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Liite Kotiin ja Yhteiskuntaan.

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 1rupi. 25 kop.

Yönuttukangasta (kuva n:o 1).
Loimi valaistua puuvillalankaa 11:0
-/.,„. Pujotetaan 1 lanka niiteen siinä
järjestyksessä kuin pujotusohjeesta
näkyy. Kaide 24 pasmaa kyynärälle,
kaksi lankaa piihin. Kude samaa lankaa kuin loimikin.

Naisen paita (kuvat 2 ja 3 sekä
valmiiksi leikatut kaavat). Tämän
numeron mukana jaetut valmiiksileikatut kaavat ovat: 1) miehustan puolisko, lyhennetty; sen koko pituus,
laskettuna olkapäästä, on 113 cm.
Miehustan puoliskon leveys alhaalta
on 35 cm; 2) hihan puolisko; 3) kainalotilkku. Leikataan neljä kaistaa,
joiden pituus on 86 cm, leveys alhaalta 13 cm ja ylhäältä 2 cm. Miohusta leikataan yhdestä kappaleesta
(sekä etu- että selkäkappale yhteen)
niin ettei ollenkaan ole olkapääsaumoja. Etukappaleeseen tehdään 16
cm pitkä aukko, joka reunustetaan
3 cm leveilläliesteillä. Miehustapoimutnllaan ylhäältä, paitse 12 cm olkapäästä laskettuna, ja varustetaan
2'/a cm leveällä suoralla kaulurilla,
jonka tulee olla 95 cmpitkä. Kuvasta
n:o 3 nähdään miten kainalotilkku
yhdistetäänhihaan. Kaistaleetommellaan kiinni kate-ompelulla, samoin
miehustan ja hihojen saumat.
Pikkulapsen housut (kuvat 4 ja
5). Kun lapsi on noin kahden kuukauden vanna ja alkaatahtoa vapaasti
potkia, ovat tänkaltäiset housut sille

erittäin sopivat. Paksunpuoli isesfca
valkoisesta kankaasta tai bomasesta
loikataan kuvan n:o 5 mukaan hou-

sut, jotka yltympäri reunustetaan ohuemmallakankaalla ja varustetaan
napeilla ja napinreijillä. Housut kiinnitetään pieneen, napeilla varustettuun alusliiviin. (Katso Käsitöitä n:o 1.) Nappien asemesta voi lahkeiden kiinnittämiseen käyttää myöskinnauhoja, jotka ehkä ovat sievemrnät. vaan ei niin käytännölliset kuin napit.
Yanhemmanmallisten pikkulasten housujen rinnalla on näillä se suuri etu, että ne todellakin
muodostavat laJuceeUisel housut, suojaten sääret täydellisesti. Jos lapsella
vielä on pienet sukat, jotka pitkin sivua ovat gumminauhallakiinnitetyt
alusliiviin, muodostavat nämä vaatekappaleet housujen yhteydessä yhtenäisen aluspuvun,joka on täysin siisti ja suojelee lasta vilustumiselta, sallien hänen vapaasti liikutella alaraajojaan.
Tänkaltaisia pikkulapsen
housimmallejalöytyy myös Käsitöitä-lehdenn:ssa 2, 1895 ja n:ssa3, lB9B.
Valkoinen villapuku nuorille tytöille (kuvat 6, 7, 8). Tähän voi-

—

—

daan käyttää sisustetta leikatessa tavallisen leningin liivin kaavoja. Etukappaleen päällys leikataan puserokaavan mukaan, mutta siihen tehdään
pitkä, neliskulmainen kaarre; se peitetään hienommalla villa- tahi silkkikankaalla, joka on laskostettu hienoihin laskoksiin, sekä pitseillä. Samoin
koristetaan kauluri. Kaarteen ympäri ommellaan kaksi, kolme riviä vinoon leikattuja kääiykkäitä (rulläer), joita täytyy kiinnittääkaarteenmuotoon leikattuun harsokangaskappaleeseen. Hihat leikataan kuvan n:o 7
mukaan. Ne poimutellaan alhaalta ja kiinnitetään laskoksilla ja pitsillä
koristettuun ala-osaan, joka leikataan kuvan n:o 8 mukaan. Nämä hihat
ovat käytännölliset myös työpukuihin. Hameeseen —voidaan käyttää laskostetun hameen mallia Käsitöitä-lehdessä n:o 1.
Puku on joko takaa kiinnitettävä tahi napitetaan se hakasilla olkapää- ja sivusaumoista.
Tämä leninki täytyy valmistaa erittäin huolellisesti ja tarkasti.
Pusero (kuva n:o 9). Etukappale napitetaan edestä, napit vasemman koristeliesteen alla piilossa. Pusero on vaalean sini- ja valkearaitaisesta kankaasta, nuo kolme koristeliestettäovat joko samallaiscsta tahi
valkoisesta kankaasta, samoin liivi, jonka napit ja napinreijät ovat valkoiset. (Ne ovat vaan koristeeksi.) Liesteiden reunoihin ommellaan hyvin hienoja mustia samettinauhoja, tahi rivi mustalla silkillä ommeltuja
tikkipistoja.
Seinätasku (kuvat 10, 11 ja 12), jossa säilytetään kelloa tahipieniä esineitä. Kuvan n:o 11 mukaan leikataan vaalean pronssivärisestä
verasta kappale,paitsi alaosa, joka leikataan tummasta harmaanvihreästä
verasta. Kuvan n:o 12 mukaan leikataan tummasta harmaanvihreästä verasta tasku. Keltaisella silkillä ommellaan, käyttämällä kantapistoja,
molemmissa kuvissa Iö3rtyvät kuosit, paitsi lehti kuvassa n:o 11, johon
otetaan tumman harmaanvihreätä silkkiä. Sitten yhdistetään tasku pohjaan, joka kiinnitetään pahviin, ja varustetaan kahdella koukulla: toimin,
josta tasku ripustetaan seinään, toinen, johon esim. kello ripustetaan.
Kapea pöytäliina(kuvat 13 ja 14). Vaaleaan, kermaväriseen jaavakanavakankaaseen ommellaan ristipistoilla malli kuva 14 liinan molempiin reunoihin, jotka päärmetään ja varustetaan pitseillä.
Silmäpyyhinliinoja (kuvat n:o 20 ja 21). Koskajoku Käsitöitä-lehden tilaajista on pyytänyt saada ohjetta yksinkertaiseen pyyheliinakankaaseen, tarjotaan tässä malli siihen: Loimeksi otetaan mielensä
ja tilavuuden mukaan pellava-, hamppu- tai puuvillalankaa. Jos pellavalankoja otetaan, niin luodaan tehtaan pellavalangoista n:o 20 loimi
kaksikymmentäyksi pasmaa leveä. Pujottaessa pannaan 1lanka niiteen
ja kolme lankaa kaiteeseen. Kaide 13 pasmaa kyynärälle. Kuteeksi sopii saman vahvuiset langat kuin on loiminakin, mutta jolla on tilaisuus
käyttää koti-kehrätyitä lankoja, on no tietysti parempia kuintehtaanlangat. Tänlaisissa yksinkertaisissa pyyhinliinoissa on hauskan näköistä, jos
on reunoihiu pieni punainen raita asetettu. Kaitalangaksi soveltuu hyvin
puuvillalanka, jota pannaan yhteen niiteen niin monta lankaa että paksuudeltaan vastaa muita loimilankoja.
Leninkikangasta (kuva 22). Pyynneistä annetaan tässä selitys,
pujotus ja sitousohje leninkikankaaseen, johon loimeksi on otettu tummanpunaista puuvillalankaan:o 2/ iO Pujottaessa pannaan yksi lanka niiteen ja kaksi lankaa kaiteeseen Kaide: 24 pasmaa kyynärälle. Polkeminen tapahtuu edes ja takaisin yksi polkusin kerrallaan alas. Mukavuuden tähden on 9 polkusinta; niinkuin pian huomaa on ensimmäinen ja
viimeinen polkunen samalla sitouksella. Tämä on eduksi vaan, kun kangas on, niinkuin jo mainittiin, poljettava edes ja takaisin.
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