Käsitöitä
11.
N:o

1900.

Liite Kotiin ja Yhteiskuntaan.

Koti ja Yhteiskunta ynnä liite Käsitöitä maksaa koko vuodelta Suomessa 6 m:kkaa, Venäjällä 2 ruplaa 50 kop., puolelta vuodelta Suomf
3 m:kkaa 50 p:niä. Huora.! Koö ja Yhteiskunta yksin tilataan ainoastaan koko vuodeksi,
Suomessa 3 m:kkaa, Venäjällä 1 rupi. 25 kop.

Puolivillaista pukukangasta

miehille (kuva ____:<_> 2). Joka tyytyy
vähän halvompiaineiseen pukukankaaseen, voipi saada varsin kaunista senlaista
käyttämällä puuvillaloimia.
Varsin sopivaa miesten pukineeksi tulee, jos ottaa tumman ruunia puuvillalankoja n:o 2 /32 ja luopi niistä 40 pasmaa leveän loimen. Niisiin pujotettaessa tulee panna 2 lankaa niiteen,
ja kaiteeseen pujotetaan 6 lankaa tai
oikeammin sanoen, kolme paria. Kaide:
10 pasmaa kyynärälle.
Kude tulee olla yhteen kerrattua
vaalean ruunia ja mustaa villalankaa.
Leninkikangasta. Nykyään kun
käytetään suuriruutuisia kankaita, on
tässä senlaisesta selitys, joka kangas
sopii varsin hyvin niin leningeiksi
kuin puseroiksikin. Puuvillalangoista
n:o 2/3 o luodaan loimi seuraavan luomataulun mukaan:
12 lankaa tumman viheriää;
2
mustaa;
4
punaista;
2
mustaa;
12
tumman viheriää:
16
mustaa:
32
sinistä ;
16
mustaa;
12
tumman viheriää:
mustaa;
2
4
vaalean viheriää;
2
mustaa;
12
tumman viheriää:
mustaa; r
16
32
sinistä ;
16
mustaa.
Luomataulu kerrotaan niin moneen
kertaan että on kankaalle haluttu leveys saatu. Kangas asetetaan kuten
tavallinen kaksiniitinen, ainoastaan
sillä erotuksella että niisiin pujotetaan
2 lankaa ja kaiteeseen ne samat kaksi
lankaa aina yhteenpiinrakoon. Kaide.'
26 pasmaa kyynärälle. Kuteiksi on
otettava samanvärisiä villalankoja,kuin
loimilangat ovat. Kangas kudotaan
niin harvaa että loimiraidat tulevat
niin selvään näkyviin kuinkuderaidatkin. Jos kudelanka on hyvin hienoksi
kehrättyä, on parasta panna kaksi
lankaa yhtaikaa puolalle.
Leninki (kuvat 3, 4, 5, 6) sopiva
äideille. Tämän numeron kanssa jaetaan valmiiksi leikatut naisen leningin
röijyn kaavat, joihin kuuluu: 1) etukappale; 2) sivukappale; 3) selkäkappale; 4) kaulurin puolisko: 5) hiha. johon alahiha on pisteviivoilla merkitty.
Tavallisen leninginliivin kaavojenmukaan (katso Käsitöitä n:o 1) valmistetaan alusliivi (kuva n:o 5), siten että
eta-rintasauma tehdään rihmattavaksi.
Ken tahtoo, voi ainoastaan etukappaleisiin panna päällyskangasta; muut
osat tehdään sisustekankaasta. Köijy
valmistetaan valmiiksi leikattujen kaavojen mukaan, koristetaan 4 cm leveillä
vinoon leikatuilla Kesteillä päällyskankaasta, jotka kiinnitetään tikkipistoilla
kuten kuvasta n:o 3 näkyy. Hame leikataan kuvassa 11:0 6 annettujen mittojen mukaan, etukappalekahdesta palasesta. Ne yhdistetään harvaan etupistoilla jättämällä runsaasti saumanvaraa. Sauma peitetään leveällä vastalaskoksella. Kun hametta tahdotaan
suuremmaksi, ratkotaanlaskoksen alla
oleva sauma, etukappale suurennetaan
pienentämällä saumanvaraa ja laskosta.
Täytyy vaan huolellisesti koettaa hametta, ennenkuin sen ompelee, jotta se
edestä saapi oikean muotonsa, eikä ole
liian lyhyt tahi kapea. Sivukappaleeseen tehdään syvät laskokset, jotka tikataan kiinni polviin asti. Takakappaleeseen tehdään samanlainen laskos
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kuin etukappaleeseen. Kaava on Saksasta. Sopivinta on tällaiseksi leningiksi mohairkangas tahi
muu ohuenlainen vaate. 120 cm. levyistä kangasta
menee 5 ', metriä. Pitsikoristeesen tarvitaan 13/
4
metriä. Jos pitsin jättää pois, voi röijyn etukappaleisiin tehdä käänteet.
Pellinnyöri (kuva 7). Tarvitaan noin 250 gr.
villalankaa; paremman puutteessa kelpaa sukkalanka. Siitä punotaan niin pitkä nyöri kuin tarvitaan, seuraavalla tavalla : Otetaan esim. 4 metrin
pituinen 6-lankainen kappale, joka punotaan niin
kovasti kuin mahdollista. Sitten laitetaan solmu
langan molempiin päihin; sill*aikaa pidetään lanka
hyvin kireänä. Päät kiinnitetään nuppineuloilla
kahteen tuoliin, jotka asetetaan sopivan välimatkan
päähän toisistaan. Sitten punotaan vielä 5 samallaista 6-säikeistä punosta, jotka kaikki kierretään
samaan suuntaan. Sitä mukaankuin ne valmistuvat.
( kiinnitetään ne toinen toisensa viereen (ei päällekkäin) niin taajaan kuin suinkin. Nyt otetaan pahvikappale, johon tehdään 6 reikää, noin 1cm. päähän toisistaan, reikiin pujotetaan punokset ja niiden päihin tehdään suuri, vahva solmu. Katsotaan
tarkkaan että punokset ovat yhtä pitkät, oikeimmin
sanoen yhtä tiukkaan pingotetut. Punosten toiset
päät ovat yhä kiinnitetyt tuoliin. Nyt punotaan
langat yhteen, siten että pahvikappaletta, johon
niiden toiset päät ovat kiinnitetyt, väännetään ympäri, vastaiseen suuntaan kuin se, johon langat
ensin punottiin. Tulee katsoa että pahvipala on
vedetty ihan solmuihin asti sekä että punominen
toimitetaan hitaasti ja tasaisesti, niin, että joka
lanka eli punos tasaisesti asettuu yhteiseen suureen
punokseen. Sitten punoksen pää vahvistetaan ompelemalla lankaa punoksen läpitse ja punoksen
ympärille vähän matkan päähän pahvipalasta;senjälkeen pahvipala poistetaan, punoksen toinen
pää vahvistetaan samalla tavalla ja punos irroitetaan tuolista. Pellinnyörin tupsut tehdään pumpuloista (pomponer), jotkavalmistetaan seuraavasti.
Ohuelle pahville piirustetaan kaksi pyörylää, joiden läpimitta on 4,3 cm. Niiden sisäpuolelle piirustetaan vielä kaksi pyörylää, joilla on 1,2 läpimitta. Ensin leikataan saksilla tahi veitsellä pienempi pyörylä, sitten isompi pyörylä. Molemmat
pyörylät asetetaan toinen toisensa päälle ja niiden
ympäri ommellaan kaksinkertaista lankaa kunnes
vaan pieni väli tahi reikä jääpi, jonka läpimitta on
2 3 millimetriä. 35 tällaista pyöryläävalmistetaan.
Sitten otetaan 415 cm. pituinen 4-säikeinen langanpätkä, joka punotaan ensin oikealle,sitten se käännetään kaksinkertaiseksi ja sitä punotaan vasemmalle. Täten saadaan noin 175 cm. pituinen 8-lankainen punos, joka taitetaan 7 osaan. Taitoskohdat kiinnitetään lujasti ompelemallalankaa punoksen
läpi sekä ympäri, jotta säikeet eivät purkaantuisi,
kun punos leikataan poikki. Sittenpunos leikataan
7 osaan, jotka kukin ovat 25 cm. pitkät. Nyt otetaan ensimmäinen niistä, sen pää pujotetaanyhden
pumpulan reikään niin pitkälle, että reiän toisella
puolella on 1 cm. punosta. Nyt ommellaan punos
vahvalla rihmalla kiinni refän reunoihin, jonka
jälkeen pumpulan äärimmäisessä reunassa olevat
langat leikataan. Pahvikappaloet vedetään varovaisesti toisistaan, kiedotaan kovasti vahvaa lankaa niiden välille, lanka, jolla on kiedottu, kiinnitetään huolellisesti. Sitten poistetaan pahvi ja
pumpula järjestetään pyöreäksi palloksi, jonka
äärimmäisiä lankoja tasotetaan saksilla, kunnes
pumpula on noin 3,3 cm. läpimitaten. Sitten pujotetaan toinen pumpula samalle punokselle, mutta
sitä ei ommella kiinni siihen, se valmistetaan muuten kuten edellinen, ja vedetään alas punosta myöten, jotta se tulee olemaan 11/., cm. ensimmäisestä
pumpulasta. Samalla tavalla pujotetaan vielä 3
pumpulaa samalle punokselle. Kun kaikki 7 punosta ovat valmiit, jokaisessa 5 pumpulaa, katsotaan että kaikkien pumpulojen välillä on yhtä
suuret välit, ja kaikki 7 punostakiinnitetään lujasti
5 cm. ylimmäisen punoksen yläpuolelle. Sitten
leikataan itse pellinnyöristä 12 cm. pitkä kappale,
josta muodostetaan solmus, siten, että molemmat
päät ommellaan huolellisesti yhteen. Solmus ja
pumpuloista tehty tupsu yhdistetään isoon pumpulaan. Tähän tarvitaan pahvipyörylä, joka on 7,s
cm. läpimitaten, sekä toinen pienempi, joka on 2
cm. läpimitaten. Kuten edellisiin pumpuloihin jätetään myös tähän pieni reikä, kun pumpulan ympäri kiedotaan lankaa. Ennenkuin pumpulan langat leikataan, ommellaan solmuksen alimmainen
ja tupsun ylimmäinen pää lujasti kiinni refan reunoihin. Sitten leikataan pumpulan reunat, kiedotaan lankaa keskelle (parasta on ottaakäärylankaa),
ja valmistetaan kuten pienet pumpulat. Pellinnyöri
pujotetaan silmuksen läpi.
Tomuharjan kotelo (kuvat 8, 9), lapsen työ.
Jaavakanavakankaastatahi tummanvärisestäverasta
leikataan tötterönmuotoinen kotelo, jonka päähän
tehdään aukko harjan vartta varten. Tötterönleveys ylhäältä on noin 45 50 cm. ympärimitattuna,
sen pituus korkeimmalta kohdalta on 25 30 cm.,
lyhyimmältä kohdalta 20 cm. Käyttämällä kantapistoja ommellaan tötteröön malli kuva 9, joko
punaisella puuvillalangalla, villa- tahi silkkilangalla.
Reunat leikataan kärjille, tahi reunustetaan punaisella nauhalla, tötterööntehdään solmu, ja edestä
sitä koristetaan pumpuloilla.
Harjalaukku(kuvat 10. 11>. lasten työ. Laukku
joka voi olla jaavakanavakankaasta.huovasta tahi
verasta, on 33 cm. korkea ja 32
cm.leveä, kiinnitetty
pahvikappaleescnja varustettusolmulla. Taskutovat
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17 cm. korkeat ja 18 cm. leveät. Käytetään malli
kuva 11 ja ommellaan kantapistoilla.
Sanomalehtitasku (kuvat 12. 13), lasten työ.
Tummasta verasta tahi huovasta leikataan 25 cm.
leveä, 35 40 cm. korkea kappale, jonka alareunaan
leikataan kolme syvää kärkeä. Yläreuna kiinnitetään sorvarilla tehtyyn keppiin, joka on varustettu
punoksesta tehdyllä solmulla ja kahdella pumpulalla. Taskuun ommellaan malli kuva 13 vaaleanpunaisella, valkoisella ja vihreällä silkillä, kaksi
tahi kolme häivytystä. Sitte se leikataan kärjille
ja nurjalle puolelle ommellaan sisuste, joka samalla
on tasku.
Pöytäliinan reunus, bysantiiniläinen malli
(kuva 14) ommellaan punaisella ja sinisellä liinalangalla palttinakankaaseen. Lohikäärmeet, iso
tähti, pienet ristit ja neliskulmat sekä kuviot (ornamentit) reunuskoristeiden sisäpuolella tehdään
punaisiksi, muut osat mallista sinisiksi. Käytetään
kantapistoja.
Lompakko eli käyntikorttikotelo (kuvat
15, 16). Tummanväriseen (mustaan, ruskeaan tahi
harmaaseen) silkkikankaaseen tahi verkaan ommellaan malli kuva 16. Kukkiin tarvitaan3 väriä silkkiä, punasinervää; lehtiin vaaleampaa, varsiin tummempaa vihreätä. Kukkien keskelle ommellaan
muutamia pistoja keltaista. Päivänkorennon ruumiiseen otetaan metallinkiiltävää, sinistä silkkiä,
siipiin harmaata silkkiä. Kuvasta näkynee millaisia pistoja käytetään. Pronssivärisellä paksummalla
silkillä ommellaan reunus. Kirja sisustetaan vaaleanruskealla tahi keltaisella silkillä. Kannet voi
myös tehdä keltaisesta nahasta, johon hehkupiirustuksella poltetaan sama malli. Jos kannet tehdään
suuremmat, voidaan niitä käyttää kirjakotelona
matkoilla.
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Täysivillaista miesten pukinekangasta

(kuva n:o 31). Loimi luodaan kolmikertaisesta
villalangasta vuoroon yksi lanka musta ja yksi
lanka harmaja, jota pitkitetään niin kauan että on
15 pasmaa saatu luoduksi, joka on kysymyksessä
olevaan kankaaseen tarvittavaleveys. Pujotettaessa
pannaan yksi lanka joka niiteen ja kaksi lankaa
kaiteeseen. Kaide 12 pasmaa kyynärän alalle. Kuteeksi käytetään samoja lankoja kuin on loimessakin ja samassa järjestyksessä, nimittäin yksi lanka
musta ja yksi harmaja. Polkeminen on myös tapahtuva samassa järjestyksessä, kuin on niisiinpujotus toimitettu.

Tämän numeron mukana jaetaan valmiiksi leikatut naisen röijynkaavat.

