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Cucullus 
Historisk bakgrund
Cucullus (caracallus, 
caracalla) var den 
romerska motsvarig-
heten till vår regn-
rock. Ordet betyder 
”huva” på latin, och 
den användes av 
både civilpersoner 
och soldater vid regn 
och under vinterhal-
våret. 

Den förekommer 
tvärsöver Barbari-
cum, från pikterna i 
norr till alamannerna 
i söder och dessut-
om inom det romers-
ka imperiet. Den 
infördes i legionerna 
av en kejsare under 
200-talet som hade den på sig så ofta att hans 
tillnamn blev just ”Caracalla”. 

Material
Hårt valkat ylle eller skinn. Cucullusen är ett 
regnplagg som ska stå emot väta. 

Tygåtgång
60 cm till 100 cm, beroende hur långt ned över 
armarna man vill att cucullusen ska gå. 

Rekommenderade 
 färger
En cucullus oftast gjord i dova färger som 
brunt, grått, svart, mörk
blått och mörkt grönt, 
och i enfärgade, 
omönstrade tyger. 
Cucullusen var ett 
bruksplagg och 
inte ett plagg 
man skröt med. 

Gör så här
●●Variant 1: Cucullusen är väldigt enkel i sin 

konstruktion. I sin enklaste variant är den helt 
enkelt en halvcirkel, som viks och vars raka 
kanter sys ihop förutom ett hål för ansiktet. 

●●Bestäm hur lång du vill ha din cucullus, mät 
från mitt uppe på huvudet och ned utefter din 
arm (armen skall ligga längsmed kroppen). 
Detta mått blir radien på din halvcirkel. 

●●Vik ditt tygstycke dubbelt. Mät upp radien 
längs med den vikta kanten. Fäst måttbandet 
högst upp vid vecket. Håll måttbandet spänt 
och rör det i en kvartscirkel över till  motståen-
de. Märk ut radien med nålar eller skräddarkri-
ta allteftersom du rör måttbandet. När du når 
den öppna kanten har du nu ritat en kvartscir-
kel på ditt tyg och när du viker ut tygbiten har 
du en halvcirkel. 

●●Sy ihop den raka öppna kanten upp till ha-
kan. Hålet för ansiktet ska vara ganska litet 
eftersom du inte vill att det ska regna in. Om 
man vill kan man också sätta några stygn 
ovanför huvudet. 

●●Syr du i hårt valkat ylle behöver du inte fålla 
kanten. Om ditt tyg ser ut att vilja repa upp sig 
kan du fålla det.

●●  Variant 2: Man kan också använda ett 
aningen mer avancerat mönster som får bättre 
passform. Då tillkommer en bit utöver halvcir-
keln som sys ihop och ger ”tofsen” som ses på 
avbildningarna. 

●●  Utgå från halvcirkeln men lägg till mellan 
25 och 35 cm kring ansiktet. Måttet varierar 
och som alltid när man syr och är osäker på 
hur mycket man behöver är det bra att göra 
ett testplagg i ett billigt tyg innan man sätter 
saxen i sitt fina ylle. 

Dekoration/tillbehör
Oftast var cucullusen inte dekorerad. Man har 
hittat fynd som verkar ha haft en kant av brick-
band med fransar. Möjligen var fransarnas 
funktion att leda bort regnvatten, vattnet ska 
rinna längs med fransarna bort från kroppen 
och kläderna som är under cucullusen. 

Mät från hjässan och så lång du 
vill ha din cucullus. Det måttet är 
halvcirkelns radie.

Variant 1. Vik tyget dubbelt och 
markera ditt mått längs ena kan
ten. Rita en kvartscirkel. När du 
 viker upp tyget har du en halv
cirkel.

Så här kan du klippa ut tyget.

Variant 2. Halvcirkeln får en extra 
bit som sys ihop längs de marke
rade kanterna.

Robert håller sig varm och torr 
i en huva av grov brun vadmal.

Barnet med lyktan bär 
cucullus. Statyetten är 
daterad till första eller an
dra århundradet e K.


