
SKÅNE 

GÄRDS HÄRAD 

GILLESDRÄKT  
I dräk ten i ngår: 
Mellangrön k j ol av ylle. 
Längd 20-25 cm från golvet. 
Li vstyck e av grönt ylle 
med k anter av blommi gt 
si denband, sammanh ållet 
framti ll k ant i  k ant med 
h ysk or och  h ak ar. 
Blus av bomull med k rage 
av tunt li nne, prydd med 
en blomrank a eller med 
h ålsömmar. 
Randi gt förk läde (h ögti ds-
dräk ten h ar vi tt förk läde). 
Huvudbonad, h årk rans för 
ung, ogi ft fli ck a, vi t 
k lut för gi ft k vi nna. 
Blå- och  rödruti g sch alett  
k an användas av både gi ft 
och  ogi ft. 

Smyck e: en rund eller avlång platta med h ängande 
löv eller en k ragk napp av si lver. 
Svarta strumpor samt svarta lågsk or utsmyck ade 
med si lverspännen eller blå si denrosetter. 
Gi llesdräk ten är bara en vari ant av Gärdsdräk ten. 
Dräk tsk i ck et vari erade nämli gen i nte bara geo-
grafi sk t utan ock så med årsti der och  h ögti der, 
med vardag och  fest, med fatti gdom och  ri k edom, 
med ålder och  ci vi lstånd. Begär speci ali nfor-
mati on om övri ga vari anter. 
DRÄKTSKICKETS UPPLÖSNING  
Under första h älften av 1800-talet upplöstes 
det folk li ga dräk tsk i ck et successi vt. På vi ssa 
h åll levde det folk li ga dräk tsk i ck et k var längre. 
Österlen och  trak ten k ri ng Everlöv i  Torna h ärad 
i  Sk åne h ör ti ll det fåtal platser i  landet, 
där folk dräk terna fanns i  bruk  ända i nemot 
sek elsk i ftet. 

Ch arlotte 
Box 43 • 23202 Åk erp • Sweden - tel 040 - 46 50 BO 



CHARLOTTE WEIBULL 
fi ttt-TORG • 211 34 MALM° 

Dratlavd. 141. 1340• 1239 42 
11.141~04}4,01 

SKANE 

SKÅNE, GÄRDS HÄRAD 

Krage för damsk j orta 

14 x 40 färdi g utan spets 
fåll 1,5 cm 
h ålsöm 0,7 cm 
spets 2 cm 

Broderas med plattsöm, stj älk stygn, engelsk a h ål 
och  tylli nfällni ngar mi tt i  stora blomman och  alla 
de små. 
Sys med DMC nr 20 

Mönstret från Edi th  Stedt-Cri stensen, Köpenh amn 

Orgi nalet i  Blå Huset. 
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SKÅNE 

SKÅNE Gärds h ärad 

Krage 

38 cm. lång, 15 cm. bred, 
färdi gfållad med enk el h ålsöm. 
Broderas med plattsöm och  engelsk a 
h ål med DMC nr. 20. 

CHARLOTTE WEIOULL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1414,36,11G 211 34 MAIMO 

13rdikr.l. MIMI• 1234 41 
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Charlotte Wejbu1lsockmuseum 



  

SKÅNE 

SKÅNE GÄRDS HÄRAD 

 

Mönster ti ll damk rage 
Fåll 0,3 cm 
Spets 3 cm 

Broderas med plattsöm och  engelsk a 
h ål med delat moli någarn 

CHARLOTTE WEIBULL 
14t4.4.31:2LLQ, - 211 31 MAL 

Dr ök tovd. I. Ok ° - 123? 42 

11261.1,) 

h arlotte Wei bulls Dock museum 



SKÅNE 

Gä,rds härad 

Krage 

Bredd: 18 cm. 
Längd: 38-45 cm. 
Fåll: 1-1,5 cm bred med enkel hålsöm. 
Prydes med 2 cm bred spets. 
Spetsåtgång 80 cm. 
Sömnadssätt: Stjälkstygn, plattsöm och 
ev. hål. 
Sys med DMC nr 20 

SKÅNE 

CHARLOTTE WEIBULL 
0:44.424.r.-- 211 34 MA11.10 

0,15k  lav& 1.31. 040 - 12 39 42 
aetni k 1̂.1.5411-3.1.5111 

Charlotte Weibulls Dockmuseum 



CHARLOTTE WEIBULL 
4,146.40w, - 211 34 MALM12 

Dråk layd. 1e1.0.33.12 32 42 

4411,440,44,3465111 

SKÅNE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SKÅNE 

Gärds härad 

Krage och manschett 

Bredd: 15 . cm 
Längd: 38-45 cm. 
Fåll: 1,5 cm, enkel hålsöm.' 
Kan prydas med spets 
Spetsåtgång 80 cm 
Sömnadssätt: Stjälkstygn, plattsöm och hål. 
Sys med DMC nr 20 

Charlotte Weibulls Dockmuseum 
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-VA GÖINGE. 

Li vstyck ena är teck nade efter bevarade ori gi nal på 
Kri sti anstads Länsmuseum. 

Li vstyck et längst ner i  mi tten sak nar uppgi ft om 
h ärk omst, men sannoli k t är det ett Alboli vstyck e. 

I det gamla sk ånsk a dräk tsk i ck et vari erade li vstyck ets 
materi al beroende på vem som bar dräk ten och  vi d vi lk et 
ti llfälle dräk ten sk ulle bäras. Det var i nte alla som 
h ade råd att k öpa brok ad oh  sammet, och  dessa materi al 
var naturli gtvi s förbeh ållna h ögti dsdräk ten. Vardags-
li vet syddes i  samma materi al som k j olen, vanli gen 
vadmal. 

barlotte 

 

ei bults 1 och center 
Gustav Adolfs Torg 45 - 211 39 Malmö - tel 040 - 11 32 34 

Postgiro 53 62 99-1 Bank gi ro 263-4913 
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GÄRDS HÄRAD 

I det gamla sk ånsk a dräk tsk i ck et vari erade li v-
styck ets materi al. Det förek om li vstyck en av k läde, 
vadmal, fi lt, oli k mönstrad brok ad och  ylledamast. 
Sk ärni ngen var emellerti d allti d densamma i nom ett 
vi sst k ulturområde, som t.ex. Söderslätt (Oxi e, 
Vemmenh ög, Torna, Bara, Harj ager och  Sk ytts h ärader) 
och  Österlen (Herrestad och  Järrestad h ärader). 

Li vstyck e av si denbrok ad 
med k ant av grönt eller 
blått ri psband förek om i  
följ ande h ärader: 

TORNA blå eller grön 
brok ad 

BARA bei ge eller grön 
brok ad 

HARJAGER blå brok ad  

Li vstyck e av si denbrok ad 
med k ant av grönt eller 
blått ri psband förek om i  
följ ande h ärader: 

OXIE blå, grön eller 
svart brok ad 

SKYTT blå, grön eller 
svart brok ad 

VEMMENHÖG bei ge, grön 
eller svart 
brok ad 

Ch arlotte Wei bull 
Boa 43 • 237 02 ÅL•tp • 5••etlen - tel C:140 • 4080 
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GÄRDSDRÄKT 

HÖGTI DSDRÄKTEN 

MATERI AL FÖR  LI VSTYCKE 

Cae 

CA, < Ct  

'ea j g 

ck- t 45( AA 64 CA 

GRÖNT BROKADLI V MED SVARTA SAMMETSBAND 

RÖD ELLER GRÖN GAUFF.  KJOL MED SVART SAMmETSBAND 
KJOLEN KAN ÄVEN VARA RYNKAD ELLER VECKAD 
I NGEN =GI FT PÅ LI STEN 

Broderi  pk k raae:_si nglad 

lj usgull eller tunn mollk rage med 

vi tbroderi . 



Gr önt  l i vst ycke f r ån Gär ds och Vi l l ands hd.  

• 

Föl j  ar bet sbeskr i vni ngen t i l l  l i vst ycke f r ån Gär ds här ad,  t i l l  .  

punkt en om bandpåsät t ni ng.  Ti l l  det  gr öna l i vst ycket  gäl l er  band-

 

gar ner i ng enl i gt  f öl j ande:  

Lägg sammet sbandet  om kant en på är mhål ,  hal s och f r amkant ,  samt  

13 cm i n på neder kant en.  Det t a sys f ast  med t r åckel st ygn både f r ån 

r ät  och avi gsi da.  

Lämna sedan ca 4 mm gr önt  t yg synl i gt  i nnan bl ombandet  sät t s på.  

Bör j a sy på bl ombandet  r unt  är mar na.  Mi t t  under  är men l ämnas en 

bi t  ut an band.  Se ski ss nedan.  

Sy sedan band r unt  hal s och f r amkant ,  samt  l i ka l ångt  i n på neder -

 

kant en som det  svar t a sammet sbandet .  Avsl ut a med en sned l i nj e,  

se ski ss.  Sy på al l a band med pr i cksöm = små t r åckel st ygn.  

Om bandet  är  br et t  kommer  det  at t  gå oml ot t  på axel n.  Låt  då 

är mens band l i gga under st .  

g"-76 



Söm-ry'adsbesk ri vni ng 
‹Nr: 

, 1i zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 i  li vstyck e från Gärds h ärad, Sk åne. 

Efter det i  Hemslöj dens ägo från 

A-år moj srk o, 

Materi al: a. 

b.  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

;H040 ot-rhelt p .,4649 .11 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ' 

Li vstyck e i  mörk blå verk en 
Tygåtgång 1,2 m mörk blå verk en (enk el bredd) 
Varp: bomull 20/1, ersättes med 40/2 eller 30/2 
Inslag: ull 12/1 
Sk ed: 
Li vstyck e i  k läde, grönt eller mörk blått 
Tygåtgång 0,6 m 

• . 4 
i lyk le.Iet zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA4 e j„kryv ,i , ei.4 

0,6 m foder av li nne (säterli nne) ev. grovt 
li nne ti ll mellanlägg i  framstyck ena 
(Mellanlägget fi nns i  det avri tade li vstyck et 
men är i nte allmänt förek ommande och  k an där-
för uteslutas) 

c:a 3,5 m garneri ngsband ( Det mönsterri tade 
li vstyck et h ar band av sammet, rödrosa blom-
mor på svart botten) 

13 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-  15 par h ysk or och  h ak ar av mässi ng 

Brun li ntråd 40/2 eller oblek t k nyppeltråd 
40/2 och  h alvblek t k nyppeltråd 40/2 eller 35/2, 
av_si stnämnda beh övs ca 5 m 

Bi vax (att vaxa tråden med) 

Li vstyck en i  mörk blått eller grönt (med drag-
ni ng åt det gula) :k läde_är...vanli ga. 
De gröna li vstyck ena är oftast smalare över 
ryggen än det h är mönsterri tade.(Det före-
k ommer även smal rygg på de blå li vstyck ena) 
För att erh ålla detta: Utgå i stället vi d ärm-
h ålet i från bandgarneri ngens i nnerk ant .1,8 cm 
Gröna li vstyck en är vanli gtvi s garnerade med 
mörk brun sammet ti lllen bredd av c:a 4 - 5 cm, 
men det förek ommer ock så blommi ga sammetsband, 
3, 5 -  4 cm breda, rödrosa på svart botten. 
Det blå li vstyck et k an även h a enfärgat lj usar( 
blått si denband (1,8 cm.bredd) 

Idag fi nns tyvärr i nga mönstrade sammetsband 
att ti llgå, så de får ersättas av mönstervävda 
si denband av li k nande typ. 

Förberedelser: Dampa ylletyget (=att man från avi gsi dan pres-

 

sar tyget med en blöt, endast lätt urvri den 
trasa lagd ovanpå en torr trasa. För h ela ti d-
en j ärnet åt samma h åll och  låt det endast 
snudda vi d den våta trasan) 
Krymp foder och  ev. mellanlägg i  60 - 80° 
varmt vatten. 



Toi llei nprovni ng: Att få li vstyck et att si tta snyggt k an 
vara k nepi gt för den oerfarne därför k an, 
man beh öva få h j älp av en k unni g person. 
Gör en zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-burne (=modell) 'i  ett stadi gt bo-
mullstyg, typ lak aneväv. Utgå från det 
mönster, som li gger närmast di n egen stor-
lek -och  ta h ellre ett söm är li tet för 
stort.än ett som är för li tet. Lägg en-
dast ti ll sömsmån där delarna sk all sys 
i h op och  mi tt fram. 
Kli pp ut- toi llen samt nåla eller tråck la 
i h op den. • 
Vi d provni ng h a k j ol och  särk  på samt, gärna 
en tunnare k ofta (= cardi gan), som får 
fungera såsom plaggets foder. 
Gör de ev. ändri ngar som beh övs 
sk i ssen nedan. 

enli gt 

Ök ni ng eller mi nsk -
ni ng av längd. och  
bredd 

Ärmh ålet k an beh övas 
ri ngas något 

Ev. 
ök ni ng 
för 
byst-
h öga 
per-
soner zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 

vi 

ånk  på att plagget sk all si tta myck et 
stramt åt k roppen och  verk li gen fungera som 
ett li vstyck e. 
Använd h elst i nte BH eller använd en som är 
mj uk  i  typen. Bysten måste k unna pressas 
ti ll. Pressa den uppåt. 
OBS In ga bystveck  får förek omma. • 
Mi tt bak  (punk t A) sk a gå ned i  mi dj an och  
där h ak as fast vi d k j olen. Mi tt fram sluta].  
li vstyck et något ovanför mi dj an. Detta är 
myck et k arak täri sti sk t för denna typ av li v-
styck e. 
Tag i sär delarna och  k li pp bort sömsmånen. 
Använd tbi llen som mönster eller gör ett 
nytt efter den. Kontrollera särsk i lt noga 
att i nte sk örtet h ar ök at i  storlek . 



fl zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA9;clitn 

Ti llk li ppni ng: 

Sömn: d: 

Lägg ut mönstret på tyget, h elst på rät-
si dan. Mark era runt mönsterdelarna, bäst 
är att tråck la runt varj e del för si g, allt-
så ej  genom dubbelt tyg. 
Glöm ej  bort i nfodri ngarna. 
Kli pp ut delarna med 1,5 - 2 cm sömsmån. 
Dock  i ngen sömsmån vi d D - E och  putsa sen 
sömsmånen vi d beh ov under arbetets gång. 
Vi d fodrets ti llk li ppni ng OBS att detta sak -
nar söm mi tt bak  i  ryggen (lägges mot vi k t 
k ant) och slutar ca 1 cm ned i  i nfodri ngen. 
Däremot går fodret ända ut ti ll framk anten 
mi tt fram under i nfodri ngen, men sömsmån 
sak nas h är. 
Fodret beh över ej  mark eras. 
Ev. mellanlägg k li ppes ti ll efter anvi s-
ni ngarna på mönstret och  utan sömsmån. Sätt zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ihop plaggdelarna, även fodret och gör en 
p:ovni ng. Efter ev. j usteri ng tag i sär 
delarna i gen. 

Vaxa allti d tråden väl (Dra tråden ett par 
gånger över vaxet) 

Ryggsömmen: 
Sy ihop ryggsömmarna med efterstygn, 3-
4 st /cm, ned ti ll sk örtet. 

2. Jack a sömmen (vi d D) och  pressa i tu den. 
3. Sy i h op sträck an E - F och  J - I och  

pressa i tu. 

4. Vi k  i n och tråck la ned sömsmånen runt 
h alsmak , ärmh ål och nederk ant. Pressa lätt 

Fodrets i sättni ng: 
(5) Lägg mellanlägget på framstyck ets foder 

och pi k era fast efter anvi sni ngarna på 
mönstret. 

6. Lägg på framstyck ets foder mot ytter-
tyget och nåla eller tråck la fast dem 
mot varandra. Tänk  på att yttertyget 
sk all råda. 

7. Vi k  i n fodrets sömsmåner och  pri ck fålla 
fast detta runt h alsh ål och  ärmh ål. Börj a 
och  sluta ca 5 cm i från axelsömmen. 
Om sammetsgarneri ng användes, är denna 
vi k t runt k anten, varvi d i ngen sömsmån 
beh övs och  i stället är foder och  ytter-
tyg i h opk astade. 

8. Vi k  i n framk antens sömsmån mot fodret 
och  nåla eller tråck la fast det. 

9. Lägg på framk ant-ens i nfodri ng och  vi k  
i n dess sömsmån. Om li vstyck et är sytt 
i  k läde k an i nnerk anten fållas ned mot 
fodret på öppen k ant. 

1. 
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10. Ytterk anten pri ck fållas fast på samma 
sätt som fodret. 

11. Lägg på ryggstyck ets foder och  gör på 
samma sätt som med framstyck ets. Si d-
sömmens sömsmån vi k es i n och  fållas 
därefter fast mot framstyck et. (Använd 
h alvblek t tråd. ) 

12. Sy i h op axelsömmarna på yttertyget 
och  pressa i tu dem. 

13. Görk amma sätt med fodret vi d axelsöm-
men som vi d si dsömmen. 

14. Sy fast fodret färd:i gt, vi d h als- och  
ärmh ål. 

Sk örtet ("Harsvans"): 
15. Vi k  i n sömsmånen I ytterk anten på den 

ci rk elrunda i nfodri ngen och  tråck la 
ned den. Pressa. 

16. Nåla fast den k ant i  k ant mot ytter-
tyget, avi gsi da mot avi gsi da. Utgå 
i från punk t I på mönstret. 

17. Pri ck sti ck a fast i  ytterk anten. Sti ck  
ned nålen str x bak om uppsti ck et. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

/-Ca2r1, hain 

18. Sk arva i h op resten av i nfodri ngen, med 
en söm vi d G - H. Pressa i tu. 

19. Vi k  i n sömsmånerna längs ytterk anten 
och  pri ck åti ck a fast. 

20. Innerk anten fållas fast mot fodret. 
21. Vi k  upp h ela sk örtet mot utsi dan. 

22. Lägg på paspoalbi ten, räta mot räta 
och  vi k  i n sömsmånen på k ortsi dorna. 

23. Sy fast paspoalen utmed nederk anten med 
efterstygn i genom alla tyglagren, 
0,3 - 0,4 cm sömsmån. 

24. Vi k  paspoalen mot i nsi dan och  fålla 
fast den mot fodret. 
Används k läde k an man sy på öppen k ant. 

25. Fäst i h op sk örtet genom att sti ck a 
nålen fram och  ti llbak a ett par gånger 
där k anterna stöter i h op vi d ryggsöm-
marna. 
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Övri gt: 
26. Sy fast h ak ar och  h ysk or längs fram-

k anterna enli gt mark eri ngar på mönstret 
En h ak e si tter placerad i  nederk anten 
vi d vardera av de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-ti llbak ask j utna si d-
sömmarna. (Hysk orna si tter i  k j olens 
li nni ng) 

27. Sy pä banden med- pri ck söm (= glesa 
efterstygn) enli gt mark eri ngarna på 
mönstret. I svängarna måste veck  
läggas, som smygfållas ned. Om sammet 
användes går denna runt k anten och  
ca 1/2 cm i n på fodret och  är där fast-
fållat. 

23. Kontrollera att alla mark eri ngstrådar 
är borttagna och  pressa li vstyck et. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2s. 

paff et tt- (, 

Ti ll blått li vstyck e användes blå eller 
möj li gen en myck et mörk  dovt grön k j ol. 

Ti ll grönt li vstyck e användes blå, grön, 
svart eller röd k j ol. Den si stnämnda vi d 
bröllop och  stor h ögti d ti llsammans med 
vi tt förk läde och  vi t k lut. 

Bri tta Andersson 1983 



SS m dsbesk ri vni n 

 

li vstyck e från Gärds h ärad, Sk åne. 

Efter det i  Hemslöj dens ägo från 

     

    

Aås /ri pli r401 i :rop., • )Se 5 e« IHNotH zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA44gle 1 j o; 

Materi al: a. Li vstyck e i  mörk blå verk en 
Tygåtgång 1,2 m mörk blå verk en (enk el bredd) 
Varp: bomull 20/1, ersättes med 40/2 eller 30/2 
Inslag: ull 12/1 
Sk ed: 

b. Li vstyck e i  k läde, grönt eller mörk blått 
Tygåtgång 0,6 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm 

fl 0,6 m foder av li nne (säterli nne) ev. grovt 
li nne ti ll mellanlägg i  framstyck ena 
(Mellanlägget fi nns i  det avri tade li vstyck et 

• men är i nte allmänt förek ommande och  k an där-
för uteslutas) 

c:a 3, 5 m garneri ngsband ( Det mönsterri tade 
li vstyck et h ar band av sammet, rödrosa blom-
mor på svart botten) 

13 - 15 par h ysk or och  h ak ar av mässi ng 

Brun li ntråd 40/2 eller oblek t k nyppeltråd 
40/2 och  h alvblek t k nyppeltråd 40/2 eller 35/2, 
e.v.si stnämnda beh övs ca 5 m 

Bi vax (att vaxa tråden med) 

år. Li vstyck en i  mörk blått eller grönt (med drag-

 

ni ng åt det gula) :k läde:ärwanli ga. 
De gröna li vstyck ena är oftast smalare över 

fl ryggen än det h är mönsterri tade.(Det före-
k ommer även smal rygg på de blå li vstyck ena) 
För att erh ålla detta: Utgå i stället vi d ärm-
h ålet i från bandgarneri ngens i nnerk ant =1,8 cm 
Gröna li vstyck en är vanli gtvi s garnerade med 
mörk brun sammet ti lli en bredd av c:a 4 — 5 cm, 
men det förek ommer ock så blommi ga sammetsband, 
3, 5 — 4 cm breda, rödrosa på svart botten. 
Det blå li vstyck et k an även h a enfärgat lj usas( 
blått si denband (1,8 cm bredd) 

fl Idag fi nns tyvärr i nga mönstrade sammetsband 
att ti llgå, så de får ersättas av mönstervävda 
si denband av li k nande typ. 

Förberedelser: Dampa ylletyget (=att man från avi gsi dan pres-
sar tyget med en blöt, endast lätt urvri den 
trasa lagd ovanpå en torr trasa. För h ela ti d-
en j ärnet åt samma h åll och  låt det endast 
snudda vi d den våta trasan) 
Krymp foder och  ev. mellanlägg i  60 - 800 
varmt vatten. 



Toi llei nprovni ng: Att få li vstyck et att si tta styggt k an 
vara k nepi gt för den oerfarne därför k an 
man beh öva få h j älp av en k unni g person 
Gör en toi lle (.modell)i  ett stadi gt bo-
mullstyg, typ lak ansväv. Utgå från det 
mönster, som li gger närmast di n egen stor-
lek och  ta h ellre ett som är li tet för 
stort-än ett som är för li tet.. Lägg en-
dast ti ll sömsmån där delarna sk all sys 
i h op och  mi tt fram. 
Kli pp ut toi llen samt nåla eller tråck la 
i h op den. • 
Vi d provni ng h a k j ol och  särk  på samt gärna 
en tunnare k ofta cardi gan), som får 
fungera såsom plaggets foder. 
Gör de ev. ändri ngar som beh övs 
sk i ssen nedan. 

enli gt 

Ök ni ng eller mi nsk -
ni ng av längd. och  
bredd 
Ärmh ålet k an beh övas 
ri ngas något 

Ev. 
ök ni ng 
för 
byst-
h öga 
per-
soner 

ånk  på att plagget sk all si tta myck et 
stramt åt k roppen och  verk li gen fungera som 
ett li vstyck e. 
Använd h elst i nte BH eller använd en som är 
mj uk  'i  typen. Bysten måste k unna pressas 
ti ll. Pressa den uppåt. 
OBS In ga bystveck  får förek omma. • 
Mi tt bak  (punk t A) sk a gå ned i  mi dj an och  
där h ak as fast vi d k j olen. Mi tt fram slutar 
li vstyck et något ovanför mi dj an. Detta är 
myck et k arak täri sti sk t för denna typ av li v-
styck e. 
Tag i sär delarna och  k li pp bort sömsmånen. 
Använd tullen,' som mönster eller gör ett 
nytt efter den. Kontrollera särsk i lt noga 
att i nte sk örtet h ar ök at i  storlek . 



a.16°1-

9:dan 

Ti llk li ppni ng: 

Sönrr.-. 

Lägg ut mönstret på tyget, h elst på rät-
si dan. Mark era runt mönsterdelarna, bäst 
är att tråck la runt varj e del för si g, allt-
så ej  genom dubbelt tyg. 
Glöm ej  bort i nfodri ngarna. 
Kli pp ut delarna med 1,5 - 2 cm sömsmån. 
Dock  i ngen sömsmån vi d D - E och  putsa sen 
sömsmånen vi d beh ov under arbetets gång. 
Vi d fodrets ti llk li ppni ng OBS att detta sak -
nar söm mi tt bak  i  ryggen (lägges mot vi k t 
k ant) och  slutar ca 1 cm ned i  i nfodri ngen. 
Däremot går fodret ända ut ti ll framk anten 
mi tt fram under i nfodri ngen, men sömsmån 
sak nas h är. 
Fodret beh över ej  mark eras. 
Ev. mellanlägg k li ppes ti ll efter anvi s-
ni ngarna på mönstret och  utan sömsmån. Sätt 
i h op plaggdelarna, även fodret och  gör en 
provni ng. Efter ev. j usteri ng tag i sär 
delarna i gen. 

Vaxa allti d tråden väl (Dra tråden ett par 
gånger över vaxet) 

Ryggsömmen: 
1. Sy i h op ryggsömmarna med efterstygn, 3-

4 st /cm, ned ti ll sk örtet. 
2. Jack a sömmen (vi d D) och  pressa i tu den. 
3. Sy i h op sträck an E - F och  J - I och  

pressa i tu. 
4. Vi k  i n och  tråck la ned sömsmånen runt 

h als, ärmh ål och  nederk ant. Pressa lätt 

Fodrets i sättni ng: 
(5) Lägg mellanlägget på framstyck ets foder 

och  pi k era fast efter anvi sni ngarna på 
mönstret. 

6. Lägg på framstyck ets foder mot ytter-
tyget och  nåla eller tråck la fast dem 
mot varandra. Tänk  på att yttertyget 
sk all råda. 

7. Vi k  i n fodrets sömsmåner och  pri ck fålla 
fast detta runt h alsh ål och  ärmh ål. Börj a 
och  sluta ca 5 cm i från axelsömmen. 
Om sammetsgarneri ng användes, är denna 
vi k t runt k anten, varvi d i ngen sömsmån 
beh övs och  i stället är foder och  ytter-

 

• tyg i h opk astade. 
8. Vi k  i n framk antens sömsmån mot fodret 

• och  nåla eller tråck la fast det. 
9. Lägg på framk ant-ens i nfodri ng och  vi k  

i n dess sömsmån. Om li vstyck et är sytt 
i  k läde k an i nnerk anten fållas ned mot 
fodret på öppen k ant. 



10. Ytterk anten pri ck fållas fast på samma 
sätt som fodret. 

11. Lägg på ryggstyck ets foder zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAoch gör på 
samma sätt som med framstyck ets. Si d-
sömmens sömsmån vi k es i n och fållas 
därefter fast mot framstyck et. (k ri vänd 
h alvblek t tråd. ) 

12. Sy i h op axelsömmarna på yttertyget 
och pressa i tu dem. 

13. Gör"åmma sätt med fodret vi d axelsöm-
men som vi d si dsömmen. 

14. Sy fast fodret färd:ri gt, vi d h als- och  
ärmh ål. 

Sk örtet ("Harsvans"): 
15. Vi k  i n sömsmånen i  ytterk anten på den 

ci rk elrunda i nfodri ngen och  tråck la 
ned den. Pressa. 

16. Nåla fast den k ant i  k ant mot ytter-
tyget, avi gsi da mot avi gsi da. Utgå 
i från punk t I på mönstret. 

17. Pri ck sti ck a fåst i  ytterk anten. Sti ck  
ned nålen str x bak om uppsti ck et. 

44.4/ 

h  
18. Sk arva ihop resten av i nfodri ngen, med 

en söm vi d G - H. Pressa i tu. 
19. Vi k  i n sömsmånerna längs ytterk anten 

och pri ck ati ck a fast. 
20. Innerk anten fållas fast mot fodret. 
21. Vi k  upp h ela sk örtet mot utsi dan. 
22. Lägg på paspoalbi ten, räta mot räta 

och vi k  i n sömsmånen på k ortsi dorna. 
23. Sy fast paspoalen utmed nederk anten med 

efterstygn i genom alla tyglagren, 
0,3 - 0,4 cm sömsmån. 

24. Vi k  paspoalen mot i nsi dan och  fålla 
fast den mot fodret. 
Används k läde k an man sy på öppen k ant. 

25. Fäst ihop sk örtet genom att sti ck a 
nålen fram och  ti llbak a ett par gånger 
där k anterna stöter i h op vi d ryggsöm-
marna. 
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Övri gt: 
26. Sy fast h ak ar och  h ysk or längs fram-

k anterna enli gt mark eri ngar på mönstret 
En h ak e si tter placerad i  nederk anten 
vi d vardera av de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-ti llbak ask j utna si d-
sömmarna. (Hysk orna si tter i  k j olens 
li nni ng) . 

27. Sy zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA•pä banden med- pri ck söm (= glesa 
efterstygn) enli gt mark eri ngarna på 
mönstret. 1 svängarna måste veck  
läggas, som smygfållas ned. Om sammet 
användes går denna runt k anten och  
ca 1/2 cm i n på fodret och  är där fast-
fållat. 

28. Kontrollera att alla mark eri ngstrådar 
är borttagna och  pressa li vstyck et. 

Ti ll blått li vstyck e användes blå eller 
möj li gen en myck et mörk  dovt grön k j ol. 

Ti ll grönt li vstyck e användes blå, grön, 
svart eller röd k j ol. Den si stnämnda vi d 
bröllop och  stor h ögti d ti llsammans med 
vi tt förk läde och  vi t k lut. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

par/ DOP-C 

«1M k  
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Ch arlotte Mei bulls Dock center 
Kontor och  Dock verk stad: tel 040-465080 

Postadrets: Box 43 - 232 02 Åk arp - Sweden - tel 040-465080 
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Broderi  på k raae: plattsöm eller 

si nglad h ålsöm. Kragen k an ock så 

vara h elt slät. 

Ang. h uvudk läde ti ll Gärds h äradsdräk  

I Gärds h ärad bruk ades blå h uvudk läde med 

smala röda ränder runt om längs k anten 

(j ämför Torna sch aletten). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVi h ar i nte 

någon sådan i  läger men som ersttni ng 

k an våra blå- och  rödruti ga schaletter 

användas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

..... 
—.....glisswilifing~ ~ ~ ~ 11111~ 1~ 1~  



VARDAGSDRÄKTEN 

GÄRDSDRÄKT 

KLUTEN HAR STOR ROSETT FRAM 
OCH ÄR BUNDEN ÖVER VALK ELLER SPÅN 

HÅRKRANS PRYDD MED BLOMMI GA BAND FÖR OGI FT 

FÖRKLÄDESTYG 
VADMAL FÖR KJOL OCH LI VSTYCKE 

LI VSTYCKET HAR SKÖRT OCH ÄR EJ SAMMANSYTT MED KJOLEN 

LI VSTYCKET KANTAS MED BLOMMI GA SI DENBAND OCH SMALA SAMMETSBAND 



crctJTr zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA0 15zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA, 

GÄFDS HÄRAD 

Solvnota_ 

II
I !

II
I zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1

11
1 I

I 

ii If 
1 II II I 

     

   

   

11 

    





Ch arlotte «lei buti s Dock center 
Kontor och  Dock verk stad: tel 040-4650 80 

Postadress: Box 43 . 232 02 Ak arp - Sweden - tel 040-46 50 80 

HÄRAD  

FÖRKLÄDE  (fY4; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SCHALETT 

VARP 

SKED . . • . 942 
enr.40. • • • zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• 

FÄRDIG BREDD  

VARPTYTHET/cm  

INSLAGSTATHET/em  

INSLAGSORDNING 
summa 

  

4  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2...... 
• 

~ 

    

1. 

  

•••••••••••~1101..• ni  ........ 1.••• 4. 

      

4. 

 

en«.». I. 

 

• 

 

...... dmaddi emonh ae.....“41.9.....• 

 

, ...... 

 

",-. • 

 

• ••••••••••••1 
, 

ow•••••••••••••• 

MIk .................. ................* 

 

....** - X4 

  

. 

' 

 

......, vel*.«.1•0«. 

  

..a* k l• Gret .......••• 

 

• 

  

•,41.1....i leh e. 

..1.......... ......... 
, 

aa. •••••••••••••. 

        

...«...w........»•.G.....* 

   

.3 

         

42.• mtbler«. 

        

• 

       

.................. 

*Om. a...m.....• 

         

. 

do.........m......~..... *P 

 

x,...• 

                  

. . d .. .. . . . 

. ... 

  

....... 

.....•••• 

A.* nea........... ....4......... .444. ••••... 

  

. 

. 

   

............. 

            

- "V' 

       

11111/11111111111111111111111 



Prover på förklädestyger 

SKÅNE 

Gärds härad 

44' 



1.1,1 

i 11111 
mo< 

Så länge det h ar vävts förk läden ti ll folk -

 

dräk ter, så länge h ar det ock så vävts förk lädes-
band. 

Banden gj ordes oftast i  bandvävstolar och  sk ulle 
passa i  färg och  mönster ti ll förk lädena - släta 
band ti ll vardagsdräk ter, mönstrade band ti ll 
fi ndräk ter. 

Mönstrade band gj ordes med h j älp av bandk ni v. 
Man tog upp en mönsterrand, som var utmärk ande 
för förk lädet. Namn och  årtal vävdes i n. 

I sydöstra Sk åne vävdes extra fi na band ti ll brud-
dräk terna med en mönstergi vni ng som li k nade k rab-
basnår och  opph ämta, s.k . li vband. Man h ade varp 
av li nne och  rött ullgarn ti ll mönster. Det be-
rättas, att brudarna på Österlen gj orde så långa 
li vband att de räck te li k a många gånger om li vet, 
som de h ade k i stor i  h emgi ft. 

Fli ck orna samlades förr i  ti den med si na bandväv-
stolar ti ll s.k . "oppsi ttark vällar". Ti ll dessa 
k vällar k om byns unga poj k ar och  sj öng och  spelade 
för fli ck orna, medan de fli ti gt sysslade vi d band-
vävstolarna. Den som sj öng bäst eller berättade 
den roli gaste h i stori en, bruk ade få en bandstump 
som belöni ng. Banden betrak tades som vänsk aps-
teck en och  seden att tack a med band h ar säk ert 
gett upph ov ti ll uttryck et "k nyta vänsk apsband". 

Ch arlotte Wei bull 
Box 43 - 232 02 Åk erp - Sw•den - tel 040-46 50 80 



ARBETSBESKRIVNING FÖR RANDIGT FÖRKLÄDE  

Materi al: Tyg 1 meter, 3 m förk lädesband, 2 tofsar. 

Randni ngen tages på längden och  si dorna fållas med 
ca 0,5 cm. fåll. Sy upp förk lädet mi nst 10 cm k ortare 
än k j olen. Förk lädet rynk as i n ti ll 40 cm, med h j älp 
•av två rynk trådar. Sy därefter på förk lädesbandet 
med två sti ck ni ngar, anti ngen för h and eller på mask i n. 
Kli pp aldri g av förk lädet. Förk lädesbandets ändar vi k es 
ti ll en trek ant i  vi lk as spetsar tofsen fästes. 

Förk lädet var en vi k ti g detalj  i  den sk ånsk a folk dräk t-
en. Det h örde allti d förk läde ti ll dräk ten, både i  h elg 
och  söck en. "Förk lädeslös" fi ck  i ngen gå. En välbe-
ställd h usmor k unde h a ända upp ti ll 20 förk läden 
i  si n k i sta. 

C1-1.A.R_I-OTTE WEIBULL, 
BOX £43, 232 02 ÅKARP 

effi ered__ Ab n 1. c r• 



SKÅNE, GÄRDS HÄRAD  

BRUDLIST 

Mönster till broderi. 

Sömnadssätt: stjälkar o blad i stjälkstygn o plattsöm, 
blommor i schattersöm och knutar inuti, små blommor 
o rosetter i kedjesöm. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SKÅNE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CHARLOTTE WEIBULLS DOCKCENTER 
Gustav Adolfs Torg 45 - 211 39 Malmö 

Tel. 040.23 5501 

4141 

%Skt zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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OwezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 7.1 
kAlftr 



SKÅNE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

GÄRDS HÄRAD 

Brudli st 

foder under broderi et 

nått fållar (smal fåll) 

Broderi  5 cm från färdi g k ant, utan guldspets, 5,5 cm från si dorna. 
CHARLOTTE WEIBULLS DOCKCENTER 
Gustav Adolfs Torg 45 - 211 39 Malmö 

Tel. 040 23 55 01 

Guldspets 41 cm upp 47 cm lång, 21 cm bred 

 

71 cm lång 

 

  

    





HUNII-JC,KLÄCi E malbar HLJNIIJOOLJK 

Den gamla benämni ngen på h uvudk läde I Sk åne var "tårk le". 

Den bestod av ett fyrk anti gt h andvävt boi nullsk läde. Huvudk lädet 
lack a i  trek ant och  bands di rek t på h uvudet långt fram I pannan 
och  k nöts saclan I nack en. Vi nterti d k nöt man den under h ak an - 
det blev varmare så. 

Den k unde ock så bi ndas över au k lutunderlag. 

Numera k allar man en sådan h uvudbonad oftast för "ruti g k lut 'och  
den k an användas både av gi ft och  ogi ft k vi nna. 

Cbarloli c 
boa 43 232 07 Al•rp - 5zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,•••das - Id 0.10•4L50130 
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SKÅNE 

CHARLOTTE WEIBULLS DOCKCEHTER 
Gustav Adolfs Torg 45 - 211 39 Mslm6 

Tel. 040 23 55 DI 

SKÅNE, GÄRDS HÄRAD  

Vit klut  

Kluten 95 cm i. fyrkant med 1 cm fåll ingen spets. 

Banden 30 cm brett, 45 cm långt färdigt, fållas 
med 1 cm bred fåll och tyllspets. 

Banden veckas och sys fast i klutens motsatta hörn. 

DY: 

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

e  • • 



SKÅNE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CHARLOTTE WEIBULLS DOCKCENTER 
Gustav Adolfs Torg 41 - 2f1 39 M,1.6 

T.I. 040.23 660f / 

SKÅNE, Gärds h ärad  

Kluten 100 cm i  fyrk ant 
Band 65 cm långt 35 cm brett färdi gt mått. 
Fåll 3 cm enk el h ålsöm 
Broderi et utföres i  plattsöm, engelsk a h ål o 
stj älk stygn med DMC nr 20. 
Bi ndes över valk . 
Förse gärna k luten med monogram o årtal. 
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SKÅNE, Gärds h ärad  

Kluten 85 cm i  fyrk ant fållas med h ålsöm. 
Banden 2 st 50 cm långt 30 cm brett 
veck as fast på k luten med 3 veck  på var-
dera si da om mi tten. 

Broderi et utföres i  k lumpsöm 
och  engelsk a h ål. De större 
*len förses med spi ndelsöm 

sys med DMC nr 20 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SKÅNE 

CHARLOTTE WEIBULLS DOCKCENTER 
GustavAdolls1~-n39~ 

Tel. 040.230001 

Bi ndes över valk . 
Förse gärna k luten med monogram o årtal. 
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SKÅNE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CHARLOTTE WEIBULLS 0OCKCEHTER 
Gustav Adolfs Torg 05 - 25 39 Malmö 

Tal. 040 23 55 01 
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SKÅNE, GÄRDS HÄRAD  

VIT KLUT 

Kluten 90-100 cm i fyrkant fållas med enkel hålsöm. 

Bandet 30x12 cm färdigt i'mått förses med spets runt klutbanden. 

Broderiet  utföres i. engelska hål, plattsöm och tyllinfällningar 

med DMC nr 20. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SKÅNE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CHARLOTTE WEIBULLS DOCKCENTER 
Gustav Adolfs Torg 45 - 21130 Malmö 

Tel. 040. 2355 01 

Bör förses med monogram och årtal 

Bi ndes över valk. 

Sp.opErZi 

MITT BAk. 

PÅ KLUTEN 

19 7 
BLAD 1 



PALLE-AM C.~ A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA12' L 53\1 t  11̀ 

t•D zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SKÅNE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CHARLOTTE WEIBULLS DOCKCENTER 
Gustav Adolfs Ten 45 - 21/ 35 Malm5 

141. 040.235501 



SKÅNE, Gärds h ärad 

Klut bunden över valk , rosett fram 
fyrk ant 100 x 100 cm. 

Bandet 60 x 20 cm. fållas med h ålsöm 
1,5 cm bred spets 25 cm runt banden 
och  vi d k lutens båda si dor. 

Broderi et utföres i  plattsöm, engelsk a 
h ål med DMC nr 20. 

Bör förses med monogram o årtal. 
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ENGELSKA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA 
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SKÅNE 

CHARLOTTE WEIBULLS DOCKCEHTER 
Gustav Adolfs Torg 45 - 21139 Malmö 

Tel. 040.235501 
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SKÅNE, gärds h ärad 

Kluten 85 cm i  fyrk ant fållas med h ålsöm. 
Bandet. 65 cm långt 35 cm brett färdi gt 
fållas med langett som mönstret vi sar. 
Broderi et utföres i  langett, k lumpsöm (plattsöm) 
och  engelsk a h ål med DMC nr 20 
Bör förses med monogram o årtal på k lutsni bben 

Bi ndes över valk  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CHARLOTTE WEIRULLS DOCKCENTER 
Gustav Adolfs rOrg 45 • 211 39 Malmö 

Tel. 040.235501 



SKANE Gärds h ärad 

Rosettk lut 
Kluten 90-100 cm, i  fyrk ant 
fåll 1 cm. enk el h ålsöm 
Banden 2 st. 60x30 cm. 
färdi ga. Fållen 2-4 cm. sys 
med enk el h ålsöm och  förses 
med 3-4 cm. i nred tunn spets 
runtom. 
Banden veck as och  sys fast 
i  k lutens motsatta h örn. 
Broderi et utföres i  platt-
söm, stj älk stygn och  engel-
sk a h ål med DMC nr. 20. 
Bör förses med monogram och v 
årtal på k lutsni bben. 
Kluten fi nns i  samli ngarna. 

CHKIUOTTEWEICUR 
.0004,, 111 31 1..1.10" 

13~ 1~1/3 ,4 
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SKÅNE Gärd h ärad 

Rosettk lut 

Kluten 90-100 cm. i  fyr-
k ant fållas med 1 cm. bred 
fåll. Banden 2 st. 30 cm. breda 
45 cm. långa fållas enl. mönster 
och  förses med tunn spets. 
Banden veck as och  sys 
fast i  k lutens motsatta 
h örn. Broderi et utföres 
i  små små k edj estygn i  
dubbla rader och  i  mi tten 
på blomman bottensöm med 
DMC nr. 20 
Bör förses med monogram oc 
årtal i  k lutsni bben. 
Bi nde's över valk . 

SKÅNE 

CHARLOTTE WEIBULL 
tRO~3,21134~mo 
m~~22942 
0~~mo 



SKÅNE 

Bör förses med monogram o årtal på 
k lutsni bbeh s h örn. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CHARLOTTE WEIBULLS DOCKCEHTER 
Gustav Adolfs Torg 45 - 211 39 Malmö 

Tel. 040.23 5501 

SKÅNE, Gärds 0 S. Göi nge h ärad 

Kluten 90 - 100 cm i  fyrk ant 
Bandet 24 cm brett Färdi gt mått 

fl 60 " långt 1 II 

Broderi et utföres i  k edj esöm med DMC 
nr 20. 

Bi ndes över valk  



SK E 

Gärds k :d 



Brudgumssk j orta, Gärds h ärad. 



uär s h ärad, 

Ärmli nni ng ti ll sk j orta, 

Lak ansbård, 



• : • :• ; • : • • • • • • • • • -• • • • • • • • • • ::•:.: '• zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

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 kantrnarkeringen. 
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 sidsömrnar. Pressa isär. 

Vik underläggen mot rätan och sy längs halaringningen 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 tirrnhålen. freana isär st.5rnmarna och vänd. 
Gör en smal stickning runt om armhålen. 

Sticka fast fodret mot underläggen fram och stoffera det fast mot 
kragen i halsringningen. 

Vik in fällen både på väst och foder. Vik underlåggen mot rätan 
och sy längs fällinjen. Vänd och pressa hela fållen. Stoffera fast 
fodret. Sy knapphål. Sy i knappar. Avpressa. 

SOMNADSBESKRIVNING PÅ VÄST  

4ffli fommomm, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
wermeimi~emere zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA• : , 
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Ch arlotte Wei bull 
BOX 43 -  237 02 Åkatp Swo•den tel 040 - 46 50 80 
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Stuga från Gärds härad (»Måns Lars») 

GÄRDS HÄRAD, SKÅNE 

Dräk ter från Gärds h ärad: 

Högti dsdräk t (i  fonden) 

Vi t rosettk lut, svart k lädesj ack a k antad med si den-
och  blomband, prydd med två par förgyllda söllbuck -
lor. 
Vi tt förk läde med 20 cm bred fåll ti llsydd med h ål-
söm. 
Förk lädesli st - brudli st av vi nrött si den prytt med 
guldspetsar. 

Gåbortsdräk t (vi d vaggan) 
Grönt li vstyck e av ylletyg k antat med svart sammet 
och  si lk ebroderi . Randi gt förk läde och  ruti g sch alett, 
vi t blus med broderi  samt spetsprydd k rage och  stor 
vi d ärm med broderad ärmli nni ng. 

Gammelmormors dräk t  



Sk åne h ar många oli -
k a dräk ter bevarade, 
både på museer och  
pri vat. Frågor om 
dräk ter från Sk åne är 
därför k nepi ga att be-
svara. Jag h ar därför 
h aft k ontak t både 
med h emslöj derna 
och  Ungdomsri ngen i  
Sk åne. Dessa båda ar-
betar för övri gt h and i  
h and i  fortsatt forsk -
ni ng. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Kristina Mattson zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfrågar om 
mönster till en goffrerad blå 
livkjol och blått livstycke med 
hög krage. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA»Vad är represen-
tativt för Gärds härad?» 

Efter att frågat runt bland 
museer och dräktfolk kan jag 
konstatera att ingen känner 
till att någon livkjol bevarats. 
Någon kan finnas i privat ägo. 
Därför finns heller inga möns-
ter till livkjol. Livstycken med 
krage år vanliga inom dräkt-
området och finns även zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi. 
Gärds härad. 

Var bodde Ei na? 
Signaturen Välbevarad 

dräkt har skickat in bilden av 
Elna och Lars Månsson och 
frågar om Elnas dräkt kom-
mer från Gärds härad. Det är 
grön kjol som har sammets-
band med nedtryckt mönster. 
Livstycke i ljusare grönt med 
brunt sammetsband runt ärm-
hål, hals och framkant. 
Mörkblå tröja enligt bild och 

en oknuten klut med kluta-
band. Allt detta har brevskri-
varen. Men fark lädet finns 
inte kvar. Var kan man få tag 
på ett? 

De sex häraderna Östra och 
Västra Ginge, Gärd, Villand, 
Albo och Frosta har delvis lik-
artat dräktskick. De geografis-
ka och ekonomiska förhållan-
dena gav ungefär samma möj-
ligheter till utveckling. 

Därför går det inte att helt 
säkert säga att plaggen är från 
Gärds härad. Motsvarande 
plagg finns även i de andra 
häraderna. Försök genom 
släktforskning få fram i vilket 
härad E lna och Lars Måns-
sons hem stod. Klutmodellen 
finns också i samtliga härader. 
Hemslöjden i Kristianstad om-
besörjer klutbindning. De vill 
bara veta vilket härad den ska 
bindas till. De kan även hjälpa 
till med förklädet, vitt förkläde 
är fint till den vita kluten. ran-
digt förkläde och enklare klut 
i vardagligare sammanhang. 
Tröjmodellen spreds från bor-
garna till allmogen omkring 
1850. 

Strumporna var ofta mel-
lanblå eller svarta, nådde till 

knäna och hälls uppe med 
»håsebonn» flätade av mång-
färgat ullgarn. 
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Kvi nna- och  mansdräk t från GÄRDS h ärad. 
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Bi ld. 3. Förni ngsduk , Gärds h ärad. 
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