
Barbaricum – Sköldehamnshuva  

Sköldehamnshuva 
Historisk bakgrund

●●  En tidig variant av struthättan, men sak-
nar den karakteristiska struten som är så 
förknippad med medeltiden. Baserad på 
ett fynd från Sköldehamn, Norge, som är 
daterat till kring år 1000. Fyndet är lite sent 
men funkar på Barbaricum då vi tycker att 
det är ett väldigt bra och bekvämt plagg 
som ger rätt känsla. 

Material
●●  Hättan sys av ylle, som kan vara valkat 

om man vill ha ett regnsäkert plagg men 
det behöver inte vara det. Går även att 
fodra med linne, siden eller ett tunt ylletyg. 
Tygåtgång cirka 1 meter (och då blir det en 
del spill).  

Rekommenderade 
färger

●●  Sköldehamnshuvor finns både som rena 
funktionsplagg för att hålla sig varm och 
torr men även som mer dyrbara och deko-
rerade festplagg. Gult, rött, grönt och grått 

Måtten kan 
 variera. Till exem-
pel  en rektangel 
på 120 gånger 40 
centimeter och 
två fyrkanter på 
30 gånger 30.

1. Vik rektangeln 
dubbel.

Rektangeln 
är vikt över 
 huvudet.

Här sys fyrkan-
terna fast i rek-
tangeln.

4. Lämna en 
öppning för 
ansiktet på 
 andra sidan.

5. Fålla ansiktsöppningen 
och nederkanten.

2. Sy fast fyrkan-
terna i rektangelns 
långsidor.

3. Sy ihop rektang-
eln på ena sidan.

Huvan från sidan:

Huvan framifrån:

är lätt att få till med växtfärg. Blått, purpur, 
vitt och svart är svårare att färga fram och 
därför mer kostbara. 

Gör så här
●●  En sköldehamnshuva består av tre delar, 

en rektangulär bit och två kvadrater. Be-
roende på hur stor just du vill ha din huva 
så kan måtten på bitarna variera men jag 
brukar göra den långa biten omkring 120 
cm lång och 40 cm bred, och de båda kva-
draterna 30 cm x 30 cm. Naturligtvis går 
det att skarva ihop bitarna av spilltyger och 
man får då fler sömmar. 

●●  Börja med att rita upp en rektangel och 
två kvadrater på tyget. Klipp ut. 

●●  Vik rektangeln dubbel på mitten av lång-
sidan och nåla fast en av kvadraterna räta 
mot räta upp längs kanterna på långsidan 
av rektangeln. Se skisserna här nedanför. 
Sy ihop, börja vid nederkanten på rektang-
eln. Ta det lite försiktigt i kvadratens hörn, 
där sömmarna möts. Där kan det bli lite 
bylsigt med mycket tyg. 

●●  När kvadraten är fastsydd fortsätter du 
att sy ihop rektangelns långsida upp mot 
spetsen av huvan. Upprepa med nästa 
kvadrat men sy bara fast kvadraten i rek-
tangeln och låt öppningen vara ansiktshål. 
Fålla kanterna på ansiktshålet och huvans 
nederkant. Sy ner sömsmånerna om du 
vill. 

Dekoration
●●  Bårder av tyg eller päls, kantband och 

broderier är vanliga. Huvan på fotot har 
både kantband och broderi. Enklare folk 
har oftast mer diskreta sköldehamns huvor. 


