


 DAMEBUNAD FRA 

ROGALAND
Det er mange flotte varianter av damebunaden. 
Embla leverer Rogalandsbunaden med mønster 
fra Jelsa, Løland, Frafjord og Bjerkreim. Broderiene 
utføres med garn i friske, duse eller rustfargede 
nyanser.  

Frafjord Bjerkreim Jelsa Løland

Stakk, forkle, sjal, lue og veske lages i 
ullstoff. Du kan velge mellom ulldrapé eller 
ulldamask i sort eller blått. 

Valg av vestestoff er kanskje det aller 
viktigste for mange. Her kan du sette ditt 
eget preg på bunaden, og finne den fargen 
som kler deg best.

Det er ikke alltid lett å finne det beste 
vestestoffet kun basert på stoffprøver, 
så hos Embla kan du oppleve en rekke 
utstillingsmodeller.



Rogaland linskjorte med 
hvitsømbroderi.

Suldal linskjorte med 
hvitsømbroderi.

Vasshus linskjorte med 
hvitsømbroderi.

Suldal linskjorte med  
farget broderi.

Kvalitet
Bunader fra Embla lages etter de ypperste krav 
til bunadtilvirking. Vi benytter kun de beste 
materialene i markedet med ullstoffer og lin fra 
Norge og Østerrike, og brokade fra Paris og Norge. 

Det er særlig på kvaliteten i broderiene at Embla 
skiller seg ut. Vi bruker fint garn fra Rauma og tar 
oss god tid med arbeidet. De ferdige bunadene har 
et høyt antall sting som igjen gir tette, detaljerte og 
nydelige broderier. 

Vi kan skjorter
Embla lager alle de klassiske linskjortene med 
hvitsømbroderi for Rogaland, samt tradisjonelle 
skjorter fra andre landsdeler. Vi broderer også 
Rogalandsskjorter med farget tråd som passer til 
vesten. 

Høsten 2016 lanserte vi en Embla skjortekolleksjon. 
Med den introduserte vi nye snitt  og nye stoffer 
som silke og bomullsateng.







Bunadene lages av vår søsterbedrift, og alt er 
håndarbeid ned til minste knapphull. Det er 
vesentlig å skille skreddersøm fra målsøm. 
Sistnevnte blir stadig mer vanlig i markedet, 
men alle bunader fra Embla er selvsagt ekte 
skreddersøm. 

Vi tilbyr tre skjortemodeller til Rogalandsbunaden. 
Tradisjonell brodert linskjorte, nøytral bomullskjorte 
og vår egen Embla bunadskjorte i lin.

 HERREBUNAD FRA 

ROGALAND



Vestestoff & 
tilbehør
Vestestoffet er det viktigste valget når du setter 
sammen din herrebunad. Stoffet brukes også 
i slagene på jakken, så det setter sitt preg på 
hele bunaden. Nedenfor er noen eksempler på 
populære vestestoffer.

Det er 54 sølvknapper til bunaden, samt 
halssølje, mansjettknapper og spenner til 
nikkersen. Vi har en spesielt bra pakkepris med 
egenutviklet sølv, men du kan også få sølv fra 
Sylvsmidja på Voss eller annet sølv.

Ellers har vi bunadhatter, håndbroderte 
bukseseler, bunadstrømper, samt bunadkniver 
laget av en knivmaker fra Sandnes. Tyrihans 
silkeskjerf har også blitt veldig populært, og vi 
har alltid et bredt utvalg å velge fra. 

Mansjett, Rogaland linskjorte med 
hvitsømbroderi.



Tradisjon & Nyutvikling
Vi har stor respekt for oppgaven det er å forvalte vår 
felles kulturarv, og vi har en perfeksjonistisk tilnærming 
til produksjon av klassiske mønstre og modeller. 

Samtidig vil vi bidra til å videreutvikle faget – kultur står 
aldri stille. Vi lager for eksempel broderte hårbøyler og 
slips, og vi har utviklet vår egen skjortekolleksjon. 

Dette er i Hulda Garborgs ånd. Hun var en rebell i sin 
samtid og mente at man skulle sette sitt individuelle 
preg på bunaden, den var aldri ment å være en uniform. 

Vi har en egen systue i Sandnes, og eventuelle 
justeringer av bunaden utføres der. Bunaden skal passe 
perfekt, og vi gir oss ikke før du er 100% fornøyd.  

Embla bunader ønsker å være et raust og inkluderende 
sted. Hvis vi får tilliten din, lover vi å gjøre vårt ytterste 
for å lage et fantastisk festplagg sammen med deg. 

Embla Stavanger
Østervåg 25
4006 Stavanger
Telefon: 467 49 025
Marianne@emblabunader.no

Embla Sandnes
Langgata 23
4306 Sandnes
Telefon: 932 23 536
Lene@emblabunader.no

Embla Nettbutikk
Emblabunader.no
Telefon: 936 34 377
Butikk@emblabunader.no

facebook.com/emblabunader
instagram.com/emblabunader/


