
29772a Adrad 

SKÅNE 
TORNA HÄRAD 
GILLESDRÄKT 
I dräkten ingår: 
Kjol av grönt ylle, längd 15-20 cm 
från golvet. Kjolen dekorerades 
med sammetsband ca 15 cm från 
nederkanten. 
Livstycke av brokad, kantat med 
gröna sidenripsband, sammanhållet 
med snörkedja av silver trädd 
genom ringar eller maljor av silver 
eller tenn. 
Blus av bomull, halssmycke av tenn. 
Randigt förkläde med varp och in-
slag av bomull. Rött är huvudfärg-
en (högtidsdräkten ha.r vitt för-
kläde). 
Huvudbonad: hårkrans för ung ogift 
flicka, vit klut för gift kvinna, 
mörkblå schalett kan användas av 
både gift och ogift. 
Ytterplagg: stickad tröja, kort 
klädesjacka med kanter av grönt 
siden. 
Svarta strumpor samt svarta lågskor  
utsmyckade med silver eller tenn-
spännen eller blå rosetter av siden. 
Gillesdräkten är bara en variant av 
Tornadräkten. Dräktskicket varier-
ade nämligen inte bara geografiskt 
utan också med årstider och hög-
tider, med vardag och fest, med 
fattigdom och rikedom, med ålder 
och civilstånd. Begär special-
information om övriga varianter. 
I handen håller kvinnan ett skäkte-
trä, ett redskap som användes vid 
linberedning; linet skäktades med 
hjälp av skäktestol och skäkteträ. 
Skäkteträna var vanliga som friare-
gåvor. De var då skönt bemålade 
och försedda med årtal och initi-
aler. 

Charlotte  
Box 43 - 232 02 Åkarp - Sweden - tel 040-46 50 80 



jorna ådrad 



SKÅNE 

SKÅNE 

Torna härad 

Krage 

Kragens bredd färdig 12 cm. 

Fållas med hålsöm och spets. 

Broderiet utf öres i stjälkstygn, plattsöm, 
engelska hål och bottensöm med DMC nr 20. 

CHARLOTTE WEIBULL 
• 21121 MALMO 

DFöltloyd. 010• 12 3942 
kut a.e-..,44.461 



SKÅNE 

 

Torna Härad 
Krage 
Bredd: 15 cm 
Längd: 36-45 cm 
1 cm fåll med enkel hålsöm. 
Kan även prydas med spets.' 
Spetsåtgång 80 cm.' 
Sörnnadssätt: Stjälkstygn, plattsöm och hål. 
Sys med DMCnr 20 

SKÅNE 

CHARLOTTE WEIBULLS DOCKCEHTER 
Gustav Adolls Torg 45 - 211 35 Malmö 

Tel. 040.235501 



SKÅNE Torna härad 
Mönster till krage. 
Bredd 15 cm, längd 36-45 cm. 
1 cm. fåll med enkel hålsöm. 
Kan även prydas med spets i 
kanten. 

SKAM 

Sömnadssätt: stjälkstyg, 
plattsöm och hål 
pmc Nr.20 

CHARLOITI WIIIUU 
4,01,4 TORO14 MiktAlg 

Otl• 42 

1018 04-%401 

Charlotte Weibulls Dockmuseum 



SKÅNE 

SKÅNE 

Torna härad 

Krage 

Kragens bredd färdig 13 cm. 

Fållas med enkel hålsöm och spets. 

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

CHARLOTTE WEIBULLS DOCKCENTER 
Gustav Adolfs Torg 45 - 21139 Malmö 

Tel. 090.235501 

ab. •••• 
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SKÅNE Torna härad 

Krage  
Kragen 39-40 cm. lång, 15 cm. 
bred, fållas med 1,5 cm. bred 
fåll i enkel hålsöm. 
Broderas med kedjesöm på vissa 
ställen i dubbla rader. 

CHARLOTTE WEIBULL 



SKÅNE 

SKANg. _779rna hårad 

mönster till kbm. 
Bredd 25 cr:, längd 36-45 cr. 
1 cm. f.- 11 mecl. enkel hålsöm, 
kan även pryde. med spete. 
Sömnadssätt: stjälkstygn och 
plattsöm. 
D M C nr. 20 

CHARLOTTE WEIBULLS DOCKCENTER 
Gustav Adolfs Torg 45 - 211 39 Mal t«, 

Tel. 040.235501 



Prov på handvävd bandlist 
SKÅNE 

CHARLOTTE WEIBULLS DOCKCENTER 

T.Loo.num 

SKÅNE, Torna härad 
HÖGTIDSFÖRKLÄDE  

Förklädets längd 10 cm kortare än kjolen 
tt bredd 90-100 cm 

Bandets längd 2 m 
bredd 3,5 cm dubbelt 

Midja 35-50 cm 
Fåll 25-30 

Fållas med enkel hålsöm 

Broderiet utföres i plattsöm och engelska 
hål med DMC nr 20. 
Bör förses med monogram o årtal vid broderiets 
båda ändar. 
Handvävd bandlist 3 m bindes runt midjan och 
knytes med rosett framtill. 



SKÅNE, Torna 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. 

Broderiet utföres i plattsöm och engelska 
hål med DMC nr 20. 
Bör förses med monogram o årtal vid broderiets 
båda ändar. 
Handvävd bandlist 3 m bindes runt midjan med 
rosett framtill. 

Prov på handvävd bandlist. 

CHARLOTTE WEIBULLS DOCKCENTER / 
Gustav Adolfs Torg 45 - 211 30 Mal« 

Tal. 040. 23 5501 

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



2 dot gamla skånska dråktskicket varierade Jiv-

styckets material. Det förekom livstycken av kläd.e, 

vadmal, filt, olikmönstrad brokad och ylledhmast. 

SkJrningen var emellertid alltid densamma inom ett 

viss,t kulturområde, som 1.ex. Södersl.;itt (Oxie, 

VemmenhOg, Torna, Eara, Harjaver och Skytts 1-1.7;racer), 

och Österlen (Herrestad och ..rrestad hrader). 

Livstycke av sidenbrokad 
med kant av grönt eller 
blåt1 ripsband företcm 

följande harader: 

TOPNA blå eller grön 
brokad  

Livstycke av sidenbrokad 

med U,rit av grönt eller 

b111 ripsband förekom i 

fol-jande h'arader: 

OX7F blå, grön eller 

,vari brokad 

BARA beige eller oron SKYTT blå, grön eller 
brokad svart brokad 

HAr<1;,CU 151;t4 broki-,d r3r?.:n 
e 1 3 .•! r r 1 

r c 

CK-yr-1011e Weibull 
K-4) • ;(,) )1.. 4, • (4D ED 



1 dot gamla skånska drktskicket varierade liv-

styckets material. Det förekom livstycken 2V kläde, 
vadmal, filt, olikmönfrArad brokad och ylledbmst. 

SkJrningen var emellertid alltid densamma jnom ett 

viss,t kulturområde, F.om 1.ex. Södersltt (Oxie, 
Vemmenhg, Torna, Earn, Harjager och Skytts trir,7,Cc-r), 
och Österlen (Herrestad och Jarrestad harader). 

Livstycke av sidenLrokad 

med kant av grönt eller 

blått ripsband förekcm 
följande harhder:  

Livstycke AV sjdenbrod 

med kant av grönt eller 

blåt1 ripsband fL:rekom i 

föl-jord& harader: 

TOkNA blå eller oron (»jr. blå, grön eller 
brökad ,.\"Cri brokad 

EARA beige eller orön SKYTT blå, grön eller 
brokad svL,rt Lrokad 

HAIMAGE h,1 brok ;,0 hr.-jc3(., 

brcKh() 

Chiu- loile 
)i.,,, • -4! '..:;ED 



4å  '411101Mg' 

blå eller grön OXIE 
brokad 
beige eller grön SKYTT 
brokad 

blå, grön eller 
svart brokad 
blå, grön eller 
svart brokad 

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:  

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

TORNA 

BARA 

HARJAGER blå brokad VEMMENHÖG beige, grön 
eller svart 
brokad 

Charlotte Weibull 
h 01(43 -JZO2 - - tri OiD• '4SOEi3 
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SKÅNE 

SKÅNE, Torna härad 
Bröstduk 25x25 cm. 
Material: svart sammet fodrad med 
ylle eller bomullstyg, kantas upp-

 

till med 3,5 cm. bred guld eller 
silverbård. 
Broderiet utföres i plattsöm med 
silvertråd och paljetter trädda 
på trådar. 

CHARLOTTE WEIBULLS DOCKCENTER 
Gustav Adolfs Torg 45 - 211 39 Malmö 

Tel. 040.235501 
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Fröken Sonja Nilsson, fru Ann-Mori Nilsson, fröken Birgit Johansson, fru Inga Carlsson, fru El. 
vy Malmborg, fru Karin Carlsson, fru Inez Nilsson och fru Henrietta Wermelin heter de här gla 
da flickorna, medan mannen i församlingen bär namnet Nils Åkesson. Bilden visar vi för dt 
vackra skånska dräkternas skull. De sågs, när H. Mattsons i Kumlatofta släktförening träffades 
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HÄRAD 

FÖRKLÄDE 
SCHALETT 

/ ort-la - Ad 
y "276'376g" a-

 

Summa INSLAGSORDNING / P r-6  V 

Charlotte Weibutis Dockcenter 
Kontor och Dockverkstad: tel 040-465080 
Postadress: Box 43 - 232 02 Åkarp Sweden - tel 040-465080 

VARP  ,Y1o4i,-M/d5V <1;.,74€.//cr, e2V.e 

SKED.  
FÄRDIG BREDD 95--/47-4 C //i . 
VARPTÄTHET/cm  
INSLAGSTÄTHET/cm  

... 



5.»
 GARNÅTGÅNG varp  

*000 .......... db 

INSLAG  S.6 j? os q. 2 rl 
Pest:, r/ 

C ral%) / 1 44< 

‘,0 Me/ån/Sh.'  
L 35 ... /Y.sok.i4/.‹.4 .. d 

ANTAL TRÅD I RÖR ........ eeee ............... .... 4900.009 .. . be 

ANTAL TRÅD 1 SOLV ... e — ......................... .. 
TRÅDANTAL •  

SOLVORDNING 
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INSLAGSNOTA 

3 II rosa 
svarta 
gröna 
svarta 
rosa 
ljusblå 

3 It 
2 " 3 II 
3  „ 
2 " 

TORNA "R" 

Prov på förklädestyg 

3 tr svart 

tr mörkblå 
It rosa 
tt ljusblå 
It rosa 
II svarta 
It gröna 
tt svarta 
et rosa 
It svarta 

rosa 
gul 

1 svart 
gul 

1 svart 
3 rosa 
2 ljusblå 

tt 

3 II rosa 

rosa 
mörkblå 
rosa 
ljtsblå 
svarta 
gröna 
svarta 
rosa 
ljusblå 
rosa 
svarta 
ljusblå 
rosa 
ljusblå 
rosa 
ljusblå 
rosa 

3 II 
22 " 3 
2 " 3 et 
2 " 
3 It 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
1 

22 
3 
2 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
1 

1 

tt 3 ljusblå 
SKÅNE It 3 It 3 

3 
2 
3 
3 
2 

It 

tt 

1 
tt 

tt 
tl 1 

II 
It 3 

3 
2 
3 

2 ljusblå 
rosa 

1 svart 
gul 

1 svart 
gul 
rosa 

svarta 
rosa 
l jusblå 

rosa 
svarta 
gröna 
svarta 
ljusblå rosa 

CHARLOTTE 
WEI"LL LILLA TORG 211 34 MAL'40 

Driiktovd. I. 04042  39  42 
mik 1.1.04.3." 

3 II lila 
1 " ljusblå 

" rosa 3 " rosa 



FÖRKLÄDE 
VÄVBREDD: 95 - 100 cm 
SKED: 90/10 rör 
INSLAG: 30 inslag/cm 
I bifogad förklädesprov har vi an-

 

vänt 20/2-trådigt bomullsgarn 

Inslagsordning enligt nedan. 

SKÅNE, TORNA HÄRAD  

7 inslag rött 
2 Il mörkblått 
3 II rött 
2 Il mörkblått 
7 II rött 
3 II svart 
7 II rött 
3 II svart 
7 Il rött 
1 Il grönt 
1 Il svart 
1 II grönt 

1 inslag grönt 
1 II svart 
1 II grönt 
7 II rött 
3 II svart 
7 II rött 
3 II svart 
7 II rött 
2 II mörkblått 
3 Il rött 
2 Il mörkblått 
7 II rött 
1 II gult 
7 II rött 
2 II mörkblått 
3 II rött 
2 II mörkblått 
7 II rött 
1 II gult 

Charlotte Weibulls Dockmuseum 



SKÅNE, TORNA HÄRAD 

FÖRKLÄDE 

VÄVBREDD: 95 - 100 cm 
SKED: 90/10 rör 
INSLAG: 30 inslag/cm 
I bifogad förklädesprov har vi 
använt 20/2-trådigt bomullsgarn. 

Inslagsordning enligt nedan. 

1 
1 
inslag rosa 

vitt 
2 II

 

mörkblått 
1 VI vitt 
2 
1 
1 

II 

II 

mörkblått 
vitt 
rosa 

13 II rött 
4 II mörkblått 
5 

 

rött 
4 

 

mörkblått 
13 II rött 
3 IV mörkblått 
3 Il grönt 
3 

 

mörkblått 
3 VI grönt 
3 II mörkblått 

13 IV rött 
4 Il mörkblått 
5 II rött 
4 

 

mörkblått 
13 

1 
1 

II 

II 

rött 
rosa 
vitt 

2 VI mörkblått 
1 VI vitt 
2 IV mörkblått 
1 

 

vitt 
13 

 

rött 
2 VI rosa 

2 
13 

1 
1 
1 

13 
5 

13 
1 
1 
1 

13 
2 
5 
2 

13

 

rött 
rosa 
rött 
vitt 
mörkblått 
vitt 
rött 
mörkblått 
rött 
vitt 
mörkblått 
vitt 
rött 
rosa 
rött 
rosa 
rött 

Charlotte Weibulls Dockmuseum 
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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 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. 



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 
Box 43 - 232 02 Åkerp - Sw•den - tel 040- 46 50 130 



Prov på handvävd bandlist. 

EF •rr ,s,» ienci 

SKÅNE 

CHARLOTTE WEIBULLS DOCKCENTER 
Gust•v Adolf, Torg 45 - 21? 32 Mako5 

Tel. 040.235501 

- • \ 

SKÅNE, 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 cm 

Fållen sys med enkel hålsöm. 

Broderiet utföres i plattsöm, langett o engelska 

hål med DMC nr 20. 

Bör förses med monogram och årtal vid broderiets båda 

ändar. 

Handvävd bandlist 3 m lång bindes runt midjan med rosett 

framtill, 



SKÅNE 

Prov på handvävd bandlist. 

SKÅNE, Torna härad 
HÖGTIDSFöRKLÄDE 

Förklädets längd 10 cm kortare än kjol 
11 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 o plattsöm, 
med DMC nr 20. 

Bör förses med monogram och årtal vid 
broderiets båda ändar. 

Handvävd bandlist 3 m lång knytes runt midjan 
med rosett framtill. 

CHARLOTTE WEIBULL 441~ - 211 34 MALMO 
Crantavd. NI 040-123942 

..“1~1•41fiaL 



SKÅNE, TORNA TORNA HÄRAD 
4-- 

SKÅNE 

BRUDLIST 

Material: rött ylletyg 21 x 52 cm 
Fodras med rött siden, kantas med mörkgrönt 
mohairband runt omkring. Prydes med silverbårder 
och silverspets. 
Rundlarna av svart filt och silvertråd i mitten. 

CHARLOTTE WEIBULL 
Lawrorte- 211 34 MALMO 

Dr8Movd. hd. 013• 12 J? 
WIIVIC114(7.355,01 



CHARLOTTE WEIBULLS DOCKCENTER 
Gustav Adolfs Torg 45 - 211 39 Malmö 

Tel. 040.23 55 01 

An -i 

SKÅNE 

c V-

 



1-11.-JVC.JIDKLÄDE I-ILJNIUIDCÖLJK 

Den gamla benämningen på huvudkläde i Skåne var "tårkle". 

Den bestod av ett fyrkantigt handvävt bomullskläda. Huvudklädet 
lades i trekant och banda direkt på huvudet långt fram I pannan 
och knöt: sedan I nacken. Vintertid knät man den under hakan - 
Ost blev varmare så. 

Dan kunde också bindas Över ett klutunderlag. 

Nuinara kallar man en sådan huvudbonad oftast för "rutig klutm'och 
dian kan användas både av gift och ogift kvinna. 

Cbarlotte 
Flo• 43 - 237 02 Älatp • 5•••cfrn - trl 040- 41.50 130 
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CHARLOTTE WEIBULLS DOCKCENTER 
G~AdoiNTorg45-21139hulmo 

n1040.235501 

SKÅNE 

SKÅNE, Torna härad  
Kluten 90 cm i fyrkant fållas med hålsöm och förses med spets på 2 sidor om broderat hörn. I1 1,5~ 
Broderiet utföres i engelska hål, langett och platt-söm med DMC nr. 20 
Bindes över valk. 
Kluten bör förses med monogram o årtal. 
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SKÅNE, Torna härad  
Kluten 1 m i fyrkant fållas ev. med hålsöm 
och förses med spets på 2 sidor om broderat 
hörn. 
Broderiet Utföres i stjälkstygn, plattsöm, 
engelska hål och bottensöm med DMC nr 20. 
Bindes över valk. 
Bör förses med initialer och årtal. 

SKÅNE 

CHARLOTTE WEIBULLS DOCKCENTER 
Gustav Adolfs Torg 45 - 211 39 Malmö 

Tel. 040.235501 

To NA 14A9- AD AD 
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SKÅNE 

CHARLOTTE WEIBULLS DOCKCENTER Gustav Adolfs Torg  45 - 211 39 Malmö Tel. 040.113234 
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SKÅNE, Torna härad 
SKÅNE Kluten 100 cm i fyrkant, fåll 2 cm helst med hålsöm dch förses med spets ev. 2 sidor om broderat hörn. 

Broderiet utföres i plattsöm o engelska hål med DMC nr 20 
Bindes över valk. 
Förse gärna kluten med monogram o årtal. CHARLOTTE WEIBULLS DOCKCENTER 

u~A~~-21139~ 
1.1(mo.num 
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SKÅNE, Torna härad  

Kluten 100 cm i fyrkant fållas 
med hålsöm och förses med spets 
på 2 sidor om broderat hörn. 
Broderiet utföres i engelska hål 
och plattsöm med DMC nr. 20. 
Bindes över valk 
Förse gärna kluten med monogram 
o årtal. 

CHARLOTTE WEIBULIS DOCKCEHTER 
Gueur Adol4 10,g 45 - 111 39 948 , 44 

1.1 040 13 55 01 



SKÅNE, TORNA HÄRAD 

Vit klut bunden över valk. 
Kluten 90-100 cm i fyrkant fållas med 
1,5 cm bred fåll i enkel hålsöm och 
förses med smal spets. 
Broderiet utföres i plattsöm o engelska 
hål med DMC nr 20. 

Bör förses med monogram och årtal. 

SKÅNE 

'1111114,VT5„1"".2t,` 
c'ZIMr°-"4 
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SKÅNE 

SKÅNE 
Torna härad 
Kluten 100 cm i fyrkant 
fållas med 1 cm bred fåll 
sydd med enkel hålsöm på 
två sidor och 
förses med spets. 
Broderiet sys med engelska hål, 
langettsöm, plattsöm och 
spindlar 
med DMC nr 20. 
Slingan i kanten kan utökas 
om man så vill till 3/4 
delar av sidorna. 
Bör förses med monogram och årtal. 
Bindes över valk. 

CHARLOTTE WEIBULLS DOCKCENTER 
Gustav Adolfs Torg 45 - 211 39 Malrn0 

Tel, 040. 23 5501 
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SKÅNE 

CHARLOTTE WEIBULLS DOCKCENTER 
Gustav Adolfs Torg 45 - 211 39 Malmö 

Tel. 040. 23 5501 
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sKANE 

CHARLOTTE WEIBULLS DOCKCENTER um.~Tevm-m2~ 
1..4040.23ssm 

SKÅNE , Torna hätad 

Kluten 100 cm i fyrkant fållas med hålsöm 
och förses med spets på 2 sidor om brodeiets 
hörn. 
Broderiet utföres i kedjesöm på vissa ställen 
i dubbla rader med DMC nr 20. 
Kluten bindes över valk. 
Fötse gärna kluten med monogram o årtal. 

A 1 



SKÅNE 

CHARLOTTE WEIBUUS OOCKCENTER 
Gu414, Adoll. Tona 45 - 21139 Malmö 

1.1. 040-235501 
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pKANE, TORNA HÄRAD  
Antik klut ca 150 år  SKÅNE 

Frk. Magnusson (f. 1926) kluthar följande data: 
Hennes mormors mor har ärvt den efter antingen 
sin mor eller sin svärmor båda födda i Skövde. 
Mormors mormor hade initialerna E.O.D. f. 1804 
Mormors farmor B. M.D. f. 1802 

CHARLOTTE WEIBULLS DOCKCENTER 
Gustav Adolfs Torg 45 - 211 39 Malmö 

Tel. 040.23 55 01 
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SKÅNE 

SKÅNE, Torna och Harjager härad.  

Kluten 100 cm i fyrkant fållas med hålsöm 
1,5 - 2 cm i bred. 
BroderiAt utföres i stjälkstygm, plattsöm 
och engelska hål med DMC nr 20. 
Kluten bindes över valk. 
Bör förses med initialer och årtal. 

CHARLOTTE WEIBULLS DOCKCEHTER 
Gualav Adolf, Torg 45 - 25 39 Malmö 

Tal. 040. 23 5501 
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SKÅNE, Torna och Harjager härad SKÅNE 

Kluten 100 cm i fyrkant fållas med hålsöm 1,5 - 2 cm bred. 
Broderiet utföres i stjälkstygn, plattsöm och engelska hål med DMC nr 20. 
Kluten bindes över valk. Bör förses med initialer och årtal. viammwmaumuuna 
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SKÅNE 

SKÅNE, TORNA HÄRAD  
Vit klut bunden över valk. 
Kluten 90-100 cm i fyrkant fållas med 
1,5 cm bred fåll i enkel hålsöm och förses 
med smal spets. 
Broderiet utföres i plattsöm o engelska hål 
med DMC nr. 20. 

CHARLOTTE WEIRULLS DOCKCEHTER 
G~Adolur.g o-21139~ 

T.1040.235501 

Bör förses med monogram och årtal. 
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LA 1:10 SKÅNE_ Charlotte Weibull 
TOR NA Box 43 - 232 02 Åkarp - Sweden - tel 040- 46 50 8 
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Hjärtevärmare från Dalby socken i Torna härad. Den har hämtat 
motiv fri3n flamskvävnaderna. Denna är virkad på vanligt sätt, 
men hjärtevärmaren kunde också virkas med hjälp av slynggaffel. 



Så här såg "hjärtevärmaren" ut. Det 
var en virkad sjal, km man lade över 
axlarna och knöt omlott runt midjan. 
Sjalen var av yllegarn och användes 
vinterhalvåret och kalla dagar i t ex 
kyrkan. Sjalen är praktisk och an-
vändbar även i våra dagar och finns 
att köpa hos Charlotte Weibull. 

Smycket är ett tröjspänne som håller 
ihop vinterjackan. 



FJRNINGOU 
SKÅNE 

CHARLOTTE WEIBULLS DOCKCENTER 
Gustav Adolfs Torg 45 - 211 39 Malmö 

Tel. 040.23 55 01 



En sorgdräkt från Torna härad 

Den märkliga 
"sorgefflukåpan" 
unik i sitt slag 

Bland Kulturens äldsta 
och märkligaste dräkter 
finns en "sorgekåpa" frän 
Torna härad - förmodli-
gen den enda i sitt slag 
som bevarats i hela 
landet. 

Det är en rundskuren kappa av 
svart vadmal med ok av brun 
sammet. Framkanter och ned-
erkant pryds av svart siden. Kap-
pan drogs över huvudet så tätt 
intill ansiktet att bara ena ögat 
syntes. 

Redan på 1500- och 1600-talen 
bar kvinnor i Nordeuropa en lik-
nande kappa på samma sätt upp-
dragen över huvudet. Den var 
särskilt vanlig i fuktiga kusttrak-
ter - t ex på Jylland och den 
svenska västkusten. 

Men det är bara i Skåne som 
den använts till sorgdräkt och 
levt sig kvar så länge. Den finns 
avbildad på en sörjande kvinna 
från Torna härad 1864. 
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MNADSBE.S.X.RI.VNING PÅ VÄST 
Neemenee~  

Dampa ev ylletyget. Pressa fodertyget. 

resas mellanläggen mot underkragen, flckplattorna och fram-
styckens.* kanter. 

firkstolpe.7r.3p langden och sy ihop kortsidorna. Inin.d och 

W.71,-r.kers. 1:icf.täppningen. Nåla. fast ena fickpisdelen mot markering-
n v,-re kant. Tråckla fast fickstolparna mot nedre kantmaricerinven. 
agg andra fickpisdelen kant i kant med fickstolpen och sy runt 

i c...krr.s.ifkrril.-1-er... Klipp upp markeringen och sick- .ack :I runt om. 
So i.i iid.w.pd.acielarria it avigan. Pressa ackstzlpen uppz.K.t, 
aNt kortsidorna rnot vast:...)n.S»y ihoP fickPåzen-

 

v axel- och sidsörarnar. Pressa isar. 

.k dH 1.-ggezi mot ritan och sy langa halaringningert till 
fid och pressa underlägsen mot avigan. 

ihop kragen. Vind och pressa. Sy fast kragen mot halsringningen. 

a a.",r - odoirt-yget och sy fast den. på van.stra foder fram-
at3.fckat. 
tits? foztrot:s =ni- och sidsömmar. Pressa isar. 

Sy ihop 74.2st :cl.: foder i armhilen. pressa isar V5r.nr:Iarr.r..cch -.rtard. 
Cr en smal stickning runt om ärrxinilen. 

''.3.1.7tfr mot underlägsen fram och stoffera det fazr. mc 
krage.: 1-Ity..z.nrr',11.3ningen. 

Vik in fållen :ida på vagt och fodor. Vik underlägsen mot rätan 
och sy 1 .2.r.g. Ifillinfien. Vänd och osesa hela fållen. Stoffera fast 
fodret. tf knapphål. Sy i kria-opar. Avpressa. 

Charlotte Weibull 
Bcx 4 3 • 232 02 'korp 'ni 040. 46 5080 



SKÅNE 
MANSDUKT 

VAST, randig red bomull i varpen 
och inslag av bomull i olika färger. 
Se särskild bilaga. 
YXOR, av gult mollskinn med bred 
lucka samt knäsprund. Knäppes med 
gula metallknappar. Även långa vita 
linnebyxor förekommor. (Sommardräkt-
en). 
KNABAND, monstervävda i flera c,lika 
17773-J77 
SKJORTA, av bomull eller linne med 
krage utsydd med hålsöm eller broderi, 
ärmlinningen prydd på- samma sätt. 

KALOTT, svart eller mörkblå, sydd av 
fem kilar (kilmössa) prydd med 
eller blå sidehkanter. 
STRUMPOR, vita stickade av ylle. 
SKOR, träskor eller svarta lågskor 
med spänne i tenn eller silver. 
SMYCKEN, krac- och ärm- och väst-
knappar av tenn eller silver. 

Du kan erhålla både materialpaket med 
sömnadsbeskrivningar och mönsterpåsar 
med information om de olika dräkt-
delarna. 

Charlotte Weibull 
Box 43 • 332 01 Älorp • Sw.drn - lel 040- 465080 
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CHARLOTTE WEIBULL 
LILLA TORG - 211 34 MALMO 

1:0215tavd. Lel. 040-1239 42 

Butik NT 040-35501 



En blå långrock,. inspirerad av franskt militärmode 

Långrock 
Plagget är en gåva av kyrko-

herde J Härstedt i Fjelie, en av 
ledamöterna i Kulturens första 
styrelse. Han skänkte bl a också 
en blå långrock med blanka 
knappar - inspirerad av det 
franska militärmodet. 

Liksom sorgkappan visar lång-
rocken på skåningarnas konser-
vativa inställning till modets väx-
lingar. Dräkter som blivit omo-
derna i andra delar av landet 
kunde i Skåne vara i bruk ett helt 
sekel senare. 

Långrocken var högsta mode 
bland rika bönder på sent 1600-
tal och tidigt 1700-tal. Den var 
klarare blå än de äldre nästan 
svartblå rockarna och hade mer 
renodlad design.  med paraply-
veck i sidorna och söm mitt bak. 

I Skåne fanns den kvar in på 
1800-talet långt efter det att den 
karolinska kostymen tagit över 
längre norrut. 

Bland bönder förr i tiden var 
det karlarna som först. lade sig till 
med det nya modet. Moderiktiga 
kläder var "status" i kyrkan och 
på fester. 

Under 1500-talet var skåning-
arna på allvar med i modesväng-
en. Då upplevde landskapet en 
högkonjunktur med stigande pri-
ser på jordbruksprodukter. 

På den tiden spreds den spans-
ka renässansdräkten över hela 
Västeuropa. I Skåne och särskilt 
på Österlen inspirerade den till 
de praktfullaste folkdräkter vi 
har i landet. 
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