
Forslag til stoffer til plagg fra vikingtid/middelalder. 

Versjon 1.01. 

 
Dette dokumentet er satt opp fordi det var etterspurt, ikke fordi StraumEyjar ønsker å legge 

for stramme føringer ift hvilke stoffer og/eller farger folk skal sy klærne sine av. De fleste har 

en drøm og den må man få følge. Og det er dessuten vel sjelden sånn at man stopper ved et 

antrekk… 

 

Nedenfor finner du derfor forskjellige plagg og de stoffene som vi har funnet det meste 

hensiktsmessig å bruke til disse. 

 

Kappe, kjortel, vest og selekjole: kraftig ull 
 

http://www.stoffogstil.no/Katalog/Mode.aspx?group_id=4827 

 

Farger i kolleksjonen som omtrentlig kan sammenlignes med datidens: 

 

 Army grønn nr. 330012 

 Brun nr. 330013 

 Grå melert nr. 330027 

 

Hvor mye skal man kjøpe? 

 

 kappe: 3,5m (klippes i halvsirkel og med trekantede kiler framme, hette kan klippes av 

det som blir til overs fra halvsirkelen) 

 lang vest: 1,5m (1 høyde) 

 kort kjortel (nedenfor baken) uten åpning framme: 1,7-2m avhengig av kroppsmål. 

 kort kjortel med skrå åpning framme: 2,5-3m avhengig av kroppsmål. 

 lang kjortel (til kneet) uten åpning framme: 2-2,5m avhengig av kroppsmål. 

 Selekjole: 2-2,5m avhengig av kroppsmål og fasong. 

 

Om andre ullstoffer fra Stoff & Stil: 

 
 Vadmel http://www.stoffogstil.no/Katalog/Mode.aspx?group_id=4828 kan brukes, de 

er ofte stive og ”står” veldig, men blir mykere i bruk.  

 Ullfilt http://www.stoffogstil.no/Katalog/Mode.aspx?group_id=4826 har strikket 

bakside og egner seg dårlig til kappe, de siger pga. tyngden, særlig i vått vær, og får 

dårlig fasong. Den er også veldig åpen og dermed lite motstandsdyktig overfor vær og 

vind.  

 Boucle http://www.stoffogstil.no/Katalog/Mode.aspx?group_id=4829 er en moderne 

vev, men dette er det neppe så mange som legger merke til eller bryr seg om. Vi har 

ikke kjøpt av denne varen enda, men vanligvis er boucle også litt åpen i veven. 

Dersom noen av dere kjøper av denne varen vil jeg gjerne ha en prøvelapp.  

 

Vevde ullstoffer kan farges med butikkfarger som er egnet for ull, ved 30grader i stålkar, eller 

med vanlig butikkfarge. Sistnevnte må farges i maskin på 40 grader, så man må da påregne 

krymp, ca.10%. Farg først, klipp etterpå!  OBS: Vi har ikke prøvd å farge ull fra Stoff 

&Stil. Jeg tror kraftig ull er vevd, hvis det stemmer så kan det nok farges i maskin. Det er en 
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viss fare for filting, så det blir i så fall et fremtidig eksperiment. Jeg har noen store rester som 

jeg kan vaske, det er jo samme prosess, watch this space for news on that. 

 

Bukse, kjortel, selekjole, serk og kjole: kraftig lin/viskose 
 

http://www.stoffogstil.no/Katalog/Mode.aspx?group_id=4799 

 

Farger i kolleksjonen som omtrentlig kan sammenlignes med datidens: 

 

 Olivengrønn nr. 850285 

 Grønn nr. 850230 

 Mocca nr. 850146 

 Støvet blå nr. 850529 

 Støvet gråblå nr. 850240 

 Koksgrå nr. 850233 

 Støvet lilla nr. 850617 

 Plomme nr. 850418 

 Linfarget nr. 850176  

 Natur nr. 850228  

 Hvit nr. 850179 

 

Om lin/linblandinger:  

 

 Alle lin/linblandinger må vaskes på 40-60 grader før mønsterdelene klippes, de kan 

nemlig krympe opp til 10%.  

 Husk å sikk-sakke klippekantene først ellers vil de frynse seg veldig i vask. 

 Alle de naturfargede/hvite kan farges, de naturfargede får da litt mindre klare farger. 

 

Hvor mye skal man kjøpe? 

 

 bukse: 1,7-2m avhengig av kroppsmål. 

 kort kjortel (nedenfor baken): 1,7-2m avhengig av kroppsmål. 

 lang kjortel (til kneet): 2-2,5m avhengig av kroppsmål. 

 selekjole: 2-2,5m avhengig av kroppsmål og fasong. 

 serk: 3-3,5m avhengig av kroppsmål og antall kiler. 

 kjole: 3,5-4m avhengig av kroppsmål og antall kiler. 

 

Skjorte, serk og kjole: lett lin viskose, lin/bomull, 100% lin 

 
http://www.stoffogstil.no/Katalog/Mode.aspx?group_id=4782 

 

Farger i kolleksjonen som omtrentlig kan sammenlignes med datidens: 

 

 Mørk rosa nr. 510847 

 Støvet blå nr. 510854 

 Mocca nr. 510823 

 Khaki nr. 510366 

 Linfarget nr. 510258 
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 Fløte nr. 510384  

 Hvit nr. 510253  

 

Alle disse http://www.stoffogstil.no/Katalog/Mode.aspx?group_id=4801 

Og disse http://www.stoffogstil.no/Katalog/Mode.aspx?group_id=6802 

 

Hvor mye skal man kjøpe?  
 

 skjorte: 1,7-2m avhengig av kroppsmål.  

 serk: 3-3,5m avhengig av kroppsmål og antall kiler. 

 kjole: 3,5-4m avhengig av kroppsmål og antall kiler. 

 

 

Om lin/linblandinger:  

 

 Alle lin/linblandinger må vaskes på 40-60 grader før mønsterdelene klippes, de kan 

nemlig krympe opp til 10%.  

 Husk å sikk-sakke klippekantene først ellers vil de frynse seg veldig i vask. 

 Alle de naturfargede/hvite kan farges, de naturfargede får da litt mindre klare farger. 

 

Er man lysten på noe enda mer tidsriktig så kan man finne både lin og ull hos disse 

nettbutikkene: 

 

 http://medeltidsmode.se/  

 http://naturtuche.de/ 

 http://handelsgillet.se/shop/ 

 http://www.eikthyrnir.no/ 

 http://korps.e-line.nu/servlet/us_pyra?wts.PAGE=h_ix3.htm&p=H  

 http://www.viking.se/  

 

Mange av disse selger også tilbehør, lintråd, ullgarn, mønster osv. Du vil også finne flere 

nettbutikker i lenkelistene på StraumEyjars hjemmeside. Vær oppmerksom på at frakt, moms 

og toll noen ganger kan doble prisen. 

 

StraumEyjar har også en del ferdige mønster som kan brukes av medlemmene, og er 

behjelpelig med å konstruere primærmønster som passer den enkelte. Vi er også behjelpelige 

med måltagning og beregning av stoff-forbruk. 

 

Det er vel åpenbart at vi er veldig runde i kantene når det gjelder hva slags stoffer du vil bruke 

til dine egne klær. Imidlertid må det sies at klubben forventer at medlemmer som ønsker å 

delta på andre organisasjoners arrangementer er kledd relativt tidsriktig, ettersom man da 

representerer klubben. Blandinger er helt ok så lenge det ikke ser plastikk ut, men stoffer som 

er åpenbart syntetiske kan ikke brukes i slike sammenhenger. Spør dersom du er i tvil.  

 

 

14 januar 2012,  

 Liv Elin. 
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