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BLEKING.
Medelstads hd.

Festdräkt för flicka.

LEKINGS KVINNODRÄKTER HA AV GAMMALT OCH
med fullt skäl ansetts såsom Sveriges elegantaste folk-

dräkter. N. H. Sjöborg skriver från Bleking 1792, att kvin-

nokönets högtidsdräkter äro både utmärkt vackra och ut-

märkt kostbara och tillägger att "den smak, hvarmed de

Blekingska landsflickorna kläda sig, har blifvit godkänd af Den hvars

förträffliga snille, hastiga urskillning och lifliga känsla af det vackra

alltid skall blifva beundrad". Sjöborg åsyftar härmed några uttalanden

av Gustaf III vid dennes resa genom provinsen år 1773. De av Sjöborg

beskrivna dräkterna synas även i förvånansvärt ringa grad ha förändrats

under det följande århundradet. — Den å pl. X återgivna festdräkten för

ung flicka från Medelstad är i sitt slag praktfull. Överdelen är av tunt

fint bomullstyg med rika vitbroderier såväl å de över skuldran nedhäng-

ande axelstyckena som å de breda ärmlinningarna, vilka dessutom äro

försedda med smala kantspetsar. Halskragen är bred, vackert skuren samt

försedd med bred fåll och enkel hälsöm. Livstycket är av sidenbrokad

med röd bottenfärg, kantat med röda sidenband och hophäktas ungefär

i höjd med armhålan. Under livstycket och den vita kragen bäres ett

halskläde av siden i bleka färger med toner i rött. Kjolen av vadmal är

rynkad runt midjan och bär nedtill en bård av ett brett blommigt siden-

band. Förklädet är av sidenbrokad med lilafärgad botten. Omkring mid-

jan bäres dessutom ett brett skärp, s. k. fälttecken, av blekgrönt siden,



östra härad.

prytt med guld- och silverspetsar. Strumporna äro stickade av meilan-

blått ullgarn med å sidostyckena infällda, mönsterstickade kilar i rött och

vitt samt å båda sidor härom rött ullgarnsbroderi, vilket senare även

pryder vristen. Låga skor med vända sulor samt små rosetter av svart

siden.

Huvudbonaden är dock det för dräkten mest karaktäristiska plagget;

dess förnämsta beståndsdel utgöres av en s. k. lufvetallrik av rött kläde

med en cirkelrund träskiva som stomme. Lufvetallriken är rikt brode-

rad med silke, silvertråd och paljetter samt bär dessutom runt kanten-

en smal guldspets. Denna egendomliga huvudprydnad fästes å de i krans

upplagda flätorna medelst ett brett sidenband. Från nackpartiet nedhänga

dessutom sex sidenband i tre varierande färger och mönster. Såsom yt-

terplagg bäres en svart klädeströja.

Östra härad. H e Lgdagsd rakt för gift kvinna.

Östra härad har ett flertal dräkter att bjuda på, mer eller mindre färg-

rika och sidenblandade. Den å pl. XI återgivna hör trots sin färgrikedom

till de allvarsammare och har burits såsom kyrkdräkt vanliga söndagar.

Överdelen är, såsom oftast är fallet i Bleking, rikt broderad å ärmlin-

ningarna samt å axelstyckenas över skuldran nedfallande parti. Livstycket

att häkta ihop är av mörkblått kläde, kantat med ett smalt gredelint si-

denband; längs hophäktningen och runt halsringningen och ärmhålen ett

påsytt blekrött blommigt sidenband med något vitt och grönt i kantbår-

derna. Kjolen är av svart blommig ylledamast, rynkad runt midjan. För-

klädet av randigt, strimmigt, flerfärgat bomullstyg, är synnerligen ty-

piskt för Bleking. Halsklädet är av rutigt och blommigt siden i milda

färger, ovanpå detsamma vilar den prydliga halskragen av broderad tyll

med kantspets. Såsom halssmycke fyra kedjelänkar med prässade och
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förgyllda rombformiga löv. Huvudklädet eller kluten är av vitt bomulls-
tyg med rikt, synnerligen vackert tambursömsbroderi i diskreta färger.

Det s. k. törklät, hängande i vänstra sidan, är ävenledes såsom bro-
deriprov ett mästerverk med sina rika hålsöms- och plattsömsbroderier
samt knypplade kantspetsar. Hörntofsarna äro särdeles prydliga, samman-
satta av silke och smala sidenband med en silverpärla å varje band-
stropp. Såsom ytterplagg bäres en kort svart linnefodrad klädeströja med
knappar av silverfiligran. Strumporna, stickade av gredelint ullgarn, äro,

såsom sedvanligt i Bleking, rikt utstofferade dels med å smalbenen in-

fällda stickade kilar, dels med ullgarnsbroderi, som når ända ut på vristen.

Såsom fotbeklädnad bäras lågskor, nästan utan klackar.

Svenska Allmogedråkter.


