
SKANE 

GILLESDRÄKT  

I dräkten ingår: 

Mörkgrön kjol av ylle, längd 
15-20 cm TATI golvet. 
Livstycke av brokad kantat 
med gröna 442Aband, samman-
hållet med snörkedja av silver. 
trädd genom ringar eller maljor 
av silver. 
Blus av hel eller halvlinne. 
Krage prydd med hålsöm. Hals-
knapp sammanhåller sprundet. 
Randigt förkläde, vinrött är 
huvudfärgen. (Högtidsdräkten 
har vitt förkläde). 
För ung ogift flicka, röd lock. 
Vit klut för git kvinna. Röd-
rutig schalett för både gift 
och ogift kvinna. 
Ytterplagg: kort svart eller 
grön klädeströja, kantad med 
sidenband i färg till den gröna 
kjolen. 
Svarta strumpor samt svarta 
lågskor prydda med blå siden-
rosetter eller med spännen av 
silver eller tenn. 

Gillesdräkten är bara en vari-
ant av Järrestadsdräkten. Dräkt-
skicket varierade nämligen inte 
bara geografiskt utan också med 
årstider och högtider, med var-
dag och fest, med fattigdom och 
rikedom, med ålder och civil-
stånd. 
Begär specialinformation om 
övriga varianter. 

I handen håller flickan ett 
slätteträ, som erinrar om den 
tid, då husbygge var kvinnfolks-
göra. För att få en slät och 
fast yta användes slätteträet. 
Om slätteträet var en konfirma-
tionsgåva var det då vackert 
målat med namn och årtal. 

j c'irresYads härad 

Charlotte ateibutts Dockcenter 
Gustav Adolfs Torg 45 - 211 39 Malmö tel 040 - 12 39 42 



SKAM' 

SKÅNE, Järrestads härad  

Krage till damskjorta 
Längd= 38-40 cm 
Bredd= 13 cm färdigfållad. 

Fållas med 1 cm bred fåll hålsöm 

Broderiet utföres med stjälksöm, 

langett och engelska hål med 

DMC nr 20. 

CHARLOTIIWEIMIULL 
tML 1011G1 • 211 32 MAMO 

12.01.11. 1.1. 043•12 214 
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EKAN« 

SKÅNE 
Järrestads härad 

Krage 

Kragens bredd färdig 12 cm. 

Fållas med hålsöm och spets. 

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

CHARLOTTE WEIEULL 
110A 1010 • VI 34 A1AtAitl 

01611•rol 1. «b 12 ltd 
i•INÅkl. 041.354111 



SKÅNE, JYPULJ  

Mönster till krage.  

Kragen 15 x 36 x 42 cm 
fållas med 3'cm bred fåll enkel hålsöm. 

Sömnadsätt: langett och engelska hål 
med DMC nr 20. 

EKAN( 

CHARLOTTE WEIBULL 
TOIG 2,111 MALP.0 

theArovd. tel C4.112.2 
4.1 fiol C4•35,EI 
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SKÅNE 

SKÅNE 

Järrestads härad 

Krage 

Kragens bredd färdig 14 cm. 

Fållas med enkel hålsöm och spets. 

Broderiet utföres i stjälkstygn och 
plattsöm med DMC nr 20. 

CHARLOTTE WEIBULL 
Ltak-toEG . all a MAI.M0 

Dialoyd. NI. 04.12 J912 
froli1~24044501 



SKÅNE 

SKÅNE 

Järrestads härad 

Krage 

Kragens bredd färdig 12 cm. 
Fållas med langett. 

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

--J...—

 

CHARLOTTE WEIBULL 
LIIIMORG • 211 34 MA1.440 

Chald.d. 141. 040 • 1239 42 
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SKÅNE 

Järre stad härad 

Krage: Dubbel ståkrage. 
Bredd: 7 cm färdig längd 41-45 cm. 
Bred hålsöm i båda kragändarna. 
Sörnnadssätt: Plattsöm, stjälk-
stygn och tyllinfällning på stora 
blomman. 
Sys med DMC Nr 20. 

CHARLOTTE WEIBULL 
4,ä,"11 14 MALM° 

Dtbkto.d NI. 04.123141 
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-1,ANE Jerrestad o. S. Albo härad 

KRAGE 

Kragen 15 x 40 cm. 
Fållen: 2 cm. sys med enkel hålsöm 
Broderiet utföres i stjälkstygn, 
plattsöm o. engelska hål med DMC nr. 
20. 
Kan prydas med spets 

SKÅNE 

CHARLOTTE WEIBULL 
4114. 44311t=Trir•MAutO 

DeOlrevd. 1.1. Og • 12394 



S.KM£..Jerrestad o. 5. Albo härad 

KRAGE  

Kragen 15 x 40 cm. 
Fållen: 2 cm.Sys med enkel hålsöm 
Broderiet utföres i stjälkstygn, 
plattsöm, engelska hål och spets-

 

delssöm med DMC nr. 20. 

Kan prydas med spets 

SKANt 

CHARLOTTE Wtlelltl. 
W10....MG •34siA.0 

OTeduayd. ut. 0.9•I3342 
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JÄRRESTADS HÄRAD 

I det gamla skånska dräktskicket varierade liv-

styckets material. Det förekom livstycken av kläde, 

vadmal, filt, olikmönstrad brokad och ylledamast. 

Skärningen var emellertid alltid densamma inom ett 
visst kulturområde, som t.ex. Söderslätt (Oxie, 
Vemmenhög, Torna, Bara, Harjager och Skytts härader), 
och Österlen (Herrestad och Järrestad härader). 

Livstycke av sidenbrokad 
med kant av grönt eller 
blått ripsband förekom i 
följande härader: 

TORNA blå eller grön 
brokad 

BARA beige eller grön 
brokad 

HARJAGER blå brokad  

Livstycke av sidenbrokad 
med kant av grönt eller 
blått ripsband förekom 
följande härader: 

OXIE blå, grön eller 
svart brokad 

SKYTT blå, grön eller 
svart brokad 

VEMMENHÖG beige, grön 
eller svart 

brokad 

Charlotte Cleibutt 
Boa - 237 02 Ål.•tp • 5.•Jrn - id 040- 46 50130 
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JA ST / rs, 

Sy först rips-banden. på foderlivet. 
Lägg sr d  veck dlz så behövs för 
att de skall följa smidigt. 

Dår.efter sys ripabanden, som bildar 
dekor i. ryggen, på. brokaden 1-1 1/Z 
cm mellanrum. Lägg sedan brolcaden 
med ridan upp pä foderlivet och 
vänd ripsbanden över. Nå/a eller 
tråckla så. att vecken blir jämna. 
Sticka därefter ner banig..-n på maskin 
eller för hand. 

Framstyckena sys på. sair.,zr.a sätt som bakstycket. Vecken sknil  vara så små 
att de shrtar i intet ar man stickar ner bandet. Nåla samman  delarna på ax-
larna och i sidorna. Obs. att ba.kstyck.ets sö.f-nannJn. ar i 1/2, - 2 cm medan 
framstyckets sörnsmån är rikligare t lltagen med tanke på ev ändring. Om 
så. behövs kan insnitt göras rnr3er bysten. 

Charlotte Weibull 
Box 43 - 232 02 Åkerp - Sweden - tel 040 - 46 50 80 
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Cbartotte Weibulls Dockcenter 
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ARBETSBESKRIVNING FÖR RANDIGT FÖRKLÄDE  

Material: Tyg I 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 folkciräkt-
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. 

C 1--LART— OTTE WEIB1JLL.
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'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 
Box 43 - 232 02 ÅkArn - 1.1 040 SOR0 



SKÅNEL  Ingelstad, Herrestad, Jerrestad, Ljunits o S. Färs härad.  

HÖGTIDSFÖRKLÄDE  

Förklädets längd 10 cm kortare än kjol. 
I1 bredd 90-100 cm 

Bandets längd 2 m 

bredd 3 cm dubbelt. 

Midja 35-50 cm 

Fåll 25-30 cm. 

FÅllen 0,5-1 cm bred ovanför spetsinfällningen. Prydes 

med handknypplad spets, stopphållsöm eller udskårsöm. 

Bör förses med monogram och årtal vid broderiets båda 

ändar. 

Handvävd bandlist 3 m lång knytes runt midjan med 

rosett framtill. 

 

Prov på handvävd bandlist. SKÅNE 

CHARLOTTE WEIBULLS DOCKCENTER 
Gustav Adolfs Torp 45 - 211 39 Malmö ./ 

Tal. 040. 23 55 01 



SKÅNE 

CHARLOTTE WEIBULLS DOCKCEHTER 
Gustav Adolfs Torg 45 - 21139 Malmö 

Tel, 040.235501 

Prov på bandlist 

SKÅNE, Jerrestads  härad 

HÖGTIDSFÖRKLÄDE av linne  

Förklädets längd 10 cm kortare än kjolen 

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 

Broderiet utföres i plattsöm o engelska hål 

och stjälksöm med DMC nr. 20 

Bör förses med monogram o årtal vid broderiets 

båda ändar. 

Handvävd bandlist 3 m bindes runt midjan med 

rosett framtill. 



SKÅNE, ALBO HÄRAD o Jerrestads härad  

Brudlist  

Material: Rött ylle, foder röd bomull. 

Guldspets o guldbård. 

Kantas med blått ripsband. 

Hjärtan av blå brokad krejas med beige garn. 

CHARLOTTE WEIBULL 
lithafe*C4,  • 31I 34 MAtmei 

Dröktard. I.IO4 l23942 
3,1111.1.40043341 
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Skåne, JÄRRESTADS HÄRAD 

Brudlist antik 
SKÅNE 

Material: rött siden eller ylle fodras 

med rött bomullstyg. 

Kantas med grönt ripsband, prydes med 

2,5 cm bred guldspets 

CHARLOTTE WEIBULLS DOCKCENTER 
Gustav Adolfs Torg 45 - 211 39 Malmö 

Tel. 040 - 23 5501 
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SKÅNE 

CHARLOTTE WEIBULLS DOCKCENTER 
Gustav Adolfs Torg 45 - 211 39 Malmö / 

040. 23 55 01 

BLAD i 



.11/LJOKI,...ÄDE HI...,1‘ft.JC>CaliK 

gamla benämningen på huvudkläde 1 Skåne var "tårkle". 

bastod av ett fyrkantigt handvävt boinullskläde. Nuvudklädet 
trekant och bands direkt på huvudet Ilagt fram i pannan 

knöts senan I nacken. Vintertid knöt man den under hakan - 
blev varmare så. 

kunde också bindas över ett klutunderlag. 

era kallar man en sådan huvudbonad oftast för "rutig kluta 'och 
kan användas både av gift och ogift kvinna. 

Cbartoite 
flo. 43 - 237 07 Al•ip - - ii 040- 4L.S080 
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SKÅNE, Ingelstad o Järrestads härader 

Rosettklut 

Kluten 105 cm i fyrkant fållas med enkel hålsöm 
1 cm bred. 
Bandet 90 cm långt, 12 cm brett (färdigt mått) fållas 
med hålsöm.och förses med spets på kortändarna. 

Broderiet utföres i engelska hål, langett, klumpsöm 
och knutsöm med DMC nr. 20. 

Bindes över spåtak. 

Bör förses med monogram o årtal. 

Wä , 

CHARLOTTE WEIBULL 
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Bandet 15x80 cm. Bindes över 
spåntak. 
Bör förses med monogram och 
årtal. 

y 

SKÅNE 
Järrestads härad 

Kluten har 1 cm bred fålltillsydd 
med hålsöm och 1, 5 cm bred spets. 
Rosetten har 2, 5 cm bred fåll till-

 

sydd med hålsöm och 3 cm bred 
spets. 
Broderiet utföres med: 
myrgång, klumpsöm och engelska 
hål med DMC nr 20. 
Kluten 90 cm i fyrkant 

SKÅNE 

CHARLOTTE WEIBULL 
UP ,  74MPE,  . 211 34 MA11910 

DAMbred 14/. 010.12 39 42 



SKÅNE, Jerrestads härad 

Rosettklut 

Kluten 100 cm .i fyrkant 
Bandets längd 80 cm .färdigt 
Bandets bredd 12 cm " 

Fåll 15 cm ev. med hålsöm och förses med 
spets. 
Broderiet utföres i engelska hål, kedjesöm o 
plattsöm med DC nr 20. 
Bör förses med monogram o årtal på klutsnibben. 
Bindes över spåntak 

CHARLOTTE WEIBULL 
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SKÅNE L  JÄRRESTADS2härad 

Rosettklut 

Kluten 1 x 1 m fållas med 1,8 cm bred fåll (hålsöm) 
förses med spets på 2 sidor. 

Bandet 90 cm långt 15 cm brett färdigt 1,5 cm fåll, 
spets runt om. 
Broderiet sys med DMC 
o plattsöm. 

Bör förses med monogram o årtal. 

- 

BANDET 

nr. 20 i '  langettstygn, stjälkstygn, engelska hål 

SKÅNE 

CHARLOTTE WEIBULIS DOCKCENTER 
Gu4tiv Adolfs Tota 45 - 211 39 Malm0 

T41.040.23  6501 
.7

 



längd 80 - 90 cm 
bredd 15 cm. färdigt utan spets 
fåll 2 cm. enkel hålsöm och 

Bandet. 

förses med spet runt om. 

M Vflr EN 

t.) 

SKÅNE, JÄRRESTADS HÄRAD  

Rosettklut  

kluten 100 cm i fyrkant fållas med 2 

bred fåll, enkel hålsöm. 

SKÅNE 

CHARLOTTE WEIBUILS DOCKCENTER 
Guatay Molla Torg 45 - 211 39 Malmö 

Tal. 040.23 55 01 

Broderiet utföres i plattsöm, stjälksty 
och engelska hål med DMC nr 20 

Bör förses med monogram o årtal. 

Bindes över spåntak 

n 

Charlotte Weibulls Dockmuseum 



SKÅNE, Järresi ,rad 

Rosettklut 
Kluten 100 cm i fyrkant fållas med 
2 cm bred hålsöm. 

Bandet fållas med 2 cm bred hålsöm 
och förses med spets runt om. 
Bandets bredd fä digt utan spets 15 cm. 
Bandets längd fä digt utan spets 90 cm. 

Broderiet utföre* i stjälksöm, plattsöm 
och tyllinfällni4gar i de stora blommor-
na med DMC nr 20. 

på snibbenl 
Bör förses med initialer o årtal. 

Bindes över spåntak. 
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SKANWi.'Järrestads härad.:. 

Rosettklut  

Kluten 100 cm i fyrkant fållas 
hålsömsfåll.' 
Bandet fållas. med 2 cm bred enkel- hålsöm och' 
förses med spets runt om. • . 
Bandets bredd färdigt utan spets 15 
Bandets längd färdigt utan spets 80 

Broderiet, utföres i stjälksöm,-plattsöm 
och engelska, hål med DMC nr 20.. 
Bör förses med monogram o årtal.på.klut—. 
snibbenl. 

Bindes.över spåntak. 

CHARLOTTE WEIBULL 
tarrimo • 211 34 MAUM3 

Ordinnot./.1. 0413.12)/42 
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SKÅNE, Järrestads härad 

Rosettklut 90 cm i fyrkant..'. 

Bandet 90 cm långt 17 cm brett 

BE rid o klutspets prydd med larsett. 

Brgderiet stjälksöm o.s.v sys med DMC nr 20, Bindes över spånring 
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CHARLOTTE WEIBULL 
rttf*-10416.- • 211 34 MAUAC/ 

M 10.4.41.04,3.123942 
—41åkiet-040445K 

RANE 

SKÅNE Järre. lad 

Rosettklut  

Kluten 90-100 am. i fyrkant fållas 
med langett på 2 sidor och stort 
broderi på klutsnibben. Bandet 20 x 
100 cm. fållas runt om med langett 
och ett broderi på bandets ändar 
och litet broderi på rosettöglorna. 
Broderiet utföres med langettsöm, 
plattsöm och engelska hål med DMC 
nr. 20. 
Bör förses med monogram och årtal. 
Bindes över spåntak. 
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SKÅNE 

CHARLOTTE WEIBULIS DOCKCENTER 
Gustav Adolfs Torg 45 - 211 39 Malmö 

Tsl. 040.235501 
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SKÅNE Järrestads S.Albo härad 

EimehH  cm i fyrkant stafferas med 1,5 cm 

Bandets hela längd 90 cm, bredd 15 cm. 

Spets stafferas runt hela bandet som klippes 
18-19 cm. 

Broderiet utföres i stjälksöm, plattsöm och 
engelska hål med DMC nr 20. Mitten på blommor-
na sys med spindelsöm. 

Bindes över spåntak. 

Bör förses med initialer och årtal 
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SKÅNE, S.ALB° HÄRAD 

ROSETTKLUT  

SKÅNE 

Kluten 90 x 90 cm fållas med hål-
söm, 1,5 cm fåll och förses med 
spets på 2 sidor samt broderi på 
snibben. 
Bandet 90 x 15 cm. fållas med 1,5 cm 
fåll och förses med spets runt om. 
Broderiet utföres i plattsöm,0 
stjälkstygn o engelska hål C) 
med DMC nr 20. C) 

CHARLOTTE WEIBULLS DOCKCEHTER 
Gum~~15-2113~, • 

Tel.002355m 

Bör förses med monogram o 
årtal 

Bindes över spåntak. 
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SKÅNE, INGELSTAD, JÄRRESTAD, HERRESTAD  

OCH LJUNITS HÄRADER.  

Lockaklut bunden över lock med band i nacken. 

Kluten 100x100 cm i fyrkant, fållas med 
0,5 cm smal fåll. 

Banden 30x50 cm, fållas på långsidorna med 
0,3 cm bred fåll. På andarna broderi 
och kantas nertill och upp 20 cm vid 
sidorna med uddspets 2 cm bred. 

2 st band dubbelt tyg 26x2 cm, sys 
fast i ändarna på banden. 

Kluten förses med monogram och årtal i 
korstygn på fyrkantens spets. 

Bindes över lock. 

4-1 

f2-s-1 

4.4 er" • 

Broderi enl. 

_mönster 

PÄLL 





darn'stad.5 hd. 

a, b. Kjol med sammanhängande liv. f. Klutsnibb med tillhörande tofs. 
c. Broderi å särkens bröststycken. g. Brudlist. 
d. Förklädesbroderi. h, i. Tröja. 
e. Livband. 
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KYRKDRÄKT FRÄN 1830-TALET 

JÄRRESTADS HÄRAD 1 SKÅNE  

Me, 

Gröxi jacka med kanter av sammet. Grön veckad midjekjol och 
gulrandigt förkläde. 

Under 1800-talet börjar dräkterna att utveckla sig till en helhet. 
Man strävar efter att ha både liv, midjekjol och jacka i samma 
färg och material, samt att till denna huvudfärg avstämma för-
klädenas färgsättning. 

Tidigare hade man en rakt motsatt strävan. Jämför t. ex Ingel-
stads härads kyrkdräkt från 1700-talet med blommigt liv, röd 
kjol och svart jacka. 

Dräktskicket i Skåne har - fast långsamt - påverkats av modena 
från Danmark och Nordeuropa. Särskilt gäller detta de ståtliga 
vita klutarna med spetsar och broderier - de gifta kvinnornas 
huvudbonader. 



JARESTAD 

MANNENS VARDAGSDRAKT  

Linne skriver redan 1749 

"kläderna som bönderna 

bruka, äro merendels 3 

tröjor av vilka kanter på 

den inre städse lyser 

under den yttres". 

Var vintern kall bars 4 

tröjor "en krypi", "en 

fan", en "slomeridom", 

"en udanom". 

När det blev sol och värme 

och tid för höbärgning och 

skörd, tog man av sig alla 

de varma tröjorna och bar i 

stället en väst av randigt 

bolstervarstyq med knappar 

av ben eller horn. 

Skjortan syddes av skättefallsväv och pryddes 
med bomärke, initialer, "noppor", "krågor" 

och "taggamönster" (skättefall = avfall vid 

linskäktning). Den var grov och svår att bära 

för den som hade ömtålig hud. 

Ett par omgångar sämskade skinnbyxor hörde 

till. Det skulle vara riktig sommarvärme 

om man gick i vita linnebyxor. 

"Hossorna" var av vitt ullgarn och förfotades 

mer än en gång för vardagsbruk. "Hossebånnen" 

gjordes i granna röda eller gredelina färger. 

"Piorna sad vid kackelonen och gjorde hossor 

och hossebånn åt drängarna". 

På huvudet sattes den blå "pickelhuvan" eller 
en stickad mössa av rött eller vitt ullgarn. 

"Huggarna" hade blå skärmmössor. 

När skörden var bärgad, var det tid med skörde-

gille och då kom den riktigt granna bolstervars-

västen på och så dansades det hela natten lång, 

polska, vals och svingedans. 

Charlotte Weibull 
Box0 - 732 0? Åk nrp • Sweden - tel 040 • 46 50 80 



JARRESTAD HD 
SOMNADSBESKRIV NG PÅ VÄST  

Dampa ev ylletyget. Pressa fodertyget. 
Pressa mellanläggen mot underkragen, fickplattorna och fram-
styckenas kanter. 
Vik fickstolparna på längden och sy ihop kortsidorna. Vänd och 
pressa. 
Markera för ficköppningen. Nåla fast ena fickpåsdelen mot markering 
ens övre kant. Tråckla fast fickstolparna mot nedre kantmarkeringen 
Lägg den andra fickpåsdelen kant i kant med fickstolpen och sy runt 
fickmarkeringen. Klipp upp markeringen och sick-sacka runt om. 
Stoppa in fickpåsdelarna åt avigan. Pressa fickstolpen uppåt. Sticka 
fast kortsidorna mot västen. Sy ihop fickpåsen. 
Sy axel- och sidsömmar. Pressa isär. 
Vik underläggen mot rätan och sy längs halsringningen till marke-
ringen. Vänd och pressa underläggen mot avigan. 
Sy ihop kragen. Vänd och pressa. Sy fast kragen mot halsringningen. 
Sy ev en ficka av fodertyget och sy fast den på vänstra foder fram-
stycket. 
Sy fodrets axel- och sidsömmar. Pressa isär, 
Sy ihop väst och foder i ärmhälen. ?Pressa isär sömmarna och vänd. 
Gör en smal stickning runt om ärrnhålen. 
Sticka fast fodret mot underläggen fram och stoffera det fast mot 
kragen i halsringningen. 
Vik in fällen både på vä,st och foder. Vik underläggen mot rätan 
och sy längs fällinjen. Vänd och pressa hela fållen. Stoffera fast 
fodret. Sy knapphål. Sy i knappar. Avpressa. 

Charlotte Weibull 
BO. 43 - 237 02 Ält•rp - 5.«•dan - 1•1 040 - 46 50 80 



Kvinna i kyrkdräkt, Järrestad, Skåne 

Livstycket, midjekjolen och jackan är de plagg som 

utgör stommen i de flesta svenska allmogedräkter. Först under 

1700-talets slut och 1800-talet bildar de en helhet i färg och 

material. Tidigare har man snarare vinnlagt sig om att få livstycke, 

kjol och tröja i avvikande färg och mönstring. 

Kvinna i kyrkdräkt, Järrestad, Skåne 





Färglagd teckning av mflvinna från .Järrestads härad», ur Otto Henrik Wallgrens 
skissblock som nu finns i Nordiska museets arkiv. Skisserna år förstudier, troligen 
på ort och ställe, till hans Skånska allmogens klädedrägter (1860-63). 

Kjortelsäck 
Då dhtt•Äär svårt att 

hänga enjolvåska på en 
livkjol har inom dessa om-
råden i stållet  en kjortel-
säck använts. Kjortelsäck 
år en ficka eller påse som 
sys in i kjolsprundet fram 
eller strax intill döljs av 
förklådet. 

Svarta tr-åtofflor av mo-
dernt slag förekom vål 
knappast förr, men går 
vål att använda i enklare 
sammanhang. Träskor, 
alltså skor helt i trä, finns 
bevarade från många håll 
i Skåne, liksom låga ur-

 

ringade läderskor, 
knutna med sidenband. 
Jag håller för troligt att 
bara fötter var den vanli-
gaste »skobeklädnaden» 
åtminstone till vardags 
under hela den varma 
årstiden. 

Skor av typ som varit vanlig i 
Skåne. Knyts med siden-
band. 

Utöver tidigare 
nämnda maljor förekom 
stolpknappar till sårkens 
krage och årmlinningar. 

< • Som ytterplagg an-
ländes korta tröjor, ofta 
med band och någon form 
av maljor, i blått eller 
svart. 
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