Käsitöitä

N:o
4.

Liite Kotiin ]a Yhteiskuntaan

1900.

Koti ja Yhteiskunta ynnä liite Käsitöitä maksaa 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 m:kkaa, Venäjällä 1 rupi. 25 kop.

Huom.! Tämän numeron
kanssa jaetaan Käsitöitälehteen Nro 3 kuuluva näytetilkku
niille tilaajille,jotka jäivät sitä
ilman.

Älkää koskaan käyttäkö Käsitöitä-lehden kanssa jaettuja
kaavoja, lukematta selityksiä
niihin!
Leninkikangas (kuva 1) kesäleningiksi tulee erittäin hausotetaan
kan näköistä jos loimeksi
puuvillalankoja n:o 2/ J0 valaistuja ja
myös sini-punervia (gredelint) väriltään. Luominen toimitetaan seuraa-

vassa järjestyksessä: 12 lankaa valkoista ja 12 lankaa sinipunervaa,
j. n. e., kunnes on kankaalle haluttu pasmamäärä saatu. Tarvitsee pasmoja määrätessä ottaa
lukuun se että kaikki sinipunervat
langat ovat pujotetut 3 lankaa
kaiteeseen. Niisiinpujotus-ohjeessa
ovat valkoiset langat merkityt
pyöreillä pisteillä ja sinipunervat

langat pyörylöillä. Valkoiset langat pujotetaan 1 lanka niiteen,
mutta sinipunervat 3 lankaa. Kaide: 24 tai 25 pasmaa kyynärälle.
Valkoiset langat 2 lankaa piihin
ja sinipunervat 3 lankaa. Kude:
hienoa valkoista puuvillalankaa.
Huom. Polkusia sitoessa on
tarkoin silmällä pidettävä että

kaikki polkuset

vansa nuorat.

saavat vastaa-

Peitekangasta (kuva 2) kierretyistä mustista ja punaisista

villalangoista voitanee valmistaa

tässä tarjotun mallin mukaan ilman muuta selitystä.
Lapsen tasku (kuva 3) on

valmistettu valkoisesta Äänellistä

tahi verasta. Korvat, silmät, sääret, jalat,häntä, suu, kaulanauhaja

ruumiin varjostukset ommellaan
hienolla vaaleanpunaisellasilkillä
tahi villalangalla,käyttämällä kantapistoja. Lauta on vihreästä Äänellistä tahi verasta, johon jänis
kiinnitetään valkoisella langalla,
käyttämällänapinreikäpistoja: pyörät, valkoisesta kankaasta, kiinnitetään samoin. Niidenkesken ommellaan pari vihreätä pistoa. Jänis
sisustetaan ja sen sisustepuoleile
tehdään pieni tasku. Nauha on
tehty kärjille leikatusta kaksinkertaisestapunaisesta verasta. Tämä tasku huvittaa pieniä lapsia.
Naisen kevättakki (kuvat 4,
o, 6). Tämän numeron mukana
jaetut valmiiksi leikatut naisen
kevättäkin kaavat ovat: 1) yhdistetty etu- ja sivukappale (lyhennetty); 2) selkäkapp. puolisko (lyhennetty); sekä etu- ja sivukappaleen
että selkäkappaleenmitatlöytyvät
kuvassa 5. 3) hiha (alahiha on pisteviivoitta merkitty); 4) kauluksen
puolisko. Kuvassa 5 annettuja mittoja seurataan tarkkaan takkialeikatessa: selkäkapp. tehdään yhdestä palasesta. Etukappaleen
kaavaan on pisteviivoillamerkitty
rintalaskos. Kappaleetyhdistetään
numerojen mukaan. Takin alareunaan tehdään 8 cm korkea
lieste, johonommellaanmuutamia
rivejä tikki-pistoja. Molemmat
etukappaleittenreunat sisustetaan
15 cm leveällä palttinasisusteella,
jonka päälle asetetaan samallaista
kangasta, kuin itse takki. Kauluksen koristukseksikäytetään samettia, hihoihin, käänteeseen, tak-

kiin ommellaan muutamia rivejä
tikkipistoja. Jos tahtoo, voi niitä
ommella ryhmittäin useita rivejä,
kuten kuvasta ti näkee. Takiksi
on sopivaa musta tahi tumman

sininen sheviotti, n. s. kampa-kangas (kamgarnstyg) tai trikoo;perlemonappeja käytetään. Jos tahtoo, voi käyttää vaippaankuuluvaa pystykaulusta (ktso kuvat

10, 11, 12).

9,

Naisen kevätvaippa (kuvat

7, 8, 9, 10, 11, 12) leikataan
kuvassa n:o 8 annettujen mittojen
mukaan. Jos vaippa tehdään she-

viotista tahi kampakankaasta,niin
tulee sisustaakoko vaippa ohuemmalla kankaalla. Jos tohveli- tahi
trikookangasta käytetään, sisustetaan vaan 20 cm levyinen osa etukappaleista (katso viivaa kuvassa
8). Kaikissa tapauksissa pannaan
sisusteen väliin tässä paikassa
palttinaa,jotta reunat saavat tarvittavan lujuuden. Vaipan alareunaan pannaan 8 — 10 cm leveälieste,jokaommellaankiinni useilla riveillä tikkipistoja. Kaulusleikataan
kuvien n:o 9, 10, 11 ja 12 mukaan,
yhdistetään kirjainten mukaan,
sisustetaan kaksinkertaisella palttinalla ja päällyskankaalla. Kennoihin ommellaan tikkipistoja,
muutamia rivejä. Jos vaippaa
aijotaan käyttää kesällä, voi sen
valmistaa ohuesta kankaasta ja
sisustaa silkillä tahi satiinikankaalla. Silloin on parempi jättää
pois kaulus, tehdä vaippaankapea
kauluri, ja koristaa se leveillä, tiheihin vastalaskoksiinlaskostetulla
mustallapitsillä tahisilkkinauhalla.
Tytönkevätmyssy kuvat 13.
i4i. Kuvan n:o 14* mukaan leika-

_

taan myssyn molemmat osat esim. samallaisesta kankaasta kuin tytön kevättakki on.
Myssy sisustetaan satiini- tahi ohuella villakankaalla, varustetaan 4 cm leveällä, vahvikkeella sisustetulla kaulurilla, myssyn kärki
käännetään alaspäin (ktso pisteviivaa kuvassa
14) ja kiinnitetään isolla napilla tahi soljella
kauluriin. Koristeeksi käytetään musta kukon
sulka.
Tytön paita (kuvat 15, 16, 17, 18, 19), noin
4—5 vuotiaalle. Kuvan n:o 16 mukaan leikataan yhdestä palasesta miehustan etukappale,
jonka tulee olla 65 cm pitkä, laskettuna olkapäästä, sekä 62 cm leveä alareunasta. Samoin
leikataan selkäkäppale. Kuvan n:o 17 mukaan leikataan kaksinkertaisesta kankaasta
etukappaleen kauluri, kuvan n:o 18 mukaan
selkäkappaleen kauluri, kuvan n:o 19 mukaan

hiha. Kappaleet yhdistetään kirjainten mukaan, paita päärmetään alhaalta; hihat ja kauluri varustetaan pitseillä tahi korko-ompeluilla.

Tytön puku (kuvat 23, 24). Tämä malli
on käytännöllinen, jos tahtoo valmistaayhden
puvun kahdesta kuluneesta tahi ahtaaksikäyneestä leningistä. Kuva n:o 24 osoittaa puvun eri osat.

Tämän numeron kanssa jaetaan
valmiiksi leikatut naisen kevättäkin
kaavat.
A/J

Helsingissä,

Suomal.

Kirjall. Seuran kirjapainonosakeyhtiö, 1900.

