
Käsitöitä

N:o 7 ja 8. 1900.Liite Kotiin ja Yhteiskuntaan.
Koti ja Yhteiskunta ynnä liite Käsitöitä maksaa koko vuodelta Suomessa 6 m:kkaa, Venäjällä a 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 1rupi. as kop.

Leninkikangasta (kuva n:o
1). Loimi puuvillalankaa n:o
2/4

„. Kangas luodaan 32 pas-
maa leveää vuoroin kahdeksan
lankaa valkoista ja kahdeksan
lankaa tummanruunia. Niisiin
pujottaessa pannaan 1 lanka
loka niiteen ja kaksi lankaa
kaiteeseen. Kaide: 24 pasmaa
kyynärälle. Kuteeksi on val-
lan kaunista käyttää valkoisen
osastavarsinvaaleanruskeataja
toiseksikudeväriksisamaa tum-
man ruskeata kuin loimikin, ja
samoin kahdeksan lankaa kum-
paakin.

Leninkikangasta (kuva n:o
2). Samoin kuin edellisessäkin
leninkikankaassakäytetään täs-
säkin puuvillalankaa n:o 2/40.
Loimi vallan yhden värisistä
langoista, joko valkoista tai
jotain muuta vaaleata väriä.
Kuteen valitsee itsekukinmie-
leistään. Kaide 22 pasmaa
kyynärälle 2 lankaa piihin.

Peitekangasta (kuvat 3 ja4).
Loimeksi otetaan kolminker-
taista valaistua puuvillalankaa,
josta tavallisen leveään peite-
kankaaksi tarvitsee luoda 24
pasmaa leveä loimi. Niisiin
pujottaessa pannaanyksi lanka
joka niiteen. Kaide: 24 pas-
maa kyynärälle 1 lanka piihin.
Kuteeksi käytetään valaistua
puuvillalankaan:o 8.

Naisen housut (kuvat 5, 6,
7). Kuvasta 6 nähdään miten
housut leikataan. Tämän nu-
meron kanssa jaetut valmiiksi
leikatut kaavat ovat: 1) housu-
jen toinen lahje ja 2) kaartokau-
lurinpuolisko. Kuva 7 osoittaa
miten housut napitetaantakaa.
Tämä malli onEnglannissasaa-
vuttanut paljonsuosiota muka-
vuutensa tähden. Sopiierittäin
talvihousuja valmistaessa,mut-
ta sitä voi myöskäyttää taval-
lisiin, valkoisestapesukankaasta
tehtyihin housuihin.

Esiliina (kuvat 8 a ja b, 9,
10) onvalmistettu tummansini-
sestä kretonnista, ja on 77 em
pitkä, 1 metriäleveä,varustettu
14 cmleveälläja134 cmpitkällä
vinoonleikatullapoimutelmalla.
Koristeeksi on käytetty kolme
kaksinkertaista riviä valkoisia
punoksia tahi gansseja. Tasku
on alhaalta13 cm leveä;pituus
on 27 cm. Ylhäältä (kaulurin
kohdalla) on se 5 cm leveä.
Esiliinan liivi leikataan kuvan
n:o 9 mukaan (seuraten piste-
viivaa) ja olkapäänauhatpiten-
netään 55 cmpitkiksiolkapään
kohdalta laskettuna. Liivin
kaulus eli käänne on valkoi-
sesta, pikeekankaasta ja leika-
taan samoin kuvan n:o 9 mu-
kaan (seurataan tavallisia vii-
voja) ja kiinnitetään liivin
kaarrettuun yläpuoleen, sekä
alhaalta kauluriin, mutta ei
sivuilta. Olkapää-poimutelmat
ovat 62 cm pitkät ja leveim-
mällä kohdalla 12 cm leveät.
Ne kiinnitetään valkoisen kau-
luksen ja esiliinan liivin väliin
siihen kohtaan, joka on täh-
dellä merkitty. Takana ne
loppuvat noin 5 cm alempana
sitä kohtaa, jossa valkea kau-
lus eli käänne loppuu. Poimu-
telmia voi, jos tantoo, leikata
kärkiin ja langetteeratavalkoi-

■s sellalangalla.Kauluria(linning)
koristaavalkoinenpikeekäänne,
joka leikataan kuvann:o 10mu-
kaan ja kiinnitetään piste pis-



teen päälle. Pienet valkoiset
perlemonapit ja sininen korko-
ompelu koristavat esiliinan
valkoisia osia, joita voi kiin-
nittää esiliinaan niin, että ne
helposti lähtevät irti, kun esi-
liinapestään.

Esiliina (kuva 11) on valmis-
tettu vaaleasta kretonnista.
Koristeeksi on ka3rtetty pu-
naista, sinistä, tahi kirjavaa
kretonnia. Leveämpi reunus
on 8 cm leveä, kapeampi 4 cm
leveä.

Kapea pöytäliina, böömi-
läistä tyyliä (kuva 12). Böö-
missä ompelevat talonpoikais-
naiset seuraavanmallin valkai-
semattomaan puuvilla- tahi
palttinakankaaseen,käyttämäl-
lä punaista ja sinistä puuvil-
laista sukkalankaa ja pitkiä
pistoja, kuten kuvasta näkee.
Voi ommella mallin ainoastaan
yhdestä väristä. Jos kahtavä-
riä käytetään, tehdään ympy-
rät reunassa vuorotellenpunai-
siksi ja sinisiksi, kärjet punai-
siksi, samoin kaikki lehdet.
Ympyrät lehtien sisässä teh-
dään vuorotellen sinisiksi ja
punaisiksi. Kärjet yläkuvion
lehtien sisällä ovat siniset.
Saman kuvion keskimmäisen
kuvion sisäosa tehdään puna-
ja siniraitaiseksi. Parasta on
tätä malliaommellessakäyttää
kehystä. Se sopiimyöstarjotin-
liinaksi, keinutuolinmatoksiy.
m. Tietysti sitä voi valmistaa
myös toisista väreistä jakallis-
arvoisemmistaaineista.

Pitsi (kuva n:o 13). Kar-
keasta langasta valmistettuna
sopii tämä pitsi uutimiin, hie-
nommasta langasta housuihin
y. m. Jos jättää pois alaosan
mallista, elinuo viuhkankaltai-
set kuviot, ja sen sijaan vaan
virkkaa rivin pikoota, niin tu-
lee siitä erittäin luja ja sievä
housunpitsi.

Puserot (kuvat 14 ja 15).
Näitä puseroita valmistaessa,
leikataanpäällyksen etukappa-
leet viistoon. Parasta on en-
sin ommella laskokset ja sitte
leikata itse kappaleet.

Tämän numeron mukana
jaetaan oalmiibsi leikatut
naisen housujen kaaoat
sekä Koti ja Yhteiskunta-
lehden parillinen kuosi-
lehti: Suomalaisia Kansal-
lispukuja. VII.

Huom! Tämä numero on
ii:o 7 &8 (Heinä- jaElokuu).

SSSf Toimituksen osoite:
Erikinkatu 3.





Suomalaisiakansallispukuja. VI.
Houtskarin Puku.
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