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Riffling through the wardrobes of years gone by, costume historian Lucy Adlington reveals the rich stories
underlying the clothes we wear in this stylish tour of the most important developments in the history of
fashion, from ancient times to the present day. Starting with underwear - did you know Elizabeth I owned just
one pair of drawers, worn only after her death - she moves garment by garment through Western attire,
exploring both the items we still wear every day and those that have gone the way of the dodo (sugared
petticoats, farthingales and spatter dashers to name but a few). Beautifully illustrated throughout, and
crammed with fascinating and eminently quotable facts, Stitches in Time shows how the way we dress is
inextricably bound up with considerations of aesthetics, sex, gender, class and lifestyle - and offers us the
chance to truly appreciate the extraordinary qualities of these, our most ordinary possessions.
Om ting som kan gå på kryss og tvers, om hobbyene mine, og litt annet. Alle bilder tilhører bloggens eier. Be
om lov før du bruker dem! Om ting som kan gå på kryss og tvers, om hobbyene mine, og litt annet. Alle bilder
tilhører bloggens eier. Be om lov før du bruker dem! Above the Clouds (feat. Sophie Amalie) 30. AMANDA
20 år, Trondheim I mellomjula tok jeg fram teppet "Nesten som i gamle dager" og har nå quiltet ferdig i alle
blokkene og alle side- og hjørnetrekantene. Det neste blir å quilte. Apropos dårlige og gode dager, så må jeg
nesten fortelle om gårsdagens store debatt. I går lanserte nemlig Emmelines eldste datter en helt ny teori om at

hun var. Dette bildet er fra workshopen i plantefarging, som jeg deltok på. Og alle festivaler med respekt for
seg selv har selvfølgelig festivalarmbånd!

