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Middelalderklær for nybegynnere

Materialer
11- og 1200-tallets klær var i all hovedsak laget av lin, ull og silke. Lin og ull var det vanligste, silke var bare for fintfolk, og ikke veldig vanlig selv der. En tommelfingerregel er at underplagg, (underkjole og underkjortel) er laget i lin, mens overplaggene er laget i ull, og gjerne kantet rundt halsåpningen og nederst på ermene med vevde bånd. Underplaggene kan evt droppes, men sammen med overplagg med veldig vide eller korte ermer er det nødvendig å også ha med et underplagg.
Husk at lin krymper en god del, og bør derfor kokevaskes før man begynner å klippe i den.
Utsalgssteder i Trondheim er Moas i Fjordgata og på Heimdal, Stoff og Skjermer i St. Olavs gt, samt Ahlens og Ikea. De to sistnevnte har billig lin og ull, men utvalget i ull er heller sparsomt. Moas og Stoff og Skjermer har godt utvalg i ull.

Farger i middelalderens Norge
Av de tre basisfargene blått, rødt og gult, er de to førstnevnte dyre å fremstille og derfor lite i brukt av folk fra de lavere samfunnslag. Blått (indigoblått) må importeres, og brukes bare av de aller rikeste. Blåfargene fra indigo er fyldige og går fra mørkeblått til mellomblått i alle sjatteringer. Lysere blåfarger kan fremstilles ved farging med hjemlige planter, og kan derfor brukes av et bredere lag av folket. Rødt er også en av de dyrere fargene, og høyrødt og vinrødt er for de øvre samfunnslag. Blassere rødfarger og rosa kan brukes av de fleste. Gult er en veldig vanlig farge, og enkel å fremstille. Kan brukes av alle. De lysere grønnfarger og lys brun, samt lysere olivenfarger og lysere grå kan også framstilles med hjemlige planter og kan derfor brukes av alle. Blandingsfarger som lilla, brunt og sterkere grønnfarger bruker alle en eller flere av de dyre fargene, og er derfor for finere folk. Sort er dyrt, vanskelig å fremstille og uvanlig. 

Farger og materialer
Ull kan farges i alle de nevnte fargene.
Lin er vanskeligere å farge, og man bør derfor holde seg til lysere farger som ubehandlet (linfarget), gult, lys grønt, lys blått og rosa.

Kjortel til menn og kjole til kvinner

Grunnmønsteret for disse plaggene er i all hovedsak det samme. Man bruker et T-møster som på tegningen under og varierer vidde, ermer og lengde på plagget. Det samme grunnmønsteret brukes til alle plaggene, både til gutter og jenter. Underplagg har alltid smale ermer, Overplaggene varieres som nevnt under.
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Mål over skuldene for å finne ut hvor vid den skal være. Kjolene skal sitte litt trangere rundt overkroppen enn kjortlene. Mannsplaggene kan med fordel måles til et lite stykke ned på overarmen for å få god vidde. Kvinneplaggene skal også måles litt ned på armen, men her holder det med ca tre-fire cm nedover. Husk at plagget må være vidt nok til at det går an å trekke det over hodet. Ermene bør ha en vidde øverst på minst 40 cm. Den lille trekanten under armhulen på bildet er egentlig en firkant som settes i for å få bedre passform. Den er ikke nødvendig, men passformen blir som sagt bedre hvis man setter i en slik. Sy firkantkilen på ermet før det monteres på plagget. Se forøvrig også utdrag fra Arcadias kostymekompendium for sytips om montering. Skrå eventuelt plagget utover for mere vidde nederst. Kiler kan med fordel sys i sidene på plagget for å få mer vidde i plagget. Kilene skal være av samme farge som resten av plagget. 
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Kjortler til menn kan gå til kneet eller til anklene. Krigere og arbeidsfolk (bønder og lignende) har av praktiske årsaker knelange kjortler (kjortelen på tegningen til høyre er i korteste laget). Rikere menn kan ha fotside kjortler (til rett over anklene). Husk da på å skrå plagget utover og/eller sette inn kiler for å få mer vidde. Ermene på mannsplaggene kan være korte eller lange. Bruker man korte ermer, skal disse være litt vide og man bør kan en underkjortel med lange og smalere ermer under. Lange ermer kan også ha litt vidde eller være smalere, men aldri helt smale eller skrådd utover slik som på kvinneplaggene. 
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Kjoler til kvinnene skal være fotside, og ha god skjørtevidde. Skrå utover og/eller sett inn kiler. Man kan også klippe opp kjolen midt foran og midt bak og sette inn kiler som går fra livet og ned før man syr kjolen sammen igjen. Sammen med kiler i sidene gir dette det peneste resultatet. Ermene på overkjolen kan være korte og brede, men da bør det brukes en underkjole med smale ermer under. Ermene kan også være lange og smale, eller skrådd utover til god vidde nederst som på bildet til høyre. I det siste tilfellet bør det også brukes underkjole med smale ermen under, og denne modellen er bare for fintfolk (umulig å jobbe med slike ermer). 

Belter brukes av både kvinner og menn. har du stoffrester til overs, kan man med fordel sy en enkel pung til å henge i beltet. Slik blir kostymet mer troverdig. 

Hvis man vil jukse litt og spare seg arbeid, man man droppe å sy underkjortel/underkjole og bare lage et ekstra par ermer som man syr innenfor ermene på ytterplagget. 
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Hodeplagg
Hodeplagg kan varieres. Menn godt kan bruke enkle og runde luer i ull med eller uten oppbrettskant. En enkel lue lages ved å måle opp stoff tilsvarene hodeomkretsen (pluss sømmonn).  Sy lua sammen som en kort kjegle/kremmerhus. Prøv lua på og pass til kanten før den brettes inn. Spissen på lua skal ikke stå rett opp, men bøyes til siden. Man kan også lage kalottlignende luer av fire tøystykker som skrår sammen mot toppen av hodet. Dette krever litt mer tilpasning. 
En lyripipehette som på bildet til venstre kan brukes av begge kjønn. Pass på at den blir vid nok rundt halsen til at det går an å trekke den over hodet. Selve ”halen” på hette bør være relativt kort (lange haler kommer senere i middelalderen), og ikke så lang som på terningen. Hetta kan også være helt åpen foran, og lukkes med knepping, knyting eller en nål. Husk at det går med mye stoff til en slik hette (ca. 1 m). 
Kvinner kan bruke skaut i lin eller slør (se eget ark). Man trenger ikke å bruke krone som på bildene eller annet til sløret, men bare feste det ned nåler.

Eksempler på halsåpninger, begge kjønn
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Skulle det være noen spørsmål, ta gjerne kontakt med meg på tlf 932 17 739 eller på e-post, heidi@brimi.net.
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Utdrag fra Arcadias kostymekompendium:


Kort sømkurs
Du må kunne bruke symaskin, men normalt trenger du bare sikk-sakk-søm og rettsøm. For vanlige sømmer syr du først en sikk-sakk-søm i ytterkanten av stoffene, og deretter en rettsøm på innsiden av sikk-sakk-sømmen. Hvis sømmen utsettes for stor slitasje og press (som for eksempel sømmene i skrittet på buksene) kan du sikre deg ved å sy en ekstra rettsøm på innsiden av den andre. Er stoffet elastisk eller svært glatt, er det lurt å sette i knappenåler for at stoffet ikke skal vri/strekke seg eller gli unna mens du syr. 
	Husk å sette av ca 1cm ekstra på alle mål til søm-monn. Ellers vil du fort oppdage at buksene blir for trange, eller at kjortelen blir ubehagelig over brystet.
	Kanter som ikke sys (for eksempel halslinning, nederkanten av ermet og nederkanten på buksa) kan du enten brette inn og sy en rettsøm rundt, eller du kan sy på et kantebånd eller en kanting av stoff.
	

Å lage en bukse
Til en “middelalderbukse” bør du bruke lin eller ull (avhengig av om buksa skal brukes om sommeren eller om vinteren), og det går med ca 1m med stoff. Oppmåling og sying av en bukse tar normalt mindre enn en time. Den enkleste måten å gjøre det på er å klippe til to identiske stykker som er formet slik figur 1 viser. Målene er:

a = omkretsen rundt den tykkeste delen av låret + 3-5cm (sømmonn og ledighet).
b = omkretsen rundt nederste del av leggen +3-5cm 
c = lengden fra midjen og ned til gulvet (målt på utsiden av låret)
d = lengden fra skrittet og ned til gulvet.
 
Plagget lages ved først å sy opp de to stykkene (opp til punkt d) til de blir “rørformede.” Dette er buksebena, fig 1. Deretter syr du sammen de to bitene for å lage selve buksa (husk tre sømmer her, for denne sømmen revner lett). Til slutt syr du inn endene slik som nevnt ovenfor og legger inn en tråd i bukselinningen. 
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Det er ofte et problem med denne buksetypen at den revner i skrittet. Det er derfor nødvendig å sy tre sømmer (en sikk-sakk og to rettsømmer). Litt ekstra vidde øverst på låret kan også hjelpe på. Det beste middelet er imidlertid å sy inn en kile i skrittet mellom de to stykkene. Kilen ser ut som på figur 2, og bør være ca 8-10cm på det tykkeste, 2-3cm på det smaleste og ca 20-30cm lang. Kilen syr du inn på det ene stykket først (slik at den tykkeste delen kommer akkurat der sømmen er), og deretter syr du sammen de to stykkene slik du normalt ville ha gjort det uten kile. Det tar ekstra tid å sy inn en kile, og det kan lett bli litt fiklete, men det er verdt det, for buksa sin holdbarhet øker betraktelig…

Vil du gjøre buksa mere fancy, kan du se del II for tips.

Å lage en kjortel
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En kjortel er standardplagget for middelalderklær og kan brukes av både kvinner og menn. Den bør lages i lin eller ull, og det går med ca 1,5m stoff. Å lage en kjortel krever litt mer sying enn en bukse, men burde kunne gjøres på ca 1 time. Basis for kjortelen er to avlange stykker stoff. Bredden på disse er halvparten av ditt bredeste mål, a, (sjekk tre mål; tett oppunder skuldrene, brystene og hoftene. Det bredeste av disse er ditt bredeste mål) pluss ca 5cm. Vil du ha en løstsittende kjortel kan du legge på enda noen cm her. Lengden av stykkene er lengden fra midt på skulderen og ned dit du vil ha kjortelen, b, (normalt fra midt på låret til nedenfor knærne). Se også figur 3. Disse sys sammen i kortenden (men la det være ca 15-20 cm til halsen). Deretter setter du av ca 30cm fra den sydde enden (til armåpninger) og syr en søm på 25-30cm ned på hver langside, se fig. 4. (hvis du vil kan du måle ut dette mer nøyaktig. Resultatet blir penere, men det tar lenger tid). Til slutt legger du inn kantene nede og halslinningen slik som angitt ovenfor. 
	Nå har du igjen ermene. Disse lages av et trapesformet stykke med mål som på figur 5, og sys sammen til to rør. Rørene festes på vrangen til armåpningene. Nå må du huske på å legge rette mot rette, så ikke armene blir sydd på på vrangen. Her bør du bruke slitesøm (dvs. to rettsømmer) for her blir det gjerne slitasje når du tar av og på deg kjortelen (du drar vanligvis i ermene for å få kjortelen av deg). Det kan ta litt tid før du skjønner hvordan den må sys for at ingen av sømmene skal komme på utsiden, så fest med knappenåler først! Til slutt legger du inn ytterkanten av ermene. Dermed er du ferdig med kjortelen!
	




Å lage en kappe
Kapper lages i ull. De to enkle design som nevnes her er unnagjort på et kvarter. To enkle design for kapper er halvsirkelkappen (figur 7) og firkantkappen (figur 8). Det eneste du trenger å gjøre med disse etter at du har klippet ut formen er å kaste over kanten (med sikk-sakk-søm), slik at den ikke rakner. Ulempen med de ovennevnte designene er at du trenger en kappespenne.. file_27.png
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