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Bygdedräkter från FJäre härad

Hailändska hemslöjden inbjöd 1991 olika organisationer, som har anknytning till bygde-
driikter, för att tillsammans göra en dokumentation av de inom landskapet förekommande
bygdedrtikterna. Det bestiimdes att varje kommun skulle göra en förteckning över sina
driikter. I Kungsbacka kommun var vi några entusiastiska kvinnor med gedigen kunskap i
ämnet, som samlade representanter från de driiktkommitt6er som tagit fram de olika
socknarnas driiktskick. Efter mänga diskussioner enades vi om hur vi ville lägga upp arbetet.

Vi har utgått från den första rekonstruktionen av respektive sockens driikt. Under årens

lopp har vi fått ökade kunskaper om dräktskicket i Halland och vissa små justeringar har

efterhand dåirför giorts. Fler plagg har kommit fram, dels ur privat ägo, dels frär musder

och andra samlingar. Några av dessa har mönsteritats och på så sätt blivit tillgtingliga för
fler. Efter det att vårt arbete med sammanstiillningen fåirdigstiillts har detta granskats och
godkiints av uppgiftsliimnarna.

Det iir vår förhoppning att detta arbete skall vara till nytta och gtädje nu och i framtiden.

Kungsbacka den21. februari 1996

Brita Börjesson
Birgitta Carrgård
Britt Carlström
Roswitha Sandberg
Ingela Sjöstrand
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Överdelar

I.irure, ståkrage i bomull, öppen ann med tränsad hålsöm.
(\./iske hd. Å.s sn, VIrl 5358)

Halvbomull, öppen ärm med hålsöm
och gansband, kraglös.
(Viske hd, Ås sn, HM 14795)

Bomull, öppen ärm, ståkrage
(Viske hd, Väröbacka, VM 252269)



Kjol

Röd kjol i halvylle, veckad (NM 1973)

Livstycke

RandiE halvylle på grön botten.
(Fjäre hd, Fiärås sn, GHM 34991
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Förkläden

Vit linong (VM 7047)

Bl ommi g kattun, vävda f-cirklädesband.

Vit,/blå bomull i munkabälte

Vit bornull rned kulörta bårder, tvärrandigt i tuskaft och inslagsrips
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Huvudbonader

Det finns 3 st bindmössor:

en i rött siden med broderier i flera färger,

en i ljust turkosblåu siden med broderier i flera färger och

en i vitt siden med grönt broderi.

Lin (stycke)

Broderad bomullstyll, det finns flera att välja ernellan.

o
'o
o

c
o

o

D
D
o

o
o

Do
o

oo
o

/'-L;

,-!).

.il.tI
l

,

+

s



Ytterplagg

Svart ylleschal rned yllebrodener i f-lera färger och rned glädje- och sorgesida (Morup
sn, NM 86267)

Ylleschal- röd- och svartrutig (privat ägo).

Tröja i svart ylle med brun sammetskant
(Ftirlanda sn, VM 15407)

Till dräkten båres vita strumpor och skor i allmän folkclräktsmotlell



Glädjesidan Sorgesidan

Svart broderad ylleschal från Morup sn, Halland (NM86267)

Schalen är 784 cm x 184 cm * invävda fransar. Schalen har en glädjesida
(broderad i glada frirger) och en sorgesida (broderad i mörkgrönt och lila)
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Tillbehör

Halskläden:

Rutigt i bomull

Vitt linne, broderat

Sidenhalsklade

Kjolväska

Strumpeband, flätade, språngade eller slingade i ullgarn.

Smycken: Trädnål och bröstsölja i silver


