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Liite Kotiin ja Yhteiskuntaan.

1900.

Koti ja Yhteiskunta ynnä liite Käsitöitämaksaa koko vuodelta Suomessa 6 m:kkaa, Venäjällä 2 ruplaa 50 kop., puolelta vuodelta Suomessa
3 m:kkaa 50 p:niä. Huom.! Koti ja Yhteiskunta yksin tilataan ainoastaan koko vuodeksi,
Suomessa 3 nukkaa, Venäjällä 1 rupi. 25 kop.

J£2f" Älkää käyttäköKäsitöitä"-lehden kanssa jaettuja calmiiksi
leikattujakaaooja,lukemattaselityksiä niihin.
Lyhytpistoksistapujotuskangasta
noja- ja keinutuolipeitoksi (kuvat
1, 2, 3, 4).* Loimeksi otetaan kolmisäistä kalastajalankaa, pohjakuteeksi

hienoa villalankaa,ja kuvioiksimonen
värisiä sukkalankoja. Jos pohjakudelanka on tummanväristä, niin ovat
loimet värjättävät, kutoessa tuleenimittäinpohjakuteen täydellisestipeittää loimet ja se on huokeimmin saavutettu, jos loimi ja kude ovat jokseenkin saman väriset. Niisiinpujotus
ja sitous ovat tämän kankaan pujotusohjeessa (kuva 1) osoitettuina. Pujottaessa pannaan 1 lanka niiteen ja
samoin 1lanka jokaiseen kaiteenpiin
väliin. Kaide 13 pasmaa kyynärälle.
Kun kangas on saatu kuntoon niin
että voidaan itse kutomista alkaa,

kudotaan ensin aluksi polkusimilla 1
ja 2 pohjakuteella palttinaa,eliniinkutsuttua kaksivartista, niin pitkälti
kuin haluttaa. Kuviotakutoessa poljetaan kolmas polkusin alas ja nousevat loimet silloinkimputtaisin, niin
että tulee kolme lankaa ylös ja 1
lanka jääpi alas. Jokainen tänlainen
kimppu lasketaan yhdeksi mallipistokseksi. Tähän viriäiseen, joka syntyy, kun kolmas poljin poljetaan, pujotetaan nyt metrin tai puolen pituisiin pätkiin katkaistuilla kuviolangoilla niin monen pistoksen alitse
aina samanvärisellä langallakuin kutojan valitsema malli määrää. Kun
kuviolangat ovat pujotetut ja isketyt
kankaaseen, kudotaan polkusimilla 1
ia 2 kolme tai neljä pohjakudelankaa,
jonka jälkeen kolmas polkusin taas
poljetaan alas ja uudelleen pujotetaan
kuviolangat samojen pistoksien alitse
kuin edellisetkin,sitten kudotaan taas
pohjakuteet. Näin jatketaan, kutoen
vuoroon kuvio- ja pohjalankoja,kunnes pistos on valmis. Pistokset ovat
kudottavat niin korkeita, että ne
vastaavat samaa kuin 4 loitnilankaa
kaiteessa. Tässä kankaassa tulee
kutoessa nurea puoli päällepäin ja
oikea" puoli alle. Kuva n:o 2 näyttää sen puolen, joka kutoessa on
päällä ja kuva n:o 3 kankaan varsinaisen päällys- tai „oikean" puolen.
Kuten kuvista n:o 2 ja 3 nähdään,
kulkevat pistosrivit ihan suorina ja
tasaleveinä samaan suuntaan kuin
loimet, mutta taittuvat eri väreillä
mallin niin vaatiessa. Kuva 4 esittää
mallin nojatuolin peitteeksi.
Miesten pukukangasta (kuva n:o
5 ynnä näytetilkku). Räätälit sanovat että paras leveys miesten pukukankaissa on viisi korttelia (75 cm.)
tai kaksinkertainen leveys kymmenen korttelia. Mutta koska kapeampi
kangas on paljoa keveämpää kutoa,
määrätään tässä kankaan leveydeksi
5 korttelia.
Loimeksi otetaan harmaita ja mustia 3-kertaisia villalankojayhtä paljon

kumpaakin väriä. Kangas luodaan13
pasmaa leveä, vuoroon4 lankaa mustaa ja 4 lankaa harmaata. Niisiinpujottaessa katsotaanettäkaikki mustat langat pujotetaan neljälle takavarvalle ja harmaat langat neljälle
otus-ohjeesetumaisellevarvalle.
sa ovat mustat lang
,-ierkityt pyö-

*

Tämä kuva on ollut julkaistuna
Käsitöitä-lehdessäv. 1897, mutta niin
pienessä koossa, että siitä on ollut,
vaikea saada selkoa. Pyynnöstä painatamme sen siitä syystä uudestaan.

reillä pisteillä ja harmaatpyörylöillä. Kaide: 10 pasmaa kyynärälle 2 lankaa piihin. Kude: samaa lankaa kuin loimikin. Kutoessa on huomattava että ensimmäiselle mustalle kudelangalle
tulee kaikkien mustien loimilankojen olla alaspainuneina, kuin
harmyös' että ensimmäistä harmaata kudetta heittäessä pitää
majat loimet olla alhaalla. Kudetta pannaan kuten 'lointakin
vuoroon 4 lankaa kumpaakin väriä.
Leninki (kuvat 5, 6ja 7). Tämän numeron kanssa jaetun
leningin liivin kaavat ovat: ') etukappale;2 ) sivukappale;") ensimm.
selkäkappale; 4) toinen selkäkappale: ') hiha (alahiha on pisteviivoilla
merkitty); G ) kauluksen puolisko; ') koristekappale. Liivin sisuste
ja päällys leikataan kaavojen mukaan; jos tahtoo, %roi leikata
päällyksen selkäkappaleet yhdestä tahi kahdesta palasesta. Eri
kappaleet yhdistetään kuten', tavallisesti, liivi kiinnitetään edestä
näkymättömillä hakasilla ja koristetaan napeilla, jotka ommellaan ryhmittäin kiinni. Koristekappaleet leikataan kaavan mukaan, varustetaan karkealla palttinasisusteella ja ohuella sisusteella, reunustetaan 70 cm. pitkällä, 3 cm. leveällä poimutelmalla
ja ommellaan kiinni liiviin. Hame leikataan kuvassa nro 6 annettujen mittojen]mukaan, sisustetaan, reunustetaan, ja napitetaan
näkymättömästi liivin nurjaan puoleen tahi alusliiviin.
Pikkupojan housut (kuvat 8 ja 9). Leikataan kuvan n:o
9 mukaan kaksi kappalettakaksinkertaisestakankaasta. Lahkeet
yhdistetään kohdista 1 ja 2, 3 ja 2, 4 ja 5, poimutellaanylhäältä
ja alhaalta, varustetaan ylhäältä 3-4 cm. pitkillä, 4 cm. leveillä
kaulureilla, napeilla ja napinreijillä. Housujen' alakaulurit ovat
2 cm. leveät ja 30 cm. pitkät. Aukon lieste on 2—3 cm. leveä.
Housujen yläkauluri varustetaan napinreijillä, jotta sen voi
napittaa alusliiviin. Housut ovat aijotut noin i— 2 vuotiaalle
pojalle.
Esiliina (kuvat n:o 10 ja 11). Liivi leikataan kuvan n:o
11 mukaan ja varustetaan pitkillä, 6 cm. leveillä nauhoilla esiliinakankaasta. Jos esiliina tehdään hienosta valkoisesta kankaasta, koristetaan liivi muutamilla korko-ompeluriveillä sekä
reunustetaan;,ylhäältä pitsillä tahi korko-ompelulla. Liivin poimutelmat ovat alhaalta noin 4 cm., ylhäältä noin 8 cm. leveät;
ne päättyvät olkapäille. Itse esiliina on 51 cm. pitkä ja 130 cm.
leveä. Se on aijottu noin 8-vuotiaalle tytölle.
Esiliina (kuvat 12, 13, 14, 15, 16) noin 3-4 vuotiaalle ty\
Itse esiliina leikataan kuvassa 13 annettujen mittojen
Jämikaan. Kaartokaulukset leikataan kuvien 14 ja 15 mukaan,
■Aristetaan korko-ompelulla ja yhdistetään numerojen mukaan.
Koristekappaleet leikataan kuvan n:o 16 mukaan ja ommellaan
kiinni,
— — jolloin seurataan suoraa viivaa kuvissa 14 ja 15 (kohdat

ölle.

5 8).
Leningit (kuvat 17, 18, 19), nuoren tytön puku (kuva
20), aamunuttu (kuva 21) ja työpuserot (kuva 22) leikataan
kaikki tämän numeron kanssa jaettujen leninginliivin kaavojen
7

mukaan, lisäämällä etukappaleitten päällyksen leveyttä, jotta
niitä voi poimutella. Nuoren tytön pukua ja leninkiä n:o 17
leikatessa tehdään selkäkappale yhdestä palasesta ja poimutel-

laan alhaalta. Aamunuttua leikatessa pitennetään kaavoja alhaalta ainakin 20 cm. Etukappaleitten päällys lasketaan syviin

laskoksiin.
Tarjotinliina (kuvat 23 ja 24) leikataan paksusta valkoisesta pikeekankaasta, ommellaan punaisella korko-ompelulangalla
käyttämällä kantapistoja, ja koristetaan leveällä pitsillä.
Pöytäharja-laukku (kuvat 25, 26 27, 28). Harmaasta palttinasta tahi javakanavakankaastaleikataan 30 cm: korkea, 22 cm.
leveä kappale, joka pyörennetään ylhäältä, ja johon kiinnitetään
25 cm. leveä, 16 cm. korkea tasku kihveliä varten. Taskuun
ommellaan punaisella korko-ompelulangalla,käyttämällä kantapistoja, kuvissa n:o 27 ja 28 annetut mallit. Laukun pohjaan
ommellaan malli kuva 26. (Mallit piirustetaan kankaaseen kalkeerauspaperin avulla). Laukun vasempaan kulmaan tehdään
noin 8 cm. leveä tasku harjaa varten (ktso kuvaa n:o 25). Sitten
laukku taskuineen kiinnitetään pahvipohjaan ja reunustetaan
punoksilla. Laukun voi myös tehdä mustasta, tummanvihreästä
tahi' punaisesta verasta, jolloin malli ommellaan silkillä: kukat
valkoisiksi, lehdet vaalean vihreiksi, varret ja lehtien suonet
vihreällä silkillä, kukkien keskikohdat, ruistähkät

'ja perhonen keltaisellasilkillä.

Talous-esiliina (kuva 40). Liivi leikataan leninginliivin
kaavojen mukaan, etukappale yhdestä palasesta, selkäkappale
kahdesta palasesta (sivu- ja selkäkappaleet yhdistetään). Liivi
poimutellaan alhaalta ja ommellaan kiinni esiliinan vyöhön.
Esiliina on 2'/.2 metriä leveä ja 1 metrin pituinen. Poimutelmat
ovat noin 12 cm. leveät olkapään kohdalta. Tämä esiliina on
tehty punaraitaisestapuuvillakankaasta,pidin ja vyö valkoisesta
kankaasta, liivin koristeeksi on käytetty useita rivejä korkoompelunauhoja. Esiliina on takaa avattava.
Esiliina (kuva 41) on valmistettu valkoisesta domestikkankaasta; koristeeksi on käytetty täplikästä punaista ja valkoista kretonnia. Kouluesiliinaksi otetaan mustaa villakangasta,
ja koristeeksi n. s. turkkilaista, kuvillista (punaista ja keltaista)

villakangasta.
Hedelmälautasliina (kuva 42). Hienosta palttinasta tahi
pikeekankaasta leikataan pieniä neliskulmia, jotka reunustetaan
reikäompelulla. Malli ommellaan kuvan n:o 42 mukaan punaisella korko-ompelulangalla,käyttämällä kantapistoja.

3__£_3f Tämän numeron mukana jaetaanoalmiiksi leikatut
leningin liioin kaaoat.

