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Kjøbenhavns Bestillingskontor 
Caroline Hansen Herding 

 

 
 
 

Størrelse (mm) 

91 x 70 (æske) 
Farver 

 
Udgivet 

1904 
Bemærkninger 

Herding solgte sine stikker i ”løs vægt” 
og ikke i æsker, da hendes salg var 
rettet mod kvinderne og da mændene 
havde tilbøjelighed til altid at stikker 
æskerne i lommen.        (EN) 

 

 

Størrelse (mm) 

80 x 68 (æske) 
Farver 

 
Udgivet 

1904 
Bemærkninger 

Herding solgte sine stikker i ”løs vægt” 
og ikke i æsker, da hendes salg var 
rettet mod kvinderne og da mændene 
havde tilbøjelighed til altid at stikker 
æskerne i lommen.        (EN) 
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Størrelse (mm) 

68 x 53 (æske) 
Farver 

 
Udgivet 

1904 
Bemærkninger 

Herding solgte sine stikker i ”løs vægt” 
og ikke i æsker, da hendes salg var 
rettet mod kvinderne og da mændene 
havde tilbøjelighed til altid at stikker 
æskerne i lommen.                        (EN) 

      

 

Størrelse (mm) 

130 x 42 (æske) 
Farver 

 
Udgivet 

1904 
Bemærkninger 

Herding solgte sine stikker i ”løs vægt” 
og ikke i æsker, da hendes salg var 
rettet mod kvinderne og da mændene 
havde tilbøjelighed til altid at stikker 
æskerne i lommen. (EN) 

 

 

Størrelse (mm) 

130 x 42 (æske) 
Farver 

 
Udgivet 

1904 
Bemærkninger 

Herding solgte sine stikker i ”løs vægt” 
og ikke i æsker, da hendes salg var 
rettet mod kvinderne og da mændene 
havde tilbøjelighed til altid at stikker 
æskerne i lommen. (EN) 
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Størrelse (mm) 

43 x 27 (æske) 
Farver 

 
Udgivet 

1904 
Bemærkninger 

Herding solgte sine stikker i ”løs vægt” 
og ikke i æsker, da hendes salg var 
rettet mod kvinderne og da mændene 
havde tilbøjelighed til altid at stikker 
æskerne i lommen. (EN) 

 

   

Størrelse (mm) 

53 x 32 (æske) 
Farver 

 
Udgivet 

1912 
Bemærkninger 

For- og bagside (bagside er fra (KK)) 
Etiketten er fremstillet  hos H.E. Gosch & 
Co, som Herding indgik samarbejde med. 
Findes også som omslagsetiket 

 

   

Størrelse (mm) 

94 x 52 (æske) 
Farver 

 
Udgivet 

1912 
Bemærkninger 

For- og bagside 
Etiketten er fremstillet hos H.E. Gosch & 
Co, som Herding indgik samarbejde med. 
Findes også som omslagsetiket (KK) 

 

 


