Vrouwenrok van Damendorf
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Beschrijving van de vondst van de Vrouwenrok van Damendorf
De vondst laat zien dat de geweven lap stof 2,10 m lang en 0,85 m breed was, met aan alle
kanten een aparte zelfkant. Conclusie hieruit is, dat dit stuk weefsel met een special doel
gemaakt is.
Een bewijs, dat er in de ijzertijd alleen maar een lap stof in de vorm en de grootte van het
te maken kledingstuk geweven werd. De vaste zelfkanten konden nu allemaal gebruikt
worden.
De bovenkant van het weefsel begon met een bandachtige weefkant van 2 cm breed.

De zijkanten : de 6 buitenste scheringdraden zijn zo aan de 2 hevelstokken verbonden dat
er doekbinding ontstond.

stootband bestaande uit 10 draden
Het verder weefsel is keeperbinding. De onderkant ziet er zo uit.

de 4 afgesneden kettingdraden2 Viergaatskaartjes hebben elk 4 draden. Ze worden
gespannen tussen de 2 staanders van het weefgetouw, ten hoogte van de onderkant van
het weefsel. De kaartjes zijn tegengesteld opgezet. Na het draaien van de kaartjes
worden door het open vak steeds 4 kettingdraden gehaald. Na de eerste draaing

worden, naast de volgende 4 scheringdraden de eerste 4 scheringdraden weer
meegenomen naar boven (dus klem gezet). En aan het eind kort afgeknipt of gesneden
Uit onderzoek bleek dat de bovenkant en de onderkant met grove steken aan elkaar
genaaid waren zodat er een tunnel ontstond met een omvang van 2,10 meter. (1,05
doorsnee.
1,05 in doorsnee

0,85
hoog

De sporen lieten ook zien dat er aan de bovenkant vouwen gezeten hadden, zodat de
conclusie luiden kon, dat het hier ging om een vrouwenrok.

Wat de vrouw erboven droeg is niet gevonden, ook niet bekend. Maar in de bronstijd en
in de tijden na de ijzertijd hadden vrouwen een blouse. Zelfs in de ijzertijd zijn er
resten gevonden van een blouse. (moorlijk van Datgen).
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