
Käsitöitä

1901.N:o11. 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. 25 kop.

Tytönyöpaita,noin 7— 9 vuo-
tiaalle (kuvat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11). Kuvan n:o 2 mukaan
leikataan etukappale, siten että
kangas pannaan kaksinkerroin ja
kappale leikataan yhdestä pala-
sesta. Aukko leikataan, kuten
kuvasta n:o 2 näkyy, hiukan kan-
kaan keskiviivan toiselle puo-
lelle. Etukappaleen koko pituus
laskettuna x-kohdasta on 95 cm,
leveys alhaalta 82 cm. Kappale
laskostetaan hienoihin laskosryh-
miin ja niiden väliin ommellaan
kirjavia '/$ cm leveitä korko-om-
perunauhoja tahi ommellaan sii-
hen variksenpistoja(ktso kuva3).
Sitten leikataan kaulareikä kuvan
n:o 4mukaan ja aukko varustetaan
3— 5 cm leveällä liesteellä, joka
on koristettu korko-ompelunau-
hoilla ja jonka pää on leikattu
kärjelle. Napinreijät joko ommel-
laan tähän liesteeseen tahi näky-
mättömään liesteeseen tämän lies-
teen alle. Selkäkappaleleikataan
kuvann:o 5mukaan,leveysalhaalta
82 cm, pituus 93 cm, laskettuna
x-kohdasta. Se poimutellaan ja
yhdistetään kaksinkertaisestakan-
kaasta leikattuun kaartokauluk-
seen (kuva n:o 6). Kuvan n:o 7
mukaan leikataan kauluri ja kiin-
nitetään paitaan (ympyrä ympy-
rän päälle). Kaulus (kuva n:o 8)
yhdistetään kauluriin (risti ristin
päälle). Hiha leikataan kuvann:o
9 mukaan, hihan käänne kuvan
nro 10 mukaan, se yhdistetään
hihaan (piste pisteen päälle). Tä-
män käänteen tulee sivusta olla
2 cm kiinniommeltuna(ktso kuva
n:o 10.;se käännetään alaspäin
pisteviivojenmukaan.Mutta kään-
teitä voi myöshiukan pyö['entää
ja ommellakuten kuva1osoittaa.
Paidan voi myös valmistaakuvan
n:o 11 mukaan.

Kahvimyssy, (kuvat 12 ja13).
Myssy on terracotta-värisestä (vaa-
lean punaruskeasta) verasta, leh-
det keltaisesta verasta (täydesti
kellastuneen lehden luonnollinen
väri). Lehdet ommellaan napin-
reikäpistoilla myssyyn, käyttä-
mällä samanväristä silkkiä, jonka
jälkeenmyssysisustetaan javarus-
tetaan vanulla.

Lamppumatto, (kuva 14) on
tehtyvaaleanresedavärisestä(rus-
kean vihreästä) verasta, kukat
heleän sinisestä ja varret sekä
kukkien ympyrät tumman vih-
reästä verasta. Ommellaankuten
edellinen. Jos tahtoo, voi ommella
varret ja kukkien ympyrät tum-
man vihreällä silkillä,käyttämällä
pitkiä yliheittopistoja.





Virkattuja alustojaplsuSaap^in.fasten työ
(kuva 24), virkataan jokokuusikulmaisiksitahi nelis-
kulmaisiksi valkaisemattomastapaksusta puuvilla-
langasta, käyttämällä venäläistävirkkausta(Käsitöitä
n:o 6). Reunoihin virkataan muutamia riviäpunaista
tahi sinistä. Neliskulmaiseenmalliin'virkataan viimei-
seksi kärkiä japikoita. Kuusikulmainen malli reunus-
tetaan karkealla taajalla pitsillä, jonka reunaan voi
virkata pikoita. Alustoja käytetään pesukaapissa
astioiden alla,sekämyöskinkaraffiinien, lasien,kynt-
tiläjaikojen y. m. alla.

Neulatyyny, lasten työ (kuvat 25 ja 26). Leh-
det (15 kappaletta)ovat verantahihuovantähteistä,
eri värisiä tahi keltaisia. Ne leikataan kuvan 26
mukaan, malli ommellaantumman keltaisellasilkillä
tahi villalangalla, lehdet taivutetaan tötterönmuo-
toon ja ommellaan kiinni alustaan, joka onkeltai-
sesta tahi punaisesta verasta tehty, 15 kärjelle lei-
kattu ympyrä, joka on 15 cm läpimitaten. Keltai-
sesta sametista tahi verasta tehdään keskus, joka
on 6 cm läpimitaten ja joka täytetään vanulla.

Tietopuolista kutomaoppia (teoriaa). Joh-
doksia palttinasitouksesta. (Kuvat 27, 28, 29, 30, 31.
Ktso Käsitöitä n:o 10.) Tähän asti on nyt käsi-
telty yksinomaan sellaisia palttinasitouksen joh-
doksia, jotka tuottavat taiteviivaista kangasta ja
jotka ovat valmistetut kahdella, eli niinkuin taval-
lisinta kaikissa kaksivartisissa kankaissa, neljällä
niidellä ja peräkkäin pujotuksella. Nyt ottakaamme
tutkiaksemme palttina-johdoksia, jotka pujotus- ja
polkujärjestelmän suhteen ovat ryhmittäin asete-
tut. Tämä ryhmillinenpujotus- ja polkujärjestelmä
yhteydessä värivaikutuksen kanssa tuottaanäöltään
täplikkäisen kutouksen, vaikka onkin sitoukseen
nähden ainoastaan palttinasitousta tai ripsiä, joka
myöskin on erästä palttinasitouksenlaatua,niinkuin
Käsitöitä"-lehdessä n:o 5 on selitetty.

Tällainen täplikkäinenripsi- taipalttinasitoussyn-
tyy siten, että määrätyt ryhmät, esim. kuderipsiä,
asetetaan sinne tänne yhtä kauas toisistaan loimi-
ripsipohjalle, tai päinvastoin, kutenmallit n:o 27 ja
28 näyttävät. Mallit n:o 29, 30 ja 31 näyttävät
myöskin täplikkäisen palttinasitouksen. Näin väri-
vaikutuksen avulla saadut täplikkäiset mallit ovat
niin loimelta kuin kuteeltakin vähintäin kahta eri
väriä, jotka pujotetaan ja syöstään vuorottain.
Selityksen käytännölliseksi valaistukseksi on jokai-
sen täplikkäisen mallin yläpuolellaniisiinpujotus- ia
sitousohie asetettu ja mallin vasemmalle puolelle
polkujärjestys. Jos näitä sitouksia lähemmin tarkas-
taa, huomaa heti että kaikissa niissä kohdin, joissa
kaksi lankaa rinnan nousee tai painuu, ilmaantuu
värivaihdos.

ttuja Muistutukseksi mainittakoon, että jos samaan viriäiseen
useampia kudelankoja tulee heittää, on paras käyttää useampaa
syöstävää, siten estäen ensimmäistä kudetta juoksemasta ulos,
toista kudetta sisään heittäessään.

Nyt olemme tässä vähän tutkineet palttinasitouksen joh-
doksia ja miten tällä yksinkertaisellasitouksella voipiverrattain
kauniita ja näöltäänhyvinkinsuuremmoisiamallejasaada. Tule-
valla kerralla on katsominen mitä loimi- tai kööpensitous ja
sen johdokset toimittaa.

Avainlaukku, lasten työ, etehisen ovi-avainta varten
(kuvat 32 ja 33). Malli kuva 33 ommellaan valmiina ostettuun
avamlaukkuun harmaasta säämiskänahasta, käyttämällä riikinku-
konsinistä silkkiä. Laukku voidaan myös valmistaa verasta tahi
huovasta, jolloinsiihen kiinnitetään rahakukkarosta otettukehys.

Tarjotinliina (kuvat 37, 38, 39, 40) on hienosta valkoi-
sesta palttinasta ja varustettu reikäompelulla. Pohjaan ommel-
laan kuvat 38, 39 ja 40 sinipunertavalla ja vihreälläpesusilkillä;
varsiin käytetään tummempaa väriä. Kukkien keskelle ommel-
laan keltaisella silkillä muutamiapistoja.

Puserokangasta (kuva 43 ynnä näytetilkku). Loimi
puuvillalankaa n:o 2/36. Yhdeksän metrin pituiseksi loimeksi
tarvitaan 7 vyyhtiä punaista, 7 vyyhtiä tumman viheriää, 14
vyyhtiä mustaa, 1 vyyhti keltaista ja 1 vyyhti vaaleanviheriää.

Kangas luodaanseuraavanluomataulun mukaan: 10 lankaa
punaista, 8 lankaa mustaa,10 lankaapunaista,20 lankaamustaa,10
lankaa punaista, 6 lankaa keltaista, 10 lankaa punaista,20 lankaa
mustaa, 10 lankaa tumman viheriää, 6 lankaa vaalean viheriää,
10 lankaa tumman viheriää, 20 lankaamustaa, 10 lankaa tumman
viheriää,8 lankaamustaa, 10 lankaa tumman viheriää,20 lankaa
mustaa. Luomataulukerrotaan niinmoneenkertaan,että onsaatu
kankaalle tarpeenmukainenleveys, jonkatulee olla vähintään 40
pasmaa,syystä ettämuutaminpaikoinovatmustatlangatpujotetut
neljä lankaa samaan kaiteen piihin. Kaikki vaalean viheriäiset
ja keltaiset langat ovatpujotetut 3 lankaaniiteen ja 3kaiteeseen.
Pujotus-ohjeessa ovat tumman viheriät japunaiset langat merki-
tyt pyöreillä pisteillä, mustat langat vino-pisteillä ja vaalean
viheriät ja keltaiset pyörylöillä.Niissä kohdin pujotus-ohjeessa,
ioissa on 3 tai 4 lankaa samaanniiteen pujotettava,onnumerolla
langan määrä osoitettu. Kaide: 25 pasmaa kyynärän alalle, 2
lankaa piihin kaikissa niissä kohdin, joissa on pujotettu 1 lanka
niiteen, mutta kaikkien niiden lankojen, jotka ovat yhdessä nii-
dessä, tulee myös olla samankaiteen piin välissä.

Kude: samaa lankaa kuin loimikin. Kuten näytetilkusta
helposti huomaa, ovat paksut mustat kuteet pantu 4 lankaa
yhtaikaapuolalle.Niinovat myöskinvaalean viheriäiset jakeltai-
set kuteet kolmin puolatut. Polkurin-nuoria sitoessa on tarkoin
katsottava, että sitousohje asetetaan niin että eimitään ereh-
dystä tule, vaan että pujotus ja sitous vastaavat toisiaanniin
kuin ohjeessa on osoitettu.

Tämän numeron mukana jaetaan Suomen Käsi-
työn Ystävien toimittamia värillisiä kuosilehtiä IV,
uusi sarja.
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