
Käsitöitä

1901.N:o9. Liite Kotiin ]a 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.

Peitekangasta (kuvat n:o 1 ja
2). Loimi, puuvillalankaan:o V,6,
luodaan tavallisen peitteen levyi-
seksi, (noin 35— 40 pasmaa). Pu-
jotetaan 1 lanka niiteen ja 2 lan-
kaa kaiteeseen. Kaide: 20 pasmaa
kyynärälle. Kuteeksi sopii va-
laistu puuvillalankan:o8 tai vielä
paremmin useamman kertainen
puuvillalanka. Kuteen tulee olla
hiukan paksumpaa kun loimen.

Esiliina (kuvat 3, 4, 40, 41).
Esiliina on valmistettu punakirja-
vastakretonkikankaasta, rekko on
valkoisesta pikeekankaasta, tum-
mat liesteet vinoon leikatuista
tumman punaisesta (kukillisesta)
kretonkikankaasta; valkoisianau-
hoja voi myös käyttää. Esiliina
on 56 cm pitkä, 108 cm leveä,yl-
häältä poimuteltu ja varustettu 5
cm leveällä 60 cm pitkälläkaulu-
rilla. Rekko leikataan kahteen
kappaleeseen, liivi yhdestä kap-
paleesta. Neyhdistetään risti ris-
tin päälle (katso kuvat 4 ja 40);
samoin olkapääkappaleet, jotka
poimutellaan kunnes ne ovat 23
cm pitkät, yhdistetäänliiviin,piste
pisteen päälle. Liiviinommellaan
5 cm leveitä, 54 cm pitkiä olka-
päänauhoja (oluksia). Eekon va-
sen kappale tulee asettaa 2 cm
oikean kappaleenpiialle (nappien
alle).

Lapsen alushousut ja liivi
(kuvut 6, 7, 8, 9). Leikataankaksi
kappaletta kuvan n:o 7 mukaan
kaksinkertaisesta kankaasta. Ku-
van q:o 8 mukaan leikataan liivin
etukappale yhdestä palasesta ja
kuvan n:o 9 mukaan selkäkappale
kahdesta palasesta. Housujenlah-
keitten saumat ommellaan kate-
ompelulla, samoin liivin eri kap-
paleet numeroidenmukaan. Hou-
sujen aukkoihin ommellaan 2 cm
leveät liesteet, alareunatpäärme-
tään, yläreuna poimutellaan ta-
kaajakiinnitetäänkauluriin,jonka
jälkeen liivi samoin yhdistetään
kauluriin ja varustetaannapeillaja
napinreijillä. Tähänkaavaantulee
lisätä 4 cm saumanvaraahousujen
alareunaan päärmettä varten, sa-
moin 4 cm saumanvaraaliivinsel-
käkappaleisiinnapinreikä- ja nap-
piliesteitä(päärmeitä) varten. Jos
mallia käytetäänpikku tyttöjävar-
ten, voidaanhousujen leveyttä li-
sätä sekä ommellaniiden jaliivin
reunoihinpitsiä n:o 10.

Virkattu pitsi (kuva 10). Vir-
kataan virkkauslangasta n:o 60
kaksikymmentä luomussilmukkaa.
/ kerros: 1 kiinteä s. siihen sil-
mukkaan, joka on neljäs järjes-
tyksessä kulmasta, 5 luomuss.. jä-
tetään 3 s. virkkaamatta, 9 kiin-
teääs. seuraavaan9 luomussilmuk-
kaan, 5 luomuss., 3 s. jätetään,
1kiinteä s. seuraavaanluomussil-
mukkaan. 2 kerros: 5 luomuss.,
1kiinteä s. seuraavanluomuss. ym-
päri, 5 luomuss., 5 kiinteää s. ala-
kerroksen kiinteihin silmukkoihin
(eli 3:teen, 4:teen, s:teen, 6:teen
ja 7:teen silmukkaanedellisenker-
roksen 9 silmukasta), 5 luomuss.,
1 kiinteä s. alakerroksen luomus-
silmukan ympäri. S kerros: 2 luo-
muss., 1pikoo (=4 luomuss., lanka
kerran neulan ympäri, 1 kiinteä
s. viimeiseen luomussilmukkaan),
5 luomuss., 1 kiinteä s. seuraavan
luomuss. ympäri, 4 luomuss., 1
kaksinkertainen pylväs alakerrok-
sen kiinteään silmukkaan(keskim-
mäiseen 5 kiinteästä silmukasta),4



luomuss., 1kiinteä s. seuraavanluomuss.ympäri,5 luo-
muss., 1 kiinteä s. seuraavan luomuss. ympäri. 4 ker-
ros: 5 luomuss., 1 kiinteä s. seuraavanluomuss. ym-
päri, 5 luomuss., jätetään 2 s. virkkaamatta, 5 kiin-
teää s., 5 luomuss., jätetään 2 s., 1 kiinteä s.seuraavan
luomuss. ympäri. 5 kerros: 2 luomuss., 1 pikoo, 5 luo-
muss., 9 kiinteää s., 5 luomuss., 1 kiinteä s. seuraavan
luomuss. ympäri. Sitten aletaan uudestaan 2 kerrok-
sesta.

Pitkä ja lyhyt hame (kuvat 19 ja 20). Ulko-
mailla kiitetään nykyään käytännölliseksisellaista ha-
meiden valmistamistapaa, että niitä voi käyttää sekä
lyhyinä että pitkinä. Hame leikataan jotenkin ka-
peaasi polviin asti. Sitten leikataan loppuosahameesta
leveän poimutelman muotoon, mutta se ei saa olla
poimutettuna,vaan tuleese leikatakutenhameeneripie-
timien alapuolet, j'htä moneen pietimeen, kuin ha-
meessa on, mutta vinoon asetetusta kankaasta ja run-
saasti viistotettuna. Ylä-osa poimutelmastasisustetaan
ja kiinnitetään hameeseen, koristetaankoristenauhoilla
tahi kaistoilla. Reunaan (kaistan alle) ommellaanlieste
nappeja varten. Parhaat ovat n. s. painonapit (tryck-
knappar), joihin kuuluu metalliset, reijillä varustetut
pienet levyt, jotka ommellaan kiinni nmsun alaosaan
ja joihin napit painamalla kiinnitetään. Tavallisista
napeista voi olla harmia, ne kun pian avautuvat, eikä
niitä niin pian saa napitetuksi kuin tässä mainittuja
nappeja. Poimutelman alaosa valmistetaan samoin kuin
yläosakin, paitsi että alareunaan ommellaan reunus-
nauhaa tahi punosta. Kuvista 19 ja 20 näkyy miten
hameen eri osat kiinnitetään toisiinsa.

Sänkykaappi (kuva 21). Jos vuoteen täytyyolla
huoneessa jossa laitetaan ruokaa, tahi tehdään työtä,
joka saa aikaan pölyä, on terveydelle hyvä, ja kodin
siisteyttäkinlisäävääjos teetetäänmatalakaappivuodetta
varten (katso kuvaa 21). Kun vuode aamulla on tuu-
letettu ja pantu kokoon, työnnetäänse kaappiin, jota
sitten päivällä voi käyttää pöytänä.

Käytettyjä vaaleita puseroita, yillasia tahi
silkkisiä (kuvat 25 ja 26), voidaan korjataja »uudistaa"
ompelemalla niihin kapeita mustia silkkinauhoja (kuva
25). Jos alaosa hihoista on kulunut, voidaan niihin
panna alushihat (kuva 26).

Leipäkoriliina(kuva 27) on valmistettu valkoi-
sesta pikee- tahi valkaisemattomastapalttinakankaasta.
Kukat ommellaan valkoisella silkillä, niiden varret, sa-
moin kuin lehdetkin, vihreällä silkillä. Voidaan myös
käyttää liinasta korko-ompelulankaa. Lehtiin käyte-
tään tummempaa, varsiin vaaleampaavihreätä. Itsemalli
ommellaan kantapistoilla, liinan reuna napinreikäpis-
toilla.

Tämän numeron kanssa jaetaan Suomen
Käsityön Ystävien toimittama värillinenkuo-

silehti lIL





KOTI JA YHTEISKUNTA
YNNÄ

KÄSITÖITÄ.


	Käsitöitä. no. 9 1901
	Käsitöitä


