Nordic Knights
Kompendium för kvinnodräkten
1200 – 1499

Förord
Kompendiet är en ansats till en dräkthistorisk översikt över de 300 år som de medeltida
tornerspelen fanns och som Nordic Knights har som avgränsning samt ett försök till att ge
några riktlinjer för en basdräkt. En liten materiallära och färglära bifogas samt,
förhoppningsvis, mängder av idéer och inspiration. I slutet av kompendiet finns referenslista
på några manuskript, litteratur och internethandlare som kan vara matnyttiga inför sömnaden
av kläderna.
Översikten går igenom både basdräkten (som inte utvecklas nämnvärt under dessa
århundraden) samt de olika modekläderna som har funnits under tornerspelens glansdagar.
Dräktdelarna har många olika namn. Alltifrån latinska, fornsvenska, engelska, franska etc. Jag
har försökt få med så många namn som jag vet, det gör vidare efterforskningar lättare för dig
som läser.
De bilder som förekommer i kompendiet är alla manuskript, gravvårdsbilder eller fynd från de
olika perioderna (med några undantag), alla är daterade med hänvisning till manuskript eller
kyrka.
Du behöver inte se kompendiet som någonting att följa till punkt och pricka, tanken är att det
ska ge grundläggande kunskaper i dräkthistorien samt att det ska ge mängder med
sömnadsinspiration. Detta är heller inte den enda sanningen, precis som i många andra
sammanhang finns det olika inriktningar och åsikter. Hittar du någonting som du tycker
verkar felaktigt eller konstigt, är det fritt fram att ifrågasätta och argumentera.
Jag har försökt att begränsa mig till de vanligaste förekommelserna inom dräkterna, men
avvikelser från dessa finns det gott om.
Anna Furå våren 2012

Inledande råd
Tänk på att den dräkt du skapar indirekt visar på en viss social status och samhällsklass. Det
är viktigt att du, innan du börjar, fundera över din dräkt och tänker över vem du vill vara.
Vilken tidsperiod vill du att din dräkt ska representera? Passar de olika dräktdelarna ihop
tidsmässigt eller är det så att klänningen kommer från 1240-talet medan den urtjusiga
huvudbonaden hör hemma 1405? Hör materialet i kläderna och färgvalet ihop med den
samhällsklass du tänkt dig gestalta? Kläderna är oftast både dyra och tidskrävande att göra så
genom att ha funderat (och tagit ett beslut) över dessa frågor innan du köper hem material
slipper du kanske några fällor som annars är lätta att falla i.
o Var inte rädd att fråga om råd när du är osäker
o Använd aldrig kilar som är i en annan färg än det övriga plagget (det är ett modernt
påhitt och existerade inte under medeltiden).
o Sy gärna ett provplagg i något billigt tyg (lakansväv fungerar utmärkt) innan du
klipper till i det dyrare tyget.
o Sy gärna fållarna och andra synliga sömmar för hand. Vill du sy dem med lintråd,
glöm inte att vaxa den (men det gör ingenting om du hellre syr på maskin).
o Ska du sy dig ett plagg med snörning, undvik färdiggjorda öljetter i metall och
snörningsband av läder. En påtad eller flätad snodd är mycket bättre. Snörning fanns
enbart under den senare delen (ca 1330-1499) och då bara framtill på klänningen.
o Tänk på att modet i Spanien och Italien skiljer sig markant från modet i övriga
Västeuropa och Norden.
o Undvik vad som ibland är känt som ”julgransmode”, dvs att hänga alla olika saker och
tillbehör i bältet istället för att använda dig av en korg eller av din bältesväska. Det är
lagom att ha en väska och en kniv i bältet.
o Tänk på att medeltiden slutar vid olika årtal beroende på var i Europa man befinner
sig, I Sverige brukar man säga att medeltiden slutar i och med att Gustav Vasa tar över
makten (1521 alt 1523). I Italien däremot börjar renässansen redan i början av 1400talet, någonting som är värt att tänka på när man kikar på avbildningar.

Material- färg- och dräktdetaljslära
Linne
Användes främst till underkläder och huvudlin under medeltiden. Det vanligaste är att linet är
vävt i tuskaft, så kallad linnelärft även om andra vävsätt förekom. Linnetyget färgades sällan,
däremot blektes det ofta, eftersom fibern har svårt att ta åt sig växtfärgen och dessutom inte är
färgbeständigt men det finns undantag. Som det svarta doket hos Birgittasystrarna eller det
blåa fodret i Drottning Margaretas gyllene kjortel.
Ylle
Tyg av ull från får är det absolut vanligaste materialet under medeltiden, Det är lätt att färga
och håller färgen bra (dvs färgat tyg bleks inte lätt). Ylletyget kan lättast delas in i tre olika
kategorier:
Vadmal – Ett tyg som vävdes hemma för hushållsbruk. Behöver nödvändigtvis inte vara ett
tjockt, grovt tyg utan kan lika gärna vara tunnare. Vad som karakteriserar medeltida vadmal är
att det är tyg som är vävt utanför skråväsendet, det är alltså inte industriellt framtaget.
Kläde – Tyg tillverkat inom skråväsendet ute i Europa (och alltså importerat till norden). Det
är ett valkat och överklippt tyg, dvs först mekaniskt hopfiltat med hjälp av vatten och sedan
klipps de utstående fibrerna bort så tyget får en slätare och glansigare yta.
Övriga kvalitéer – Både tunnare och tjockare, ofta vävda i olika tekniker så som gåsögon,
diamantkypert, fiskben, kypert, randiga och rutiga etc. De medeltida kläderna var inte bara
enfärgade utan mönster i olika färger förekom ofta.
Siden
Ett importerat tyg, mycket exklusivt. De kvalitéer som kan anses var närmast den medeltida är
dupion och taft. Råsiden var en andrahands kvalitet som främst användes till foder. Vanligast
är att väskor eller dräktdetaljer är i siden, då det krävs mindre med material till en väska eller
ett band till skillnad från ett helt plagg.
Under 1400-talet förekommer fler och fler klänningar både i sammet och sidenbrokad.
Pälsverk
Förekom som foder i främst ytterplagg (så som mantlar, gardecorser, surcoter och struthättor).
Vanligast är gråverk, dvs magskinnet från ekorrens vinterpäls, räv, mård och hare. Hermelin
är pälsverk främst för översta överklassen och lamm är pälsverk för de lägre klasserna
(bönder). Idag florerar mängder av minkkappor på loppisar och dylikt. Dessa är relativt billiga
och lätta att slakta, man får mycket päls för pengarna. Mink är inte ett medeltida material men
det är mycket svårt att se skillnad på mink och mård, som var ett vanligt pälsverk under
medeltiden.

Färger
Generellt sätt så är kraftiga färger dyrare än blekare, blaskigare färger. Undantaget är gult och
brunt där intensiv färgstyrka är lätt att få fram. Djupa blå och gröna toner krävde färgning av
indigo, ett färgämne som importerades. Samma sak gäller kraftiga röda toner med dragning åt
rosa och lila (som framställs med corshenill). Dessa färger indikerar status och rikedom hos
de som bär dem. Ljusare grönblå och rött med dragning åt orange är däremot lättare att
framställa med vejde (blå) och krapp (röd). Försök att undvika svart som var modefärg först
under 1500-talet. Medeltidsmänniskan gillade färg, ju mer desto bättre.
Broderier och annan utsmyckning på kläderna
Från och med 1200-talet och framåt så blir broderier mycket ovanliga på kläderna, de
försvinner i stort sett. Däremot användes prickstickning som dekorationssöm, det är ett slags
fållstygn som bildar vita prickar på ovansidan av tyget.
Vill du brodera ändå så går det utmärkt att brodera på bältesväskan eller andra accessoarer då
det var mycket vanligt.

Skräddare ur Tacuinum Sanitatis 1390-1400

Beskrivning av kvinnans dräktdelar

Särk (Undersärk, linkläder, Lat. Lineas vestes, eng. Smock)
Underplagget som bärs närmast kroppen, sydd i oblekt eller blekt linne. Ett enkelt och
bekvämt snitt utan dekorationer. Eftersom särken inte ska synas så bör den ha en relativt vid
halslinning och vara kortare än de övriga klänningarna. Jämför med dagens bh eller trosor
som, egentligen, inte heller ska skymta fram någonstans. Från 1300-talets början och framåt
förekommer en ärmlös särk, först hos Böhmiska baderskor men sedan även på vanliga
kvinnor.

Hosor och Sockar (Benkläder, eng. Hose)
Till skillnad från männen, som hade hellånga hosor, använde kvinnan knähöga hosor. Dessa
fästs genom att knytas eller spännas fast med hjälp av band under knäet. Banden kan vara
vävda eller flätade av garn och kan vara med eller utan små söljor (spännen). Hosorna är,
precis som männens, åtsittande och sydda med fot. Vanligen var materialet ylle men linne kan
lika gärna användas. Känner man sig frusen kan hosorna kompletteras med nålbundna sockar.

Bild 1: Särk ur The Hague 1372 Bild 2:Särk med axelband på Böhmiska baderska tidigt 1300-tal Bild 3: Särk
med axelband ur The Trojan War 1445-1450 Bild 4: Randiga hosor ur ur Maicejowski bibel 1250 Bild 5: Sydda
hosor ur Decameron 1400-tal

Klänning (Underklänning, Kjortel, lat. Tunica, eng. Cote)
Det här är basplagget inom medeltida mode, används i alla sammanhang och markerar en
påklädd kvinna. Klänningen är fotsid, och har en vidd som gör att bärarinnan lätt kan röra sig
(minst ca 3 meter i nederkant är att föredra). Under 1200-talet och de första årtiondena av
1300-talet är den löst sittande för att sedan bli mer och mer figursydd. Halslinningen är
ganska nära halsen under 1200-talet (men fortfarande så pass stor att den kan dras över
huvudet). Vid 1300-talets intåg vidgas halslinningen i sidled för att bli båtformad medan
1400-talet har en djupare urringning. 1400-talet verkar även ha haft kortärmade
underklänningar med långa lösärmar (fästa med nålar).
En basmodell av klänning sys med raka fram- och bakstycken, raka ärmar och vidden i kjolen
fås till med hjälp av kilar. Den kan göras löst sittande eller figursydd beroende på tidsperiod.
Materialet under medeltiden var nästan uteslutande ylle (även om siden förekom inom de
bättre stånden) men känner du att du hellre vill sy din klänning i linne går det precis lika bra.

Överklänning (Överkjortel, lat. Supertunica, eng. Surcote)
Detta plagg bärs ovanpå klänningen och har, beroende på tidsperiod, olika utformningar på
ärmarna. 1200-talets överklänningar är oftast ärmlösa men hellång ärm kan förekoma. 1300talet har tighta ärmar med knappar upp till armbågen, efter 1350 förekommer även korta
ärmar. 1400-talet verkar mest ha korta ärmar men även de långa, knappförsedda ärmarna
förekommer. Precis som underklänningen är överklänningen oftast sydd i ylle, men känner du
att du hellre vill sy din överklänning i linne går det lika bra. Förutom den här typen av
generella klänningar finns överklassens extravaganta plagg. Mer om detta under rubriken
”kvinnans modedräkt”.

Bild 1: Klänning ur Maicejowski bibel 1250 Bild 2: Klänning ur Luttrell psaltaren 1330 – 1340 Bild 3: Klänning
ur Book of Hours of Anne de France 1473 Bild 4: Ärmlös överklänning ur Manesse codex ca 1305 Bild 5:
Pälsfodrad överklänning ur Romace of Alexander 1338-44. Bild 6: överklänning, notera att bältesväskan (och
alltså även bältet) enbart sitter runt underklänningen ur en Fransk Book of Hours 1470

Huvudbonader
Det absolut vanligaste (bland båda könen) under medeltiden var att man hade någonting på
huvudet. Hur dessa huvudbonader såg ut skiljer sig något åt under århundradena men
någonting som finns under hela perioden är någon form av slöja. Det är bra att använda sig av
någon form av heltäckande huvudbonad om man har håret kortklippt eller färgat i en mindre
naturlig färg. Men huvudbonaden behöver inte alltid vara heltäckande.

Huvudlin (Slöja, Dok, Huvudduk, eng. Kerchief)
Denna slöjtyp kännetecknar först och främst ett civilstånd; den gifta
kvinnan. Vid ett giftermål hette det ofta att kvinnan ”gick under linet”
dvs började använda huvudlin. Doket visade på en social status och det
faktum att gifta kvinnor hade ett större rättsligt skydd än ogifta men det
kunde även visa att kvinnan som bar det var vuxen. Huvudlinet är som
namnet antyder oftast sydd i blekt linne, men inom de högre stånden
förekommer slöjor i siden. Huvudlinet kan fästas i ett hårband på huvudet
(eller i håruppsättningen för de som har möjlighet att göra en sådan) eller
lindas kring huvudet. Genom att titta på manuskriptbilder framkommer
det att variationen på hur ett huvudlin kan bäras är stor. Huvudlinet kan
även kompletteras med ett haklin, ett tygstycke som skyler halsen och
den främre urringningen. Ett dok fungerar som huvudbonad under hela
medeltiden.
Circlets, Coronet och Hårnät (eng. Circlet, Fillet och Hair net)
De modemedvetna kvinnorna från 1250 och fram till det tidiga 1300-talet
bar en Coronet, oftast i kombination med ett hakband (eng. Barbette).
Coroneten är tillverkad i stärkt blekt linne och kan ha en rak eller
krenelerad kant. Den fästs (antagligen) sedan med hjälp av nålar i
hakbandet. Över coroneten kan även en slöja bäras eller så kan man bära
ett hårnät i silke som samlar ihop håret. Från och med 1300-talet
förekommer även bundna hårnät som samlar ihop håret.
Birgittahätta, Birgitta coif (eng. St Birgitts Coif) Utöver dessa huvudbonader så syns en kvinnlig huvudbonad populärt
kallad ”Birgittahätta”, det är en liten vit linne coif med en lång ögla som
läggs kring huvudet. Syftet med hättan är att kunna fästa doket eller
fruhättan i den. Även den fungerar utmärkt från 1200-1400-talet

Bild 1: Huvudlin ur Macijeowski bibeln 1250
Bild 2: Huvudlin och Haklin samt Coronet och hakband ur Macijeowski bibeln 1250
Bild 3: Coronet med slöja ovanpå ur Manesse Codex ca 1305
Bild 4: Birgittahätta ur Tacuinum Sanitatis 1390- 1400
Bild 5: Birgittahätta på marken till höger och vad som liknar en röd fruhätta mitt emellan kvinnorna ur Les Cent
Nouvelles Nouvelle Frankrijk 1475-1500

Struthättor, kraghättor och fruhättor (eng. Hood)
En strutlös hätta är ett vanligt förekommande plagg ända från den
romerska järnåldern. Från 1200-talet blir den väldigt populär med en kort
strut som sedan växer i längd från slutet av 1200-talet.
Kraghättorna/struthättorna är vanligt förekommande i medeltida
testamente och kan ärvas av både män och kvinnor. För kvinnans del kan
det även vara fördelaktigt om hättan har knapar framtill då det är svårt att
trä någonting över huvudet om man redan har på sig ett huvuddok. En
annan typ av hätta är fruhättan, vanlig från 1300-talet. Från början är den
precis som kraghättan strutlös men under 1340-talet utvecklar den en
smurfhattsknorr och under 1400-talet får den en riktigt lång strut.
Skillnaden mellan struthättan och fruhättan är att fruhättan är helt öppen
framtill och att fruhättan bärs istället för huvuddok medan struthättan kan
bäras som ett värmande komplement till doket.
Dok med rynkad kant (piplin, kruseler eng frilled veil) –
Piplinet är ett dok med en eller flera rader stärkta rundlar eller i framkant.
Vanligt från andra halvan av 1300-talet och framåt.
Stråhattar (eng. strawhat) Stråhatten är även den en vanligt förekommande huvudbonad under
medeltiden, då gärna i kombination med huvudlin. Dvs stråhatten trycks
ner ovanpå huvudlinet. Den användes främst av de längre stånden för att
ge skugga under arbetet.
1400-talets henniner (eng. hennin, butterfly hennin, beehive hennin,
truncated hennin, devided hennin)
Olika versioner av höga hattar, ofta med draperade slöjor. De bärs
tillsammans med en houppland eller en Burgundisk klänning.

Det finns även fynd som indikerar användandet av löshår. Från 1300-talet
börjar kvinnan visa mer av håret än tidigare, två dubbelvikta flätor, en på
varje sida, som ramar in ansiktet. På engelska verkar frisyren kallas
cornettes. Den syns även avbildad på kvinnor som inte har huvudbonad
alls där det syns att flätorna korsar varandra bakom huvudet. En
håruppsättning som kräver mycket hår med andra ord. Vad gör då de
kvinnor som inte är välsignade med fullt så mycket hår som modet
kräver? Jo de använder löshår (bland länkarna sist i dokumentet finns ett
engelskt pdf dokument med en tolkning på hur det kunde varit gjort).

Bild 1: Struthätta med knappar ur Romance of Alexander 1338-1344
Bild 2: Fruhätta ur Les Tres Riches du duc de Berry 1410
Bild 3: Piplin från en gravvård föreställande Johan von Hozehausen and Gundula,
Dom, Frankfurt am Main 1393
Bild 4: Stråhatt ur Manessa Codex ca 1305
Bild 5: Hennin på Maria Portinari of Burges 1476
Bild 6: Butterfly hennin ur Les Tres Riches du duc de Berry 1410
Bild : Cornettes tillsammans med slöja ur Luttrell Psaltaren 1320-1340
Bild : Cornettes utan huvudbonad ur Aristotles Ethics ca 1376

Bälte, bältesväskor, pilgrimsväska (lat. Clinulum, eng.
Belt, Purs, Pilgrim bag)
Kvinnor använde oftast smala och långa bälten, änden
som blir över när man knäpper bältet kunde ofta gå förbi
knäna. Bältena var antingen vävda med brickbandsmetod
eller i läder med söjor (bältesspännen) i mässing, tenn,
horn eller ben. De var ofta utsmyckade med diverse ströningar (dekorativa nitar) och
avslutades med en remände för att skydda bältets kortända.
Kvinnans väska var alltid sydd i tyg, ofta rikligt utsmyckad med broderier och tofsar. De tyger
som användes var exklusivare än de som användes till kläder, mycket beroende på att det går
åt en liten mängd tyg till en väska och en stor mängd tyg till ett klädesplagg. När det kom till
väskor kunde man alltså kosta på sig lite lyx. Vanligtvis hängde väskan i bältet med det finns
även exempel på axelremsväskor i linne eller färgat ylle.
Pilgrimsväskan är en unisex axelremsväska den finns ibland bildmaterial och broscher från
1130-talet och ända in på 1400-talet. De bilder där väskan förekommer visar i nio fall av tio
en pilgrim, därav namnet. Det är svårt att säga vilket material som väskan är sydd i, de flesta
väljer att sy den i linne men jag har sett ett exempel på en rekonstruerad väska i läder, och det
finns idéer som hävdar att ylle är det rätta materialet.

Bild 1: Bälten och väskor ur Maness Codex ca 1305 Bild 2Bältesväska ur Tacuinum Sanitatis 1400-tal Bild 3:
Axelremsväskor i olika färger ur Macijekowski bibeln 1250 Bild 4: Broderad väska från Paris 1395-1410 Bild 5:
Broderad väska från Paris ca 1340 Bild 6: Stickad relikväska från Chur Schweiz mitt 1300-tal Bild 7: Broderad
väska från Tyskland, 1300 – 1400-tal

Mantel och Gardecors (Cappa, Ärmkappa, eng. Cloak och Gardecorps, Gardetorso)
Manteln är för det mesta ett reseplagg men den kan användas för att markera status eller ett
ämbete. Den kvinnliga manteln är halvcirkelformad och fäst oftast med ett band eller snöre.
Materialet var ylle och manteln var ofta pälsfodrad. Ska du sy den som ett ytterplagg är det
smart att använda sig av ett lite grövre ylle. De medeltida mantlarna hade inte en fastsydd
huva på sig utan en lös kraghätta eller struthätta istället.
Under 1200-talet och 1300-talet förekom även ett annat resplagg. Plagget är utformat ungefär
som en vid och stor överklänning med överdrivet långa ärmar och kan vara pälsfodrat. I
ärmarnas insida finns slitsar som händerna sticks ut igenom. Halslinningen är inte överdrivet
stor men har ofta ett sprund som kan vara knappförsätt. Gardecorsen är det enda medeltida
plagget som har en fastsydd huva.
Utöver detta verkar det som om överklänningarna ibland var pälsfodrade eller gjorda i ett
varmt tätslaget tyg och använts som värmande utomhusplagg. Exempelvis 1400-talets
houpplander.

Bild 1: Mantel fodrad med päls ur Manesse Codex ca 1305 Bild 2: Mantel ur Roman de la Rose c 1340 Bild 3:
Gardecors med rött foder och huva, notera även den röda slöjan ur Life of King Edward the Confessor ca 1250
Bild 4: Houppland ur the Breviary of Marie de Gueldres 1415

Övriga intressanta tillbehör
Kniv – I den kvinnliga dräkten förekommer ofta en liten kniv, att använda vid olika sysslor.
Den är alltså i första hand en praktisk detalj och bör av den anledningen inte vara alltför stor
utan den ska kunna användas i vardagen. Kniven bör ha en slida av läder och någon form av
upphängnings anordning så den lätt kan fästas i bältet, alternativt kan kniven förvaras i
väskan.
Pilgrimsmärken – Små eller relativt stora tenmärken/broscher att fästa vid huvudbonaden,
klänningen eller väskan. Märkena massproducerades och köptes av resande vid olika
pilgrimsmål så som Nidaros (Trondheim) i Norge, Santiago de Compostela i Spanien eller
Jerusalem. Märkena bars av pilgrimerna som ett bevis på att de besökt den heliga platsen,
jämför med dagens souvenirer.
Ekivoka broscher – Från ungefär mitten av 1300-talet finns många tennbroscher bevarade. De
flesta visar flygande penisar, krönta vaginor och andra liknande motiv.
Radband - I den katolska medeltiden var radbandet ett hjälpmedel vid bönestunden. Ett
radband består av ett antal pärlor eller kulor, uppträdda på en tråd och ofta separerade med
knutar. Variationerna på utseendet är många, alltifrån en rak tråd med pärlor och tofsar som
avlutning till halsbandsliknande radband med utsirade krucifix.
Smycken – För den som vill bära och är intresserade så finns det en mängd olika smycken.
Det vanligaste är halskedjor, med eller utan kors, samt olika ringar.
Korgar – Ett alternativ till axelväskan är en vanlig korg för förvaring av matkärl eller andra
större saker. Korgen bör vara rot eller grenfältad, spånkorgen kom först under 1800-talet.
Förkläde – Verkar främst förekomma på arbetande kvinnor av låg- eller medelklass. Kan vara
sydd som en enkel rektangel eller mer avancerat med smock i olika mönster.

Bild 1: Kvinna med smockat förkläde ur Luttrell Psaltaren 1330-1340 Bild 2: Krucifix, kopia efter ett gotländskt
fynd från 1200-talet Bild 3: Tennbrosch i form av en mjölkpiga, notera knapparna som går hela vägen ner samt
upp till axelpartiet på ärmen sent 1300-tal

Kvinnans modedräkt 1200-1499
Vid sidan av de enkla klänningarna, som inte förändrar sig nämnvärt i utseende under
perioderna, finns modedräkter som är populära under en viss del av medeltiden för att sedan
försvinna. Modedräkten är ett plagg för överklassen. De som hade råd med det senaste mest
extravaganta.

1200-tal – Unisexmodet
Modedräkten under det här århundradet, och en bit in på nästa, var snarlik för både män och
kvinnor. Långa, ibland volymiösa, klänningar och kjortlar med tighta underärmar, som ofta
har knäppning upp till armbågen. De bilder som finns bevarade från tiden visar alla
klänningar som är så långa att de släpar ordentligt i marken och som över lag döljer mycket av
kroppens former. Överklänningarna är antingen av samma modell som underklänningen men
kan även vara ärmlösa, någonting som märks tydligas under slutet av 1200-talet. Det här är ett
mode som håller i sig en bra bit in på första halvan av 1300-talet.

Bild 1: Volymiösa klänningar, notera hur klänningen faller över bältet och ända släpar ordentligt i marken ur
Macijekowski bibeln 1250 Bild 2: Kvinna i klänning och mantel ur Prudentius 1298 Bild 3: Klänning och mantel
ur Breviarium romanum 1285-97 Bild 4: Modedräkt från början av 1300-talet, notera bandet kring
halslinningen och den döljande modellen ur Manesse codex ca 1305.

1300-tal – Tight och åtsittande
Från och med ungefär 1330 så blir modedräkten mycket åtsittande och avslöjande med många
knappar både på ärmarna och framtill på plagget. Ibland med ett sådant överflöd att de går
från halslinning till fållkant eller från handled upp till axeln. Underklänningen har oftast
snörning framtill för att den ska kunna vara så tight och kroppsnära som möjligt medan
ärmarna fortfarande har knappar. Överklänningen är ärmlös eller så har den korta ärmar, de
slutar vid armbågen eller är något kortare och avslutas med en lång vit tipp eller en lite kortare
tunga. Under slutet av århundradet (1360 och framåt) försvinner tungan men de korta ärmarna
och tipparna finns kvar. Nu dyker det upp bilder på kvinnor utan huvudbonad, det finns de
som hävdar att dessa kvinnor är prostituerade eftersom en anständig kvinna har någonting på
huvudet även om det bara en är tunn genomskinlig slöja över den bakre halvan av huvudet (se
bild 1 och bild 3)

Bild 1: Ärmlös överklänning ur Luttrell Psaltaren 1330-1340 Bild 2: Överklänning med korta tungliknande
avslutningar ur Luttrell Psaltaren 1330-1340 Bild 3: Överklänning med långa tungor ur Voeux du Paon 1350
Bild 4: Långa tungor och fickslitsar (för att kunna komma åt bältesväskan som sitter kring underklänningen) ur
okänt manuskript från mitten av 1300-talet. Bild 5: Knappar framtill, långa vita tippar och troligen en vit
pälskant nederst notera piplinet från Minnesgravvård över Lady Maude de Foxle 1387 Bild 6:Klänning med
långa vita tippar och troligen en vit pälskant nederst notera hur flätorna på den moderna frisyren korsar
varandra ur en illustration till Guillaume Machauts musik 1390

1400-tal – Tygrikedom, Burgundiska klänningar och Houppland
1400-talets mode går åt två håll, å ena sidan finns de långa tipparna och de tighta
klänningarna kvar under den första halvan av århundradet. Detsamma gäller de ärmlösa
klänningarna vars ärmhål blir absurd stora. Samtidigt utvecklas ett annat mode som innebär
stora volymiösa ärmar och mycket tyg draperat i klänningarna, så kallade Houpplander.
Under mitten av 1400-talet dyker de Burgundiska klänningarna upp med en hög midja och v
formad urringning. Oftast tillsammans med en hennin.

Bild 1: Överklänning med långa vita tippar ur Les Tres Riches du duc de Berry 1410 Bild 2: Ärmlös klänning ur
Grandes chroniques de france 1410-12 Bild 3: Houppland ur Les Tres Riches du duc de Berry 1410 Bild 4:
Houppland från porträttet av Giovanni Arnolfini och fru (målad av Jan van Eyck) 1434 Bild 5: Två Burgundiska
klänningar med tillhörande henniner ur On Famous Women 1460 Bild 6: Burgundisk klänning i sammet målad
av Petrus Christus 1450-60 Bild 7: Ärmlös klänning ur Book of Chess sent 1400-tal

Självklart påverkar modet i viss mån de enklare klänningarna hos underklassen också, 1200talet har volymiösa, långa klänningar. Med tighta ärmar som har knappar på underarmen upp
till armbågen medan överdelen av ärmen är lika tygrik som övriga klänningen. 1300-talets
överklänningar har korta ärmar eller är helt ärmlösa även om de bärs av de lägre klasserna
(men de har inga tungor). Underklänningar har tighta ärmar med knappar till armbågen. 1400talets enklare klänningar följer 1300-talets mode med knappar och korta ärmar, de ärmlösa
försvinner däremot helt från underklassen. Halslinningen är, som tidigare nämnt, ganska liten
under 1200-talet för att bli bli båtformad under första halvan av 1300-talet. Under 1400-talet
blir urringningen något djupare och inte fullt så båtformad som den är under 1300-talet.

Riktlinjer för kläder och utrustning
Dessa riktlinjer innefattar ett grundläggande riktlinje för att få till en bra medeltidsdräkt,
vidare finns det förslag på vad dräkten kan innehålla i övrigt.
Du ska ha:
o Klänning, i ylle eller linne
o Tidsenlig huvudbonad
o Diskreta skor utan klack.
Du kan därutöver ha:
o
o
o
o
o

Särk i linne
Överklänning, i ylle eller linne
Bälte med tidsenligt spänne
Bältesväska
Mantel, gardecors eller annat ytterplagg (beroende på klänningens tidsperiod)

Du kan även skaffa dig:
o
o
o
o
o

Hosor
Kniv
Korg
Smycken
Andra trevliga tillbehör, bara fantasin och tidsåldern sätter gränser.

Ur Hours of Catherine of Cleves 1440

Källor
Manuskriptbilder och avbildningar:
Maciejowskij-bibeln ca 1250 http://www.medievaltymes.com
The Cantigas de Santa Maria ca1275 http://www.pbm.com/~lindahl/cantigas/images/ eller
http://www.3to4.com/Cantigas/csm2.html
För dig som är intresserad av musikinstrument och fina bilder.
The Murthly Hours ca 1280 http://www.nls.uk/murthlyhours/index.html
Skottskt manuscript.
Manesse Codex c.1305-1310 http://diglit.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpg848
manuskript från Tyskland.
Luttrell Psaltaren c. 1320-1340 http://www.bl.uk/onlinegallery/sacredtexts/luttrellpsalter.html
Från England
Romance of Alexander c. 1338-44
http://image.ox.ac.uk/show?collection=bodleian&manuscript=msbodl264
Franskt manuscript
Blandad medeltida konst http://www.gothiceye.com/index.asp
Effigies and Brasses http://www.effigiesandbrasses.com/
Gravmonument från hela Europa
Web art Gallery: http://www.wga.hu/index1.html
Bildlänkar uppdelade efter kategori (som förkläden, tornerspel eller gycklare):
http://www.larsdatter.com/sitemap.htm
Otryckta källor:
Carlsson, Marc. Some Clothing of the Middle Ages Historical Clothing from Archaeological
Finds http://www.personal.utulsa.edu/~marc-carlson/cloth/bockhome.html
Principskisser och mönster på arkeologiska fynd
Historiska Världars forum. http://www.historiska.se/histvarld/forum.htm
Här finns andra medeltidsintresserade, ett diskussionsforum med mängder av tips och idéer.
Dokument om tolkning av fuskhår under 1300-talet. http://www.neulakko.net/wpcontent/uploads/2010/03/Cornettes_final_neulakko.pdf
Dokument om skor http://www.albrechts.se/Library/Pdfer/swedishshoes.pdf
Dokument om bärsäcken från Martebo
http://www.albrechts.se/Library/Pdfer/CarrysackfromMartebo.pdf

Dokument om Intarsiabroderi
http://textiletimetravels.files.wordpress.com/2010/08/intarsia.pdf

Tryckta källor:
Andersson, Eva (2006). Kläderna och människan i medeltidens Sverige och Norge. Göteborg,
Historiska institutionen, Göteborgs universitet.
Bartlett, Robert (2001). Medieval Panorama. London, Thames & Hudson
Egan Geoff (2002) Dress Accessories 1150-1450, London, Boydell Press
Eriksson Stefan Skoboken – tio modeller från vikingatid och medeltid, Tre kannor förlag
Franzén Anne Marie (1997) Prydnadssömmar under medeltiden, Motala, Kungl. Vitterhetshistorie- och antikvitets akademien
Pérez – Higuera Teresa (1998) Medieval Calenders, London, Weidenfeld & Nicolson
Thursfield, Sarah (2001). The Medieval tailor´s assistant- making common garments 12001500. London, Ruth Bean Publisher.
Voronova Tamara (2003) Western European illuminated Manuscripts, London, Chrystalis
Books plc
Inköpslänkar:
Handelsgillet. Svensk reenactment försäljare som har det mesta, från mönster och tyg till
spännen och matknivar. www.handelsgillet.se
Historiska fynd. Tillverkar kopior på medeltida och vikingatida fynd, har allt från bältessöljor
till smycken. www.historiskafynd.se
Korps Handelsbod: Svensk försäljare med lite av varje. www.korps.se
Medeltidsmode. Försäljning av tyg i många olika kvalitéer. www.medeltidsmode.se

Självklart finns det fler inköpsställen, internetbaserade dokument och en uppsjö av
inspirerande böcker, det här är bara ett fåtal.

