Käsitöitä
1.
N:o

1902.

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 1 rupi. 25 kop.

Peitekangasta (kuva nro 1).
Loimi: puuvillalankaanro 3/<ojosta

luodaan tarpeen mukainen leveys;
kumminkin 011 loimen leveys niin
laskettava että 1-1 pasmaa tulee
60 cm leveydelle. Pujottaessa
pannaan 1 lanka niiteen ja 2 lankaa kaiteeseen. Kaide: 14 pasmaa
kyynärän alalle. Polkujärjestys
on sama kuin pujotusjärjestyskm.
Kuteena sopii paksu tai useamman
kerran puolattu värillinen tai valaistu puuvillalanka,niinkuin näytetilkusta voi nähdä.

Täysvillaista

leninkikan-

gasta (kuvat nro 2 ja 3). Hienoja
teollisuuslankoja otetaan loimeksi,

joista luodaan 27 pasmaa leveä
kangas. Pujottaessa pannaan 1
lanka niiteen ja 2 lankaa kaiteeseen. Kaide: 18 pasmaa kyynärälle.Polkujärjestys on samakuin
pujotusjärjestyskm. Kutoessa on
huomioon otettava etfei isketä
kudetta liian lujaan. Nämä hienot
villaiset loimilangat ovat näet
kutoessa kireällä ja venyksissä, ja
kankaan kangaspuista otettua ne
taas vetäytyvät kokoon;siten vaate
tulee kovaa ja kalseaa, jos kangas
on lujaan kudottu. Kuteeksi sopii
sama lanka kuin on loimenakin.
Xiii/ny Otleiirall.

Leninki

(kuvat 4, 5, 6, 7, 8, 9,

10, 11, 12, 13).

Tämän numeron
kanssa jaetut valmiiksi leikatut
leningin liivin kaavat ovat: 1)
etukappale; 2) sivukappale; 3) sel-

käkappale, 4) toinen selkäkappale;
5) kauluri:6) ylähiha, johon alahiha
on pisteviivoilla merkitty. Jos valmistetaan leninkiä n:o 4, leikataan
päällyksen etu-, sivu- jaselkäkappaleet kuvien n:o 6 ja 7 mukaan.
Sekä sisuste- että päällyskangas
pannaan ennen leikkaamista kaksinkerroin ja kaavat asetetaan kuten kuvasta 5 a) ja 5 b) näkyy.
(Käsitöitä-lehdessä nro 1, 3 ja
9 v. 1898 annetaan seikkaperäisiä
neuvoja leninginliivin ompelussa.)

Kuinka hame leikataan, näkyy
kuvasta 8 a);koska hameen leikkauksessa täytyy noudattaahyvin
suurta tarkkuutta, löytyvätkuvissa
9, 10 ja 11 erikappaleidenyläosat
luonnollisessakoossa.Kaikkiliivin

kaavat ovat varustetut runsaalla
saumanvaralla;olkapääsanmassa ja
alahihassa ovat saumanvarat suuremmat, jotta muutoksiavoi tehdä.

Päällyksen etukappaleet poimutellaan ylhäältä ja alhaalta, tahi
tehdään niihin laskoksia. Tämä
puku on tummansinisestä villakankaasta, koristettumustilla tahi
tummansinisillä kapeilla samettinauhoilla. Kuva 12 näyttää liivin
takaa. Jos leninki kuva 13 valmistetaan, leikataanpäällys samojen kaavojen mukaankuin sisuste,
mutta etukappaleihin ei tehdä

tavallisia rintalaskoksia, vaan ne
poimutellaantahi laskostetaanhiukan alhaalta. Tämä puku on tehty
tummanruskeasta
sheviottikankaasta, koristettu punoksilla ja
vaaleankeltaisestasilkistätehdyllä
rekolla. Liivi kiinnitetään näkymättömästi hakasillarekon vasemmalta puolelta. Eekon keskelle
tehdään rivi reikiä ja punoksia.
Tämän mallin mukaan sopii hyvin
valmistaa mustia leninkejä, joihin
pannaan joko valkoinen, kermanvärinen tahi musta silkkirekko.
Kuva 8 b) tarjoaa ohjeita n. s. ser-

penttini-elipoimutelniahameenvalmistamisessa. Leveän poimutelman voi joko
asettaa tavallisen, kuvan nro 8 a) mukaan
leikatun hameen päälle, tahi leikataan
kappaleet niin paljon lyhyemmiksi,
kuin
'
poimutelma on leveä". Poimutelman
puolisko on 225 cm pitkä alareunasta
ja 21 cm pitkä yläreunasta. (Huom.!
Molemmat kuvassa S b) piirustetut poimutelmaosat muodostavat yhdessä poimutelman puoliskon.)

■^-Fyt-Jm puku (kuva 15) on valmistettu
kirsikkapunaisesta villakankaasta, koristettu vaaleankeltaisellatahi

Kumman

'kermanvärisellä kaartokauluksella.
Sen
—

ympäri on ommeltu noin 4 5 cm leveä,
erikseen leikattu koristekappale, joka
on reunustettu I cm leveillä punaisilla
silkkiliesteillä. Käytetään Käsitöitä-lehden n:ossa2, 1901, olleita kaavoja. Nrossa
3, 1901, olevaa hihan mallia voi lyhentämällä käyttää; laskokset ommellaan
ennenkuin hiha leikataan.

Neulakirja, lasten työ (kuvat 16 ja
17), leikataan tummanvärisestä verasta,
noin 8 cm korkea ja 6 cm leveä. Kes-

kelle ommellaan malli, kuva 17, käyttämällä keltaista filosellisilkkiä. Reunat
leikataan kärjille, selkään tehdään kaksi
reikää, joihin asetetaan metallirenkaat
ja punos ; sisusteeksi otetaan pari,
kolme lehteä pehmeästä valkoisestfa
Äänellistä.

Kauluspussi (kuvat 19 ja 20) on 45 cm
korkea ja 40 cm leveä, valmistettuharmaasta palttinasta. Kuvan nro 20 mukaan leikataan apilanlehdet vihreästä
palttinakankaasta ja kiinnitetään appli-

katiooni-ompelulla(napii_reikäompelulla).

Käytännöllistä on tehdä aukko myös
pussin toiseen sivuun.
Tytönpäällystakki (kuva 26). Tähän voi käyttää Käsitöitä-lehdessä nro
10, 1901, olleita kaavoja.

_

Yöpaita (kuva 30) valmistetaan Käsitöitä-lehden nrossa 5, 1901, olleiden

kaavojen mukaan.

Tarjotinliina (kuvat 31, 32, 33 ja 34)
valmistettu valkoisesta palttinasta

on

ja malli

on ommeltu kantapistoilla, käyttämällä punaista korko-ompelulankaa.
Sen voi myös valmistaaharmaasta palttinasta ja ommellan. s. ääriviivapistoilla
(kuva 33), käyttämällä valkoista liinakorko-ompelulankaa. Varret ommellaan

kantapistoilla tahi yliheittopistoilla
(kuva 34). Pitkä kapea lehti tahiruoho
ommellaan kantapistoilla.
Tämän numeroii kanssa jaetaan
valmiiksi leikatut leninginliivin
kaavat.

