Reinhekla selger håndsydde,
rekonstruerte kvinne- og
mannsbunader og historiske
barneklær. Reinheklas egne
kvinnebunad i empiresnitt
gjenspeiler klesskikken i
Orkladalføret i perioden 1820
til 1835. Reinhekla syr også
andre rekontruerte kvinneog mannsbunader.
Å få sydd en bunad hos
Reinhekla er en reise i
bunads- og tekstilhistorie.
Kunden er delaktig i hele tilblivelsesprosessen og velger
farger, stoff og dekor med
utgangspunkt i hva som var
tilgjengelig på 1800-tallet.

Reinhekla is situated at Fannrem
approximately 46 kilometres southwest
of Trondheim. Start out from
Trondheim going southwest onto
E6. At Klett merge onto road
E39 towards Orkanger and
continue to Fannrem.
On E6 from the south turn left
onto 700 at Berkåk. Continue
to follow 700 to Svorkmo.
Then turn right onto E39.
Continue on E39 to Fannrem.
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EN HÅNDSYDD
OPPLEVELSE I
BUNADSHISTORIE

reinhekla

Reinhekla ligger på Fannrem 46 km sørvest for
Trondheim. Kommer du fra fra Trondheim, følger
du E6 sørover og tar av på E39 ved Klett mot
Orkanger. Følg E39 forbi Orkanger og ta av mot
Fannrem. Kommer du langs E6 sørfra, tar du
av på Berkåk og følger riksveg 700 til Svorkmo
der du tar av på E39 til Fannrem.

Bunader

EKTE, ÆRLIG,
OG PÅLITELIG
Reinhekla er etablert
av tekstilhistorikeren
Jon Fredrik Skauge som
formidler kunnskap om
tekstiler, bunader og drakttradisjoner med utgangspunkt i historiske kilder.
Reinhekla arbeider med
rekonstruksjon og salg av
historiske klesplagg og
registrering av historiske
tekstiler.
Ordet reinhekla stammer
fra tilberedningen av lin,
der de fineste linfibrene
som blir igjen når linet er
hekla, er reinhekla.
Reinhekla er det som er
ekte og ærlig. Den som er
reinhekla er pålitelig.

