
SKÅNE 

GÖINGE HÄRAD 

GILLESDRÄKT: 
I dräk ten i ngår: Grön 
k j ol av ylle, längd 
20-25 cm från golvet. 
Li vstyck e av si denbrok ad, 
monterat med si lverbårder. 
Blus av vi t bomull med 
k rage av tunt li nne, prydd 
med en blomrank a eller med 
h ålsömmar. 
Smyck e: h alsk napp, särk -
si lver och  tri llek ors. 
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 an-
vändas av både gi ft och  
ogi ft. 
Svarta strumpor samt svarta 
lågsk or utsmyck ade med 
si lverspännen eller blå 
si denrosetter. 

Gi llesdräk ten är bara en vari ant av Göi nge-
dräk ten. Dräk tsk i ck et vari erade nämli gen i nte 
bara geografi 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 nformati on om övri ga vari anter. 

DRÄKTSKICKETS UPPLÖSNING  
Under första h älften av I800-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. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Chartoite eibult 
Boa 43 - 237 02 i k k arp • Seden - tel 040 - 4 50 80 
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SKÅNE, ÖSTRA i rWi  HÄRAD 

Krage 

Bredd 14 cm 

Fållas med 2 cm bred fåll med enk el h ålsöm. 

Broderi et utföres med plattsöm,och  gles 

langett med DMC nr 20. 

SKÅNE 

CHARLOTTE WEIBULL 
~CM-RO • VI 34 M4.11.10 

DoSk Icev4.1.1.610•123941 
43 tOr010.35$01. 



SKÅNE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SKÅNE 

Göinge härad  

Mönster till krage. 

14 cm bred, 39 cm lång. 
3, 5 cm fåll med enkel halsöm. 
2 cm . tyllspets i kanten.' 
Sömnadssätt plattsöm och hål samt tyllinfällningar. CHARLOTTE WEIBULL 

4.1~116 • 211 31 MAUACI 
Drdlnred. I.I.OI2312 



SKÅNE, GöINGE HÄRAD  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
SKÅNE 

KRAGE  

Kragen 12 - 13 cm bred fållas med langett 

eller 3 cm bred fåll. 

Broderiet utföres i stjälksöm, plattsöm 

och engelska hål med DMC nr. 20. CHARLOTTE WEIBULLS DOCKCENTER 
Gustav Adolfs Torg 45 - 211 39 Malmö 

Tel. 040 - 235501 

Charlotte Weibults Dochcenter 



GÖINGE HÄRAD  

Krage 

Kragen sys med dubbelt tyg med spets i kanten. 

Broderas med mycket täta kedjestygn. 

CHARLOTTE WEIBULL 



GÖINGE HÄRAD  

Krage 

Bredd 10 cm 

Längd 48 ." 

Plattsöm inuti fr 

efterstygn runt" -' 

Hål med tränsar raktxt. 
över. 

Platta 

Fåll 

Spets 

CHARLOTTE WEIBULL 



SKANK 

SKÅNE WINGE HÄRAD  

Mönster ti ll damk rage 

Fåll 0,3 cm 
Spets 3,0 " 

Broderas med stj älk stygn, platt-

 

söm o engelsk a h ål med delat moli nå-

 

garn. 
CHARLOTTE WEIBULL 

IVO% V V 211 34 MALMA° 
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CHARLOTTE WEIBULIS DOCKCEHTER 
Gustav Adolfs Torg 45 - 21139 Malma 

Tel. 040-235501 

SKÅNE, ÖSTRA GÖINGE HÄRAD 

KRAGE 

Kragen 181Ci vzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-,bred färdi g 

Fåll 2,5 cm sys med enk el h ålsöm 

Broderi et utföres i  plattsöm, engelsk a h ål 

och  tylli nfällni ngar. 

1 



SKÅNE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CHARLOTTE WEIBULLS DOCKCEHTER 
Guatav Adolf. Torg 45 - 211 39 Malmö 

1-4/. 040.23 5501 

SKÅNE, ÖSTRA GÖINGE h ärad  

Mönster ti ll k rage  

Bredd 18 cm 

Längd 36-45 cm 

Fåll 3 cm 

Sömnadssätt: Bladen sys med gles plattsöm med 

en rad stj älk stygn i  mi tten. Blommorna sys i  

langett med myrgåpg i  mi tten. Stj älk en sys med 

k edj estygn. 

Broderas med DMC nr 20. 

Ch arlotte Wi ei butts Dock center 



Broderi  ti ll blus Rank an sys på axeln. 

Broderi  ti ll blus Broderi  ti ll rosett  
band 

2 st.. 26 cm brett 
50 cm långt. 
Bandet ~k as ti ll 
5-7 cm och  sys fast 
i  fyrk antens motsatta 
h örn. 

100 cm k )(.5 

Broderi erna sys med DMC No 20 
Bladen sys med gles plattsöm med 
en rad stj älk stygn i  mi tten. 
Blommorna sys i  langett med myr-
gj i ng i  mi tten. Stj älk en sys med 
k edj estygn. 

7-läNese. s M p\SZTA\-
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CHARLOTT! WEIBLILL 
LILLA LOJO 111 3.1 mAIMU 

040 • 12310 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
kon 1•1. 040.31101 

1 rank a på var si da 
sprundet. 

SKANK 

cr7 

SKÅNE Östra  6, :rad  

Broderi  ti ll blus och  rosettband för vi t k lut.- den gi fta k vi nnan. 
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SÄRK (Kvi nnoplagg) ÖSTRA SKÅNE 
Li nne (GÖINGE) 

Sk ala 1:1,1:10 Ägare: Broby Hembygdsföreni ng Arb.blad 1:13 

UPPLYSNINGAR 
OM PLAGGET 

MATERIAL 

Du h ar valt ett mönster på en särk  som fi nns på 
Broby Hembygdsmuseum. Särk en är från 1831 och  märk t - 
H 0 D. Den är sk änk t av Si gri d Olsson Ti ngh äll,Broby. 
Förmodli gen k ommer särk en från Göi nge h ärad. 

Särk en k an användas ti llsammans med förk läde och  
ruti g k lut eller ti ll Di n Göi ngedräk t. 

Särk en är sydd av li nne i  följ ande k vali teter: 

NEDERDEL: Varp: 20 tr/cm 
Inslag: 20 tr/cm 

BÅL OCH ÄRMAR: Varp: 30 tr/cm 
Inslag: 34 tr/cm 

FODER: Varp och  i nslag: 11-13 tr/cm tyget är oj ämnt 

KRAGE: Varp: 28 tr/cm 
Inslag: 22 tr/cm 

ÄRMLINNING: Varp: 2.5 tr/cm 
Inslag: 23 tr/cm 

Försök  att h i tta så snarli k a li nnek vali teter som 
möj li gt. Använd ev. samma tyg ti ll k rage och  
ärmli nni ngar. 

TRÅD: LINTRÅD 16/2 ti ll k näppni ng 
20/2 ti ll nederdel 
60/2 ti ll överdel och  broderi  

Rosa tunnt bomullsgarn ti ll monogram och  årtal 

2st vi ta porsli nsk nappar, 1,1cm i  di ameter, 4 h ål 

STORLEKS-
ANPASSNING 

Kontrollera ärmlängden samt vi dden på k rage och  
ärmli nni ng och  anpassa dessa efter personli ga mått. 
Bålen bör sluta ca 3cm ovanför Di n mi dj a. 
Särk en bör vara så lång att den slutar 10-15cm från 
golvet när Du h ar sk or på. 
Om bålen är för snäv beräk na ca 5cm rörelsevi dd. 

FÖRBEREDELSER Krymp tyget (lägg det i  en gryta med vatten och  låt 
k ok a upp). 
Kli pp ti ll delarna enli gt ti llk li ppni ngssch emat. 
Lägg ti ll lcm för sömsmån på alla delar, utnyttj a 
stadk ant där det går. OBS 1 framk anten ca 2cm sömsmån. 

VAXA ALLTID TRÅDEN 
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Sk ala 1:1,1:10 

SÄRK (Kvi nnoplagg) ÖSTRA SKÅNE 
Li nne (GÖINGE) 

Ägare: Broby Hembygsföreni ng Arb.blad .1 

SY SÅ HÄR:  

ÄRMSPJÄLLETS 1. Lägg ärmspj ället räta mot räta med ärmen 
ISÄTTNING enli gt sk i ss. 
SAMT ÄRMSÖMMEN 

2. Sy sträck an C - G med efterstygn från ärmen 
(efterstygnens rätsi da sk a li gga på ärmen). 
3-4 stygn/cm. 

3. Vi k  ärmen så att D på ärmspj ället sammanfaller 
med D på ärmen och  sträck an G - E sammanfaller 
med G - F. 

4. Sy sträck an D - G med efterstygn från ärmen. 
3-4 stygn/cm. 

5. Fortsätt sy ärmsömmen men lämna ti llsvi dare 
ca 10cm öppet nedti ll. 

6. Kli pp sömsmånerna ti ll lagom bredd, Färdi g 
fällsöm sk a vara 0,4cm bred. 

7. Fäll sömmarna mot ärmspj ället, fäll ärmsömmen. 
Sy med 3 fållstygn/cm. 

8.-s'Sy andra ärmen li k a. 

KOMMENTAR: En söm på vänster ärmspj äll är öppen, 
sömsmån 0,4cm. 

VECK UPPTILL 
PÅ ÄRMEN 

9. Mät ut veck plattan mi tt på ärmen. 

  

10. Lägg 3 efterveck  på varj e si da om veck plattan. 
SE DETALJ 
Arb.blad 2:11 

 

Veck en sk a vara 0,6-0,7cm breda och  0,7cm dj upa, 

  

11. Tråck la veck en. 

SÖMNAD AV KRAGE 12. Brodera 
Sy även 

k ragen enli gt anvi sni ngarna på arb.blad Y:/2 
efterstygnsraden på k ortsi dorna. OBS. 

efterstygnen sk a endast synas på rätsi dan. (Det 
är enk last om Du vi k er i n sömsmånen och  syr i  
dubbelt tyg.) 

PRYDNADSSÖMMAR 13. Brodera blomrank orna längs bålens framk anter 
PÅ BÅLEN enli gt anvi sni ngarna på arb.blad g:/1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

COPYRIGHT 
Helen Eri k sson 

281 00 HÄSSLEHOLM 
Tel 0451 ,q' 5? 



SÄRK (Kvi nnoplagg) ÖSTRA SKÅNE 
Li nne (GÖINGE) 

Sk ala 1:1,1:10 Ägare: Broby Hembygdsföreni ng Arb.blad 

ÄRMENS 14. Lägg ärmen räta mot räta med bålen. 
FASTSÄTTNING 
VID BÅLEN 15. Sy i h op ärm och  bål med efterstygn. 

16. Pressa i sär sömsmånen. 

17. Kli pp av sömsmånen på ärmen ti ll ca 0,5cm. 

18. Vi k  i n ärmens sömsmån ti ll en 0,3cm bred fåll, 
försök  få i n trask anterna över veck en. 

19. Sy fast fållen med 3-4 fållstygn/cm. 

SIDSÖMMAR 20. Sy si dsömmarna på bålen med efterstgn och  k li pp 
av sömsmånerna ti ll ca 0,5cm, (sömsmånerna 
k ommer att dölj as av fodret). 

FODER 21. Vi k  i n sömsmånen längs fodrets ärmar och  rygg. 
,Tråck la ev. 

22. Kli pp av sömsmånen ti ll 0,5cm. 

23. Sy fast fodret 0,2cm i n på bålen, längs ärmh ålet 
- sträck an C - D. Sy med 3 fållstygn/cm som går 
i genom både sömsmån och  båltyg och  syns som en 
pri ck sti ck ni ng på rätsi dan. 

24. Sy fast fodret i  si dorna genom att lägga 
bak styck et över framstyck et. Sy med 2-3 fållstygn/cm 
som i nte sk a synas på rätsi dan. 
SE DETALJ arb.blad zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAF070 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn 

FRAMKANT 

 

25. 

SE DETALJ 

 

26. 
Arb.blad 3-13 

   

27. 

  

28. 

  

29. 

Kli pp av sömsmånen på fodret. 

Vi k  i n bålen ti ll en 1,5cm bred fåll som går 
runt fodret. 

Sy fast fållen med 4 fållstygn/cm som sk a synas 
på rätsi dan. 

Sy en efterstygnsrad från rätsi dan 0,2cm från 
k anten. Sy i genom alla tyglagren. 7-8 Stygn/cm. 

Lägg framstyck ena räta mot räta och  k asta i h op 
framk anterna från avi gsi dan, ca 11-12cm. 6 stygn/cm. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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SÄRK (Kvi nnoplagg) 
Li nne 

ÖSTRA SKÅNE 
(GÖINGE) 

Sk ala 1:1,1:10 Ägare: Broby Hembygdsföreni ng Arb.blad  

KRAGENS 30. Lägg k ragen räta mot räta med bålen. 
FASTSÄTTNING 

31. Kontrollera att k ragen bli r 10cm h ög. 
SE DETALJ 
Arb.blad 9:1 32. Sy fast k ragen med efterstygn. 

33. Kli pp av sömsmånen ti ll 0,5cm. 

34. Vi k  upp k ragen. 

>5. Sy en efterstygnsrad 0,2cm från k anten,6 stygn/cm. 

36. Vi k  i n sömsmånen på i nnerk ragen och  k li pp av 
ti ll 0,5cm. 

37. Sy fast k ragen med fållstygn på i nsi dan. 

38. Sy en efterstygnsrad 0,5cm från k anten (ovanför 
sömsmånerna). 6 stygn/cm. 

39. Vi k  i n sömsmånen på k ortsi dorna och  k li pp av 
ti ll 0,5cm. 

40. Sy i h op k ortsi dorna med k aststygn, 4-5/cm. 

41. Sy en efterstygnsrad i  k ragens överk ant, 0,2cm 
från vi k ni ngen, 6 stygn/cm. 

KOMMENTAR: På orgi nalet h ar k ragen sprättats av 
och  vänts så att k ragen bli vi t li ggande. 

ÄRMSPRUND 42. Justera ärmlängden, ärmen bör "blusa" ca 5cm. 

43. Mät av 8cm nedti ll i  sömmen för sprund. 

44. Vi k  i n en fåll längs sprundet som är 1,2cm vi d 
ärmli nni ngen och  smalnar av uppåt ti ll 0,2cm. 
(0,5cm sömsmån vi d bredaste stället.) 

45. Sy fast fållen med 4-5 fållstygn/cm. 

COPYRIGHT 
Helen Eri k sson 

281 00 HÄSSLEHOLM 
Tel. 0451 - 181 62 



Sk ala 1:1,1:10 

RYNKOR NEDTILL 
PÅ ÄRMEN 

SÄRK (Kvi nnoplagg) ÖSTRA SKÅNE 
Li nne (GÖINGE) 

Ägare: Broby Hembygdsföreni ng Arb.blad 1" 

46. Sy 3 rynk trådar med 0,5cm mellanrum mellan 
fållarna. Rynk trådarna sk all tas bort när 
arbetet är färdi gt. 

KOMMENTAR: Om Di tt li nne h ar 30 trådar/cm k an Du 
sy rynk orna öyer 10 trådar, 5 över och  
5 under. 

47. Rynk a i h op ti ll lagom vi dd. 

SÖMNAD OCH 48. Vi k  i n sömsmånen zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApå ärmli nni ngens långsi dor, 
FASTSÄTTNING AV (E - F). 
ÄRMLINNING 

SE DETALJ 
Arb.blad 6 :/ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-t-  Fo -7o 

49. Kli pp av sömsmånen ti ll 0,4cm. 

50. Sy fast ärmli nni ngen med fållstygn både 
rätsi dan och  avi gsi dan. 5 fållstygn/cm 
si dan och  3-4/cm på avi gsi dan. 

På 
på rät-

 

51. Vi k  i n och  k li pp av sömsmånen längs de rundade 
h örnen. 

52. Sy i h op k ortsi dorna med k astsygn. 

53. Sy efterstygn runt ärmli nni ngen enli gt detalj . 

COPYRIGHT 
Helen Eri k sson 
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Sk ala 1:1,1:10 

RYNKOR 
UPPTILL 

SÄRK (Kvi nnoplagg) ÖSTRA SKÅNE 
Li nne (GÖINGE) 

Ägare: Broby Hembygdsföreni ng Arb.blad zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA:2 

54. Sy i h op de 3 våderna med 4 efterstygn/cm. 

55. Kli pp av sömsmånerna och  fäll sömmarna. 
Fällsömmarna bör bli  ca 0,5cm. 

KOMMENTAR: Utnyttj a stadk ant där det går, sömsmån 
0,2cm. På orglnalet h ar alla sömmarna 
stadk ant. 

56. Sy 3 rynk trådar med 0,5cm mellanrum uppti ll på 
våderna. Lämna 8,5cm slätt i  varj e si da, se 
arb.blad 

NEDERDEL 

VÅDERNAS 
SAMMANFOGNING 

Hfltk ,) 
KOMMENTAR: Om Di tt li nne(20 trådar/cm k an Du sy 

enli gt följ ande; 

FRAM: Sy rynk orna över 10 trådar, 5 över och  
5 under. 

BAK: Sy rynk orna över 8 trådar, 4 över och  
4 under. 

 

57. 

58. 

LINNING 59. 

SE DETALJ 

 

Arb.blad 7:/2 60. 

 

61. 

SAMMANFOGNING 62. 

 

63. 

Helen Eri k ssor 
281 00 HÄSSLEHf 
Tel. 0451 ,>. 

Vi k  i n 0,5cm sömsmån på bål och  foder (mot 
varandra). 

Lägg bålen räta mot räta med nederdelen. 

64. Sy i h op bål och  nederdel från avi gsi dan med 
k aststygn.4 stygn/cm. 

Rynk a i h op ti ll lagom vi dd, (24cm fram, 33,5cm bak ). 

Knäpp rynk orna enli gt detalj  arb.blad 7:i l zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-i-F07 
OBS Sy med dubbel tråd. 

Vi k  i n sömsmånen längs li nni ngens långsi dor och  
k li pp av ti ll 0,4cm. 

Sy fast li nni ngen runt nederdelens överk ant. 
Sy med ett fållstygn i  varj e rynk a både på 
rätsi dan och  avi gsi dan. 

Sy en efterstygnsrad 0,1cm från k anten, genom 
alla tyglager. 5 stygn/cm. 



SÄRK (Kvi nnoplagg) ÖSTRA SKÅNE 
Li nne (GÖINGE) 

Sk ala 1:1,1:10 Ägare: Broby Hembygdsföreni ng Arb.blad J!/ 

FÅLL NEDTILL 65. Anpassa särk ens längd enli gt storlek sanpassni ngs-
anvi sni ngarna. 

66. Fålla upp särk en med en 0,3cm bred fåll. Sy med 
4 fållstygn/cm. 

MONOGRAM OCH 
ÅRTAL 

67. Sy ett monogram på nederdelens h ögra si da och  
årtal på vänster si da. Sy med k orsstygn och  
stj älk stygn enli gt detalj  arb.blad /3:/3 7-/76-70 
Försök  h i tta så snarli k a bok stäver och  si ffror 
som möj li gt. Monogrammet sys med 3 bok stäver, 
förnamn, faderns förnamn och  dotter. 

KNAPPAR OCH 
KNAPPHÅL 

68. Sy 2 k napph ål på k ragen och  ett k napph ål på varj e 
ärmli nni ng enli gt detalj  arb.blad 9%/3 C :/.1 
Sy k nappar i  ärmli nni ngarna. 

HELEN ERIKSSON 1988 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

COPYRIGHT 
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EFTERSTYGN 

FÄLLSTYGN 

FÖRKLARINGAR TILL STYGN OCH SÖMSÄTT M.M. 

Sy, uppi från och  ned. Sti ck  ner nålen i nti ll föregående 
stygn och  upp i gen en bi t framför tråden. 

Sti ck  ner nålen i  tyget och  sy.. snett åt vänster. Sy genom. 
alla tyglagren. Stygnen sk a, vara li k a på rät- och  avi gsi da. 

Sy i h op tyglagren med efterstygn. Kli pp av sömsmånen med 
sy eftersty(mens avi gsi da ti ll angi ven bredd. Vi k  den bredare 

sömsmånen runt den avk li ppta. Sk rapa. Fäll ned sömsmånerna. 
(gg Sy med fållstygn. 

    

NUGGOR (ex.) Drag ut en eller flera trådar i  vi k ni ngen. Sy med efterstygn 
om läMpli gt antal trådar. Vi k . Sy en efterstygnsrad ett par 
trådar nedanför de utdragna. Sy med k aststygn mellan efter-
stygnen över k anten, drag åt h årt så att små uddar bi ldas. 

               

               

               

               

               

               

               

               

                

                

                

                

                

                

RYNKTRADAR Sy med förstygn så många rader som,  är angi vet på mönstret. 
Fäst trådarna väl i  börj an. Raderna måste vara paralella. 
Dra i h op rynk parti et så att rynk orna pack as. Låt vi la. 
Dra ut ti ll önsk ad bredd. 

KNÄPPNING AV 
RYNKOR 

Rynk orna sys i h op 2 och  2 med stegvi s förflyttni ng, med t.ex. 
stj älk stygn, k edj estygn eller någon form av prydnadssöm. Pä 
rät- eller avi gsi da enli gt mönstret. 

FÄLLSÖM 

Sy som när du syr efterstygn. 

COPyRIGH.) 

Helen Eri k sson 281 00 HÄSSLEHO"4 Tel. 0451-181 8:-'  



Bild. 13. Rynkesärk, Östra Göinge härad, från 1842. 
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ANTIKA LIVSTYCKE 

0./1 GO/ NGE 0.A GO/NGE_ 0:A GÖINGE 0A GÖ//VGE 
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SA MMET,33A,',2 BLOMMIGT KANTBAND 5/I_VERBÅRD SILVERBÅRD 

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 och  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. 

Cbarlotte ei butts Doch enter 
Gustav Adolfs Torg 45 - 211 39 Malmö - tel 040 - 11 32 34 

Postgi ro 53 62 99-1 Bank gi ro 263-4913 



Inittn111111 

GÖINGE 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 aqer 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 ar!oi te Wei butt 
Boa 43 '237 02 Åt•tp • - lei  040- -4t 50 80 
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Ö GÖI NGE HÖGTI DSDRÄKT 

LI VSTYCKE I  GRÖNBLOMMI G BROKAD MED SI LVERBÅRDER 

KLUT OCH SKJORTA PRYDDA 

MED HANDGJORDA SPETSAR 

- -

 

GRON VECKAD ELLER GAUFF.  KJOL 

MED SVART SAMMETSBAND 
4 

FÖRKLÄDESTYG -  BRODERI  



Ö.GÖINGE HÅRAD, SKÅNE 

Danspar från Ö.Göi nge h ärad. 

OBS! Det är felak ti gt att använda 
brudli st ti ll det randi ga 
förk lädet. 

Broderi  på k rage: si nglad h ålsöm, 

lj usgull eller tunn mollk rage med 

vi tbroderi . 



FÖRKLÄDE: 

VÄVBRED: 95 - 100 cm 

SKED: 90/10 rör 

INSLAG: 30 i nslag/cm 

I bi fogad förk lädesprov h ar vi  
använt 20/2-trådi gt bomullsgarn 

Inslagsordni ng enli gt nedan. 

3 i nslag mörk blått 22 i nslag rött 

SKÅNE, Ö. GÖIh SE HÄRAD 

rött 
mörk blått 

Rosengång 
24 i nslag rött o vi tt 
3 fl mörk blått 
3 rött 
3 It mörk blått 

22 I/ rött 
3 vi tt 
3 svart 
3 rött 
3 gult 
3 rött 
3 svart 
3 vi tt 

22 rött 
3 grönt 
3 rött 
3 vi tt 
3 It mörk blått 
3 rött 
3 mörk blått 
3 vi tt 
3 rött 
3 grönt 

22 rött 
3 vi tt 
3 svart 
3 rött 
3 gult 
3 rött 
3 svart 
3 vi tt  

3 " mörk blått 
3 " rött 
3 " vi tt 
Rosengång. 

24 i nslag rött o mörk blått 
J II vi tt 
3 n rött 
3 II mörk blått 

22 II rött 
3 I/ grönt 
3 Il vi tt 
3 Il rött 
3 II mörk blått 
3 Il rött 
3 er vi tt 
3 ge grönt 

22 II rött 
3 11 vi tt 
3 II svart 
3 i , rött 
3 II gult 
3 Il rött 
3 II svart 
3 II vi tt 

22 II rött 
3 II grönt 
3 It vi tt 
3 II rött 
3 II mörk blått 
3 II rött 
3 ,, vi tt 
3 II grönt 

22 II rött 

CHARLOTTE WEIBULL 
LILLA TORG - 211 34 MALMÖ 



Prover på förklädestyger 

SKÅNE  

Göinge härad 



CI-LA.R.L.O'TT E WE I 
BOX 43, 232 02 ÅKARP 
TEL_ 040- 46 gn 

ARBETSBESKRIVNING FÖR RANDIGT FÖRKLÄDE  

Material: Tyg 1 meter, 3 m förkläciesband, 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 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 - 237 02 Åk erp - Sw•den - tel 040- 46 50 80 



CHARLCITTEWEIEWU 
511.1044~... 21) 14 MALM, 

Drök k ard. 144 140•,239 42 

SKÅNE 

11.464.1.1~1.4 

Prov på h andvävd bandli st. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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SKÅNE, Östra Göi nge h ärad 
HÖGTIDSFÖRKLÄDE  

FÖRKLÄDETS LÄNGD 10 cm k ortare än k j ol 

bredd 90-100 cm 

Bandets längd 2 m 

bredd 3 cm dubbelt 

Mi dj a 35-50 cm 

Fåll 25-30 " 

Fållen sys med enk el h ålsöm 

Broderi et utföres i  myrgång, langettsöm, platt-

söm och  k edj esöm med DMC nr 20. 

Bör förses med monogram och  årtal vid broderiets 
b ändar. 

Handvävd bandli st 3 m lång bi ndes runt 

mi dj an med rosett framti ll. 



35-50 cm 'd 

25-30 cm 

Midja 

Fåll 

CHARLOTTE WEIBULL 
- 111 31 1441.0 

Drålttord, lel. 040-12 3942 

h å,'"  

Prov på handvävd bandlist. 

-.—

 

SKÅNE, Ö. GÖINGE HÄRAD  

HÖGTIDSFÖRKLÄDE  

Förklädets längd 10 cm kortare än kjol. 

bredd 90-100 cm 

Bandets längd 2 m 
11 bredd 3 cm dubbelt 

Fållen sys med enkel hålsöm. 

Broderiet utföres i plattsöm och små, små kedjestygn 

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 

111.1111111~~ffill 



SKÅNE 

 

S /(ÄNE 

ÖGÖIKG 
CHARLOTTE vvEi nuu 
1.1034~' all 34 /5,1,1C1 

Dräk  'ord, lol. 12,,2 

 



MATERIAL TILL Ö.GOINGE I- GTIDSFÖRKLÄDE  

Mörkblått förkläde styg Bredd 80-85 cm Längd 100 C1n. 

Mörkblått förkläde styg till linr. ng 80 cm x 8 cm x 2 

Udclkantad guldbård 145 cm 

Mellanspets guldbård 90 cm 

Svart brett sammetsband 90 cm 

1 docka vitt DIVIG garn nr 1.)L_Inc. noige 

1 docka grönt 369 

1 docka guld 834 

1 docka brunt 840 

1 docka orange If 947 

1 docka gult 443 

1  docka beige 644 

Mönster, påritning och hopplo 2kning 
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SKÅNE  

Östra Göi nge 

Förk läde 

Materi al 

Broderi et utföres i  stj älk söm, 
plattsöm, k edj estygn, k nutsöm 

- och  -flätsöm. 

SKÅNE 

clunwnwei stnt 
•TIMMITTIC5 34 MALM" 

Mk tavd. tel.U0-1239T2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CHARLOTTE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAWEIBULL 
L, AD 



CHARLOTTE WEIBULLS DOCKCENTER 
Gustav Adolfs Torg 45 - 211 39 Malmö 

Tel. 040. 23 55 01 

-r̀ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SKÅNE 

CHARLOTTE WEIBULL 
LAD i i  



SKÅNE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CHARLOTTE WEIBULLS DOCKCENTER 
Gustav Adolfs Torg 45 - 211 39 Malmö 

Tel. 040 - 23 5501 
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SVART SAMMETSBAND 

BRODERI zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SKÅNE 

 

SKÅNE 

Ö.GÖ1NGE 
CHARLOTTE WEIBULLS DOCKCENTER 
Gustav Adolfs Torg 45 - 211 39 Malmö 

Tel. 040 - 23 55 01 
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SKÅNE 

CHARLOTTE WEIBULLS DOCKCENTER 
Gustav Adolfs Torg 45 - 211 39 Malmö 

Tel. 040 .23 55 01 



SKÅNE 

CHARLOTTE WEIBULLS DOCKCENTER 
Gustav Adolfs Torg 45 - 211 39 Malmö 

Tel. 040- 23 55 01 
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CHARLOTTE WEIBULLS DOCKCENTER 
Gustav Adolfs Torg 45 - 211 39 Malmö 

Tel. 040.23 55 01 A -R 



SKÅNE  

Östra Göi nge 

Förk läde 

Materi al 

Broderi et utföres i  stj älk söm, 
plattsöm, k edj estygn, k nutsöm 
och  flätsöm. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SKÅNE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CHARLOTTE WEIBULLS DOCKCENTER 
Gustav Adolfs Torg 45 - 211 39 Malmö 

Tel. 040 - 23 55 01 
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SKÅNE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CHARLOTTE WEIBULLS DOCKCENTER 
Gustav Adolfs Torg 45 - 21139 Malmö 

Tel. 040. 23 55 01 

SKÅNE Östra Göi nge Li st 

Materi al: 

Rött ylletyg 16x180 cm. av-
smalnande mot mi tten ti ll 
11 cm. Kantas med svart ylle-
band runt om och  med svart 
k avelfrans på båda ändar 
38-40 cm. upp. 
Broderi et utföres med: 
k edj esöm, stj älk stygn, platt-
söm och  sch attersöm, prydes 
med si lverbårder. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAD 



ULLS DOCKCENTER 
45 - 211 39 Malmö 

.23 55 01 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

`DVAR-T 11,\/ 'RAMS 

6L.A0 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

KANE 



SKÅNE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CHARLOTTE WEIBULLS DOCKCENTER 
G.~~-1-m45-21139m.h. 

-W.040.235501 

SKÅNE, GÖINGE HÄRAD 

Li sten färdi g 265 cm lång av rött k läde 
Kantas med gröngult band. 

Prydes med släta si lverbårder och  guld-

spets. Hj ärtan av sammet eller fi lt i  

mörk brunt. 



1-i t.JVI.JOKL-ÄIDE delbar-  1-i l..J\IL.J1DIDIJK 

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

Den bastod av ett fyrk anti gt h andvävt bomullsk läda. Huvudk lädet 
lades trek ant och  bandå di rak t på h uvudet långt fram I pannan 
och  k nöts sedan I nack en. Vi nterti d k nöt man den under h ak an - 
det bl•v varmare si . 

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

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

Cbartoitc 
boa .43 - 937 07 Al atp - 5.-edenk l 040-4/.1080 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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SKÅNE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CHARLOTTE WEIBLILLS DOCKCENTER Gustav Adolf. Torg 45 - 21139 Malmö Tel. 040.235601 

SKÅNE. ö. WINGE HÄRAD  

Klut 100 cm i  fyrk ant fållas med 2 cm bred fåll 

ev. enk el h ålsöm. 

2 band 60 cm långa 

24 " brett färdi gfållat. 

Fållas med 2 cm bred fåll ev. h ålsöm och  förses 

med spets 

Broderi et utföres i  langettsöm, plattsöm, o 

(engelsk a h ål), med DMC nr. 20 

Bör förses med monogram o årtal. 

Bi ndes över valk . 



SKÅNE östra Göi nge h ärad  

Rosettk lut 

Kluten 100 cm i  fyrk ant. 

Bandets längd 125 x 22 cm. 

Fållas med 1.5 - 2 cm h ålsöm. Kan även förses med spets 25 
upp på si dorna av bandets ändar. 

Broderi et utföres i  plattsöm och  k edj estyng med DMC nr 20. 

Bör förses med monogram och  årtal. 

Bi nd zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SKÅNE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

In TT T\I 
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Cal CHARLOTTE WEIBUILS DOCKCENTER 
Guslaw Adolf. Torg 45 - 211 39 Malmö 

Tal. 040.23 SS 01 



SKÅNE östra  („,., h rad 

Broderi  ti ll blus och  rosettband för vi t k lut.- den gi fta k vi nnan. 

.G2 

Broderi  ti ll blus Rank an sys på axeln. 

Broderi  ti ll blus 

1 rank a på var si da 
sprundet. 

Broderi  ti ll rosett  
band 

2 st. 26 cm brett 
50 cm långt. 
Bandet ~k as ti ll 
5-7 cm och  sys fast 
i  fyrk antens motsatta 
h örn. 
F9P_I<A.N-r-Q.N zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAoo CO( 

Broderi erna sys med DMC No 20 
Bladen sys med gles plattsöm med 
en rad stj älk stygn i  mi tten. 
Blommorna sys i  langett med myr-
gång i  mi tten. Stj älk en sys med 
k edj estygn. 
116 Q_ s M « tp NAINAN o'ARTAL 

SKANK 

CHARLOTTE WEIBULL 
OILA TORG • 211 31 ;RAMO 

Gra terd. 1.1. •310• 12 31•12 

k alk  Ml. 010.333 01 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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SKÅNE 

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

CHARLOTTE WEIBULLS ROCKCEHIER 

Gustav Adolfs Torg 45 - 211 39 Malmö 

Tal. 040.235501 

SKÅNE, Gärds o S. Göi nge h ärad 

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

It 60 " långt Tt 

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

Bi ndes över valk  



SKÅNE 

CHARLOTTE WEIBULL 
13364441~- - 211 34 4444440 

etta.d. 040•1222 
14"-1•11.0043301 

SKÅNE, GÖINGE HÄRAD 

Vi t k lut  

Kluten 90 cm i  fyrk ant fållas ev. med smal 
h ålsöm. 
Banden 30 em brett, 60 cm långt. 
Broderi et utföres i  plattsöm, engelsk a h ål 
och  tylli nfällni ngar med DMC nr 20. 
Bör förses med monogram och  årtal på k lut-

 

sni bben. 

Bi ndec över valk . 
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SKÅNE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SKÅNE 
Göinge härad  

Rosettklut  

Kluten 90 cm i fyrkant fållas med 5 mm fåll på 
två sidor och 2 cm fåll enkel hålsöm på två 
sidor. 
Banden 28 x 70 cm, fällen 4 cm på långsidorna, 
17 cm på kortsidorna sys med enkel hålsöm 
och två cm tyllspets runt om banden. 
Broderiet sys med engelska hål och plattsöm 
med DMG nr 20. 
Bör förses med monogram och årtal i broderiet 
på klutsnibben. 
Bindes över valk. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CHARLOTTE WEIOULLS DOCKCENTER 
02414. Adolf. Tofp 45 - 211 39 Malmö 

1.1. 040 • 23 55 01 

_ 
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SKÅNE 

CHARLOTTE WEIBULL 
3.11~.51413- 211 34 MA141.40 

Ordk i ard. 141. 040 12 39 42 
114.4«,,40413-233311 

:2 

SKÅNE 

Göinge härad  

Rosettklut  

Kluten 90 cm i fyrkant fållas med 2 cm bred fåll 
sydd med enkel hålsöm på två si dor. 
Banden 48 x 27 cm färdigt mått fållas med enkel 
hålsöm, 4, 5 cm bred fåll nedtill och 3, 5 cm på 
sidorna 
och 1 cm bred hålsöm inom den smala hålsömmen 
och prydes med 2, 5 cm tyllspets runtom hela 
banden. 
Banden veckas upptill och sys fast vid klutens 
motsatta hörn. 
Broderiet sys med engelska hål och spindlar 
inuti blommorna. 
Bladen_ sys med plattsöm med DNIC nr 20. 
Bindes över valk 
Bör förses med monogram och årtal. 
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GrÖIN GE_ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CHARLOTTE WEIBULLS DOCKCENTER 
Gustav Adolfs Torg 45 - 211 39 Maltn0 

Tel. 040 - 23 55 01 
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Östra Göi nge h ärad 
(tröja av svart k läde) 

Utdrag ur Si gfri d Svenssons SKÅNES FOLKDRÄKTER 

KAP3 KVINNOTRÖJAN 
I. TRÖJOR AV TYG. 

Den äldsta tröj an.. 
LINNE HAR från Gumlösa i  Ö Göi nge lämnat följande besk ri vni ng av 
den tröja k vi nnorna där voro k lädda i :" Tröj an är af swart k läde med k ra-
ga af borda, bredare än et fi nger: Li fvet släpper på ryggen sk örtet h ögt 
up; Si dosömmarna gå alt närmare och  närmare på ryggen ti llsammans 
— — nedan för maljorna är tröjan broderad med en svart borda; Tröjan 
räck er neder tu l sätet, och  är h oph äftad med små h ak ar; Armarna på 
tröjan äro upwek na med små fyrk anti ga röda upslag." 



- zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,LD 

Bild. 9. Brudgumsskjorta, Östra Göinge härad, från 1772. 



li ni cgumsk j ori a. ()si ra ( ;di nge h ärad, rran 1772. 

Sk j ortk rage, Mstra Göi nge h ärad 



fl zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ostra Göinge härad. 

Brudgumsskjorta, 



Bild. 12. Brudgumsskjorta, Östra Göinge härad. 



"Brocemanssk j orta", zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-5,stra nöi nce h ärad, från 1810. Sk åne 



Bild. 14. Skjortkrage, Villands härad. 

Bild. 15. Skjortkrage, Östra Göinge härad. 



c:9 L>  

Bild. 16. Ärmlinning till skjorta. Gärds härad, från i8. 

Bild. 17. Ärmlinning till skjorta, Villands härad. 

Bild. 18. Ärmlinning till skjorta, östra Göingc härad. 
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GUINGE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

somNADSBESKRIVNING PÅ VÄST  

Dampa ev ylletyget. Pressa fodertyget. 

. Pressa mellanlaggen mot underkragen, fickp a orna cc 
styckenas kanter, 

"1.1.4 1-11111r lir ik 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. 

4E Vik underläggen mot rätan och sy längs halsringningen till marke-

 

14-1f4; ringen. Vänd och pressa underläggen mot avigan. 

Sy ihop kragen. Vänd och pressa. Sy fast kragen mot halsringningen, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

z,4 Sy ev en ficka av fodertyget och sy fast den på vänstra foder fram-
-4.1 stycket. 

Sy fodrets axel- och sidsömmar. Pressa isär. 

Sy ihop väst och foder i armhålen. Pressa isär sömmarna och vänd. 
Gör en smal stickning runt om ärmhålen. 

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

Vik in fållen både på väst och foder. Vik underläggen mot rätan 
och sy längs fållinjen. Vänd och pressa hela fällen. Stoffera fast 
fodr-t. Sy knapphål. Sy i knappar. Avpressa. 

Ch arlotte Wei bull 
Box 43 - 232 02 Åk arp • Seden - tel 040 - 4E, 50 80 



SKÅNE 

MANSDRAKT 

VÄST, randi g red bomull i  varpen 
och  i nslag av bomull i  oli k a färger. 
Se särsk i ld bi laga. 

BYXOR, av gult mollsk i nn med bred 
luck a samt k näsprund. Knäppes med 
gula metallk nappar. Även långa vi ta 
li nnebyxor förek ommer. (Sommardräk t-
en). 

mänstervävda t flera 
17.17ä77 

SKJORTA, av bomull eller li nne med 
k rage utsydd med h ålsöm eller broder::., 
ärmli nni ngen prydd på zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- samma sätt. 

KALOTT, svart eller mörk blå, sydd av 
fem k i lar (k i lmössa) prydd med grmn; 
eller blå si denk anter. 

STRUMPOR, vi ta sti ck ade av ylle. 

KOR, träsk or s.ler svarta lågsk or 
med spänne i  tenn eller si lver. 

SMYCKEN, k rag- och  ärm- och  väst-
k nappar av tenn eller si lver. 

Du k an erh ålla både materi alpak et med 
sömnadsbesk ri vni ngar och  möh sterpåsar 
med i nformati on om de oli k a dräk t-
delarna. 

  

IS/ 

Ch arlotte Zri ci bull 
Boa 43 • 237 07 ÅL .rp • Swoden • lel 040 - 46 50 80 



LIVROCK FRÄN GÖINGE HÄRAD  

finns på Kristianstads Museum 

Livrock för män. Längd bak - utom kragen - 93 cm. 

Sydd av svart kläde. vskuren i midjan. Öppen till 
midjan mitt bak. Dubbelknäppt med 6 par runda 
träknappar. Nerliggande krage. Upptill fodrad med 
kyprat linne. Innerfickan av linnelärft. Armslag 
med 2 knappar. 
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