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Íslenska orðið víkingur þýðir samkvæmt íslenskri orðabók: „Maður sem stundar 
sjóhernað.“ En á öðrum tungumálum en íslensku, t.d. ensku, þá hefur orðið 
víkingur breiðari þýðingu og er samheiti yfir það fólk sem uppi var á víkingaöld. 
Þegar talað er um víkingaöld er verið að tala um árin 800-1050 (Unnar Árnason, 
2003) og víkingaöldin spannar því um 250 ár. Mjög ólíklegt er að föt allra víkinga 
hafi haldist óbreytt í 250 ár (Ewing, 2006) Föt víkinga breyttust líklega rétt eins 
og tíska og föt breytast í dag en á þessum tíma gerðust breytingar ekki eins hratt, 
enda ekkert Internet og sjónvarp til staðar. 

Ekki eru öll víkingaföt nákvæmlega eins þó svo að þau geti oft verið mjög lík. Sniðin 
sem notuð eru í þessum kennsluleiðbeiningum eru því bara ein gerð af mörgum. 
Það fór eftir ýmsu hvernig föt víkinganna litu út, t.d. hvar einstaklingurinn bjó, 
en það sem hafði mest áhrif á útlit klæðnaðarins var ekki landafræðin heldur 
ríkidæmi og staða einstaklingsins í samfélaginu. Í víkingaljóðinu Rígsþulu segir 
frá þremur stéttum í skandínavískum þjóðfélögum. Þeim lægst settu, þrælunum, 
er aðeins lýst með því að segja hvaða líkamspartar þeirra eru berir: sólbrenndir 
handleggir og skítugir fætur. Millistéttin klæðir sig í góð og snyrtileg föt en efsta 
stéttin lætur eftir sér gnægð af silki og lituðum efnum og jafnvel börnin þeirra eru 
vafin inn í silki (Ewing, 2006).

Útlit skipti miklu máli fyrir víkingana rétt eins og það skiptir okkur máli í dag. 
Sem dæmi var hör mjög vinsælt efni í Skandínavíu á víkingatímanum og þykir 
það nokkuð merkilegt þar sem maður hefði haldið að hlýrri efni hefðu hentað 
betur, en eins og við þekkjum í dag þá virðist tískan stundum skipta meira máli en 
heilbrigð skynsemi (Ewing, 2006). Á víkingaöldinni voru öll efni handofin og allur 
fatnaður saumaður í höndum. Víkingarnir notuðu mest ull og hör sem þeir lituðu 
stundum með hinum ýmsu jurtum eða öðru tilfallandi. Algengast  var vissulega að 
fólk gengi í ólituðum fötum, en ef fólk átti lituð föt voru þau gjarnan notuð þegar 
farið var á Alþingi, í brúðkaup, eða jafnvel ef til stóð að drepa einhvern (Ewing, 
2006). 

Það er minna til af heimildum um það hvernig föt karla voru en kvenna. Ástæðan 
er sú að konur voru yfirleitt jarðaðar en karlar voru oftar brenndir. Önnur ástæða 
er sú að þeir karlar sem voru jarðaðir höfðu ekki eins mikið af allskonar skarti með 
sér í gröfina, en skart eins og t.d. nælur kvennanna hægir á rotnun efnanna. Leifar 
hafa fundist af því efni sem er nálægt hverskyns málmi í gröfunum, en töluvert 
minna var af málmi í gröfum karlanna, og ef það var einhver málmur með þeim 
í gröfinni þá lá hann oft við hlið þeirra frekar en ofan á þeim og þar af leiðandi 
hjálpaði hann ekki til við varðveislu efnanna (Priest-Dorman, 1993).

Föt víkinga
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Bæði karlar og konur gengu í einskonar kyrtlum. Innri kyrtill kvennanna var 
skósíður, eins og kjóll, yfirleitt gerður úr ull eða hör (Priest-Dorman, 1993). Svunta 
var svo hengd yfir axlirnar og fest að framan með tveim nælum sem voru mjög 
einkennandi fyrir konur á þessum tíma. Þessar nælur hafa vissulega ekki fundist 
í öllum gröfum sem fundist hafa frá víkingaöld þannig að ekki hafa allar konur 
gengið með þessar nælur, en í Rígsþulu úr Eddu kvæðum er talað um að kjólarnir 
með nælunum einkenni hina frjálsu konu. Hugsanlegt er að nælurnar hafi verið 
einkenni giftra kvenna (Ewing, 2006).

Í íslensku fornsögunum er talað um að menn hafi gengið í skyrtum og línbrókum 
og er þá oft talað um línklæði, en lín er annað orð yfir hör. Þessi línklæði voru 
næst líkamanum en það má samt ekki skilja það sem svo að þetta hafi verið náttföt 
eða nærföt  því línklæðin sáust alltaf og voru undirstaða eða grunnur fatnaðarins. 
Samkvæmt fornsögunum var línklæðnaður allsráðandi en það þótti óvenjulegt að 
klæðast einungis líni utanhúss (Ewing, 2006).  Þrátt fyrir að lín hafi komið seint 
til Skandínavíu þá var það orðið algengt áður en víkingaöldin gekk í garð. Það 
virðist þó sem lín hafi verið minna notað af víkingum í Vestur-Noregi og það á 
líka við um fyrstu Íslendingana, en eins og gefur að skilja er ullin betri þar sem 
kalt er í lofti (Ewing, 2006). 

Fötin sem unnin eru í þessu verkefni og lýst er í meðfylgjandi kennsluleiðbeiningum 
eru á þann máta sem lýst er hér að ofan. Saumaðar eru buxur á karlmanninn, innri 
kyrtill og ytri kyrtill. Á konuna er saumaður skósíður kjóll, svunta og hyrna.

Heimildir:
Ewing, Thor. (2006). Viking clothing.  Bretland: Tempus Publishing Limited.
Priest-Dorman, Carolyn. (1993). An Archaeological Guide to Viking Men’s Clothing.  
 Sótt 16. 2. 2009 á http://www.cs.vassar.edu/~capriest/mensgarb.html

Sniðin koma frá Kristínu Róbertsdóttur Berman (1978) sem kenndi árið 2003 
á Þingeyri gerð víkingabúninga, sniðagerð, litun og spjaldvefnað í tengslum við 

verkefnið „Gísla Saga - Destination Viking“ sem er verkefni á vegum  
atvinnuþróunarfélags Vestfjarða. 
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Athugið að hægt er að nota þetta sama snið og sömu aðferð við að sauma innri og ytri kyrtil 
karlmannsins og innri kyrtil/kjól konunnar.  Ef innri og ytri kyrtlar karlmannsins eru báðir 
saumaðir eftir þessu sniði þá þarf að huga að því að ytri kyrtillinn sé hafður styttri. 

Aðra útgáfu af ytri kyrtli karlmanns er að finna á bls. 14. 

kjóll konunnar og innri kyrtill karlmannsins

ytri kyrtill eftir sama sniði 
Hér má sjá ytri kyrtil sem gerður er eftir 
sniðinu á bls. 6, rétt eins og kjóllinn og innri 
kyrtillinn á myndunum hér fyrir ofan.
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Efnisþörf og sniðhlutar:
Hreinn•	  hör (ekki of gisinn), ullarvaðmál eða -einskepta eða hrásilki.   
(Í skólum getur þó hentað betur fjárhagslega að nota bómullarefni).

Í innri kyrtil á karlmann sem er um 190 cm á hæð þarf
tvo ferhyrnda efnisbúta sem eru fram- og bakstykkið (120x75 cm), •	
tvo ferhyrnda búta í ermar (40x60 cm),•	
tvo ferhyrnda búta í auka undir hendur (20x20 cm),•	
einn ferhyrndan bút (50x80 cm) sem verður að tveim geirum.•	

Í kjól á konu sem er um 160 cm á hæð þarf
tvo ferhyrnda efnisbúta sem eru fram- og bakstykkið (140x52 cm), •	
tvo ferhyrnda búta í ermar (40x56 cm),•	
tvo ferhyrnda búta í auka undir hendur (18x18 cm),•	
einn ferhyrndan bút (50x110 cm) sem verður að tveim geirum.•	

Vinnuröðun:
Kyrtillinn1.  (sjá snið á bls. 6) er ætlaður á karlmann sem er 190 cm hár, ellegar þarf að 
breyta stærðinni á sniðunum.
Klippa út sniðin.2. 
Geirinn sem er ekki heill er saumaður saman í miðju.3. 
Axlarsaumar saumaðir saman og op skilið eftir fyrir hálsmálið.4. 
Auki (útvíkkun) saumaður í ermar.5. 
Ermar saumaðar saman.6. 
Ermar saumaðar í kyrtilinn/kjólinn.7. 
Geirar saumaðir í hliðarnar.8. 
Klippt fyrir hálsmáli.9. 
Hálsmálsfóður saumað í hálsmál.10. 
Skáband saumað í hálsmál.11. 
Ermar faldaðar.12. 
Kyrtillinn/kjóllinn faldaður að neðan.13. 
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Athugið 
Notað er sama snið í skósíðan kyrtil konunnar og hnésíðan kyrtil karlsins. Til þess að sauma 
kyrtil á karlmann er hörinn klipptur til og sniðinn eftir upplýsingunum á blaðsíðu 7. Til þess að 
sauma skósíðan kjól konunnar þarf að síkka sniðið af fram- og bakhlutanum og hugsanlega að 
mjókka það líka. Einnig þyrfti að breyta þessu sniði ef á að gera barnaföt og því verður byrjað á 
að fara yfir það hvernig stærðunum á sniðinu er breytt til þess að úr verði kjóll.  

Stærð á sniði breytt
Fram- og bakhlið
Til að finna út síddina er líkaminn mældur frá öxl og niður í gólf og svo er 8-10 cm bætt við 
þá lengd fyrir fald. Til að finna breiddina á fram- og bakhlutanum eru axlirnar mældar yfir 
herðarnar og 8-10 cm bætt við fyrir saumför. Þá er komin lengd og breidd á bak- og framhluta 
kyrtilsins.
 
Ermar og auki í ermar
Fyrir ermar er gefið upp í skjalinu að þurfi tvö stykki af stærðinni 40x60 cm. 60 cm sídd gengur 
ekki fyrir alla þannig að til að fá rétta lengd á ermum er gott er að mæla handlegginn frá öxl að 
úlnlið og bæta við 5 cm fyrir saumför. Því næst þarf að klippa út auka í ermi. Samkvæmt sniðinu 
á aukinn að vera 20x20 cm en hann má minnka ef sniðið er minnkað. Það hentar ágætlega að 
hafa aukann á erminni 18x18 cm í kjól konunnar.

Geirar
Þá eru bara geirarnir tveir eftir sem notaðir eru til þess að víkka kjólinn. Ef kjóllinn á að vera enn 
víðari má hafa geirana fjóra og sérstaklega er mælt með því fyrir börn, en þá eru auka geirarnir 
tveir settir í miðju fram- og 
bakhlutans. Einn geiri á að 
vera 50 cm breiður og 80 cm 
hár þríhyrningur. Til þess að 
fá tvo þannig geira er klipptur 
út 50 cm breiður og 80 cm 
langur ferhyrningur sem er 
fyrst brotinn í tvennt þannig 
að það sé heil brún öðru megin og svo er ferhyrningurinn brotinn á ská horn í horn (mynd 1).  
Þá er skálínan klippt og úr verða tveir geirar (þríhyrningar). Annar geirinn er heill (þar sem 
heila brún efnisins var), en hinn geirinn er í tveim hlutum og því þarf að byrja á að sauma hann 
saman í miðju. 

Athugið: 80 cm lengd á geira passar ekki ef búið er að síkka sniðið eins og þarf að gera hér 
fyrir kjólinn.  Til að fá réttu lengdina á geirann þarf að draga 30 cm frá síddinni á kjólnum 
sjálfum (því 20 cm fara í ermina og 9-10 cm eru aukinn í erminni), þannig að klipptur er út 
ferhyrningur sem er útreiknuð sídd x 50 cm.

1
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Víkingafötin eru öll saumuð saman í höndum með svokölluðum skyrtusaum. Notast er við 
afturstingsspor þegar efnin eru saumuð saman en blindspor þegar lagt er niður við saumfarið. 

Skyrtusaumur
Skyrtusaumur nær yfir bæði saum og frágang á saumfari. 
Stykkin eru saumuð saman rétt á móti réttu með afturstingsspori. Síðan klippir maður um 
það bil helming af öðru saumfarinu (mynd 1). Breiðara saumfarið er svo brotið yfir það mjórra 
(mynd 2) og lagt niður við það með blindspori (mynd 3).

Best er að notast alltaf við bómullartvinna ef það á að jurtalita fötin seinna meir því þá litast 
bómullartvinninn með. 

21 3

saumaskapur
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Geiri saumaður saman
Geirinn sem var ekki með heila brún er nú í tvennu lagi og þarf þá að byrja á því að sauma 
hann saman. Við það er notast við skyrtusaum (sjá frekari lýsingu og myndir á blaðsíðu 8), 
afturstingsspor þegar saumað er saman og blindspor þar sem lagt er niður við saumfarið. 
Þægilegast er að hafa hliðarnar samsíða, festa þær saman með títuprjónum og sauma svo 
um það bil 2 cm frá brún. Til að auðvelda saumaskapinn er ekki vitlaust að teikna strik fyrir 
saumförunum (mynd 1), sérstaklega fyrir nemendur í grunnskóla, svo að saumurinn verði beinn. 
Þegar búið er að sauma með afturstingsspori (mynd 2) er helmingurinn af annarri brúninni 
klipptur af (mynd 3). Fallegra er að klippa af á röngunni (miðað við þar sem saumað er, þar sem 
saumurinn er ljótari) því þá snýr fallegra sporið út. 

Svo brýtur maður stærri helminginn (sem ekki var klipptur) yfir klippta helminginn (mynd 4) 
og leggur niður við hann með blindspori eins og sjá má á myndum 5 og 6.

1

4

2

5

3

6
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Axlarsaumurinn 
Þegar axlarsaumurinn er saumaður 
þarf að muna að skilja eftir 20 cm 
op fyrir miðju á bæði fram- og 
bakstykki fyrir hálsmálið (mynd 1).  
Hálsmálið má líka vera minna, t.d. 
15 cm, þegar kyrtillinn er minni 
í sniðum. Það er alltaf hægt að 
breikka hálsmálið að vild eftir á.  
Skyrtusaumurinn á axlarsaumunum er 
saumaður með afturstingsspori 2 cm frá brún, annað saumfarið klippt og breiðara saumfarið 
svo brotið yfir og lagt niður við það með blindspori.

Ermar
Auki saumaður í ermar
Auki er saumaður í ermarnar með afturstingsspori. Eins og 
sjá má á skýringarmynd (mynd 1) þá er byrjað á að sauma 
eina hlið aukans við aðra lengri hlið erminnar þannig að A 
á ermi mætir A á auka og B fyrir neðan A á ermi mætir B 
á auka. 
Því næst er hin hlið erminnar beint á móti tekin og saumuð við 
aukann þannig að C á ermi mætir C á auka og B á ermi mætir  
B á auka.  

Ermi saumuð
Þegar búið er að sauma aukann í (mynd 2) er ermin saumuð saman með afturstingsspori  
(frá aukanum og niður að úlnlið). Svo er lagt þar niður við saumför með blindspori áður en 
maður leggur niður við saumför í aukanum (mynd 3) því það kemur fallegar út. 

1

2 3 4
Ermin tilbúin.

1

A

Auki

Ermi

B C

A C

B B
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Ermar saumaðar í kjól:
Næst eru ermar saumaðar í kjólinn með 
skyrtusaum. Þegar ermarnar eru saumaðar í 
er kjóllinn hafður á röngunni en ermin snýr 
rétt. Svo er erminni stungið inn í kjólinn og 
saumað með aftursting um það bil 2 cm frá 
brún (mynd 5). 

Geirar saumaðir í kjól
Geirarnir eru saumaðir í hliðarnar á kjólnum með skyrtusaum þar sem saumað er saman með 
afturstingsspori og lagt niður við saumförin með blindspori. Fallegra er að leggja fyrst niður við 
saumför við geirana og svo í handveginum.

5
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Hálsmál
Kjóllinn er brotinn í tvennt og bogi klipptur í hálsmálið (mynd 1) sbr. útlitsteikningu og 
teikningu af sniðhlutum á bls 7. Þá þarf að láta axlarsaumana mætast svo hálsmálið sé örugglega 
í miðjunni. 

Síðan er kjóllinn opnaður og brotinn aftur í tvennt á hinn veginn og hálsmálið að framan 
dýpkað meira (mynd 2).

Hálsmálsklauf og -fóður á framstykki
Klippt er beint niður frá hálsmálinu í miðjunni á framstykkinu eins langt og manni sjálfum 
finnst fallegt fyrir hálsmálsklauf. 
Því næst er hálsmálsfóðrið klippt út og sett undir hálsmálið. Hálsmálsfóðrið er ferhyrningur 
sem er um það bil 18x8 cm, en stærðin fer eftir dýpt hálsmálsins og hversu breiða hálsmálsklauf 
hver og einn vill hafa. Auðvelt er að minnka það eftirá með því að klippa utan með því. 

Athugið að nú snýr kjóllinn rétt. Ágætt er að merkja fyrir miðju á hálsmálsfóðrinu og setja það 
undir og títuprjóna það fast. Svo er það saumað fast á með afturstingsspori ½ cm frá brúninni 
(mynd 3).

Þegar búið er að sauma hálsmálsfóðrið fast með afturstingsspori er það klippt í miðjunni niður 
með opinu (mynd 4). Myndir 5 og 6 eru af sama ferli en það sést betur með brúna efninu og 
er því látið fylgja hér.

1

4

2

5

3

6
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Eftir að hálsmálsklaufarfóðrið hefur verið klippt niður í miðjunni er því snúið yfir á réttuna. 
Best er að byrja á að gera brúnina á hálsmálsopinu fallega (mynd 7). Því næst þarf að 
ákveða breidd hálsmálsklaufarfóðursins á réttunni og brjóta inn af brún hálsmálsklaufar- 
fóðursins (mynd 8). Hér er hálsmálsklaufarfóðrið mælt 2 cm breitt og tekið í odda að neðan. 
Auðvitað má hafa neðsta hlutann ferkantaðan, djúpan, grunnan eða hvernig sem maður vill. 
Þegar því er lokið (mynd 9) er hálsmálsklaufarfóðrið saumað niður á réttunni með blindspori.

Skáband
Næsta skref er að klippa skáband fyrir hálsmálið.  
Það þarf að vera skáskorið (mynd 4). Hér er 
skábandið 5 cm breitt en það fer eftir smekk 
hversu breitt maður vill hafa það. Þegar skábandið 
er saumað á hálsmálið lætur maður það ná aðeins 
fram yfir hálsmálið svo hægt sé að brjóta það inn 
á við og ganga frá því.  

Kjóllinn er á réttunni og skábandið títuprjónað 
fast innan frá (mynd 2). Því næst er saumað 
afturstingsspor nálægt brúninni og skábandinu 
svo snúið yfir á réttuna, rétt eins og gert var við 
hálsmálsklaufarfóðrið hér á undan, og breidd þess 
ákveðin.

Loks er lagt niður við skábandið með blindspori.   

Jafnvel er hægt að nota hör í öðrum lit eða með aðra áferð í hálsmálsklaufarfóður og skáband.

Faldað
Nú er ekkert eftir nema að falda kjólinn að neðan og ermarnar og tryggja að allsstaðar sé búið 
að leggja niður við saumför. 

7 8 9

2

1
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Hægt er að nota sama snið í ytri og innri kyrtil karlmannsins (sjá bls. 6) en þá þarf að 
muna að hafa sniðið á ytri kyrtlinum aðeins styttra en á innri kyrtlinum. Brúni kyrtillinn 
(mynd 1) er gerður þannig. Ytri kyrtill karlmanns getur líka verið beinn í sniðinu og  
stutterma (mynd 2). Ermarnar á honum líta út fyrir að vera mjög stuttar en þær ná samt um 
það bil niður á olnboga. 

Stutterma og geiralaus kyrtill eins og þessi græni hér að ofan er saumaður með þeim hætti sem 
hér er lýst:

Efnisþörf og sniðhlutar:
Yfirleitt er notað ullarvaðmál eða -einskepta í ytri kyrtil karlmannsins.•	
Í fram- og bakhlutann þarf tvisvar sinnum 75x100 cm. 100 cm er lengdin.•	
Í ermar þarf tvisvar sinnum 35x60 cm. 35 cm eru lengdin á erminni en 60 cm eru breiddin, •	
þannig að þegar ermin hefur verið brotin saman er hún 30 cm breið. 

Það eru ekki geirar í þessum kyrtli. 

Vinnuröðun:
Hér er sami saumaskapur og lýst er við kjól konunnar og innri kyrtilinn. 

Ermarnar saumaðar saman með skyrtusaum, afturstingsspori þegar saumað er saman og 1. 
blindspori þegar lagt er niður við saumförin.
Axlarsaumur saumaður með skyrtusaum, afturstingsspori þegar saumað er saman og 2. 
blindspori þegar lagt er niður við saumförin.
Hálsmálið saumað. Sjá ítarlegar lýsingar á því hér að framan í vinnulýsingu á kjól 3. 
konunnar.     
Sauma ermar í bol með skyrtusaum, afturstingsspori þegar saumað er saman og blindspori 4. 
þegar lagt er niður við saumförin.
Hliðar á bol saumaðar saman með afturstingsspori, þó ekki alla leið niður. Klaufar eru 5. 
hafðar á hliðunum og það fer eftir smekk og stærð notanda hversu stórar þær eru. Svo er 
lagt niður við saumför með blindspori.
Kyrtillinn faldaður að neðan og upp með hliðum þar sem eru klaufar (mynd 2).   6. 
Ermar faldaðar. 7. 

ytri kyrtill karlmanns

1 2
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Buxurnar sem eru saumaðar hér í kennslu-
leiðbeiningunum eru eftir sniðhlutunum vinstra 
megin á blaðsíðu 16 en þar er klofbótin látin ná alla 
leið upp bæði að framan og aftan. Það þarf nefnilega 
ekki endilega að hafa klofbótina eða víkkunina í 
náranum svona litla eins og sýnt er á útlitsteikningu 2 á  
blaðsíðu 16 en einhverjum gæti þótt betra að hafa 
klofbótina stærri upp á hreyfanleika.

Buxur á karlmann

Efnisþörf og sniðhlutar:
Buxurnar geta verið úr hör, ull eða hrásilki. Hér er notast við hör.•	
Tveir ferhyrndir efnisbútar fyrir skálmar, 60x112cm.•	
Einn ferhyndur efnisbútur fyrir klofbót, 98x28 cm.•	
Fyrir reim í mitti þarf 5 cm breiða efnislengju, en lengd fer eftir ummáli mittis notanda.•	

Vinnuröðun:
Klofbótin1.  er fyrst saumuð saman með skyrtusaum við aðra skálmina og svo hina. Saumað 
er saman með afturstingsspori og lagt niður við saumförin með blindspori. 
Saumað niður með hliðunum á buxnaskálmunum með sama saumaskap. 2. 
Mittið faldað með því að tvíbrjóta það niður á röngunni og saumað fast með blindspori, 3. 
en skilið er eftir um það bil 6 cm gat í miðju að framan til þess að hægt sé að þræða reim í 
mittið. 
Til þess að sauma reimina er klippt efnislengja sem passar fyrir mitti þess sem ætlar að nota 4. 
buxurnar. Efnislengjan er 5 cm breið og er brotin í tvennt með endana inn á við og saumuð 
saman með varpspori. 
Reimin þrædd í strenginn. 5. 

Hér má sjá víkkunina með klofbótinni í náranum ásamt 
annarri skálminni. 

Buxurnar á röngunni þegar 
klofbót hefur verið saumuð í.
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Síðar buxur á karlmann (ca. 190 cm)

Klofbót (x1)

98 cm

Útlitsteikning 1

28
 cm

60 cm

112
 cm

Buxnaskálm (x2)

Ökklasíðar buxur á karlmann
(ca. 190 cm)

Klofbót (x1)

35 cm

35
 cm

110
 cmBuxnaskálm (x2)

60 cm

Útlitsteikning 2

Sniðhlutar af buxum á karlmann
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Efnisþörf og sniðhlutar:
Svuntan•	  er yfirleitt úr ullarvaðmáli eða -einskeptu.
Bönd svuntunnar geta verið úr sama efni en þau mega líka vera t.d. spjaldofin.•	
Í svuntuna þarf tvo ferhyrnda búta sem eru 100x40 cm.•	
Í böndin á svuntuna þarf tvær efnislengjur sem eru 3x80 cm ef gera á mjó bönd en ef böndin •	
eiga að vera breið hentar að klippa út tvær efnislengjur sem eru 10x40 cm.

Vinnuröðun:
Ferhyrndu1.  bútarnir sem eru fram- og bakhlutar svuntunnar eru faldaðir með blindspori.  
Hér er klippt út efni sem er 100x40 cm en það fer eftir smekk hvers og eins hvernig það 
er. 
Böndin saumuð.2. 
Böndin saumuð á bakhluta svuntunnar.3. 

svunta
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Svuntubönd 
Böndin á svuntunni sem koma yfir axlirnar geta 
verið með ýmsu móti. Þau geta verið nokkuð breið 
ef maður kýs það. Þá er t.d. hægt að taka tvisvar 
sinnum 10x40 cm, brjóta hvert band í tvennt, sauma 
afturstingsspor um það bil ½ cm frá brún og snúa 
svo böndunum við. 

Einnig er hægt að hafa mjó bönd eins og sést á 
myndum 1-3. Þá tekur maður tvisvar sinnum 3x80 
cm efnislengju, en nú er böndunum ekki snúið 
við heldur eru þau brotin í miðju með endana inn 
á við (mynd 1) og saumuð saman með varpspori  
(mynd 2)

Þegar böndin eru tilbúin eru þau fest á aftari hluta 
svuntunnar (mynd 3) og brjóstnælur notaðar til þess 
að halda þeim föstum við fremri hluta svuntunnar. 
Vissulega má festa böndin við báða hluta svuntunnar 
og höfundur mælir sérstaklega með því fyrir börn. 
Það vill snúast dálítið upp á böndin þegar þau eru 
svona mjó og því getur verið ágætt að pressa yfir þau 
áður en maður saumar þau á svuntuna.

Kjóll í stað svuntu
Það þarf ekki endilega hafa svuntuna í tveim 
bútum. Það má líka gera einskonar kjól en til 
þess þarf meira efni. 
 
Hér til hliðar má sjá myndir af ytri kjól á konu 
sem kemur þá í staðinn fyrir svuntu. 

2

1

3
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Kvenmannssláin getur til dæmis verið þríhyrna sem er 150 cm breið á langhliðina sbr. teikning 1.  
Það eina sem þarf að gera við hana er að falda hana með blindspori og skreyta að vild. 

Karlmannsskikkjan er ferköntuð og það þarf líka að falda hana með blindspori og skreyta. Hún 
getur til dæmis verið 120x150 metrar sbr. teikning 2 en það er ekki heilög stærð. Einnig er hægt 
að hafa karlmannsskikkjuna bogadregna en það gerðu sumir víkingar sem voru efnaðri, enda fer 
þó nokkuð efni til spillis þegar boginn er klipptur.

slár og skikkjur

150 cm

75
 cm

1

150 cm

2

12
0 

cm

3

75
 cm

190 cm



20

Þessar myndir eru allar af fylgihlutum sem gerðir hafa verið á Þingeyri og eru í eigu víkinga þar.

Fylgihlutir

Nælur úr járni sem notaðar 
eru t.d. til að halda skikkjum 

saman.

Brjóstnælur sem konur nota á svunturnar sínar.

Fégyrðir sem hengdur er í beltið, því víkingaföt hafa enga vasa.

Vattarsaumaðar legghlífar. Handsaumaðar húfur. Upphandleggsskraut úr stáli.

Víkingaskór.
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Belti þurfa ekki endilega að vera úr leðri eða spjaldvefnaði. Hér sjást tvö 
vattarsaumsbelti og eitt kleinubelti sem gert er úr mjúku skinni.

Glerperlur voru mikið notaðar í hálsmen og til skrauts á milli brjóstnælanna. Hér 
er einnig annað skraut sem notað var um hálsinn. Flest er úr járni en einnig er 
hægt að nota ál, sem er ódýrara, og einnig getur verið sniðugt safna beinum úr 

kótelettum og brenna í þau munstur.


