
 

Folkedragten - 
sådan bruges og 
opbevares den 

 
 
 

 
 

Kvindedragt 
 
Sådan tages en kvindedragt på (normalt i denne rækkefølge) 
1. Brug normalt ikke undertrøje. En bh skal helst være af den bløde type, da man 

jo ikke havde bh’er i fordums tid 
2. Tag først strømperne på - de når op over knæene. Strømperne skal være 

sorte eller mørkeblå, ikke nylon. Sømmen skal være lige på benenes bagside.  
3. Hosebåndene skal 2 gange rundt om strømperne lige under knæet, hvor de 

bindes noget stramt på ydersiden. Enderne skal hænge ned. 
4. De sorte sko er nemmest at tage på nu (ikke sandaler eller andre åbne sko) 
5. Særken tages på 
6. Tag Underskørtet på 
7. Ved hel kjole tages den nu på og lukkes foran - ellers: 
8. Tages Skørtet nu på og lukkes (foran eller i venstre side), hvorpå 
9. Striktrøjen og Bullen (“vesten”) tages på, knappes og i nogle tilfælde hægtes 

på skørtet. Sørg for, at skøder og andet sidder rigtigt og at (evt.) kraven på 
særken ligger pænt  

10.Tørklædet tages på. Det skal falde naturligt til på skulderen, og snippen skal 
ligge midt på ryggen (over midtersømmen på bul/kjole). Snipperne stikkes ned 
i bullen forpå. Tørklædet kan evt. hæftes med nogle knappenåle 

11.Forklædet tages på  
12.Hovedtøjet tages på til sidst. Først børstes håret væk - holdes gerne af et 

hårbånd el.lign.. Huen bindes ret stramt. Hvis der er silkebånd, bindes de i 
sløjfe under hagen. En løs sløjfe til visse huer fæstnes under bindebåndene.  
Ved Fanø-/Rømødragt skal hovedklæderne bindes på særlig måde 

 
Ved kørsel i bil må du huske at se efter, om skørtets læg og bullens skøder sidder 
rigtigt, når du sætter dig ind i bilen. Vent evt. med at tage forklæde på, til du stiger 
ud af bilen. 
 
Efter brug er det meget vigtigt at skørt, underskørt, særk, hovedtøj, skulderklæde 
og strømper hænges til tørre/luftning - og hvor skøderne folder rigtigt. 
Skal en bul lægges sammen, foldes den “lodret” i 4 dele - endelig ikke “vandret” 
da det giver helt forkerte “pressefolder”.  
 
Læg mærke til, hvordan dragten var lagt sammen ved udleveringen - tilsvarende 
vedr. hovedtøjet. 


