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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.

Pukukangasta miehille
- (kuva
n:o 1). Näytetilkusta jo
'
kangas on
' huomaa, että tämä
kaksinkertaista kutousta ja tulee senkautta paksua ja kestävää; soveltuu niinmuodoin hyvin miehille pukineiksi. J Loimeksi otetaansamanverranmus-

taa ja mustankirjavaapuuvillalankaa n:o 2/32> joista luodaan

38 pasmaa leveä loimi, vuorotelien 1lanka musta ja 1 lanka
kirjava. Misiinpujottaessa katsotaan myös tarkoin että eitule
kahta samanväristä lankaa pujotetuksi peräkkäin. Pujottaminen tapahtuu järjestäänkahdeksalle varrelle, niinkuin pujotus-ohjeessanäkyy;siinä ovat
mustat langat merkityt pyöreillä pisteillä ja kirjavatjpienillä renkailla. Kaide: 15 pasmaa kyynärälle, 4 lankaa piihin.
L Kude: vuoroon 1 lanka musta
g^ja 1 lanka harmaja.
Astia-pyyhinliina-kangasta (kuva n:o 2). Loimeksi
sopiipaksukotonakehrätty tappuralanka, joka ennen kellimistä on ohuella vehnäjauhovellillä liisteröitävä.
Kangas luodaan noin 12 tai
14 pasmaa leveä, lankain pak-

suuden mukaan. Pujotetaan 1
lanka niiteen ja kaksi kaiteeseen. Kaide: 12 tai 14 pasmaa
kyynärälle. Kude samaa, tai
vieläkin paksumpaa lankaakuin

loimi. Kudelangat ovat mankelilla pehmitettävät ennen
kuin puolalle pannaan. Polkeminen tapahtuu samassa järjestyksessä kuin on pujotettukin.

Kamparöijy (kuvat 3, 4 ja
13). Valmiiksi leikatut kaavat
tähän röijyyn ovat : 1) etukappaleenyläpuoliako, johon kaarto-

kaulus on pisteviivalla merkitty; koko pituus on 67 cm,
leveys alhaalta 46 cm ; 2) sivukappaleen yläpuolisko; koko pituus on 69 cm, leveys alhaalta
23 cm; 3) selkäkapp. yläpuolisko;
koko pituus 74 cm, leveys alhaalta 19 cm; 4) kaulurin puolisko;5) kauluksen puolisko. Tarvitaan3 metriä 1metrin levyistä
kangasta. Ennen kuin kaartokaulus leikataan, ommellaan
laskokset, joidenväliinjätetään
sileä paikka; siihen ommellaan
korko-ompelunauha. Etukappale leikataan yhdestä palasesta; kaartokaulusta ei sisusteta, koska etukappaleen yläosa muodostaa sille sisusteen.
Huom.! Hihankaava on piirustettu itse Käsitöitä-lehteenkuvassa n:o 4.

Pikkupojan puku

(kuvat

5, 6, 7, 8, 9). Tarvitaan 2 metriä 1 metrin levyistä kangasta,
esim.' sinistä sheviottia. Etukappale leikataan kuvan n:o 6,
selkäkappale kuvan n:o 7 mu-

kaan; ne yhdistetään numerojen mukaan, sen jälkeen kuin

kaikki laskokset ovat ommellut, ristit pistojenpäälle. Ne tikataan kiinni niin pitkälle kuin
kuvasta näkyy ja kiinnitetään
lujasti puvun nurjalta puolelta.
Kaulus leikataan kuvan n:o 8
ja hiha kuvan n:o 9 mukaan;

">
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hihan alaosaan tehdään laskoksia ja hiha yhdistetään takkiin,
risti pisteen päälle.
Hame (kuvat 10 ja 11), englantilainenuusi malli. Eri kappaleet ovat: 1) etukapp.; 2) molemmatsivukappaleet; 3) takakappaleen molemmat osat; 4) poimutelman etuosa; 5) poimutelman
molemmat sivu- eli takaosat. Otetaan huomioon että hameen
eri osat ja poimutelman etuosa leikataan pitkin päin, mutta poimutelman sivu- eli takaosat poikkipäin kankaasta. Kun eri kappaleet ovat leikatut kuvassa 11 annettujen mittojen ja ohjausten mukaan, yhdistetään hameen eri osat, alareunasta käännetään noin 4 cm sisään, jotta se muodostaa laskoksen, ja sen yläpuolelle tehdään vielä kaksi 3 cm leveätä samallaista laskosta.
Samoin \-hdistetään ensin poimutelman eri osat, ja sitten ommellaan laskokset sen reunaan. Kun ompelet, pidä laskosten
nurja puoli käännettynä itseesi päin, muuten eivät ne sovellu
hyvin. Jos hame tahdotaan takaa lyhyemmäksi, leikataan poimutelman alaosasta takaa niin paljon kuin halutaan. Hame voidaan tehdä avattavaksitakaa tahi etukappaleen vasemmasta sivusaumasta. Molemmissa tapauksissa ommellaan aukon reunaan
3 cm leveät liesteet kankaan nurjalle puolelle ja niihin näkymättömät paino- eli hamenapit, joita nykyään saadaan kaupasta.
Pöytäliina (kuvat 14, 15 ja 16). Liina on vaaleanhar\ maasta verasta tahi senkaltaisesta kankaasta. Kuvan n:o 15 mu\kaan leikataan tummanresedavärisestä verasta tahi sametistakuVioita, joita liimataan varovaisesti liinaan. Niiden reunat peitet\än hienoilla samanvärisillä silkkipunoksilla tahi kultapunoksijla, jotka ommellaan kiinni samanvärisellä silkillä, käyttämällä
haijroja yliheittopistoja. (Ktso kuva 16.) Sama kuosi voidaan
ommellapesusilkilläpalttinaan,käyttämälläkantapistoja. Keinutuolkyynyyn tämä malli sopii yhtä hyvin, kuin pöytäliinaankin,
joko\suurennettuna tahi samassa koossa, kuin kuvissa 15 ja 16.
VLeningit (kuvat 19 a, 20 ja 24, a), ovat nykyään kaupassa
olevasta Zibeliini-kankaaHtsL, joka sopii hyvin talvipuvuiksi.
Voipytty ompelurasiana (kuvat 21 ja 22). Uusi, hyvin tehty pieni voipytty koristetaan hehkupiirustuksilla kuvan
n:o 22 mukaan. Se on erinomaisen sievä, ja sopiihyvinlahjaksi
esim. ulkomaalaisille ystäville, koska meidän suomalainen voipytyn rmioto on heille outo.
ReHkäompeluja (kuvat n:o 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33), joita
nykyään1käytetään paljon pöytäliinojen y. m. koristeeksi, voidaan ommella näitten kuvien mukaan. Ellei tahdota panna niihin niin Ipaljon työtä, kuin esim. kuvat 32 ja 33 vaativat, voi
myös tyytyä muissa kuvissa selitettyihin malleihin.
Naisen housut (kuva 84). Viime numerossa olleidenpiirustettujen housujen kaavat sopivat parhaiten senkaltaisiin housuihin, kuin kuvassa 34 näkyy.
tut

Täi iän numeron mukana jaetaan valmiiksileika-

kanii aröijynkaavat.

SV Lukekaa aina selitykset kuviin ja kaavoihin!

