
Sagadrakten - basert på verdens eldste broderi 
I et museum i byen Bayeux i Normandie henger i dag et teppe. Dette er det 
eldste broderi vi kjenner. Bayeux-teppet ble komponert og brodert i år 1066.  
Det er 70 meter langt, og 50 cm bredt.  

Broderiet på Bayeux-teppet består av 8 farger ullgarn sydd på lin, og motivene 
forteller om slaget ved Hastings i år 1066. Fra dette gamle klenodiet er 
Sagadraktens motiver hentet. Bordenes høyde er tegnet ned til en fjerdedel av 
teppets høyde. Lengden på borden er tre meter. Motivene, fargene og 
broderiteknikken på Sagadrakten er så identisk med originalen som mulig.  
 

 

 
Så tidlig som i årene rundt 500 år etter Kristus bodde det keltiske munker på 
øya Iona på Hebridene. Her bygde munkene mange klostre og gigantiske 
steinkors som man kjenner og ser mange av i Skottland. Iona var et av de 
store åndelige sentra i den keltiske verden, og var gjenstand for utallige 
vikingangrep. Motivene til smykkene er fra Iona-korset. Korset ble tilhugget 
av keltiske munker på 800 - tallet og står der den dag i dag, like inntakt. 



 

 

Med smykkene og borden, er vikingtiden bundet sammen fra år 800 til 1066. 
Smykkene er designet av gullsmed Bjørn Winberg.  



 

Sagadrakten er basert på historiske fakta, både i snitt, broderiteknikk og 
smykkedesign. Kvinnedrakten fås i fem ulike fager, flaskegrønn, vinrød, 
rustrød, mellomblå og mørkeblå. 



 

Mannsdrakten fåes i flaskegrønn med vinrødt for i kappen eller brun med 
rustrødt for i kappen. Til mannsdrakten hører det også med tidsriktige 
støvler. Sagadrakten består av 100 % ull, det er ingen knapper eller glidelåser, 
men hekter i ryggen og ved håndleddet. Her kan man velge bronse eller sølv. 

Hele Sagadrakten er håndsydd, og designet av Anna Marie Sandvig Sørensen 
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