
Navneklude 

Det var ret almindeligt i gamle dage, at piger mellem otte og tolv år syede deres egen navneklud. Pigerne 

øvede deres sy-teknikker på den. Mange navneklude har været godt gemt, hvilket gør, at mange museer 

har mange af dem. Der har været mange minder knyttet til kludene, og ejermændene passede godt på 

dem. Der findes mange forskellige navneklude, men fælles for dem alle er, at de var udstyret med navn og 

årstal på den, der havde syet den. 

Navnekluden havde ofte forskellige bogstaver, tal og mønstre syet med forskellige sting. Den kunne så 

bruges som en huskeseddel, når pigerne senere i livet skulle mærke deres udstyr med monogrammer, 

navne eller årstal. I dag køber vi os til udstyr, men i gamle dage på Anna Michelsens tid lavede man selv 

sengetøj, sengetæpper, håndklæder, duge, mm. Og det hjemmelavede udstyr udsmykkede man med 

smukke broderier. 

 

På billedet ser vi Annas navneklud fra 1857. Den starter med 7- stings bogstaver. Hun har øvet mange 

gange. Mellem hver talrække ses forskellige borter. Efter den græske mæanderbort, som var meget 

moderne netop på det tidspunkt, hvor Anna har lavet sin klud, har hun broderet engelsk skriveskrift. De 

sidste bogstaver er syet med dronningesting. Der har ikke været plads til billeder på Annas navneklud, 

selvom den 10årige Anna måske havde syntes det var sjovere at sy. 

De forskellige bogstaver og borter blev vist i et mønsterblad, som garnfabrikanterne sendte ud. Ganske lige 

som i dag, hvor mange forskellige garnmærker har en hjemmeside med opskrifter på strikketøj, broderier 

eller hækleopskrifter, hvor deres garn er anvendt. I kan selv prøve at google broderimønstre og se hvor 

mange, der kommer frem i dag.  

Opgave: Find forskellige skrifttyper og mønstre, enten på nettet eller i 

bøger. Lav din egen navneklud. Du kan tegne den på et stykke papir, da 

det er et stort arbejde at sy den i hånden. 

 


