Käsitöitä

N:o 7 ja 8.

Liite Kotiin ja Yhteiskuntaan.

1900.

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 1 rupi. as kop.

Leninkikangasta (kuva n:o
1). Loimi puuvillalankaa n:o
2 „. Kangas
luodaan 32 pas/4
maa leveää vuoroin kahdeksan
lankaa valkoista ja kahdeksan
lankaa tumman ruunia. Niisiin
pujottaessa pannaan 1 lanka
loka niiteen ja kaksi lankaa
kaiteeseen. Kaide: 24 pasmaa

kyynärälle. Kuteeksi on vallan kaunista käyttää valkoisen
osasta varsinvaaleanruskeataja
toiseksi kudeväriksi samaa tumman 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 itsekukin mieleistään. Kaide 22 pasmaa
kyynärälle 2 lankaa piihin.
Peitekangasta (kuvat 3 ja4).
Loimeksi otetaan kolminkertaista valaistua puuvillalankaa,
josta tavallisen leveään peitekankaaksi tarvitsee luoda 24
pasmaa leveä loimi. Niisiin

pujottaessa pannaan yksi lanka
joka niiteen. Kaide: 24 pasmaa kyynärälle 1 lanka piihin.
Kuteeksi käytetään valaistua
puuvillalankaa n:o 8.

Naisen housut (kuvat 5, 6,
7). Kuvasta 6 nähdään miten
housut leikataan. Tämän numeron kanssa jaetut valmiiksi
leikatut kaavat ovat: 1) housujen toinen lahje ja 2) kaartokaulurin puolisko. Kuva 7 osoittaa
miten housut napitetaan takaa.
Tämä malli on Englannissasaavuttanut paljonsuosiota mukavuutensa tähden. Sopii erittäin
talvihousuja valmistaessa, mutta sitä voi myöskäyttää tavallisiin, valkoisestapesukankaasta
tehtyihin housuihin.
Esiliina (kuvat 8 a ja b, 9,
10) on valmistettu tummansinisestä kretonnista, ja on 77 em
pitkä, 1 metriäleveä,varustettu
14 cmleveälläja 134 cm pitkällä
vinoonleikatullap oimutelmalla.
Koristeeksi on käytetty kolme
kaksinkertaista riviä valkoisia
punoksia tahi gansseja. Tasku
on alhaalta 13 cm leveä;pituus
on 27 cm. Ylhäältä (kaulurin
kohdalla) on se 5 cm leveä.

Esiliinan liivi leikataan kuvan
n:o 9 mukaan (seuraten pisteviivaa) ja olkapäänauhatpitennetään 55 cm pitkiksiolkapään
kohdalta laskettuna. Liivin
kaulus eli käänne on valkoisesta, pikeekankaasta ja leikataan samoin kuvan n:o 9 mukaan (seurataan tavallisia viivoja) ja kiinnitetään liivin
kaarrettuun yläpuoleen, sekä
alhaalta kauluriin, mutta ei
sivuilta. Olkapää-poimutelmat
ovat 62 cm pitkät ja leveimmällä kohdalla 12 cm leveät.
Ne kiinnitetään valkoisen kauluksen ja esiliinan liivin väliin
siihen kohtaan, joka on tähdellä merkitty. Takana ne
loppuvat noin 5 cm alempana
sitä kohtaa, jossa valkea kaulus eli käänne loppuu. Poimutelmia voi, jos tantoo, leikata
kärkiin ja langetteerata valkoi■s sellalangalla.Kauluria(linning)
koristaavalkoinenpikeekäänne,
joka leikataan kuvan n:o 10mukaan ja kiinnitetään piste pis-

teen päälle. Pienet valkoiset
perlemonapit ja sininen korkoompelu koristavat esiliinan
valkoisia osia, joita voi kiinnittää esiliinaan niin, että ne
helposti lähtevät irti, kun esiliina pestään.
Esiliina (kuva 11) on valmistettu vaaleasta kretonnista.
Koristeeksi on ka3rtetty punaista, sinistä, tahi kirjavaa
kretonnia. Leveämpi reunus
on 8 cm leveä, kapeampi 4 cm

leveä.

Kapea pöytäliina, böömi-

läistä tyyliä (kuva 12). Böömissä ompelevat talonpoikaisnaiset seuraavanmallin valkaisemattomaan puuvilla- tahi
palttinakankaaseen, käyttämällä punaista ja sinistä puuvillaista sukkalankaa ja pitkiä
pistoja, kuten kuvasta näkee.
Voi ommella mallin ainoastaan
yhdestä väristä. Jos kahta väriä käytetään, tehdään ympyrät reunassa vuorotellenpunai-

siksi ja sinisiksi, kärjet punaisiksi, samoin kaikki lehdet.
Ympyrät lehtien sisässä tehdään vuorotellen sinisiksi ja
punaisiksi. Kärjet yläkuvion
lehtien sisällä ovat siniset.
Saman kuvion keskimmäisen
kuvion sisäosa tehdään punaja siniraitaiseksi. Parasta on
tätä malliaommellessakäyttää
kehystä. Se sopiimyöstarjotinliinaksi, keinutuolinmatoksi y.
m. Tietysti sitä voi valmistaa
myös toisista väreistä ja kallisarvoisemmista aineista.
Pitsi (kuva n:o 13). Karkeasta langasta valmistettuna
sopii tämä pitsi uutimiin, hienommasta langasta housuihin
y. m. Jos jättää pois alaosan
mallista, eli nuo viuhkankaltaiset kuviot, ja sen sijaan vaan
virkkaa rivin pikoota, niin tulee siitä erittäin luja ja sievä
housunpitsi.
Puserot (kuvat 14 ja 15).
Näitä puseroita valmistaessa,

leikataanpäällyksen etukappaleet viistoon. Parasta on ensin ommella laskokset ja sitte
leikata itse kappaleet.
Tämän numeron mukana
jaetaan oalmiibsi leikatut
naisen housujen kaaoat
sekä Koti ja Yhteiskuntalehden parillinen kuosilehti: Suomalaisia Kansallispukuja. VII.
Huom! Tämä numero on
7 & 8 (Heinä- ja Elokuu).
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Toimituksen osoite:
Erikinkatu 3.

Suomalaisia kansallispukuja. VI.
Houtskarin Puku.

