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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. Huora.! Koti ja Yhteiskunta yksin tilataan ainoastaan koko vuodeksi,
Suomessa 3 m:kkaa, Venäjällä 1rupi. 25 kop.

Pöytäliinakangasta (kuvat n:o
ja 2). Loimi Tampereen pellavatehtaan valaistuista pellavalangoista
n:o 25. Tietysti luopi itsekukin niin
monta pasmaa leveän loimen, kuin
haluttaa, mutta on kumminkin niin
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laskettava että 27 pasmasta tulee ainoastaan kyynärän levyistä vaatetta,
siis tavallisen levyiseen pöytäliinakankaaseen tarvitsee luodavähintään
34 pasmaa. Muistettava on että lan-

gat ennen kehimistäliisteröidäänvetelässä vehnäjauhovellissä ja tarkoin
väännettyä kuivataan, jonka jälkeen
vasta kehiminen tapahtuu. Kuten
huomataan, on pujotusta merkitsevä
malli jaettu vaakasuorilla ja pysty-

suorilla viivoilla eri aloihin. Vaakasuorat viivat osoittavat kolme eri
osaa ja ymmärretään tällä että jokainen osa vastaa neljää niisivartta,siis
tulee tässä yhteensä 12 vartta. Numerot vaaka- ja pystysuorien viivojen välissä osoittavat kuinka monta
loimilankaparia on aina neljälle varrelle pujotettava perätysten, ennenkuin muutetaan toiselle neljälle. Pujottaessa pannaan yksi lanka niiteen,
mutta kolme lankaa kaiteenpiin väliin. Kaide 18 pasmaa kyynärälle.
Täysivillaista pukukangasta
miehille (kuvat n:o 3 ja 4). Loimi:
Kieränlaiseksi kerrattua kolmisäistä
villalankaa. Saman verran vaalean
harmajaa kuin mustaa, josta luodaan
vuorotellen yksi lanka musta ja yksi
lanka harmaja, jota niin pitkitetään,
kunnes on saatu haluttu leveys, tavallisesti 16 tai 17 pasmaa. Niisiin
pujottaessa pannaan yksi lanka joka
niiteen. Kaide 12 pasmaakyynärälle,
kaksi lankaa piihin. Kuteeksi käytetään samaa lankaa kuin on loimenakin, sillä erotuksella vaan että kude-
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langan tulee olla vähemmän kerrattua ja paksumpaakin. Kudetta käytetään samassa järjestyksessä kuin lointakin, se on syöstään vuoroon yksi
laaka harmaata ja yksi lanka mustaa.
Leninkikangasta (ynnä näytetilkku). Loimeksi otetaan sinistä
puuvillalankaa n:o 2/36 ja sinikirjavaa nyppylankaa, joista luodaan loimi
vuoroon 12 lankaa sinistä ja 1 lanka kirjavaa. Pujottaessa pannaan 1
lanka niiteen, mutta kaiteeseen pannaan siniset langat 2 piin väliin ja nyppylanka vaan yksin. Kaide 16 pasmaa kyynärälle. Niinkuin näytetilkusta
huomaa, on kangas kudonnaltaan vaan kaksivartista, eikä siis tarvitse sen
enempää selitystä, koska jokainen, joka vähänkin on kutonut, senlaisen
kankaan osaa asettaa kuntoon. Kauniimpaa tulee kangas, jos jossain villateollisuustehtaassa annetaan sitä vanuttaa ja prässätä.
Tytön puku, noin 10-vuotiaalle (kuvat 5, 6, 7, 8, sekä valmiiksi
leikatut kaavat). Tämän numeron mukana jaetut valmiiksileikatutkaavat
ovat: 1) etukapp. alaosa: 3) dukappaleenkaartokaulus;3) selkäkappaleen puolisko: 4J hiha; 5) kaulurinpuolisko. Puku on tumman punaisestatahisinisestä
shevioottikankaasta, koristettu valkoisilla villanauhoilla. Kaartokaulus
sisustetaan. Etukappale poimutellaan ylhäältä ja alhaalta, selkäkappale
leikataan yhdestä palasesta ja poimutellaanalhaalta. Hame leikataan kuvassa 7 annettujen mittojen mukaan; taakse tehdään kaksi laskosta tahi
poimutellaan takakappale. Kaulus leikataan kuvan n:o 8 mukaan. Tämä
puku on napitettu takaa, mutta se voidaan myös tehdä edestä kiinnitettäväksi. Jos puku on valmistettu pesukankaasta, tehdään liivin alareunaan kurelieste, muuten

se varustetaan kaulurilla.

Lapsen housut (kuvat 9ja
— 10). Housut leikataan kuvan n:o 10
mukaan, kaksi lahjetta, saumat I—21 2 yhdistetään kateompelulla,aukkoihin
ommellaan liesteet, poimuteltuihin alareunoihin samoin kaulurit, joiden
tulee olla 2 cm leveät, 30 cm pitkät. Housujen yläreunaan tehdään pari
laskosta (risti pisteen päälle), sitten asetetaan 3-kohta 4-kohdan päälle
ja 5-kohta 6 kohdan päälle, ja reuna kiinnitetään 3 cm leveihin kaulureihin, joista etukaulurin tulee olla 32, takakaulurin 34 cm pitkä.
Lamppumatto (kuvat 11 ja 12). Käytetään applikationiompelua
(ktso Käsitöitä n:o 10, 1900). Maton pohja on harmaansinisestä verasta,
varret vihreästä ja kukat kirsikkapunaisesta verasta,
Hedelmälautasliinat, lasten työ (kuvat 16 ja 17), ommellaan punaisella korko-ompelulangalla, käyttämällä kantapistoja, joko valmiihin
lautasliinoihin tahi reikäompelulla varustettuihin, palttinasta leikattuihin
neliskulmiin.

Tämän numeron kanssa jaetaan valmiiksi leikatuttytön
puvun kaavat.

