
Materialer

Egypterne i oldtiden hadde på seg klær laget av lin-stoffer. Lin er laget av 

stilken til linblomsten. Dette gir et lett og avkjølende stoff. 

Av Sten Porse – Self-published work by Sten Porse, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=363981

I tillegg gikk egypterne med lette tynne klær laget av bomull. Bomull er 

laget av frø-fnokken til bomullsplanten. 

Free stock photos. Free for non commercial use only.

Det er også funnet tekstiler som plantefibre, saueull, hamp og geiteragg.
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Klær

De kongelige- og adelige kvinnene gikk i kjoler som gikk fra skulder og ned 

til anklene. Noen adelskvinner vi ser på bilder har skjørt og bluser. De fleste 

vanlige kvinner gikk i helt enkle kjoler med enkle ermer. Menn brukte lin og 

bomullstoffer i sine draperte skjørt. Barna i oldtidens Egypt hadde ikke på 

seg klær før de var ti år. 

Det var de egyptiske kvinnene som laget klær. De 

kunne både kare, spinne og veve stoffer. Mange 

gjorde klesplaggene mer spesielle ved å plissere eller 

dekorere med broderi eller veve inn mønster i 

stoffene. 

Det er funnet biter av klær i gravkammer som er 

plantefarget rød av røttene til planten krapp. Av Otto Wilhelm Thomé – Flora von Deutschland, Österreich und der 
Schweiz, Gera, Germany ; www.biolib.de, Offentlig eiendom, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1410870
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Sko

Alle typer mennesker i oldtiden gikk barbeint for å etterligne gudene som 

ikke gikk med fottøy. Men når noen var på en lang reise eller var et sted 

hvor de kunne skade føttene sine gikk de med sandaler. De med lavest 

rang i Egypt gikk med billige sandaler laget av vevde strå, siv eller gress. 

Adelen og de rike brukte sandaler laget av lær, skinn eller malt tre. 

Foto Gro, fra British museum
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Legg merke til hvordan egypterne 

tegnet mennesker. Beina står til 

siden. Kroppen er i profil rett forfra 

og hoften litt sideveis. Hode fra 

siden og armen rett forfra men 

fingrene har en merkelig form. Øyet 

er sett rett forfra. tegning Gro

Perspektiv



Smykker

Egypterne i underklassen hadde på seg smykker som ringer, øredobber og 

amuletter av f.eks ametyst De rike hadde smykker laget av gull, sølv og 

blandingsmetaller (elektrum) både som pynt og mote,  men også for 

religiøse formål. 

Sminke

Menn, kvinner og barn hadde kosmetikk laget av knust kull. Dette var den 

mest populære typen av sminke. Kullet beskyttet også mot å bli solbrent.
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Illustrasjon laget av Gro 


