Käsitöitä
N:o
2.

Liite Kotiin ja Yhteiskuntaan.

1900.

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

SE3!f Pyynnöstä julkaisemme cärien selityksen
n:ssa 1 olleeseen keinutuolinpeitteeseen. Katso
kuoa 11 tässä numerossa.

—

Star" Älkää käyttäkö t>al-

miiksi leikattuja kaacoja
lukemattaselityksiäniihin!
Pieniä

lautasliinoja (kuvat

n:o 1 ja 2). Joku arvoisista
tilaajista on pyytänyt mallia
ja neuvoa kankaaseen, joka

olisi

sopivaa pieniksi lautas- ja

uivjotrhliinoiksT.

BerJoMulUlffl

kuin myöskin pieni aamiaispöydällä käytettävä lautasliina
on' hauskan" näköinen, jos ympäri liinan kankaaseen, loimelle
ja

kuteelle, pannaan noinparin

levyinen raita punaisesta
—
tahi
tai sinisestä puuvilla-,
—
pellavalanvielä parempi
goista. Loimi tällaiseen kankaaseen luodaan valaistuista
kerratuista tehtaan pellavalangoista n:o 40, niin monta pasmaa leveä, että lautasliinalle
saadaan haluttu suuruus. Noin
kolme cm laidasta sisäpuolelle
luodaan tuo yllämainittu punainen raita. Sopiva kaide on
sellainen, joka pitää 19 tai 20
pasmaa kyynärän alalle, 2 lankaa piihin. Kude samaa lankaa
kuin loimikin. Kutoessa kangasta ei isketä sen lujemmin
kuin että kuviot saadaanneliön
muotoisiksi,kutenmallikuviosta
nähdään. Liinan laidat sopii
ripsuilla koristaa; tällaiset
ovat huokeimmin saadut, jos
io kutoessa ne jätetään niinhyvin loimi- kuin kudepuoleltakin. Kaikki kankurit tuntevat tuon yksinkertaisen tavan
cm

valmistaa ripsuja.
Patjakangasta (kuva n:o 3

ynnä näytetilkku). Kuten näy-

tetilkustakin huomaa, on loimeksi käytetty puuvillalankoja
n:o 7.10 Ja luonti toimitettu
seuraavassa järjestyksessä: 52
paria sinistä: 4 paria punaista;
14 ruunia (tumminta);14 ruunia
(toista väriä'); 14 ruunia (kolmatta väriä); 14 ruunia (neljättä väriä) ;14ruunia (kolmatta
väriä); 14 ruunia (toista väriä);
14 ruunia (tumminta); 4 punaista. Kangas pujotetaankahdeksalle niidelle, 1 lanka niiteen, pujotusohjeen mukaan.
Kaide 19 pasmaa kyynärälle, 4
lankaa joka piin vähin. Kude:
kertaamatonta puuvillalankaa

n:o 8. Kutoessa isketään kangas hyvin
tiviiseen. Moni tottunut kutoja varmaankin arveleepujotusohjetta katsellessaan,
että tällaisen kankaan voipi neljälläkin
niidellä toimittaa. Sen tosiaan voipikin,
mutta koska taolaisen kankaan aina tulee olla hyvin tiheäloimista, on eduksi
kankaan nousulle käyttää useampaa
niittä: siten estetään niisien liikanainen
tungos, joka olisi luonnollinen seuraus
jos ainoastaan 4 varpaa käytettäisiin.
Naisen paita (kuvat 4ja 5). Kuvan
n:o 5 mukaan leikataan miehusta siten

ettäkangas pannaankaksinkerroin, jottei

tulisi saumaa olkapäille. Etukappalee-

seen, jonka kaulareikä on merkitty kuvaan n:o 5, ommellaanensin noin 14 cm
pituinen liite (klaff) ja kummallekin
puolelle sitä pieniä '/_> om levyisiä las-

koksia koristeeksi. Niitä voi ommella
3 tai 5 peräkkäin ja sitten jättää 2 tai
3 cm sileäksi ja taas laskosryhmän, niin
että niitä tulee kolme tai neljä ryhmää
liitteen kummallekin puolelle; keskimmäiset tulee olla yhtä pitkät kuin liite,
mutta toiset vähitellen lyhentyvät,niin
että viimeinen on 8 cm pitkä. (Seuraa

viivaa kuvassa 5). Selkäkäppale poimuteilaan 12—15 cm olkapäästä. Paita varustetaan noin 1 cm leveällä kaulurilla.
Tytön leninki, noin 6—B vuotiaalle
(kuvat 6, 7, 8 ja 9). Tämän numeron
kanssa jaetut valmiiksi leikatut kaavat
ovat: A liivinetukappaleenpuolisko:*) liivin selkäkappaleen puolisko, 3) hiha (hihan
kaarre onpisteviivoillamerkitty);*) kaulurin puolisko; 5) kauluksen puolisko;
") käänteen puolisko. Puku on valmistettu sini-punaisesta ristiraitaisesta kotona kudotusta puolivillaisestakankaasta.
Kaulus ja käänteet tummanpunaisesta
sheviotista. Sisuste leikataan kaavojen
mukaan, etukappale yhdestä, selkäkap-

pale kahdesta palasesta. Etukappaleeseen ommellaan rintalaskokset (pisteviivalla merkitty kaavaan). Sitten leikataan päällyskankaasta kappale, joka

on 78 cm leveä, 40 cm pitkä (olkapään
korkeimmaltakohdaltalaskettu), jajohon
tehdään kolme 6 cm leveätä vastalaskosta. Tällä kappaleella päällystetään
etukappale; samoin päällystetään selkäkappale, johon tehdään liesteet hakasia
varten (ktso kuva n:o 9). Liivin kappaleetyhdistetään, liivi varustetaankaulurilla ja alhaalta kapealla liesteellä.
Hiha leikataan kaavan mukaan, poimuteilaan ylhäältä ja alhaalta, ja varustetaan alhaalta noin 7 cm leveällä kaulurilla, johon kiinnitetään käänne. Hiha

iuluc kiinnittää liiviin niin, että sen
sauma on 5 cm liivin etukappaleen
sivusaumasta. Hame leikataan kuvassa
n:o 8 annettujen mittojen mukaan ja

napitetaan liivin alakauluriin. Pukuun
kuuluu tummankeltaisestaverasta tehty
5 cm leveä vyö (joka myös voi * olla
samasta kankaasta kuin leninki). Parasta on tehdä tyttöjen pukuihin kaksi

taskua, jotka kiinnitetään hameen
etukappaleen ja sivukappaleitten
väliin, ja jotka peitetään 4 cm
leveällä liitteellä(klaff).
Pojan puku (kuva n:o 10) leikataan 1899 vuoden Käsitöitälehden 12:nen numeroii kanssa jaettujen kaavojen mukaan, hiukan
muuttamalla

kaulusta ja lisää-

mällä etukappaleitten leveyteen.
Englantilaista korko-ompelua
(kuvat 12, 13, 14) lakanoihin, tyynynpäällyksiin y. m. Malli piirustetaankalkeerauspaperinavulla
kankaaseen ja ommellaan valkoisella liinalangalla seuraavalla tavalla. Ensin ommellaan kapea
reikäompelu reunaan. Sitten valmistetaan isot reijat (kuva 13)
siten, että ensin pujotetaan pari
kerrosta reijan ympäri (ktso kuva
14), sitten leikataan reikä pyörän
muotoon (kuva 13); tulee käyttää
hyvin hienoja saksia. Kun leikatut suiput on käännetty sisään
nurjalle puolelle, ommellaan yht-

aikaa reijan ympäri kielekepistoja
sekä ympyrän säteet yliheittopis-

toilla siten, että aina kuin tullaan
säteen kohdalle, ommellaan se. ja
sitten se osa reijan reunasta, joka
on tämän ja seuraavan säteen välillä. Kun on saavuttu samaan
paikkaan, josta alotettiin, ommellaan pyörän keskipiste siten, että

pujotetaan edes ja takaisin muutamia kertoja ympyriäiseenmuotoon, kunnes tuntuu lujalta. Sitten lopetetaan yhdellä kielekepistolla, neula pujotetaan takaisin
reijan reunaan ja lanka kiinnitetään. Pienemmät pyörylät ommellaan tavallisella korko-ompelulla täyteläisiksi, pujotetaan ensin ja täytetään sitten; kuvasta
näkyy mihin päin pistojen tulee
olla. Lakanan leveä sauma tulee
olla tuuman leveä, kuten kuvasta
n:o 12 nähdään. Sen alapuolelle
ommellaan korko-ompelu.
Virkattu pitsi (kuva 15) lienee
niin yksinkertainen etteise kaipaa
mitään selitystä.
Leningit (kuvat 16 ja 17) valmistetaan viime numeron kanssa
jaettujen kaavojen mukaan.
Tytönpuvut (kuvat 18, 19) valmistetaan tämän numeron kanssa
jaettujen kaavojen mukaan.
Pikkulapsen pukuja (kuva 21)

valmistaessa voidaan käyttää esiliinankaartokauluksenkaavoja n:o

12 Käsitöitä-lehdessä n:o 1.
Pöytäkoriliina (kuvat 24 ja 25)
tehdään valkoisestapalttinastatahi

pikeekankaasta. Malli ommellaan
vihreällä pesusilkillä, suonet kan-

tapistoilla, ääriviivat kielekepistoilla; suoniin käytetään yksi vivahdus vaaleampaa väriä. Mallia
voidaan myös ommella punaisella
puuvillalangalla.
Lautasliinojen taittaminen
(kuvat 26, 27, 28, 29, 30, 31 ja 32).
Voileipätarjotinta varten käytetään muutamia pieniä lautasliinoja. Niitätaitetaankynttilänmuotoon. Lautasliina taitetaan ensin
vinoon ja sittentaas vinoon, vaikka
vastakkaiseen suuntaan, kuva (26).
Sitten se kääritään kokoon, jolloin
se saapi kynttilän muodon (kuva
n:o 27). Isompialautasliinoja taitetaan esim.kukan muotoon. Lautasliina taitetaan vinoon ja taas
vinoon, mutta vastakkaiseen suuntaan. Kulmat käännetään ylös

keskimmäiseen suippuun päin.
Viimeiseksi muodostetusta kvlmasta käännetäänlautasliina kaksi
kertaa sisään (kuva 28), jonka jälkeen se taitetaan kokoon, jolloin
toinen pää pistetään toisen sisään,
niin että lautasliinapysyy koossa.
Sitten „lehdet" asetetaan kuten
kuva 29 osoittaa. Myssy. Lautasliina taitetaan neljään osaan ja
sitten vinoon (kuva 30). Molemmat kulmat käännetään sisäkkäin
(kuva 31) ja suiput käännetään

taaksepäin, jonka jälkeen lautas-

liina asetetaan lautaselle.

Tämän numeron kanssa
jaetaan oalmiibsi leikatut tu-

tön leninginlijpin baaoat.

Helsingissä,

Suomal.

Kirjall. Seuran kirjapainonosakeyhtiö, 1900.

