens
direktiver for broderiernes udformning. Mendenes skindbukser berer
ofte meget smukke broderier, og det samme gelder for handsker, hvor det
kan vere svert at afgare, om de har tilhort mend eller kvinder, fordi det
sjeldent er oplyst til museernes registrering.
Leg merke til de enkelte dele, deres materiale, farver, broderiteknik, forskelle og ligheder. Nyd den sans for samspil mellem teknik og materiale,
som hver enkelt del udstrAler. Alle dele har en historie at fortelle os om
den tid, hvori de blev til og blev brugt.
Til slut skal der lyde en varm tak til alle de museer
taget si venligt imod os pA vore besag og har udlAnt
gen. En serlig stor tak til Nestved Museum, der er
udstillingen. uden deres medvirken var udstillingen

og menneskeq, der har
genstande til udstillinhele rammen omkring
ikke blevet en realitet.

Inger Hald Nielsen
Nestaed2003

Broderi

Med Nil og Trid - broderi 1770-1 870

Med Ndl ogTrid broderi1770-1870

Broderi er af den danske tekstilforsker Margrethe Hald defineret som
syning udelukkende med et dekorativt form6l. Dertil kan fojes den franske
hofbroderer C. G. de Saint-Aubinds forklaring i hans verk om broderekunsten ol,'art du Brodeur. fra 7770 - at broderi er udsmykningen af et
allerede eksisterende bundstof ved hjelp af nAl og trAd. TiAdens forskellige slyngninger i stoffet kaldes sting. Bundstoffet kan vere af forskelligt
materiale som fx silke, uld, hor, bomuld og skind, ligesom trAden, kan
vere af silke, uld, hor, bomuld eller metal. Dertil kommer perler og
pailletter.
Broderierne inddeles i grupper efter forskellige kriterier.
Det kan vere efter:
. farver - om det er hvidt eller kulort broderi
. materialet, det er udfsrt med - om det er uldgarnsbroderi,
silkebroderi eller metalbroderi
. hvilket land eller egn det kommer fra - om det er fx engelsk broderi,
fransk broderi eller hedebo-broderi.

Roskilde
Museumnr. 105-1930.

Fig.2. Tellesyningog rudesyning

At udsmykke tekstiler med broderi har veret kendt langt tilbage i tiden.
Et af de eldste kendte broderier pA klededragten i Danmark ses pA
Skrydstrup-pigens traje fra eldre bronzealder.
Op gennem middelalderen var det overvejende kirketekstilerne, der var
genstand for broderier, og de udfortes af klostrenes beboere. Fra renessancen begynder broderierne ogsA at vise sig i klededragten fra alle samfundslag. I London i 1600-Arene,da sortsyning var hojeste mode blandt
overklassens kvinder, var der beskeftiget mere end 90 broderemestre.

broderii silkepd uld.
Fig.1. Bul, setfra ryggen,mednaturalistisk
Ax44Ba.
i
Odense
nr.
Manterpfrrden

Broderimonstrene og deres vandring er en historie helt for sig selv. Hvor
og hvordan et monster opstAr kan vere vanskeligt at sige helt precist,
fordi de kan genfindes forskellige steder i verden pA forskellige tidspunkter og i forskellige materialer.
NAr man beskeftiger sig med broderier i den landlige klededragt i
Danmark i perioden 7770-7870 er der to former for monstre, som treder
serligt frem: de geometriske monstre og de naturalistiske.
a
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Navneklude

Med Nil og Trdd

broderi 1770'1870

Navneklude er betegnelsen for de lereklude, der blev broderet af smA
piger, ofte i alderen 7-73 Ar.Det direkte formAl med navnekludene var, al
pigerne skulle ove sig i at sy navnetrek, Arstal og dekorative monstre som
led i det overordnede formAl, nemlig at pigerne skulle opdrages til det
senere liv som gift kone med ansvar for h1'emmets husholdning. I denne
forbindelse var tilvirkning af udstyr, sAvel gangkleder som boligtekstiler,
af stor betydning for hjemmets velstand.
At brodere navneklude har man kendt til siden 1600-Arene,men de fleste
af de bevarede danske navneklude er fra 7700- og 1800-Arene.Forlegget
for monstrene kan spores til monsterboger, som takket vere bogtrykkerkunstens opfindelse var tilgengelige fra 1500-Arene,men bogerne var
kostbare, sA man har sandslmligvis hjulpet sig ved aftegninger og tilpasning efter lokal skik og brug.
Foruden tal- og bogstavrekker er iser de eldste klude rigt udstyret med
et mylder af msnstre.
Som eksempler kan nevnes kristne symboler som Syndefaldet,
Korsfestelsen og Lammet, men
ogsA slotte, herregArde og jagtscener blandet med genstande og
dyr fra dagliglivet er at finde.
I msnstrene afspejler sig givetvis
syerskens sociale status, for museumsoplysninger vidner om, at
navneklude
har veret broderet i
s5 :
s
s
'
{
herregArdskredse
sAvel
og spids5$ *
borgerlig
miljoer
som
i
bondegAr#
de og husmandshjem.
PA de allerfleste navneklude ind96r kranse, der berer initialer
pA medlemmerne af syerskens
slegt, hvorved hun havde etableret sin egen lille anetavle. Ofte
angav hun afdsde familiemedFig.3. Nauneklud,broderetmedsilkepd
lemmers navnetrek med morkt
uldstof
.
lerredweztet
fint
garn.
Silkeborg
Museumnr. 2L4/1962.

MedNdl og Trdd

broderi 1770-7870
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Fig.4. Naoneklud,
broderet
medsilkepd lostoe-oethor,L790.
NasfacdMuseumnr. 1976:238.
Navnekludene varierer i storrelse, men er alle rektangulere med storre
brede end hojde. Nogle klude er broderet pA stof, der er vevet til navneklude, da de har en kulsrt egkant. Nogle klude har endda egkant pA alle
fire sider. Navnekludene kan vere monteret pA papir og pyntet med
silkebAnd og rosetter i hjornerne.
Stoffets kvalitet er lerredsvevet hor eller uld, slAet i forskellig fasthed.
TrAden, der er broderet med, er ofte tvundet silke eller hor. PA nogle af de
yngste klude ses ogsA uld anvendt pA stramaj.
Korssting findes pA navnekludene igennem hele perioden, men ogsA
kvadratsting, dronningesting, petit point og tellesyning er yndede sting.
Variationen i stingene er stsrst pA de eldste klude.
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Kristentaj

Med Ndl og Trdd- broderi1770-1870

Med NdI og Trdd- broderi1770-1870

NAr det nyfodte barn var mellem 4 og 6 uger gammelt skulle det dsbes.
Til den lejlighed ifsrtes barnet kristentojet. Kristentojet bestod af flere dele,
som alle var syet af fine stoffer efter tidens mode.

Fig. 5. Ddbshue
til pige,med
guldbroderipd rad silke.
Roskilde
Museumnr. 953-1930.

Inderst bar det lille barn en skjorte, som kunne
vere af det fineste lerred, dernest en dAbstroje,
der var lukket med bendler pA ryggen. PA den
tid var det skik at svsbe det nyfodte barn, derfor hsrte der serlige svobelister, syet af fine
stoffer og pyntet med silkebAnd, til dAbsdragten.
PA hovedet bar dAbsbarnet en hue. Huens
facon afslsrede, om barnet var dreng eller
pige. Pigehuen var en puldhue, mens drengehuen var syet af flere, ofte forskellige trekantede stofstykker, der samledes i nakken.
Over samlingen ses ofte en roset af silkebAnd
eller metalkniplinger. Begge huetyper var
pyntet med silkeb6nd og kniplinger af guld
eller solv. Enkelte af huerne er broderet.

.F' ido' "

6

Ddbstroje,syet i
af
biedermeierstil
stret halasilke.
smdmsn
Roskilde
Museumnr. 1662x3.

meduldgarn,ca.1790.
broderet
Fig.7. Saabeliste
af bomuldspique,
-1930.
Roskilde
Museumnr.477

Det smukt pyntede barn blev sluttelig
anbragt i kristenposen af form som en
Lajeft, en ofte meget lang rektanguler
pose. Mange kristenposer er syet af
pragtfuldt stof fra aflagte selskabskjoler.
Ofte er disse lojerter forsynet med en
indbygget pude til barnets hoved, og
mange har en los smek, som dekker
lukningen ved barnets bryst.
De eldste poser er uden ermegab og
fastgores under barnets arme. Senere
ses poser med ermegab, nogle endda
med ermer.
Kristenposerne afloses af egentlige
dAbskjoler i slutningen af 1800Arene. De forste d6bskioler var
af kulorte stoffer, men fra ca.
1880 vinder de hvide dAbskioler
terren.

Fig.8. Kristenpose
af bld
med drstal
silkedamask,
1744broderetindaendigt.
MonsMuseumnr. 3135.

Brudehovedtoj

Mtd Nni,'.t

'lrnd

Med Ndl og Trid - broderi1770 1870

L,rodti 177()-l87n

OgsA til en anden af livets store begivenheder, nemlig brylluppet, knytter
der sig serlige dragtdele.
Udover at brud og brudgom var smykket med de fineste kleder, som
hjemmet kunne fremvise, bar bruden et serligt hovedtoj, som kunne
udformes pA flere mAder.
Brudehovedtojerne i denne udstilling er alle fra omrAdet sst for Storebelt.
Grunddelen i et brudehovedtoj er en valk, som holder h6ret pA plads.
Oven pA valken sidder en cirkelrund nakke, som ofte er syet af hajrod uld
eller silke, pyntet med store runde glasperler i mange kulorer, guld- og
solvkniplinger og silkebAnd. Rundt om valken festnedes et bredt b6nd,
dekoreret med silkebAnd lagt i leg og pyntet med broderi ogleller metalkniplinger. Ned ad nakken hang mange brede silkebAnd. Eskel Sorensen
skriver i >Skik og sed hos bonderne<<,at man kunne se sA mange forskelIige silkeslojfer som uger og mAneder i et Ar.

Fig.10.Brudekrone.

MansMuseumnr. 1510.

Fra Vestsjelland beretter |.S. Maller, at ikke alene bruden, men ogsA
brudepigerne bar dette komplicerede hovedtoj ved et bryllup (vist nok
med den begrundelse, at Fanden ikke skulle kunne finde bruden sA
let).

I\ESrAeA IVIUSCUqnr. /lb.

Fig. 9. Brudehoztedtoj

I

De her beskrevne hovedtojer er endnu ikke fundet phMan, hvor man til
gengeld brugte brudekroner. Vi kender i dag 5 msnske brudekroner,
hvoraf den ene vises her pA udstillingen. De rode farver og pynt i form af
perler og kniplinger er genkendelige fra brudehovedtajerne, men faconen
unegtelig anderledes, men ikke mindre spendende. Precis hvordan
brudekronen har veret bAret og hvilke skikke, der knytter sig til den, er
ukendt, men mAske dukker der en dag optegnelser op, som kan fortelle
os om disse forholdl

9

Skjorter

Med Ndl og Trfrd- broderi1770 1870

Mcd Nri/ o.gTrfrd brodcri1770 1874

Skjorten var mandens undertoj og det kledningsstykke, der blev bAret
tettest pA kroppen.
De fleste bevarede danske bondeskjorter stammer fra 77- og 1800-Arene,
idet storsteparten er fra 1800-Arene.
Skjorterne er vide og lange, nAr til midt pA lAret. Ofte er stoffets v€vebredde lig med den halve brystvidde.
Alle msnsterdele er rektangulere stykker, der er klippet trAdlige, sA
stoffet udnyttes bedst muligt.
Skjorterne har slidser forneden. Halsudskeringen fAr facon ved halskiler,
og vidden samles af rynker, der sys til en krave. Hen over skulderen ses
skulderstykket, der kan vere gennemgAende eller delt. Armerne er vide.

t'
"-

Fig. 12. Detaljeaffig. 11 Leg oedskulderogfine rynkeraedermelinninger.
KogeMuseumnr. 1866x2.
Der kan vere smA leg eller rynker ved skulderen, vidden samles forneden
i leg eller rynker og ermerne afsluttes med en ermelinning.
Midt for brystet har skjorten en slids, der pA de yngste skjorter forsynes
med en belegning.
Skjorterne til fint brug var syet af horlerred, til hverdagsbrug af blArlerred.
De fine skjorter findes ofte pyntet med hvidt broderi pA krave, skulderstykke, ermelinning og undertiden langs med brystslidsen og pA halskilerne.

.'rtt.,
't,. i']

Skjorterne var hAndsyede, og det at sy og brodere horte med til kvindernes
arbejde. I Anna Pedersens bog ,Fra bondestue og stegers<, som er optegnelser fra Stevns og Bjeverskov Herreder, skriver hun, at en dygtig
pige kunne sy en skjorte pA 6n dag!

10
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Srerke

Mcd Ndl og Trid - broderi1770-1870

Mcd Nri/rrgTrdd- broderi1770-1870

Serken er kvindens undertoj og dermed det kledningsstykke, der beres
tettest pA kroppen.
De bevarede serke stammer fra 17- og 1800-Arene,idet storsteparten er fra
1800-Arene.
Ligesom skjorterne var lange hos mendene, er serkene det hos kvinderne. Serkene nAr til midt pA smalbenet.
Serkenes facon er forskellige. Der er i hovedtrek tale om to hovedtyper: den helskArne serk, hvor kropstykket er skAret i et helt stykke, og
oplodstypen, som bestAr af en overdel (oplod), der er syet af fint
harlerred, og dertil et skort i bredder, meget ofte af blArlerred. Nogle steder i landet findes oplod uden skort. Hankeserke, som er ermelose
s€rke, kendes i enkelte eksempler. Om oplod har veret brugt sammen
med hankeserk eller har vere bAret udenpA en dagligdags serk, mA indtil
videre overlades til fantasien.
Som mendenes skjorter er
ogsA serkene til fint brug af
fint lerred og hverdagsserkene af blArlerred.

fordi trAden og stingene, der er anvendt til navnemerkningen, forteller
noget om alder. Den eldste type er syvstingstypen, broderet med blA tr6d.
Senere bliver den rode farve introduceret, og derefter de skrevne bogstaver. Sidst i perioden kommer bomuldstrAd p& mode, og navnetrekket ses
broderet med hvid trAd.
OgsA de serke og skjortel, hvorpA der er broderi, kan vere en hjelp, fordi der
i den lange periode 7770-1870er en modebetinget udvikling i broderieme.

Snittet i serkene er indrettet
sAledes, at mindst muligt af
stoffet gik til spilde, og ofte er
den halve brystvidde lig med
stofbredden . Errr.er, skulderstykker og krave er rektangulere stykker, som er klippet trAdlige. Hvor kiler giver
serken facon, er de klippet,
sAledesat stoffet endevendes.
Det kan vere vanskeligt at
datere serke og skjorter
najagtigt, da snittet og syteknikken holder sig langt op i
1800-Arene. Navnemerkning
og Arstal er dog en stor hjelp,

.14

i*
t,.

Fig. 13. Oplod,broderet
medFalstersyning
eller"broderipd heltlerred".
MuseetFalstersMinder nr. 7212/1900
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NAr der er tale om broderi pA bekledningsgenstande som serke og skjorter fremgAr det helt tydeligt af de bevarede genstande og deres proveniens, at Hedebo-egnen om nogen egn er broderiernes Mekka.
Der er i alt seks store teknikker, som horer til Hedebo-broderierne. De er
hver iser unikke med deres s€rpr€g og vigtigste tidsperiode, uden at der
kan trekkes en skarp grense mellem hver teknik. Netop blandingen af
teknikker og kompositioner bevirker, at hver eneste genstand er unik,
hvilket naturligvis gor udvelgelsen til en udstilling som denne vanskelig.
Man vil gerne vise det hele, men har begrenset plads!
OgsA udenfor Hedebo-egnen findes der naturligvis broderie{, men overdadigheden bliver mindre, jo lengere vek fra Hedebo-egnen, man kommer.
Efterfolgende bringes en kronologisk gennemg ang af de seks hedebo-teknikker. Les dem og gA herefter pA opdagelse i museerne og fA selv oje pA
fortidens dygtige sypigers lndivlduelle preg.
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Trellesyning

Mril Nrii r1qTriid

Dragv€rk

brodLri 1770-1870

Tellesyning er den eldst kendte af de hvide syninger. Den udfores som
fladsyning over talte trAde.
Monstrene er geometriske, fx stjerner, stiliserede treer, trekanter og spidsvendte kvadrater.
Monsterinddelingerne ses udfort med halve korssting i diagonale rekker.

Mril Nci or Trid

Dragverk blev brugt i begyndelsen af 180O-tallet.Senere anvendtes den
sammen med andre teknikker.
Bundstoffets trAde ,drages. ud i hele monsterbortens bredde. Om det tilbagestAende netverk syes med kaste-, slynge- og stoppesting, sA monstrene, der ofte er dyr, fugle, vaser og stjerner, stAr skarpt mod den Abne
netbund.

Msnstrene ses ofte gentaget, sA de danner borter. Borterne er i tellesyningen ofte adskilt af bagstingsrekker. Fx er skulderstykker ofte forsynet
med tre borter.

Siden 1950'ernehar undersogelser vist, at dragverk er blevet udfort i hele
landet, om end broderierne har forskelligt udseende. Felles for dem alle
er de udtrukne trAde.

Tellesyning kaldtes i renessancen for >puntoreal", hvilket betyder
"det
kongelige sting".
Syningen kendes ogsA fra andre dele af Europa, men ses her ofte udfsrt
med kulsrt trAd.

Arsagen er ukendt, men fakta er, at til trods for, at dragverk har veret en
yndet og udbredt teknik, ses den ganske lidt anvendt i bekledningstekstiler, men derimod veldig meget i boligtekstiler, som ligger udenfor
denne udstillings emne. Vi viser dog et enkelt tsrklede, hvor teknikken
kan beundres.

Teknikken ses anvendt i hele perioden7770-7870, pA de eldste genstande
ofte som eneste teknik.
Senere optreder den mere eller mindre sammen med andre teknikker.

!';
.:

I
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f
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F i g . 1 5Skil tlerst tlkke nrcd tallesy n ingsltttrter
Frederikstta:rkegnens
Mtrsctult u. nr.

L4

brotlari 1770 1870

Fig. 16. Harlarredstarkltrtlc,broderetnrct1tlraguark.
MuseetFnlstersMinder nr. 4160/1950.
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Rudesyning

\ 1 , / \ . , / . I r , , , l 1 ' , , , 1 , /, ., l r , 1 . . 1 7

Hvidssrrr

\ 1 , 1 \ , 1 , , . l t . t . t t ' . / ,. / / - , , / . ' - { ,

Ruclesvrringh.rr sin stolhedsticlca. 'l800- l8it0.
I clcntretcknik ttrarkeresnrotii'ets or.nriclsai k.rstcsting,hvorefter tr|cjcrre
tr;ekkes eller skieres ud bAderlodre'tog vanrlrL.t.Dt tilb.rgeblevncstolper
.rf trticle oversys nrcd kastesting, og ruclerne urlfvldes me.ti slvrrge- og
stoppesting.Motiverrre i rr-rdcsyni'ge.nor de sclm're sr-,'ri rlr.agr:irrk.
Teknikkcn ke'r'rc-les
ogsa fr:a Nordsjaellarrcl og Amager. sidstnevnte stcd
kalclesden ogsti for ,,enkeltuclskArs,,.
Ruclesyningerrble' cfter 18.10rneget anvcnd t tir'a'ne'r;erk'ring.

Ft.q.7E.S,trkea:rrrrc,
LtroL1ertt
rrrctlIt-itlsttttt.
Rrr-skl/r/c
MtLst'
run ttr. 93-1952.
De tre forstnievnte teknikker er alle kendetegnet r.ed at vere trAdrette.
Hviclsom er den feirste teknik, der frigor sig fra tridretningen, og broderiet krirever pitegning af rnsnsteret pA stoffet.
Hviclsrum,der har sin storste udbredelse ca. 1820-1g-10,
kaldes ogs6 for
m a 5 k e s v inn g .
Teknikken bestar af udtrr-rknegrunde, hr.or tradbr-rndterneoversyes ned
forskellige sting, der gi'er grurrdene karakter. omkring de trdtrukne
s^r.de syes brede keedesting, som pA Heclebo-egnerr k.rldes for
rn.rskesting.
Motir-en-re'er ofte stiliserede blomster, og uclfvldrringcn mellem disse er
blacle,syet mec-ifladsynrrrg.
Motir.errre danner rnonstre, hr.is gentagelsecianrrerborter. pi hvidsomsbrocle'rierer borterne ofte aclskilt med smA hulsizmme som fx kvadratl-iulsirmog H-l"rulsorn.Fx kan et sktrlderstvkkehave tre hr-idsomsborterog
e n k r ' . t v el t r .

1 7 Satrkckrntr, Ltrodct ct i r|( Ll tJ'IIL,st/
| ri trc ot r-lrrir'sr7r
rllrt.
Vo rloscMttsctttttttr, 19 2 2 .

16

Pti skiorter og serke mccl h'idsonrsbnrcleri ses krar.c..g .t'rmeli.'i.ger
.rfsltrttetr-neclrneget smr-rkke,trclsycclebroncrer.De er syJ mcd k'aphtrlssting og er meget tittte.
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Baldyring

Med Ndl og Trdd

broderi 1770-1870

Baldyring er en videreudvikling af hvidssm. Grundene er mere Abne, da
der trekkes I t1L72trAde ud ad gangen.
tAdbundterne samles ved stoppesyning, og i grundene syes kniplingssyning med knaphulssting.
Crundene omgives med brede kontursting og bladverk. Bladene i baldyringsbroderi er karakteristiske ved, at de er underriet og oversyet med
fransk kastning, sA de stAr reliefagtigt pA stoffet.
Forbilledet for baldyring er formentlig den italienske ren€ssancesyning
"reticella". Der findes monsterboger med denne teknik fra 15- og 1600Arene, og de tegnede monstre minder utrolig meget om de broderede
msnstre i de bevarede tekstiler fra 1840-55.
Fig.19.Serkekraae,
broderet
med
baldyring,afsluttetmed
en dben,udsyetblonde.
Roskilde
Museum
nr. 1534-1930.
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Udklipshedebo

Udklipshedebo er den sidste af de store hedeboteknikker og har sin
storhedstid fra ca. 1855 til 1870.
Man horer den undertiden i vore dage omtalt som >den rigtige
Hedebosyning".
Fra ca. 1860 holder industrialiseringen sit indtog, og gradvis udslettes
forskellen mellem land og by - ogsA pA det tekstile omrAde. Ved verdensudstillingen i Wien i 7877 mente datidens kulturpersonligheder, at godt
dansk hAndverk - bl.a. som det kommer til udtryk i hAndbroderiet
- mAtte vere verd at vise frem i det fine selskab. SAledesblev udklipshedebo markedsfort pA en helt anden mAde end nogen anden broderiteknik. Dette blev underbygget af moderne infrastruktur og samhandel.
Monstrene blev nemlig trykt i Nordisk Monstertidende, der blev solgt
over hele landet, og der opstod broderiforretninger, hvor pAtegnet
stof og trAd kunne ksbes. Udklipshedebo blev en teknik, der bredte
sig til alle samfundslag i flere egne af landet og holdt sig helt frem til
1950'erne.
Mange kender udklipshedebo fra sofastykker, bordduge og kraver, hvor
overdAdigheden af figurer er sA stor, at det foles som pralverk uden sans
for skonheden i den enkle komposition, der karakteriserer de gamle
broderier pA serke og skjorter, som heldigvis endnu er bevaret.
Udklipshedebo er karakteristisk ved forskellige udklippede figurer i
stoffet. TiAdene omkring de udklippede figurer er sikret med tette knaphulssting langs klippelinien.
De udklippede figurer udfyldes med kniplingssyning (knaphulssting)
som hedebotakker, edderkopper af snoede trAde eller hedebohjul.
PA stoffet mellem de udklippede figurer ses bladverk som pA baldyringsbroderierne.
Med til udklipshedebo horer ogsA
"omvendt udklipshedebo", et udtryk,
der er opstAet i nyere tid, men som fint beskriver teknikken. Her har syersken nemlig klippet monsterfigurerne ud af stoffet, omkranset dem med
knaphulssting, riet dem ned pA papir og udfyldt rummet mellem figurerne med kniplingssyning. I udstillingen findes en serk, der fint illustrerer
denne avancerede teknik.

Fig.20. Serkekraue,
broderet
med
udklipshedebo, afsluttet
meddben,udsyetblonde.
KogeMuseumnr. 84.
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Initialer er forbogstaver, fx i personers navne. Ordet monogram er sammensat af to greske ord: monos, der betyder ene, og -gram, der betyder
skrifttegn. Monogram bruges som betegnelse for en persons dekorativt
sammenslyngede forbogstaver.
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Et monogram omfatter som regel forbogstaverne i for- og efternavn eller
kun et enkelt forbogstav. Det personlige ligger i mAden, det pAgeldende
bogstav bliver tegnet pA.
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I den landlige klededragt optreder ejerens initialer eller forbogstaver
under betegnelsen navnemerkning eller navnetrek, som undertiden kan
have form af et egentligt, sammenslynget monogram. Serke og skjorter
har nesten alle navnetrek, og nogle er ogsA forsynet med Arstal, som
giver en meget precis datering.
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Fig.21. Horlarredstorklede
medhulsamsbort.
MuseetFalstersMinder
nr. 4160/1950.
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Som hovedregel tjener, at den eldste form for navnetrek er broderet med
syvstings korssting, hvilket angiver, at bogstaverne er syv korssting hoje.
De eldste er broderet med blA hsr. Siden bliver den rode hortrid den foretrukne, og skrifttypen skifter fra versaler til skrevne bogstaver.
PA de yngste serke og skjorter kan man finde navnetrek, som er broderet
med hvid trAd, og teknikker som fransk kastning og fjersyning dukker op.

t*l

Til de hvide syninger pe hsrlerred horer ogsA hulsomme, der er lange
smalle borter, hvor man trekker trade ud i bortens lengderetning og syer
om de tilbageblevne trade med kastesting, slyngesting eller stoppesting.
Hulssmme sesbrugt som en dekorativ afslutning ved ssmme ener som en
opdeling af et storre arbejde.
PA serke og skjorter ses brede, stoppede hulsomme undertiden sammen
med andre broderier, men hulssmme kan ogsa vere eneste udsmykning
pA disse bekledningsgenstande.

Der kendesogsAtil torkleder af horlerred med stoppethulssm.
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Fig. 22. Skjortemed naanemerkning og drstal.
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Roskilde
Museumnr. 267-1976.

Tamburering

Mcd Nri/ og Tnid

ltrodcri 1770 1870

TVlsbroderi

Mcd Nrii og Trid - broderi 1770 1870

Tamburering er en broderiteknik, der kom til Spanien og Portugal fra
@sten ad sovejen. Herfra bredte den sig op gennem Europa.
I Osten kendes til tamburering i kulorte farver med uld og silke, mens
teknikken i Danmark manifesterede sig i kvindedragtens fine hvide forkleder, torkleder og tilbehor til hovedtoj.
Teknikken tamburering er kendetegnet ved at bestA af kedemasker, der
ligger reliefagtigt pa stoffet. ordet tamburering kommer af det franske ord
tambour, der betyder tromme. Det relaterer til den mAde, teknikken bliver
udfart p6. Det fine, hvide stof spendes ud pA en syramme sA stramt, at det
stAr som et trommeskind, og op gennem stoffet hekles kedemasker med
en tambureringsnAl.
Teknikken blev hurtigt populer, fordi den var langt hurtigere end at
brodere kedesting med nAl.
Den er ogsa en af de forste broderiteknikker, der lod sig maskinfremstille,
idet de forste symaskiner syede kedesting.
Msnstrene bestar af stiliserede blomster og blade. Blomsternes midte ses
ofte fremhevet ved at vere broderet rned iammentrekssyning.
PA torkleder ses det centrale monster placeret i det hjorne af tarkledet,
der hviler pA ryggen, og borter strekker sig langs de kanter, der lober op
mod skulderen.
PA forkleder ses monstrene gentaget i brede borter langs forkledets
underkant og i smallere borter op langs sidesommene. Undertiden kan
der vere smA, spredte blomster ud over forkledet.
De tamburerede genstande udviser ikke egnspreg, men findes over hele
landet gennem hele perioden.
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Fig.23. Tambureret
torklede.

Kobstadmuseet
DenGamle
By,ArhtLs191:24
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Fig.24. Tylsbroderet
tarklede.

MsnsMuseumnr. 12520.

Tyl er et stof, der er karakteriseret ved en Aben netgrund best6ende af smA
sekskantede huller eller masker. Tidligere var fremstillingen af tyl en af de
teknikker, som indgik i kniplepigernes hAndverk. Men i begyndelsen
af 1800-Arene opfindes Bobinetmaskinen, hvorved tyl kan fremstilles
maskinelt og til en meget billigere pris.
Den maskinfremstillede tylsgrund bliver genstand for en ny type broderi,
nemlig tylsbroderi, som er en imitation af de kniplinge4, der i Danmark
havde deres blomstringstid i sidste halvdel af 1700-6rene.
Tylsbroderi er en fellesbetegnelse for tylstrekning, som er en stoppeteknik, og den egentlige kniplingssyning, hvor prenede huller og forskellige broderisting kombineres.
Tylstrekning ses udfort bAde som talt broderi med geometriske msnstre
og i mere naturalistiske former efter optegning pA et underliggende materiale.
Tylsbroderi findes pA bomuldstyl, udfart med fin hsr eller bomuldstrAd.
I den landlige klededragt findes tylsbroderi pA genstande som fx fine,
hvide torkleder, pA tylshuer og -kapper samt pA huetilbehor som fx lin,
korskleder, snipper og hagehatte.
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Uldbroderi

Med Nil og Trid broderi1770-1870

Uldbroderi er en teknik, hvor der broderes med uldgarn pA uldstof i fladsynig og nedlagt syning kombineret med forskellige sting. Ofte anvendes
heksesting, kontursting og splitsting.
I klededragten findes uldbroderiet overvejende pA sjaler, som var kvinders overtoj. Uldbroderiet hsrer i denne sammenheng modemessigt til
efter Empire-tiden.
Farverne pA sjalernes bundstof var ofte msrke (b).h,gran og sort), mens
uldgarnet til broderierne antog mere livlige farver. Mange sjaler har to
broderede sider: en til glede med livlige farver (gronne, rade og gule) og
en til sorg med mere dempede farver (blA og lilla).
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Silkebroderi

Med Ndl og Trid broderi1770-7870

Silkebroderi er en af de ypperste former for broderi, der kendes, og det
gelder ogsA for den landlige klededragt.
Silke har i Arhundreder v€ret et eftertragtet materiale bAde som bundmateriale og som tr6d. Den pA en gang fine, men meget sterke trAd giver
en lethed og elegance, som ikke kan andet end betage det menneskelige
oje. Den glatte silketrAd bevirker, at farverne i broderiet fAr et spil, der
alhenger af, hvordan lyset falder. Det er aldrig ens at beskue, og man kan
hele tiden fh aje ph nye ting i et silkebroderi.
Msnstrene i silkebroderi er for de landlige tekstilers vedkommende
ofte naturalistiske, og motiverne hentes for en stor del i blomsternes
verden.
Silkebroderi findes pA genstande som torkleder og pA huer. Hvor silkebroderi er udfsrt pA silke, fx pA silketorkleder, er broderiet ofte underforet
med f. eks. glittet lerred for at stotte det fine silkestof.
PA broderiets vrangside er der ofte kun smA prikker at se, hvilket skyldes
en teknik, der dels betyder, at der anvendes sA lidt trAd som muligt, dels
at broderiet ikke slides pA
vrangsiden.
Silkebroderi i den landlige
klededragt er for de fleste
broderiers vedkommende
udfsrt som fladsyning, men
silkebroderi er sA gammel
og udbredt en kunstart, dyrket i genstande fra alle samfundslag, at andre teknikker
ogs6 ses anvendt.

Fig.25. Uldent sjal, broderetmed
uldgorn, gladessiden.
Mantergfirden i Odense
nr. 176/1966.

Fig.26. Sammesomfig. 25,
hersorgsiden.
Montergdrdeni Odense
nr. 176/1966.
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Silkebroderi pi huer ses i
visse egne kombineret med
metalbroderi i en periode
for senere at forsvinde til
fordel for det rene metalbroderi.

Flg. 27. Silkebroderet
puldhue.
LoIIand-F
alstersStiftsmuseumi Maribo
nr. 16.175.
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Metalbroderi

Med Ndl og Trdd- brodui 1770-'1870

Med Ndl og Trdd- broderi1770-1870

Metalbroderi er en teknik, der ses anvendt pli kvindehuer i flere egne ost
for Storebelt. Blomstringstiden for metalbroderiet er perioden fra ca. 1830
til ca. 1865.
Hvordan metalbroderiet pA klededragten vinder indpas, hvem der fsrst
lerte det og hvor de lerte det forbliver indtil videre en hemmelighed, men
fra Hedeboegnen, Nordsjelland og nu ogsA pA det sydlige Sjelland kender vi til koner, der ernerede sig ved at sy metalbroderede huenakker med
salg for aje.
PA Hedeboegnen og i Nordsjelland er de eldste metalbroderier kombineret med silkebroderi, hvor silkebroderiet dominerer. Senere bliver
billedet omvendt og til sidst forsvinder silken helt. De eldste af de rene
metalbroderier kendetegnes ved en meget fast monsterkomposition,
syet pA flojl, mens de yngre har et mere udflydende monster, syet pA sort
silke.
For mange broderiers vedkommende er monstrene broderet over papskabeloner, som kan anes de steder, hvor broderiet er slidt.

Fig. 28.Sslabroderet
puldhue.

Prioateje.
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PA Stevns og pA Vestsjelland ses en del
pereformede metalbroderede nakker.
Forskellen pA de to
egnes huer ses i den
mAde, hvorpA huebAndene er monteret.
I Nordsjelland, pA Vestsjelland og pA Mon findes ogsA runde metalbroderier, og igen mA
der kigges pA huebAndene, hvis man vil egnsbestemme huerne.

trAden er altsA syet ned til bundstoffet med en finere trAd i en farve, der
ikke ses pA retsiden.
Metaldelene er dels metaltrAd, dels pailletter, perler, kopper, farvede
folier, kantiller og 6bne spiraler.
Metalbroderierne er ofte udfsft pA bundstof af flajl eller silke (andre
stoffer kan forekomme), som er underforet med et billigere stof for at stotte
det tunge metalbroderi.

Metalbroderi med guld
og solv udfsres som
nedlagt syning. Metal-

De metalbroderede huer var kostbare genstande. I midten af 1800-Arene
kostede det en pige et halvt Ars lan at anskaffe sig en sAdan hue. Dertil
kom sA den ovrige klededragt, der modemessigt skulle passe til huen !!

Fig.29. Femfoldetstia puldhuemedguldbroderi.
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Priaateje.

Skindbroderi

Med Ndl og Trfrd- broderi7770 1870

Skind har i Artusinder har veret anvendt til bekledning, hvilket der er
gode grunde til, idet skind bAde er et varmt og vindafvisende materiale.
Skind har veret anvendt til nesten alle genstande indenfor bekledning,
men n6r der som her fokuseres pA skind med broderi, kommer man i
Danmark ikke uden om mendenes knebukser. OgsA handsker til bAde
kvinder og mend er ofte forsynet med broderi.
Ved garvningen konserveres skindet, sAledes at proteinnedbrydningen
standses og skindet bevarer sin elasticitet og blodhed. Skindets opbygning
gar, at man kan sy pA tvers i skindet, og det udnyttes i skindbroderiet, der
i sit udtryk minder om engelsk snorequilt.
Msnsteret er tegnet op med to konturer, og syningen foregAr fra side til
side mellem disse uden, at nAlen gAr gennem skindet til vrangsiden.
Msnstrene i skindbroderiet er ofte stiliserede blomster og blade flankeret
af fine stikninger.
PA bukserne er de broderede monstre hyppigst placeret dels ved kneets
knapstykke og dels midt for pA klappen, s& de illuderer en smal klap.
Undertiden ses ogsA silkebroderi pi skindbukser, evt. kombineret med
snorequilt-broderiet.
P6 handsker ses bAde snorequilt og silkebroderi. Broderierne er oftest
placeret pA hAndryggen, men tommelfingerens szmme kan ogsA vere
udsyet med broderi.
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Fig. 30. Skindbukser
medbroderiaedkneetsknapstykke.
Roskilde
Museumnr. 1379-1930.
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