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1. Beskrivelse af tjenestedragter 
 
 1.1 Tjenestedragt til Folkekirkens præster 
  Tjenestedragten, der skal fremstilles til kvindelige og mandlige præster, 

består af en sort fodlang dragt og en hvid pibekrave, der er samlet med en 
”kravenål” midt bag samt hvide poignetter med hulsøm 

 
  Dragten har et forstykke, der er delt af en skjult lukning. På lukningens 

yderside er der påsyet pynteknapper. Dragten kan enten lukkes med knapper 
og knaphuller eller med to-vejs lynlås. Forstykkerne er forsynet med lom-
meåbninger/indstik og lommer 

  Dragtens sidestykker, der dækker lommeåbninger/indstik og lommeåbning, 
har en påsyet hellang vinge, som bagpå over nakke danner underlag for pi-
bekraven 

  Dragtens sidestykker afsluttes på ryggen, hvor de danner et bærestykke med 
sammensyning midt bag 

  Dragtens øverste rygstykke er samlet i 50 - 60 små læg. Lægstykket er pla-
ceret midt bag under bærestykket  

 
 1.2 Til præster, som har teologisk doktorgrad, skal der fremstilles dragter med 

forstykke og vinge af velour 
 
 1.3 Til biskopper skal der fremstilles dragter af sort silke med forstykke og vin-

ge af velour 
 
 1.4 Til biskoppen over Københavns Stift og til den kongelige konfessionarius 

skal der fremstilles dragter af velour 
  
1.5     Alle dragter skal fremstilles i samme model/snit og med samme pasform, 
          dog skal den anvendte forarbejdnings metode og indlægsmaterialerne være 

tilpasset syning i silke og velour  
 
1.6     Under tilskæring og ved valg af symetode skal der tages hensyn til, at tjene-

ste dragten skal kunne afprøves mindst en gang under fremstillingsproces-
sen. Såfremt brugeren ønsker det, skal der endvidere foretages prøvning i 
forbindelse med levering 

 

2. Udførelse 
 Alle dragter skal fremstilles efter beskrivelsen i punkt 5. Materialerne skal opfylde 

de stillede krav i punkt 4 
 Ændringer må ikke foretages af leverandøren uden Kirkeministeriets godkendelse 
 Konfektioneringens almindelige udførelse skal i enhver henseende have den stan-

dard, som er gældende for kvalitetsvarer med lang brugsperiode 
 

3.  Størrelser 
 Alle dragter skal fremstilles individuelt efter personmål 
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4. Materialer 
 
 4.1 Generelt 
  Alle de anvendte materialer skal kunne tåle kemisk rensning 
  Pibekrave og hvide poignetter skal kunne tåle vask ved 95°C efterfulgt af 

presning/pibning ved 210°C 
  
  Såfremt der i de af leverandøren tillagte råvarer er materialer, der er omfat-

tet af danske miljøbestemmelser, har leverandøren ansvar for, at tjeneste-
dragt mærkes i overensstemmelse hermed 

 I de færdige tjenestedragter må der ikke være materialer, der er kendt for at 
være allergifremkaldende eller for at give lignende gener 

  
  Det skal kunne dokumenteres, at tjenestedragterne ikke har større indehold 
  af de sundhedsskadelige stoffer, der er angivet herunder 
 
  Maximumindhold af: 
  Fri formaldehyd  75 ppm 
  Krom    2 ppm 
  Kobber  50 ppm 
  Nikkel    4 ppm 
  pH-værdi   4,8-7,5 
 
  Prøvningsmetoder: 

- Fri formaldehyd udført efter EN ISO 14184-1, seneste reviderede udgave 
          - Ekstraherbare tungmetaller udført ved AAS (Atomabsorptionsspektrofo-

tometrisk) - analyse af tungmetallerne krom (Cr), kobber (Cu) og nikkel 
(NI) i kunstigt svedopløsningsekstrakt (ISO 105 C04, solution II). (Metoden 
svarer til Øko-tex Standard 200, pkt. 3 og 3.1), seneste reviderede udgave 

  - pH-værdi udført ISO 3071, seneste reviderede udgave 
 
    

4.2 Metervare, yderstof i uld 
  Konstruktion: 8 binding satin, panamasatin eller 
   5 binding forstærket satin 
  Fiberindhold: 100 % uld 
  Kvadratmetervægt: 300g/m² +/5% 
  Farve: Dyb sort, Pantone nr. 19-4305 TC 
  Egenskaber: Metervaren, der skal være krølbehandlet, skal 

  opfylde nedenstående krav 
 

4.3 Metervare, forstof 
 Konstruktion: Køpervævet metervare 
 Fiberindhold: Viscose 
 Kvadratmetervægt: 110-100 g/m² 
 Farve: Sort, Pantone nr. 19-4305 TC 
 Egenskaber: Metervarer skal opfylde nedenstående krav 
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 4.4 Metervare, velour 
  Konstruktion:  Vævet kædevelour med dobbeltbundet luv 
    Det vil sige w-binding 
    Gundvæv: Lærredsbinding eller køperbinding 
  Fiberindhold:  Luv: Bomuld  
    Grundvæv: Bomuld eller bomuld/ polyester                                               

Kvadratmetervægt:  290-260 g/m² 
  Farve:  Sort, Pantone nr. 19-4305 TC 
  Krav:  Luv skal være hæftet, så der ikke sker 
    beskadigelser efter kort tids brug 
    Metervaren skal have stor genrejsning evne og 

må ikke blive permanent glat eller flad ved 
brug   

 Egenskaber: Metervarer skal opfylde nedenstående  krav 
 
 
4.5 Metervare, silke 
 Konstruktion: 5 binding satin 
 Trådtæthed: Kæde: 107 tråde/cm 
  Skud: 36 tråde/cm  ± 5 tråde 
 Fiberindhold: 100 % silke 
 Kvadratmetervægt: 135-125 g/m² 

  Farve:  Dyb sort, Pantone nr. 19-4305 TC der svare til            
           yderstoffet 

 Egenskaber: Metervarer skal opfylde nedenstående 
  krav 
 
4.6 Metervare, lommefor 
 Konstruktion: Lærredsvævet metervare 
 Fiberindhold: Polyester/bomuld 
 Kvadratmetervægt: 160-145 g/m² 
 Farve: Sort 
 Egenskaber: Metervarer skal opfylde nedenstående krav 
 

 
4.7 Materialer, hvid pibekrave 
 Metervare 
 Konstruktion: Lærredsvævet metervare 
 Kvadratmetervægt: 140-120 g/m² 
 Trådtæthed: Kæde/skud: Minimum 25 tråde/cm   
 Krav:                                      Metervaren skal have en glat og jævn over- 
                                                         flade og skal kunne tage imod stivelse 

Egenskab: Metervaren skal kunne bevare den stivede 
form og facon i ca. ½ år ved indendørs brug 

                                               Dimensionsændring max 2% ved vask 95°C 
 
 
 



   
 

Kirkeministeriet   Side 5 af 20 
November. 2004, ldb Tilretning marts 2009 
Januar 2012. Februar 2016.Udbud juli 2021.Textile Consult, ldb 

 
  Bånd med hægte 
  Konstruktion:  Lærredsvævet hvidt bånd 
  Bredde:  20 mm 
  Krave lukning:  Hægte i nikkel og rustfrit materiale  
  Størrelse på hægte  Tilpasset båndbredde 
  Tråd til sammensyning 
  Konstruktion:  Polyester eller polyester/bomuld 
    2-trådet, etiket nr. 80 
  Farve:  Hvid 
  Tråd til sammenrynkning af piber 
  Konstruktion:  Bomuld eller polyester/bomuld 
    3-trådet, etiket nr. 50 
  Farve:  Hvid 
 
 4.8 Metervare, poignetter 
  Konstruktion:  Lærredsvævet metervare 
  Fiberindhold:  Bomuld eller hør 
  Kvadratmetervægt:  140-120 g/m² 
  Farve:  Hvid 
  Krav:  Metervaren må ikke være gennemsigtig 
                      Metervaren skal være tætvævet, og den skal 
    være egnet til syning med hulsøm                           

                                                         Dimensionsændring max 2% ved vask 95°C 



   
 

Kirkeministeriet   Side 6 af 20 
November. 2004, ldb Tilretning marts 2009 
Januar 2012. Februar 2016.Udbud juli 2021.Textile Consult, ldb 

 
4.9 Metervareegenskaber 

 
Prøvning 

Seneste reviderede udgaver 

Krav Accepteret værdi 

Kvadratmetervægt 
ISO 3801 

Yderstof  300 g/m² 
Forstof  110 g/m² 
Velour   290 g/m² 
Silke   135 g/m² 
Lommefor  160 g/m² 
Pibekrave  140 m/g² 
Poignetter  140 g/m² 

             285 g/m² 
             100 g/m² 
             260 g/m² 
             125 g/m² 
             145 g/m² 
             120 g/m² 
             120 g/m² 

Rivstyrke 

Elmendorf metode 

EN ISO 13937 -1 
Middeltal i Newton 

Overrivning kæde – skudtråde 
Yderstof:        35 N     25 N 
Forstof:      20 N     20 N 
Lommefor:      20 N     20 N 

 
 
        - 3 N 

 
Slidstyrke, 
EN ISO 12947 -2 
9 kPa belastning 
Slutpunkt: To tråde overslidt 

Udseendeændring ved slidpå-
virkning 
EN ISO 12947 -2 
9 kPa belastning 
Slutpunkt: Luv bortslidt 

 
Farveændring ved slidpåvirk- 
ning efter 15 000 slidture 
1-5 skala 5 bedste karakter 

           Slidture 
Yderstof:  45. 000 
Forstof:  23. 000 
Lommefor:  20. 000 
  

Udseendeændring ved slid 

Yderstof:   
5.000 ture: Lille ændring  
10.000 ture: Begrænset luv af-
slidning 
 
Farvetab ved slidpåvirkning 
Yderstof:  4-5 
 

 
 
                          - 3.000 
  
 
 
 
                     
 
 
 
 
                      
                              4 

Pillingtendens, 

Modificeret  Martindale metode 

EN ISO 12945-2 

1-5 skala 5 bedst 

     Pillingtendens 
Yderstof:  4-5 

 
                                 4 

 
Udseendeændring ved slidpå-
virkning, 
EN ISO 12947 -2 
12 kPa belastning 
Slutpunkt: Luv bortslidt 

Farveændring ved slidpåvirk- 
ning  
1-5 skala 5 bedste karakter 

         

Velour:   
3.000 ture: Ingen synlig ændring 
 
 
 
Farvetab ved slidpåvirkning: 5                  
- Stor luvfasthed  
- God genrejsnings evne 

 
 
                           
  
 
 
 
                    
                               4-5 

 
Renseægthed 
ISO 105 D01 
1-5 skala 5 bedst ægthed 

      Farveændring 
Yderstof:  4-5 
Forstof:  4-5 
Silke:   4-5 
Velour:  4-5 

 
 
 
            4 

 
Svedægthed 
ISO 105 E04 
Sur og basisk påvirkning 
1-5 skala 5 bedste ægthed 

 

 Farveændring/afsmitning 
Yderstof:  4-5 
Forstof:  4-5 
Silke:                                  4-5 

 
                                4 
       3- 4 
                                4 
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                   Prøvning forsat 

             Prøvning 

Seneste reviderede udgave 

Krav Mindste acceptable værdi 

Gnideægthed 
ISO 105 X12 

1-5 skala 5 bedste ægthed 

                          Tør     Våd 
Yderstof:        4-5     4 

Forstof:       4-5      4 

                                 

                                  3-4 

Vejrægthed 
ISO 105 B04 
1-8 skala 8 bedste ægthed 

  Farveændring 

Yderstof:  5 

  

                                4-5  

Lysægthed 
ISO 105 B02 

1-8 skala 8 bedste ægthed 

  Farveændring 

Yderstof:  5 

                         
                                4- 5 
 

Dimensionsændring ved 
kemisk rensning 
ISO 3175 
Opmærk/udmåling 
ISO 3759 
Kemisk rensning  
Perchlorethylen 

    Ændring i længde/bredde 
Yderstof:              max. 2% 
Forstof:           -    2% 
Lommefor:               -    2%  
Silke:             -    2%                        
Velour:             -    2%     
Indlægsmaterialer:   -    2% 

 

 
 
 4.10 Indlægsmaterialer 
 
  Dragt og vinge   
 
  Konstruktion A:  Helbelægning 
    Fixerbart indlægsmateriale 
  Fiberindhold:  Kæde garn: Bomuld eller polyester 
    Skudgarn: Viscose eller polyester 
  Kvadratmetervægt:  80 g/m² +/- 5% 
  Farve:  Sort 
 
  Konstruktion B:  Brystbelægning 
    Lærredsvævet ulddug 
  Fiberindhold:  Kædegarn: Bomuld 
    Skudgarn: Viscose /polyester med hår 
  Kvadratmetervægt:  215 g/m² +/- 5% 
 
  Konstruktion C:  Stabiliseringsbånd 
    Fixerbart non woven fiberbånd 
  Fiberindhold:  Polyamid/polyester 
  Bredde:  15 mm 
 
  Konstruktion D:  Indlægsmateriale  
    Fixerbart non wowen fiberstof 
  Fiberindhold:  Polyester, polyamid/polyester 
  Kvadratmetervægt:  60 g/m² +/- 5% 
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  Konstruktion E:  Indlægsmateriale på vinge 
    Fixerbart vævet indlægsmateriale 
  Fiberindhold:  Bomuld/ viscose/hår 
  Kvadratmetervægt:  200 g/m +/-5% 
 
  Konstruktion F  Vliesofix til vinge 
    Papir med lim 
  Krav til indlægsmaterialer: 

 Alle indlægsmaterialer skal bevare form og egenskaber og skal ligge glatte i           
dragtens brugstid. Materialerne skal kunne tåle fugt og flere gange rensning 
Dimensionsændringer må ikke være større end angivet for øvrige materialer 

  
 4.11 Materiale til vinge 
  Konstruktion:  Stivere i plast/polyestermateriale 
  Tykkelse:  2-3 mm 
  Bredde:  8-10 mm 
  Egenskaber:  Stiverne skal være formstabile i hele 
    dragtens brugstid 
 
 4.12 Skulderpuder 
  Konstruktion:  Fibervat beklædt med non wowen  
    fiberstof 
  Form:  Skulderpuden skal være formskåret med stort 

overstof, der går ud over skulder midt bag 
                   Egenskab:                               Materialerne skal kunne tåle fugt og flere 
                                                                   gange rensning 
 
 4.13 Slidbånd  
  Konstruktion:  Lærredsvævet med fast og stabil kant 
  Fiberindhold:  Nylon eller polyester 
  Bredde:  15 mm 
  Farve:  Sort 

       
 
 4.14 Sytråd 
  Sammensyning:  
  Konstruktion: Polyester eller polyester/bomuld 
   2-trådet, etiket nr. 100 
  Farve: Sort 
 
  Knapisyning og knaphuller 
  Konstruktion: Polyester 
   3-trådet, etiket nr. 30 
  Farve: Sort 
  Krav: Tråd skal have samme ægthed, som angivet for                 

 yderstoffet 
   Dimensionsændring må ikke være større end 

  angivet for yderstof 
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 4.15 Knapper 
  Pynteknapper 
  Konstruktion: Sort formstøbt plastknap overtrukket med 
   kraftigt sort tråd 
   Trådene skal være placeret, så der dannes   
   fire trekanter med spids mod centrum 
   Trådender skal være hæftet 
  Fiberindhold:                          Hør garn eller tvundet bomulds garn 
  Størrelse på front: 35 linier, 22mm 
  Størrelse på ærme:                  25 linier, 16mm 
  Krav: Knapperne må ikke ændre overflade eller

 farve ved brug og ved flere gange rensning
 Den sorte tråd skal være placeret så tæt og så 
 stramt, at det ikke, selv ved en mindre meka-              
 nisk bevægelse, er muligt at se knappens bund 

  Indvendige knapper 
  Konstruktion: Sort plast knap med 4 huller 
  Størrelse: 30 linier 
  Egenskab: Knapperne må ikke ændre overflade eller

 farve ved brug og flere gange rensning 
 
 4.16 Lynlås, til dragter med frontlynlås  
  Konstruktion: 6 mm, 2-vejs plast lynlås med skyder og 
   stop 
  Længde: Tilpasset dragtens forstykke, med ca. 30 cm 
   fra nederste kant 
  Farve: Sort, der præcis passer til metervaren 
  Egenskab: Lynlåsen må ikke ændre overflade eller 

 farve ved brug og ved flere gange rensning 
 4.17 Tryklås 
  Konstruktion:  Over og underdel i nikkel og rustfrit materiale  
  Størrelse  8-10 mm 
  Egenskaber:  Tryklås skal være stabile i dragtens brugstid 
 
 4.18 Færdig dragt 
  Krav til udseendeændring efter 5 x rensning 
  (1-5 skala 5 bedste karakter, visuel bedømmelse) 
  Farveændring:   4 
  Overfladepilling:   4 
  Udseendeændring på knapper:  4 
  Udseendeændring på for:   4 
  Formændring på vinge og skulderpude:  4-5 
  Sømme og stikninger skal ligge glatte:  4 
  Lægstykket på ryggen skal fremstå helt tæt, stramt og lige 
  Der må ikke være beskadigelser på rynketråden 
  Vinge skal være i balance og skal falde glat og lige ned, det vil sige at der 

ikke må være udfald i nederste kant  
                   Kraven skal have en stabil skrå linje opad, det vil sige, at den ikke må falde 

nedad mod rygbredde 
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5. Forarbejdning 
 Tjenestedragten skal fremstilles i overensstemmelse med beskrivelse, men skal 

være individuelt tilpasset til den enkelte bruger, tegninger 1 - 6 samt foto nr. 1-3  
 Tjenestedragten skal tilskæres efter personmål, hvor der skal være taget hensyn til, 

at brugeren skal have stor bevægelses frihed ved brug. Der er angivet vejledende 
mål for forstykkets bredde i nederste kant samt for vingestykkets vidde i nederste 
kant         

 De angivne mål for læg stykkets bredde og antal læg midt bag skal følges   
 Ryg længdens nederste kant, afstand på 7cm til gulv skal følges 
          
 
 5.1  Tjenestedragten er fremstillet af følgende delemner 
 1. To forstykker, der går over skulder og danner halskant for og bag 
  Det ene forstykke er forsynet med belægning og knapper 

  Det andet forstykke har en påsyet skjult lukning. Lukningens indvendig side 
er forsynet med underbelægning af forstof 

  Den skjulte lukning har belægning med knaphuller eller belægning til lyn-
lås. 

  Forstykket er udvendig forsynet med et antal pynteknapper 
 2. To sidestykker, der går over skulder og danner bærestykke på rygstykket 
  Sidestykket er forsynet med for og vinge 
 3. To-sømsærmer med åben slids 
 4. Rygbredde med små læg 
 5. Vinge der er beklædt med yderstof 
  Vingen har indvendige kanalstykker med løse stivere 
 6. Ulddug/ brystbelægning afsluttet i skrå facon 
  Hele forstykket er fixeret med indlægsmateriale 
 7. Ulddug til sidestykker 
  Hele sidestykket er fixeret med indlægsmateriale 
 8. To lommeskilte 
 9. Fire lommedele og to små lommeposer til mikrofonbatteri 
    10.     Stabiliseringsbånd og fixerbart indlægsmaterialer 
    11.     Skulderpuder 
    12.     Knapper eller lynlås 
    13.     Slidbånd 
    14.     Tryklås 
 

         15. Foret består af rygstykke med bærestykke og en påsyet nakkebelægning af 
yderstof 

  To forstykker som dækker både forstykker og sidestykker samt to- søms-
ærmer 

         16.     Hængestrop 
    17.     Navneetiket og evt. firmaetiket 

 
 Under tilskæring og ved valg af symetode skal der tages hensyn til, at tjeneste 

dragten skal kunne afprøves mindst en gang under fremstillingsprocessen  
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 5.2 Generelle krav til sømme og stikninger 
 
  Sømme 
  - Alle sømme skal være min. 10 -15mm brede 
  - Alle sømme skal være udpressede og være uden presseglans 
  - Forets samlingssømme skal være hæftede, det vil sige afkantede med 

overlock stikning så der ikke sker udtrevling ved brug 
 
  Stikninger 
  - Alle stikninger skal have et jævnt forløb 
  - Der må ikke være sømrynkning 
  - Der må ikke være overspring i stingforløb 
  - Der må ikke være rettelser på synlige sømme 
  - Stinglængde 9-10 sting/20 mm 
  - Hæftninger 5-6 sting i sømforløb 
  - Hånd stafferinger 6-7 sting/20 mm 
 
 5.3 Fremstilling af dragt 
  Dragtens forside består af et delt forstykke og to sidestykker, som er forsy-

net med hellang vinge, som danner krave midt bag 
   
  Forstykke 
  Dragten har et delt forstykke, som er indsyet under sidestykkerne 
  Forstykker er afsluttets foroven med buet halslinje 
  Vejledende vidde forneden, lille og stor størrelse 25-35 cm 
  Forstykket er delt med en skjult lukning, der efter brugerens ønske enten 

kan være med knapper og knaphuller eller med lynlås 
  Der er sidelommer og lommeåbning/indstik i hver side 
 
  Til kvindelige præster skal forstykket være fremstillet med lodret brystind-

snit 
  Indvendig belægning 
  Forstykker er forsynet med helbelægning A  
 

   
      
 
  Sidelommer og lommeslids, tegning 2 
  Sidelomme og lommeåbning/indstik skal være placeret, så der er let adgang 

til sidelomme i den underliggende beklædning  
  Forstykket er foldet og danner øverste lommegreb, ombuk 2,5-3,0 cm 

  Lommegreb er indvendig fixeret med bånd 
  Lommeposen er forsynet med et påsyet skilt, bredde 8,0-9,0 cm 
 
 



   
 

Kirkeministeriet  Side 12 af 20 
November. 2004, ldb Tilretning marts 2009 
Januar 2012. Februar 2016.Udbud juli 2021.Textile Consult, ldb 

 
  Skiltets yderste kant er foldet og danner lommeåbning/indstik  
  Ombuk bredde   2,0-2,5 cm 
  Åbningslængde   22,0-25,0 cm 
 
 
 
 
 
  Lommeposerne er forsynet med en påsyet lomme til  
   
  Lommeposerne er forsynet med en påsyet pose til mikrofonbatteri, 
  pose størrelse skal være tilpasset bruger ønske 
  Vejledende mål, poselængde   10,0- 11,0 cm 
  Posebredde   9,0- 10,0 cm 
  Lommeposen er sammensyet med1-nålstikning,  
  afstand fra kant                           1,0-1,5 cm                       

Etiket med angivelse af produktions måned og år samt plads til navn 
  skal være isyet på indvendig på lommelist   
 
  Forstykke med skjult lukning, appendiks 1 tegning 3 
  Forstykke, venstre side 
  Forkanten har påsyet knaphulsbelægning 
                        Knaphulsbelægning har forstof på undersiden 
  Knaphulsbelægning, bredde   6,0-6,5 cm 
  Knaphuller er placeret på knaphulsbelægning 
  Knaphulsafstand fra halskant   2,0-2,5 cm 
  Afstand mellem knaphuller   14,5-15,0 cm 
  Knaphulslængde med hæftning, skal være tilpasset knap 2,4-2,8 cm 
  Forstykke har kapstikning langs forkant og op langs halskant 
  1-nålstikning afstand fra kant   0,1-0,2 cm 
  Knaphulsbelægning bliver sammensyet med dragt forets 
  sidestykke (a) 
 

                       
  Knaphulsbelægning er hæftet til forstykkets forkant 

  med 8-9 trenser  
  Knaphulsbelægning i højre side til kvindelige præster, fremstillet efter  
  samme metode 
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  Forstykke, højre side 

  Indvendig belægning er påsyet til forstykkets forkant 
  Belægningsbredde   7,0-7,5 cm  

  Forstykke har kapstikning langs forkant og op langs halskant 
  1-nålstikning afstand fra kant   0,1-0,2 cm 

 

                     
  Dragt foret bliver påsyet til forstykkets indvendig belægning 
  Knapper bliver placeret efter knaphuller 
 
  Tjenestedragter med lynlås skjult i lukning, appendiks tegning 4 
 
  Indvendige belægninger 
  Forstykker og lynlåsbelægning er fixeret med indlægsmateriale A 
 
  Forstykkets venstre side 
  Forstykke er forsynet med belægning 
  Belægningsbredde   7,0-7,5 cm 
  Forstykke og lynlås belægning er sammensyet (a) 
 

                    
  Delbar lynlås er placeret på belægning 
  Påsyning 2-nålstikning 
  Lynlås afstand fra forstykkets kant  2,5-3,0 cm 
  Belægning bliver sammensyet med dragt foret (b) 
 
  Forstykkets højre side 
  Belægning er påsyet til forstykkets forkant 
  Belægningsbredde   7,0-7,5 cm 
 

                    
                     
  Delbar lynlås er placeret på forstykket retside  
  Påsyning, afstand fra kant   3,5-4,0 cm 
  Påsyning, 2-nål stikkesting    
  Mikrofonåbning, afstand fra hals  9,0-10,0 cm 
  Åbning   7,0-7,5 cm 
  Belægning bliver sammensyet med dragt for (a)  
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                   Højre og venstre forstykke har kapstikning langs forkant og op langs hals 
  Kant, 1-nål stikning, afstand              0,1-0,2 cm 
  Lynlåsen skal være påsyet glat og må ikke give fylde på forstykket 
  
  Forstykker appendiks 1 tegning 3 og 4 
           Dragten kan forsynes med trykknap på forstykkets halskant   
 
  Sidestykke og vinge 
  Dragten har sidestykker, der afsluttes på ryggen i et bærestykke 
  Bærestykket har skrå facon fra ærmegab ind mod midt bag  
 

                               
 
  Højde ved sammensyning midt bag mod hals 3,5-4,0 cm 
  Til kvindelige præster fremstilles sidestykkerne med 
  lodrette brystindsnit   

  Forstykkets vingedel, indvendige del er forsynet med for 
                       Sidestykkets vingedel, indvendige vidde forneden, vejledende for lille og 

stor størrelse            20-25 cm 
  Indvendig belægning 
  Sidestykkets øverste del er forsynet med belægning i 
  ulddug, B  
  Hele sidestykket er fixeret med helbelægning A 
  Ulddugs belægningen er afsluttet på skrå under lommeslids 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
                   Vinge 
  Dragtens sidestykker har en påsyet hellang vinge, som danner krave midt 
  bag 
  Vingefacon fremgår af tegning 1,tegning er ikke i fuld størrelse 
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  Fremstilling af vinge 
  Vingen er fremstillet af dobbelt lærredsvævet ulddug B 
  med påklæbet vævet indlægsmateriale A 
  Vingebredde langs forkant   5,0-5,5 cm 
  Vingebredde over nakke/ kravebredde  6,0-6,5 cm 
  Nakkestykke og ca. 50,0 cm ned på forbredden er vingen forsynet 
  med stivere, der er fremstillet i et let plastmateriale 
  Stivernes præcise længde afhænger af brugerens højde 
  Stiverne må ikke genere brugeren i siddende stilling 
 
  Antal stivere 
  Der er 3 stivere i hver side, der er indsyet i lodrette kanaler  
  Øverste vingedel ca. 15 cm ned og nakkestykke er yderligere  
  stabiliseret med stivere indsyet i vandrette kanaler  
  Nakkestykke har 9 stivere indsyet i vandrette kanaler og18 stivere i lodrette  
  kanaler    
  Hele vingestykket er beklædt med fixerbart indlægsmateriale E,  
  der skal hindre, at den hårde yderkant beskadiger dragtens yderstof 
  og skal skjule stivernes form 
  Stiverne form må ikke kunne ses gennem yderstoffet 
  Vingens yderstof er samlet midt bag 
  Kravens over- og underdel er samlet i yderste kant  
  Samlings søm på ikke ses på kravens over side 
                   Sømmen skal være trukket om på kravens underside 
 

   
  
  Vingen skal fremstå glat og formfast 
  Vingen skal være i balance og skal falde lige/ret ned mod gulvet 
  Vingen må ikke ”krænge ud”, når brugeren bevæger sig ved naturlig gang 
  Der må ikke være skarpe kanter på vingens nederste kant 
  Vinge og vingens yderstof er påsyet dragtens sidestykke langs forkant samt 

langs hals og over nakke 
  Sømbredde ved påsyning   0,7-1,0 cm 
  Vingen er hæftet til forstykkets bageste halskant 
  Vingens linjeføring, der skal være stabil, går let skrå op over nakke og dan-

ner underlag for pibekraven 
  Forarbejdningen på nakkestykke og vingestykke skal være udført så  
  hensigtsmæssigt, at formen bliver bevaret i hele brugstiden  
  Yderstof er ombukket om vingen til dragtens indvendige 
  side, bredde   1,5-2,0 cm 
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  Ryg bredde 
  Ryg bredde har ekstra vidde midt bag  
  Ekstra vidde til læg i herredragt, vejledende mål 60,0 cm 
  Ekstra vidde til læg i dragt til kvinder, vejledende mål 50,0 cm 
  Yderstof vidden er sammensyet i små læg                             55-60 stk. 
  Lægstykke, færdigt mål   12,0 cm 
  Læg stykke, længde fra bærestykkets spids  15,5-16,5 cm  
  Vidden er trukket sammen i små læg, der er hæftet med vandrette  
  usynlige stikninger, afstand mellem de vandrette stikninger 1,0-1,5 cm 
  Stikningerne skal være så stabile, at der ikke kan opstå åbninger ved brug 
  Hver stikning skal være forsvarlig hæftet på et vandret bånd i højre og 
  venstre side 
  Midt på læg stykket skal der placeres et stabiliseringsbånd, som er hæftet i  
  højre og ventre side  
  Bånd skal stabilisere læg og hængestroppen skal fastholdes på båndet 
 
  Samling af for, appendiks 1 tegning 5 
                   Rygfor er forsynet med bærestykke, a 
  Bærestykket er sammen syet med forstykkets for, b 
  Nakkebelægning, c som skal holde kraven oprejst er påsyet bærestykke 
  Nakkebelægning er af yderstof 
  Nakkebelægning er påsyet forstykkets for og vinge ved d 
 

    
 
  Vingens halskant, e, forstykkets halskant, f 
  Nakkebelægning danner stand på kraven midt bag 
  Mellem bærestykke og nakke belægning er indlagt en 25-28 cm lang 
        hængestrop 

 Hængestrop er indvendig hæftet til lægstykkets vandrette bånd 
  Forets delemner, ærmesømme, ryg, bærestykke og forstykker er samlet   

 med 1- nåls stikninger 
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 Forets ekstra vidde skal være samlet i rynker 
 
 
 
 
  
 
 

   
 
  Ærmer, appendiks 1 tegning 7 
  Dragtens ærme er et to-sømsærme med åben slids 
  Ærmeombuk og slidsåbning er fixeret med fibermateriale  
  Ærmeombuk, bredde   4,0-5,0 cm 
  Slidslængde   8,5-9,5 cm 
  For og ombuk er sammensyet 
 

                     
 
 
  Slidsåbning er forsynet med små 3 pynteknapper 
  Afstand fra ombuk kant   6,0-6,5 cm 
 
  Samling af dragt 
  Samling af forstykker og sidestykker 
  Sidestykkernes for er sammensyet med forstykket med 1-nål stikning                      
  ved a 
 

      
                     a 
                  Dragtens delemner, ærmer, forstykker og rygstykke er sammensyet med  
  1-nål stikkesting 
  Forstykkets ulddug er syet med i ærmesøm        

 Skulderpuderne er med syet i ærmesøm og er hæftet på ulddug 
 Dragtens for er placeret i opsøm med ekstra længde til en mindre fold over 
 søm 
 Ryggens bærestykke med nakkebelægning, er sammensyet med forstykkets 

for 
  Ærmeforet er hæftet til ærmets indvendige bagsøm 
 
 



   
 

Kirkeministeriet  Side 18 af 20 
November. 2004, ldb Tilretning marts 2009 
Januar 2012. Februar 2016.Udbud juli 2021.Textile Consult, ldb 

 
   
   Opsøm forneden, tegning 6 
  Dragten har et nedstukket ombuk forneden 
  Ombuk, bredde   3,5-4,0 cm 
  Ombuk skal ligge glat og skal være uden folder eller læg 
  1-nål stikkesting, afstand fra kant  0,1-0,2 cm 
 

                    
  Stikningen skal have et jævnt forløb  
 
 
  Slidbånd i nederste kant 
  Forstykke og sidestykke har påsyet slidbånd 
 

                    
 
  Slidbåndets nederste faste kant skal være synlig  
  Vingens nederste kant skal være uden skarp kant 
                   Vingens nederste kanter skal være hæftet sammen med håndstikning  
                   Tråd skal være i kraftig kvalitet 
 
  Forstykke og sidestykke er hæftet sammen på opsøm 
  Forstykket er lidt kortere end sidestykker  1,5-2,0 cm 
  Dragtens længde midt bag, skal være tilpasset personmål 
  Afstand fra gulv til dragtens nederste kant må dog ikke være 
  større end 7 cm. midt bag   
  Dette mål er gældende i brug med sko med almindelig hælhøjde 
 
  Knapper 
  Pynteknapper 
  Antal knapper afhænger af personen højde 
  Øverste knapafstand fra hals   3,0-3,3 cm 
  Afstand fra forkant til midt knap  2,5 cm 
  Afstand mellem knapper   9,0-9,5 cm 
  Knapperne er hæfter ned på yderstof 
  Sting langs knapkant (a) 
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  Pynteknapper på ærmeslids, tegning 7 
  Knapafstand fra nederste kant  6,0-6,5 cm 
  Afstand mellem knapcentrum  1,8-2,0 cm 
  Afstand til slidskant til knapcentrum  1,8-2,0 cm
    
  Knapper 
  Knaplukningens indvendige knapper er placeret efter knaphuller 
  Hver knap er forsvarlig hæftet 
  Knaplukning kan være forsynet med stor tryklås 
 
 5.4 Pibekrave 
  Der skal leveres to pibekraver og én nål til hver dragt 
  Pibekraven består af tre lange stykker stof 
  Kraven fremstilles efter mål 
  Kravens halsvidde skal efter vask og pibning være 1-2 cm større end  
  brugerens flipmål 
     Kravemål 
  Krave, glat længde:   180-200,0 cm 
  Krave, færdig bredde,   6,5-7,0 cm 
  Kravebredden skal være 0,5,-1,0 cm større end dragtens krave 
 
  Kantning 
  Kravens tre yderste kanter er sømfoldet, bredde 0,2-0,3 cm 
  1-nål stikning. Afstand fra kant  0,1-0,2 cm 
   

                    
 
  Sammensyning af piber: 
  Kravens tre stykker er sammensyet indvendig i kravens venstre side 
  Pibebredde:   1,8-2,0 cm 
 

                    
 
  Piberne er syet med 1-nål stikning 
  Hæftning ved sømafslutning, min:  5 sting 
  Kravens øverste del er i højre side ombukket og  
  nedstukket. 
  Sømbredde:   0,8-1,0 cm 
  Kravens rå kant er rynket sammen 
  Kravens rå kant med rynker er dækket af et påsyet bånd 
  Båndbredde:   0,8-1,0 cm 
 

                    
 
  Kravebåndet er forsynet med en kraftig hægte midt bag 
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  Pibning af krave 
  Kraven er stivet med risstivelse 
  Kravens piber skal være ensartede og skal være helt uden misfarvninger 
  Efter pibning skal kravens overflade være jævn og være helt uden 
  klumper af stivelse 
                   En brugt krave, der er vasket og stivet, skal have samme størrelse som den 
  stivede krave havde før vask 
 
 5.5 Poignetter 
  Der skal leveres 2 sæt poignetter til hver dragt 
  Poignetterne er fremstillet i længde, der svarer til dragtens 
  ærmevidde, der måles ved håndled  
  Poignet bredde:   7,0-8,0 cm 
  Poignettens øverste kant er lukket med hulsøm, a 
  Afstand fra lukket kant:   1,8-2,0 cm 
  Hulsøm, bredde:   0,3-0,4 cm 
  Poignettens rå kanter er ombukket, bredde:  0,5-0,6 cm 
 

                    
                      a 
 
  1-nål stikkesting afstand fra kant:  0,1-0,2 cm 
  Hæftning i sømforløb, min.   4 sting 
 
 
 5.6 Kravenål 
  Kravenålen skal fremstilles i sølv eller i et blankt nikkel frit materialet, der 
  ikke kan ruste 
  Kravenålen skal have tilstrækkelig stabil fjederkraft, som er i stand til at 
  holde kraven samlet midt bag 
 
 
  Eksempel på nålens form 
 

               
 
 

6. Levering 
 Tjenestedragten skal leveres på en kraftig bøjle 
 Bøjlen kan være i formstøbt plast eller i formskåret træ 
 
 Et sæt poignetter skal være påsyet dragten og et løst sæt skal leveres i plastpose 

Kraven skal leveres i en flad stabil papæske, der er forsynet med indlæg 
 Indlæg og blødt papir skal holde kraven på plads under transport 
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Tjenestedragter til Folkekirkens præster, sommerstof 
 
Tillæg til specifikation 
 
I forbindelse med Kirkeministeriets udbud for tjenestedragter til folkekirkens præ-
ster ønskes der også tilbud på en tjenestedragt fremstillet i en lettere kvalitet 
Tjenestedragten skal fremstå med præcis samme udseende som den almindelige tje-
nestedragt 
Tjenestedragten skal fremstilles i henhold til den gældende specifikation 
Tjenestedragten skal fremstilles i en let, sort metervare i 100 % uld  
Tjenestedragtens indlægsmaterialer og forstof skal være tilpasset det lette uldstof 
Der skal tages specielt hensyn til metervarens draperingsevne ved forarbejdning af  
vinge og rygbredde med vidde læg 
Vinge skal fremstå helt glat og skal være uden skarpe kanter 
Vinge skal være i balance, det vil sige, at den ikke må ”krænge” ud 
 
I specifikationen er der følgende ændringer ved fremstilling af tjenestedragt i let 
kvalitet/sommerstof: 
 
4.2 Metervare, yderstof 
 Konstruktion  Lærreds binding 
 Fiberindhold:  100% uld 
 Kvadratmetervægt:  160-175 g/m2 
 Farve:   Sort, Pantone 19-4305 TC 
 Egenskaber: Metervaren skal opfylde nedenstående krav 
 
 
4.3 Metervare, forstof 
 Konstruktion:  Køper binding 
 Fiberindhold:  100% viscose 
 Kvadratmetervægt:  80-110 g/m2 
 Farve:   Sort, Pantone 19-4305 TC 
 Egenskaber: Metervaren skal opfylde nedenstående krav 
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4.4    Metervare, egenskaber 
 

Prøvning 

Seneste reviderede udgaver 

Krav Mindste accepteret  

værdi 

Rivstyrke 

Elmendorf metode 

EN ISO 13937 -1 
Middeltal i Newton 
 

Overrivning kæde – skudtråde 
 
Yderstof:   35 N          25 N 
Forstof:          20N           20N 

 
 
  - 3 N 

   
Slidstyrke 
EN ISO 12947 -2 
9 kPa belastning 
Slutpunkt: to tråde overslidt 

 

Farveændring ved slidpåvirk- 
ning efter 15 000 slidture 
 
1-5 skala 5 bedste karakter 

           Slidture 
Yderstof:  40. 000 
Forstof:                         23.000 
  
 
 
 

Farvetab ved slid 
 
Yderstof:  4-5 
 
 

 
                   - 3.000 
  
 
 
 
   
                      4 

Pillingtendens 
Modificeret  Martindale metode 
EN ISO 12945-2 
1-5 skala 5 bedst 

     Pillingtendens 
Yderstof:  4-5 

 
                       4 

 
Renseægthed 
ISO 105 D01 
1-5 skala 5 bedst ægthed 

      Farveændring 
Yderstof:  4-5 
Forstof:  4-5 
 

 
 
 
  4 

 
Svedægthed 
ISO 105 E04:1994 
Sur og basisk påvirkning 
1-5 skala 5 bedste ægthed 

 Farveændring/afsmitning 
Yderstof:  4-5 
Forstof:  4-5 

 
 
  4 

Gnideægthed 
ISO 105 X12:2001 
1-5 skala 5 bedste ægthed 

  Tør  Våd 
Yderstof: 4-5 4 
Forstof: 4-5 4 

 Tør  Våd 
 4 3-4 

Lysægthed 
ISO 105 B02:1994 
1-8 skala 8 bedste ægthed 

   Farveændring 
Yderstof:  5 

  
  4-5 

Vejrægthed 
ISO 105 B04  

1-8 skala 8 bedste ægthed 

  Farveændring 

Yderstof:  5 

   
                       4-5   

Dimensionsændring ved 
kemisk rensning 
ISO 3175 
Opmærk/udmåling 
ISO 3759 
Kemisk rensning  
Perchlorethylen 

Ændring i længde/bredde 
Yderstof:   max. 2% 
Forstof:  2% 
Indlægsmaterialer: 2% 

 

 

                                                                                                                                2/3 



   
 

Kirkeministeriet   
November, 2004, ldb.Tilretning marts 2009 
Januar 2012. Februar 2016.Udbud juli 2021.Textile consult, ldb 

       4.5 Indlægsmaterialer 
 
 Konstruktion:  Helbelægning 
     Fixerbart indlægsmateriale 
 Fiberindhold:  100 % polyester 
 Kvadratmetervægt:  70 - 75g/ m2 

 Farve:   Sort 
 
 Konstruktion:  Brystbelægning, lærredsvævet ulddug 
 Fiberindhold:  Kædegarn: Bomuld 
     Skudgarn: Viscose, polyester med hår 
 Kvadratmetervægt:  200- 180g/ m2 

 
 Konstruktion:  Indlægsmateriale på ulddug 

 Fixerbart non woven fiberstof med indlagte 
lodrette tråde  

 Fiberindhold:  Nylon og polyester 
 Kvadratmetervægt:  60-50g/ m2 
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