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FROSTA HÄRAD 

GILLESDRÄKT  

I dräkten ingår: 

Grön kjol av ylle, längd 15-20 cm 
från golvet. 
Livstycke av sidenbrokad kantat med 
svart sammet Livstycket är framtill 
sammanhållet kant i kant med hakar 
och hyskor. 
Blus av halvlinne, linne eller bom-
ull. Krage och manschetter utsydda 
med hålsömmar eller broderier. 
Randigt förkläde, rosa är huvudfärg-
en. Högtidsdräkten har vitt förkläde. 
Huvudbonad: hårkrans för ung ogift 
flicka, vit klut för gift kvinna, 
blå- och rödrutig schalett med gröna 
inslag kan användas av både gift och 
ogift. 
Ytterplagg: svart eller grön stickad  
tröja (till vardagsdräkten mörkblå), 
svart eller grön klädesjacka med kant-
er av grönt siden eller svart sammet. 
Svarta strumpor samt svarta lågskor  
utsmyckade med silver- eller tenn-
spännen eller blå rosetter av siden. 

Gillesdräkte::: är bara en variant aV, 
Frostadräkten. Dräktskicket varierade 
nämligen inte bara geografiskt utan 
också med årstider och högtider, med 
vardag och fest, med fattigdom och 
rikedom; med ålder och civilstånd. 

Begär specialinfbrmation om övriga 
varianter. 

Silkeschalen som kvinnan håller i 
handen var ofta en fästmögåva. Brud-
gummen hade köpt den på marknaden, 
eller av gårdfarihandlaren. 

Cbartotte  
flox 43 - 232 02 Äkarp - Sweden - tel 040 - 46 50 80 
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Frosta hal ctd 

Krage 
Kragens bredd färdig 13 cm. 

Fållas med enkel hålsöm och ev. spets 
, kanten. 

Broderiet utföres i stjälkstygn, plattsöm 
(ich engelska hål med DMC nr 20. 

CHARLOTTE WEIBULL 
! 111 1-4, 11, 211 11 MA1.0 

0.201.4 1.1. oa ;2390 

6:11111~091091 



SKÅNE, FROSTA HÄRAD  

Mönster till denna krage 
kan användas i Frosta, Onsjö, 
Asbo, Rönneberg och luggude. 

Broderiet hör till Frosta 
och utföres i stjälkstygn 
och plattsöm med DMC nr.20 

CHARLOTUWEIBUIA 
11~13,0 • 211 MALMO 

laelftoyd i*, car,unn 
14~0.30401 

Lägg till 3 cm. här 
på kragmönstret och 
ytterligare för veck 
mitt bak. 

Charlotte Weibulls Dockmuseum 



BRAHE 

SKÅNE, FROSTA HÄRAD  

ikönster till stor oval krage 

Sömnadssätt: stjälkstygn och 
plattsöm med DMC nr, 20 

Kan prydas med smal spets 
kanten. 

Fåll: 2 mm. 

y--

 

CHARLOTTE WEIBULL 
kungwao • 111 SI /MIX/ 

1/1111.11. 181. Og .DM 
16.111nifr011•11/01 

 

Lägg till 3 cm. här 
på kragmönstret och 
ytterligsre för veck 
mitt bak. 

 

 



SKÅNE, FROSTA  

Mönster till stor oval krage 

Sömnadssätt: stjälkstygn, 

plattsöm och engelska hål. 

Broderas med DMC nr 20. 

Fåll: 2 mm. 

SKÅNE 

CHARLOTTE weitsuLt. 
ULLA TORG - 21I Il MALM° 

Dt6ktard. 41. 413 • 12 39:2 

lullk 10. 11.0• 13301 

Kan prydas med smal spets i 

kanten. 

Lägg till 3 cm här på kragmönstret för veck 

mitt bak. 

C 
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SKÅNE, ONSjÖ, RÖNNEBERGA, tUGGUDE, FROSTA HÄRAD 

Mönster efter antik krage ' 

Sömnadssätt: fållas med 2 mm fåll och prydes 
med spets i kanten. 

Broderas med hål, stjälkstygn och 
plattsöm med DMC nr 20. 

SKÅNE 

 

FIARLOT 
LILLA 1010 

TE
"lit 

21131 
brilltorcl ref. 
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3 dot gamla skånska drktskicket varierade liv-

styckets material. Det förekom livstycken av klä6e, 

vadmal, filt, olikmönstrad brok;id och ylledamst. 

SkJrningen var emellertid alltid densamma inom ett 

visSt kulturområde, som 1.ex. SödersliAt (Oxe, 
Vemmenhög, Torn, Era, Harjager och Skytts t-Iracer) 

och Österlen (Herrestad och irrestad h'arader). 

Livstycke av sidenbrokad 
med kant av grönt eller 
b)!'llt ripsband företcm i 
följande h'arder: 

TORNA blå eller grön 
brokad 

EARA beige eller grön 
brokad 

HARJAGEP blå brokad 

Livstycke AV sidenbrokad 
med kant imv grönt eller 
blått ripsband fl:rekom 

följande harader: 

CAM: blå, grön eller 
svart brokad 

SKYTT blå, grön eller/ 
svart brokad 

brchad 

Charloile 
K.. <3 • 5)21.), )1..4, • 1.) C4D  
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FROSTA HD 

Sy 123rst sidostyck.ena samman med 
mittstycket i hide fodret och bro-
kad" Pressa istr sdrannarna. 
I.4tg fodar och brocks.d rita mot 
rita och sy ihop i nacken. Vind 
och prassla till kardan. AnviLnd ej 
ter Isnot strykjans. 

Det breda sarnmetsbandet stickas 
på. så Ungt ut i kan.ten som möjligt. 
Lägg veck så. det följer smidigt. Det 
smala sammetsbandet sys på i
rngii4

Irm-

 

• rtgen ca 1 1/2 cm friat kanten. 
Vi-ndes över och kastas till på avig-
sidan. 

Framstycket vidsys med fodret 
i framkanten.. Vind det ratt och 

TC sa ner kanten. 

Det breda. sarnmetabandet 'påstickas 
framtill och det smala sys på liksom 
på ba.kstycket. 

Nåla samman delarna på, axlarna och i sidorna. Obs. att bakstyckets söznamin 
är i 1/2 - 2 cm medan sömsmånen på framstycket är rikligare tilltagen med 
tanke på. ev. ändring. Om så behövs kan insnitt göras under bysten. 

Chartotte Teibutt 
aox 43 - 232 02 Akarp - Sweden - tel 040 - 46 50 80 
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SKÅNE FROSTA HÄRAD  

FÖRKLÄDE 

VÄVBREDD? 95-100 cm 

SKED: 90/10 

INSLAG? 30 inslag/cm 

I bifogade prov har vi använt 20/2-

trådigt bomullsgarn 

Inslagsordning enligt nedan 

16 inslag rosa 
4 inslag svart 

16 inslag rosa 
4 inslag vitt 

16 inslag rosa 
4 inslag vitt 

4 inslag 
16 inslag 
4 inslag 

16 inslag 

no  

gult 
rosa 
svart 
rosa 

3 

  

16 inslag rosa 
4 inslag svart 

16 inslag rosa 

Rosengångsbård 1 

rosa blå, 

16 inslag 
4 inslag 

16 inslag 
4 inslag 
4 inslag 
4 inslag 
4 inslag 
4 inslag 
4 inslag 
4 inslag 
4 inslag 
4 inslag 

16 inslag 
4 inslag 

16 inslag 

svart 

rosa 
svart 
rosa 
gult 
rosa 
vitt 
rosa 
svart 
rosa 
vitt 
rosa 
gult 
rosa 
svart 
rosa 

rosa, blå rosa 

rosa svart, rosa vitt, 
rosa svart. 

16 inslag rosa 
4 inslag svart 

16 inslag rosa 
4 inslag vitt 

16 inslag rosa 
4 inslag vitt 

16 inslag rosa 
4 inslag svart 

16 inslag rosa 

no  

grönt svart, rosa vitt gult, 
grönt svart. 

Rosengångsbård 2 

grönt svart, rosa vitt gult, grönt svart 

Börja om från början 

4 inslag svart 
4 inslag rosa 
4 inslag vitt 
4 inslag rosa 



FÖRKLÄDE 

VÄVBREDD!. 95-100 cm 

SKED: 90/10 

INSLAG r 30 inslag/cm 

I bifogade prov har vi använt 20/2-

trådigt bomullsgarn 

P x 
X 

Inslagsordning enligt nedan 

SKÅNE FROSTA HÄRAD  

16 inslag rosa 
4 inslag svart 

16 inslag rosa 
4 inslag vitt 

16 inslag rosa 

4 inslag gult 
16 inslag rosa 
4 inslag svart 

16 inslag rosa 

  

4 inslag vitt Rosengångsbård 3 

  

16 inslag rosa 

   

4 inslag svart 
16 inslag rosa 

rosa blå, svart rosa, 

16 inslag rosa 

blå rosa 

 

4 inslag svart 

  

Rosengångsbård 1 16 inslag rosa 
4 inslag gult 
4 inslag rosa 

  

rosa svart, rosa vitt, 
rosa svart. 

 

4 inslag vitt 

  

16 inslag rosa 4 inslag rosa 

  

4 inslag svart 4 inslag svart 

  

16 inslag rosa 4 inslag rosa 

  

4 inslag vitt 4 inslag vitt 

  

16 inslag rosa 4 inslag rosa 

  

4 i n slag vitt 4 inslag gult 

  

16 inslag rosa 16 inslag rosa 

  

4 inslag svart 4 inslag svart 

  

16 inslag rosa 16 inslag rosa 

  

Rosengångsbård Rosengångsbård 2 

grönt svart, rosa vitt gult, grönt svart, rosa vitt gult, grönt svart 
grönt svart. 

Börja om från början 
-16 inslag rosa 

4 inslag svart 
16 inslag rosa 
4 inslag gult 
4 inslag rosa 
4 inslag vitt 
4 inslag rosa 
4 inslag svart 
4 inslag rosa 
4 inslag vitt 
4 inslag rosa 



å  

Charlotte Weibulls Dockcenter 
Kontor och Dockverkstad: tel 040-465080 

Postadress: Box 43 - 232 02 Åkarp - Sweden - tel 040-465080 

HÄRAD  

FÖRKLÄDE 

SCHALETT 

4-c7/ 

 

 

  

VARP 2  
SKED. 9//e  

FÄRDIG BREDD 95=1/4;0  

VARPTÄTHET/cm  

INSLAGSTÄTHET/cm 3/,Cm•  

INSLAGSORDNING. e/2 //Drev e/ .999 • h .47 4'. 
Summa 

PROV 
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Charlotte Weibulls Dockcenter 
Kontor och Dockverkstad: tel 040-465080 

Postadress: Box 43 - 232 02 Åkarp - Sweden - tel 040-465080 

RAD 

iRKLÄDE  ........  . . . c'd '1-

 

:HALETT  3 C,  å c/A öd  

6RP  .730 41 e, Ary  • at2 b/2 .C7frr)/  n-7 a i fra-  ')-7 i (et p/art) 

:ED.  99/yea  
/a7v c  

kRPTY.THET/cm  

MAGSTÄTHET/cm  

1SLAGSORDNING Summa 

.;ff ä vd  

30 hårt. ma. 30 6 

jo _bru-i)4 • 
<4 

9 riila-

 

ra^c/4  

  rd-/e2.  

Frosplu. 

1RD IG BREDD 

7 4runci, • PV P7 

41 
ri e/ek. 

.. 3 d 40/-0 .k. 
- rdelk. . •  k/ 7-a. 

3 c) hi•- t., 7 b  
2, k ae  
7- 6.-0 ,7 7  

/143+ 2t P AK.  

re4 a,  9 41115  
kak.„ 

9,8'  

7 
r-amdeik 

• 

Å fr i -in-

 

:OV 
654 

bo7 



GARNÅTGÅNG varp  INSLAG  

ANTAL TRÅD I RÖR  

ANTAL TRÅD I SOLV  

TRÅDANTAL  

SOLVORDNING 
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Prov från Erika Lannefors saml. 

PROV Rå FÖRKLÄDESTYG, FROSTA härad. 

Inslaget kan också vara bomull. 
Kom ihåg nästa gång Ni väver slätvävda band att ha samma 
färgton som finns i Rosengångsförklädet. 
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TYG FÖR KJOLAR OCH VARDAGSLIV. 

ÄVEN TRÖJAN GJORDES I DENNA VADMAL. 

FÖRKLADESTYG(ROSENGÅNG) 

LIVSTYCKET AV BEIGE ELLER GRÖN BROKAD, 

KANTAT MED SVART SAMMET, HÄKTAS IHOP. 



OVER AXLARNA EN VACKER SILKESCHAL 

HOPFÄST MED EN SCHALNÅL. 

KLUTEN ÅR EN FYRKANT 

BUNDEN PÅ SPÅN MED 

TVÅ HORN FRAMVIKTA. 

FÖR OGIFT KVINNA "HÅRKRANS" PRYDD MED BROKIGA 

BAND I SIDEN OCH SAMMET" 

RÖD OCH BLÅRUTIG SCHALETT 

FÖR VARDAGSBRUK 

STOR SPETSPRYDD 

BRODERADSRAGE 

SVARTA STRUMPOR I YLTY, OCH ENKLA SVARTA SKOR MED LÅG KLACK. 
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Prover på förklädestyger. 

SKÅNE  

FROSTA HÄRAD 
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ARBETSBESKRIVNING FÖR RANDIGT FÖRKLÄDE  

Material: Tyg 1 meter, 3 m förklädesband, 2 tofsar. 

Randningen tages på längden och sidorna fållas med 
ca 0,5 cm. fåll. Sy upp förklädet minst 10 cm kortare 
än kjolen. Förklädet rynkas in till 40 cm, med hjälp 

•av två rynktrådar. Sy därefter på förklädesbandet 
med två stickningar, antingen för hand eller på maskin. 
Klipp aldrig av förklädet. Förklädesbandets ändar vikes 
till en trekant i vilkas spetsar tofsen fästes. 

Förklädet var en viktig detalj i den skånska folkdräkt-
en. Det hörde alltid förkläde till dräkten, både i helg 
och söcken. "Förklädeslös" fick ingen gå. En välbe-
ställd husmor kunde ha ända upp till 20 förkläden 
i sin kista. 

CHAR_I-OTTE WEIBULL 
BOX 43, 232 02 ÅKARP 
TEL. 040- 46 50 80 



*Så länge det har vävts förkläden till folk-

 

dräkter, så länge har det också vävts förklädes-
band. 

Banden gjordes oftast i bandvävstolar och skulle 
passa i färg och mönster till förklädena - släta 
band till vardagsdräkter, mönstrade band till 
findräkter. 

Mönstrade band gjordes med hjälp av bandkniv. 
Man tog upp en mönsterrand, som var utmärkande 
för förklädet. Namn och årtal vävdes in. 

I sydöstra Skåne vävdes extra fina band till brud-
dräkterna med en mönstergivning som liknade krab-
basnår och opphämta, s.k. livband. Man hade varp 
av linne och rött ullgarn till mönster. Det be-
rättas, att brudarna på Österlen gjorde så långa 
livband att de räckte lika många gånger om livet, 
som de hade kistor i hemgift. 

Flickorna samlades förr i tiden med sina bandväv-
stolar till s.k. "oppsittarkvällar". Till dessa 
kvällar kom byns unga pojkar och sjöng och spelade 
för flickorna, medan de flitigt sysslade vid band-
vävstolarna. Den som sjöng bäst eller berättade 
den roligaste historien, brukade få en bandstump 
som belöning. Banden betraktades som vänskaps-
tecken och seden att tacka med band har säkert 
gett upphov till uttrycket "knyta vänskapsband". 

Charlotte Weibull 
Boa 43 - 232 02 Åkerp - S.•den - tel 040• 46 50 80 
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SKÅNE, Frosta härad 

HÖGTIDSFÖRKLÄDE  

Förklädets längd 10 cm kortare än kjol 

bredd 90-100 cm 

Bandets längd 2 m 

bredd 3,5 cm dubbelt 

Midja 35-50 cm 

Fåll 25-30 cm 

Fållas med enkel hålsöm 
tt 

0 

Broderiet utföres i snoddsöm, eller små, små kedje-

stygn med DMC nr 20. 

Bör förses med monogram o årtal vid broderiets 

båda ändar. 0 

Handvävd bandlist 3 m lång bindes runt midjan med 

Prov på handvävd bandlist. 

SKÅNE 

CHARLOTTE WEIBULLS DOCKCEHTER 
G.mAdo,Torg45-nnmaima 

Tg.040.23550: 

Arbous15,51 ,5-1.5 

Charlotte Meibults Dochcenter: 
Gustav Adolfs Torg 45 - 211 39 Malmö tel 040-1239 42 

0 



SKÅNE 

Prov på handvävd bandlist. 

CHARLOTTE WEIBULLS DOCKCENTER 
G~~~-21:39N4h,o r.lcgo.nu m 

2\vle 16_ 

SKÅNE, Frosta härad 

HÖGTIDSFÖRKUIDE  

Förklädets längd 10 cm kortare än kjol. 

bredd 90-100 cm 

Bandets längd 2 m 

bredd 3 cm dubbelt 

Midja 35-50 cm 

Fåll 25-30 " 

Fållen sys med enkel hålsöm. 

Broderiet utföres i stjälksöm och plattsöm 

med DMC nr 20. 

Bör förses med monogram o årtal vid broderiets 

båda ändar. 

Handvävd bandlist 3 m lång knytes runt midjan 

med rosett framtill. 

Charlotte 

, 00e , 

Meibults Docluenter 
Gustav Adolfs Torg 45 - 211 39 Malmö tel NO-123942 



SKÅNE 

Prov på handvävd bandlist. 

CHARLOTTE WEIBULLS DOCKCENTER 
ust.Adosurg ,rs-211»suune 

-4Lonusssol 

Charlotte Meibulls Dockcenter 
C:,,,stAv Adolfs Tora 45 - 211 39 Malmö tel 040 - 12 39 42 

K L .144f tetbk..‹Y 1944 

SKÅNE, Frosta härad 

HÖGTIDSFÖRKLÄDE 

Förklädets längd 10 cm kortare än kjol. 

bredd 90-100 cm 

Bandets längd 2 m 

bredd 3 cm dubbelt. 

Midja 35-50 cm 

Fåll 25-30 " 

Fållen sys med enkel hålsöm. 

Broderiet utföres i stjälksöm, plattsöm o 

engelska hål med DMC nr 20. 

Bör förses med monogram o årtal vid broderiets 

båda ändar. 

Handvävd bandlist 3 m lång knytes runt midjan 

med rosett framtill. 



SKÅNE, Onsjö, Torna härad 

HÖGTIDSFÖRKLÄDE  

Förklädets längd 10 cm kortare än kjol 

bredd 90-100 cm 

Bandets längd 2 m 

bredd 3 cm dubbelt 

Midja .35-50 cm 

Fåll 25-30 " 

Fållen sys med enkel hålsöm 

Broderiet utföres i små, små kedjestygn med 

DMC nr 20 

Bör förses med monogram o årtal vid broderiets 

båda ändar. 

Handvävd bandlist 3 m lång bindes runt midjan 

med rosett framtill. 

SKÅNE 

Prov på handvävd bandlist. 

CHARLOTTE WEIBULLS [ACCENTER 
Gustev Adolf, Torg 45 - 211 39 Malmö 

Tel, 040.23 55 01 
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SKÅNE 

SKÅNE, FROSTA- FÄRS härader 

Högtidsförkläde  

Material: Tyll med trädda broderier eller vit. linne. 
Förr i tiden var det vanligt med tyll men nu när det 
är svårt att skaffa använder man vit linne. 

Broderi på linne: kjedjestygn o plattsöm. 
CHARLOTTE WEIBULL 

^  - 211 34 1,101,122 
Draktavd.rel. 040. 12 39 42 
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SKÅNE, Frosta o Färs  härad 

med Blå, Grön o Svart kant 

SKÅNE 

CHARLOTTE WEIBULLS DOCKCENTER 
G~A~~s-211~~ 

Tel. 040.235551 

Silverbård 



Ht...JVLJOKL—ÄDE dalbor-  HLJN/LJC4C:IIJK 

Den gamla banämningan på huvudkläde I Skina var "(Arkit". 

Den bestod av ett fyrkantigt handvävt bornutlsklisde. Huvudklädet 

lades i trekarl och bands dirskt på huvudet lingt fram 1 pannan 
och knöts sedan I nacken. Vintartid knöt man den under hakan - 
jet blev varrroir• 

Den kunds också bindas över ett klutunderlag. 

Nurnikra kallar man en sAclan huvudbonad oftast för 'rutig klut och 
den kan användas både av gift och ogift kvinna. 

Cbartotte  
Itc.• 43 737 07 Äi.,- id 04D•41!..080 

   

   

  

Schaletten i det Sk/naka dräktskick-et 
har många variationer i färger och 
mönster. 
Huvudbona.d under s-ommar och vinter 
för både gift och ogift. 

ROSA- OCH BLKRUTIG SCHALETT 
BJÄR.E, .AS130, LUGGIIDE. RÖNNE-
IRERC;A_ GhTS.M. FROSTA. FÄRS. 
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SKÅNE, 1.70s7-Arad 

SKÅNE 

Kluten Lyrkant L'illas med hålsöm 
och fört, nu pets. 
Broderiet ctöres i stjälksöm, plattsöm, 
langettsöm o- engelska hål med DMC nr 20. 

Bindes på spåntak med framvikta hörn. 

Förse Gärna kluten med monogram o årtal. 
CHARLOTTII WIIBULL 

Inum-143,4,4 • 211 34 MALMO 

003•12W 0 

WWW,~590 



SKÅNE 

CHARLOTTE WEIBUILS DOCKCENTER 
um.~~-21139mo ma 1..1040.2355 m 

' Ir 
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SKÅNE, FROSTA HÄRAD 

Kluten 100 x 100 cm 

Fållas med enkel hålsöm och förses med 

spets 3,25 m 

Broderiet utföres med läggsöm eller 

mycket små kedjestygn 

Bin s över spåntak med framvikta hörn. 

Bör förses med monogram och årtal. 



SKÅNE, FROSTA HÄRAD 

Klut 100 x 100 cm 

Broderiet utföres i platt.7% 
söm, stjälkstygn o enge1-0° 

ska hål o skuggsöm 

Bindes över spår-tak, 

Bör förses med 
monogram och 
årtal 

4 60 
0 : ›23 e o' 

0® 
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000 

CHARLOTTE WEIBULLS DOCKCENTER 
Gu~~ 1~.M39Malm6 

1.1, 040.23550! 

SKÅNE 
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SKÅNE, FROSTA HÄRAD  

Klut 100 x 100 cm 

Broderiet utföres i plattsöm, 

stjälkstygn, engelska hål o 

skuggsöm 

Bindes över spåntak 

Bör förses med monogram 

och årtal 

 

SKÅNE 

CHARLOTTE WEIBULLS DOCKCEHTER 
UsupeAdol4Torg49-21139141,110 

Tel. 040.235501 



SKÅNE, Frosta härad 

Kluten 100x100 cm fållas med 1,0-1,5 cm 
fåll ev. hålsöm och förses med spets 
enl. skiss. 

Broderiet utföres i kedjesöm, langett, 
plattsöm och engelska hål med DMC nr. 20 

Bindes över valk 

Bör förses med monogram o årtal 

SKÅNE 

CHARLOTTE WEIBULLS DOCKCENTER 
G..1.. Adolf. Torg 45 - 211 39 Malmö 

T.I. 040. 23 5501 
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SKÅNE 
SKÅNE, Frosta  härad 

Klut 100 cm i fyrkant med framvikta hörn. 

Inget broderi på hörnen. 

Snibb och hörn har 3 cm bred spets ,och 1 

Broderiet utföres i kedjesöm och 

myrgång med DMC nr 20. 

Bindes över spåntak. 

Bör förses med monogram och årtal. 

cm bred fåll. 

  

CHARLOTTE WEIBLILLS DOCKCENTER G.~~ ~.~41,7,4 7~235sm 



SORGKLUT FROSTA HÄRAD  

Sorgkluten saknade all utsmyckning, 

pryddes endast med monogram. 

Fyrkant 1 x 1 m. 2 1/2 cm handfåll på 2 sidor bak. 

Band 62 x 37 cm. 14 cm fåll, 5 cm på sidorna. 

Monogram på snibben. 

SKÅNE 

CHARLOTTE WEIBULLS DOCKCENTER 
Guetiv Adolf. TO/9 45 - 211 39 Melm0 

Tel. 040. 23 65 01 



SKÅNE_ 
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FROSTA HÄRAD 

       

PRIMitffiRMIRRRI151:11~~ 

          

50MNADSBESE.RIVNING PÅ VÄST  

Dzkrripa ev ylletyget. Pressa fodertyget. 

Pressa mellanläggen mot underkragen, fickplattorna °ar tram-
styckenas kanter. 

fi ,;-!'.K.stolne?-n3 på längden och sy ihop kortsidorna. Vänd och 

7;:ytIrkerairii,,tköppningen. Nåla fast ena fickpazdelen mot markering-

 

▪ övre kant.. Tråckla fast fickstolparna mot nedre krintmarkeringen. 
Lägg rf.sim andra fickpåsdelen kant i kant med fickstolpen och sy runt 

Klipp upp markeringen och sick-sacka runt om. 
fickpåsdelarna åt avigan. P-realia fickstolpen ups3-3.t., Stik 

fast kortsidorna mot västen. Sv ihop fickpåsen. 

Sy axel- och sidsörrimar.. Pressa iser. 
Vik --s:;geo. mot ritan och sy längs halzringningert till mz,rke-

 

✓ ':...13-1.. `11:d, och pressa underläggen mot avigan. 
iltcp krger„. Vind och pressa. Sy fast kragen mot halsrlrigningen, 

iia a todertyget och zy fast den pi venstra foder fram-
ser -Z.1,2t-, 

5'1? frjdratli och sidsömmar. Pressa isar. 

Sy ihop -it r.ch foder i ärmhälen. -Pressa ister .q.,.rnrnarna ech. vend. 
Gör en smal stickning runt om ärmhålen. 
Stca '-.3 ,4-1.7.st mot underläggen fram och stoffera dt fa,,-;t mot 
krage,: t'Lrigningen. 
Vik in fållen '',mide på väst och fodor. Vik underläggen mot ritan 
och ly län:43 1:111injen. Vänd och p:ezsia hela fållen. Stoffera fast 
fodret. Sv k.r.appirmil. Sy i knappar, Avpressa. 

Charlotte Weibull 
Bcx 43 - 232 02 Åk atp 5..ecien - tel 040 - 465080 



Charlotte 

SKÅNE 

MANSDRÅKT 

VÄST, randig med bomull i varpen 
och inslag av bomull i olika färger. 

Se särskild bilaga. 

BYXOR, av gult mollskinn med bred 

lucka samt knäsprund. Knäppes med 
gula metallknappar. Även långa vita 
linnebyxor förekommer. (Sommardräkt-

en). 

KNÅEAND, mönstervävda i flera Lka 
Trig.J177 

SKJORTA, av bomull eller linne med 
krage utsydd med hålsöm eller broder -i, 

ärmlinningen prydd pi samma sätt. 

KALOTT, svart eller mörkblå, sydd av 
fem kilar (kilmössa) prydd med cyri-s,, 3 

eller blå sidenkanter. 

STRUMPOR, vita stickade av ylle. 

SKOR, träskor eller svarta lågskor 
med spänne i tenn eller silver. 

SMYCKEN, krag- och ärm- och väst-
knappar av zenn eller silver. 

Vill Du veta mer om mansdräkten, tag 
då kontakt med vår avdelning för 
folkdräkter, tel. 040-12 39 42. 

Du kan erhålla både materialpaket ne 

sömnadsbeskrivningar och mönsterpåsar 
med information om de olika dräkt-
delarna. 

Bc 43 - 23702 Alar', • Swaden - lel 040 • 46 5080 



cArc-r.k 

Frosta härad 

Dräkt från 1890-talet. Vadmalskjol med åtsittan-
de jacka och opplöt. Kulört förkläde. Else Chris-
tensdotter född 1833 i Svensköp, död 1904. Gift 
med Sven Persson i Bessinge. 

Överdelssärk av enkel typ i linne med kjol av två 

och en halv våd. Observera att kragen har varit 

cirka 3 cm högre och är sekundärt nersydd. Om-

kring 1850. Foto Lars Westrup, Kulturen, Lund. 
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Dräkt från omkring 1860. Förkläde med upphäm-

tabårder. Under jackan skymtar en spedetröja 

kantad med reliefsammet. Foto Carl Meijer. 

Högtidsdräkt för gift kvinna. Foto Carl Meijer. 



Tre förkläden. Det till vänster är vävt i tuskaft 
med flamgarn, det ovan till höger har bårder i 
rosengång och opphämta och det nedre är vävt 
helt i rosengång. Foto Carl Meijer. 
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Broderad tyllkrage 

ur MHFs samlingar. 

Klut av vit bomull med tränshål-
söm och maskinknypplad spets, 
bunden på spånhätta. Omkring 

1850. Foto Lars Westrup. Kultu-
ren, Lund. 
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Livstycke av grön vadmal med 
bruna sammetsbårder och kant 

av rött kypervävt ylle. Foder av 
grovt linne. Observera haken 
ovanför de tre vecken mitt bak, 
avsedd att häkta fast kjolen. 
1830-tal. Köpt i Kilhult, Svens-
köps socken, Frosta härad. Foto 
Lars Westrup, Kulturen, Lund. 

Tröja av mörkblå vadmal med 
besättning av brun sammet och 
mönstervävt band i silke mot 
svart sammetsbotten. Foder av 
grovt linne, 1830-tal. Köpt i Kil-
hult, Svensköps socken, Frosta 
härad. Foto Lars Westrup, Kul-
turen, Lund. 



1 museets stora samling ingår bland annat en stor kollektion all-
nogedräkter. Det här är Frostadräkten... 

O 1952 fick Hörby sitt 
första museum då hem-
bygdsgården invigdes. 
0 Tjugo år senare över-
flyttades så museets rarite-
ter till gamla tingshusets 
källarlokaler. 

O Och i höst utvidgas mu-
seet ytterligare, då även 
tingshusets övriga lokalut-
rymmen i den övre vå-
ningen tas i besittning. 
O Utvecklingen för Hörby 
kommuns museum går 
alltså stadigt framåt. 
O Till alla hörbybors och 
Ellen Fridolins stora för-
tjusning. 

För det är just genom Ellen 
Fridolins stora samlingsintresse 
som Hörby kommun har ett "eget" 
museum. Utan hennes insats är 
det inte alls säkert att kommunen i 
dag haft något museum. För det 
mesta, som i dag finns att beskåda 
i museets lokaliteter, är just ett 
verk av Ellen Fridolin. 

Allt sedan hon kom till Hörby 
1912 har hon haft ett brinnande 
intresse för gamla ting. På ett ti-

digt stadium insåg hon värdet i 
vardagsmänniskors tillhörigheter 
och började bygga upp en stor 
samling av allmogeting. 

UPPSKATTAT 
Allt med sikte på att en dag 

kunna presentera samlingen i 
museiform. Detta har också gått i 
uppfyllelse mycket tack vare 
hennes egen insats. 

Någonting som säkert många 
hörbybor uppskattar i dag. 

I dag föreatår amanuens Marie 

Stenfell museet. Och hon \ill till 

mångt och mycket följa samma 

linje, som Ellen Fridolin haft 

under årens lopp: 

Museet skall utvecklas. 

— Det är meningen att museet 

skall bli ett "levande" museum. 

Där skall Inte bara finnas gamla 

ting att beskåda utan även nya. Det 

är meningen att fler "rörliga" ut-

ställningar skall komma till stånd, 

framhåller amanuens Marie Sten• 

fell. 
En permanent byggnadsvårds-

utställning med lokal anknytning 

är någonting som innehar hög 

prioritet, eftersom det i år är 

byggnads vårdsår. 

—Mycket av vad Ellen Fridolin 

har samlat ihop är just allmoge-

dräkter, säger Marie Stenfell. Och 

alla är hämtade från Hörbyområ-

det. Uppköpen gjordes vid auk-
tioner i närheten av Hörby tätort, 
allt på ett rimligt gångavstånd. 
Förr hade man ju inte i lika stor 
utsträckning som i dag tillgång till 
motordrivna färdmedel. 

Så mot bakgrunden av detta så 
förstår man hur intensivt Ellen 
Fridolin har ägnat sig åt samling 
av vardagliga 'allmogeting. Till 
glädje för sig själv —och nu andra! 
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Kerstin Pettersson från 
Hörby visar upp sin folk-

 

ditik t fras Frosta härad. 
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Ja, vem vill inte dun,a, en 
äkta ›kånsk•kadrill med Ken.-

f1rItershom från Hörby; 'som 
här visar sin dräkt från Frosta 
härad, beläget 1 Skånes mitt. 
Det skånska dräktskicket har 
en mycket gammal dräkthisto-
risk 4bakgrund och ..S.klijer sig 
från det övriga landets. • De 
skånska -dräkterna brukar be-. 
nämnas*efter härad men • dräkt-
-skicks:1.s gränser lir inte lika 
skarpt -dragna som de geogra-
fiska. I stort st-it kan *non silgu 
att det finns fyra huvudtyper 
av dräkter 1 Skåne för SV, SO, 
iNV och NO delarna av ,..land-
skapet.  Denna dräkt från 
Frosta härad har det sydväst-
skånska livet med rak snör-
ning och stora inaljor och ked-
$a fastsytt -vid -den mörkblå' 
eller gröna kjolen, och är sytt 
av -ett stormönstrat brokadtyg 

:samt kantat med sidenband. 
)"örklädet är av *vit bomullstyg 
-boch bar en fåll som går till 
dess halva längd. •  

• Huvudbonaden är en klut 
och detta är ett plagg av mycket 
gammalt ursprung. Kluten har 

södra Sverige varit den van-
ligaste kvinnliga huvudbona. 
den. 1 Skåne utvecklades den 
till forrn ..tx1 utsmyckning till 
'mycket - ipåkostade. former. 
Grunden, 'ett kvadratiskt tyg-
stycke, kunde varieras på olika 
sätt, och med olika typer av 
stommar som underlag samt 
kluthand utvecklades kluten 

• till _ett konstverk- K-nytsingen 
blev komplicerad och, ett sär-
skilt ,yrke inom socknen upp-
stod — klutibInderska. Såväl 

.klutar . som' andra linneplagg 
• har 1 Skåne rikt utsmyckats 
med konstsöm och spetsar. Den 

Alut som vi ser här är av den 
nordvästra . typen. Skånska 
kvinnodräkter : var vanligen 
rikt prydda med stora smyc-
ken sy olika slag, 'vanligtvis 
gjorda a tunn metall sOrn för-
gyilts.-Strumporna har %•atiligt. 
vis varit svarta.-

 



FROSTA flicka 
(flamskvävnadsteknik) 

Under min Lilla Torg tid utställde en mycket skicklig flamskväverska 
Stina Johnsson Köpenhamnvägen 47 a tel 63028 sina alster. 
Hon lånade dockor från mina samlingar och med dessa som modell 
vävde hon upp dem i flamskteknik. 
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