BROK (flertall brøker; mulig avledet fra keltisk ”bracca”)
Vide underbukser for menn, ca 1250-1325
Målene i denne modellen er beregnet for en person som er 180 cm høy. Sømmonn er inkludert i målene. På
innsiden av beinet skal kun ca 10 cm av åpningen syes igjen (mellom punkt C og D). Det skal altså være igjen en
splitt på innsiden av begge lårene fra nederkanten og oppover på rundt 20-25 cm. Øverst i livet skal stoffet
brettes inn og ned, og syes fast så det dannes en løperenning med plass til et belte. På utsiden av fronten er det tre
slisser for å komme til beltet. Disse slissene skal gå på tvers av og være nesten like brede som løperenningen.
Trolig ble disse slissene kantforsterket med knapphullsting.

Brokbelte og hoseoppheng
Brokbelte bør være et reelt belte og ikke kun en snor som kan gnage veldig på hoftene når hosefestene strammer
nedover. Minst 1,5 cm bredt bør beltet være. Det kan være av lær eller eventuelt av stoff, brikkevevd for
eksempel. Det er anbefalt å ha en spenne på brokbelte, ikke kun en knute. Pass på at brokbeltet har et spennehull
også helt ytterst i spissen, og at beltet er langt nok til at om spennen er festet i dette ytterste hullet, så klarer man
fortsatt å dra av seg broken. Dette er for å unngå at uspente ender på brokbeltet forsvinner inn i løperenningen
når man tar broken av. Stoffet i løperenningen snurpes sammen mye når man har broken på. Dette fordeles rundt
livet og har en viss polstrende effekt mot beltet. Beltet skal ikke sitte for stram, da kan det gnage på
hoftekammene. De mest naturalistiske avbildningene fra samtiden viser at overkanten på broken sitter nedenfor
hoftekammen, altså er beltet relativt slapt.
Det skal være tre åpninger, slisser, i løperenningen i livet. Den ene er midt foran og er for å regulere selve
beltespennen. I tillegg skal det være en åpning ved hver av hoftene, dette er for å komme til beltet ved
hoseopphengene. Avstand mellom punktene for de to hoseopphengene kan være omtrent 1/3 av beltets omkrets
rundt livet når belte er festet, ca 30-34 cm. Selve opphengsfestene i beltet kan lages enkelt ved å kutte (om det er
lær) ett eller to langsgående snitt ved hvert hoseoppheng.
Det anbefales å bruke lin til å lage brok. Avbildningene viser konsekvent helt hvitt undertøy, så det er en rimelig
antagelse at det var bleket lin.
Lykke til med å lage brok !
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