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11.
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.l Koti ja Yhteiskunta yksin tilataan ainoastaan koko vuodeksi,
Suomessa 3 m:kkaa, Venäjällä 1 rupi. 25 kop.

JOULULAHJA-NUMERO
—

Pojan alushousut, noin
14 16 vuotiaalle (kuvat 1, 2, 3,
4, 5). Tarvitaan 1 metri 75
cm 84 em:n levyistä vahvaa

puuvillaistahousukangasta,val-

kaisematonta tahi valaistua.
Kuvien 2 ja 3 mukaan leikataan kaksi etu- ja kaksi takakappaletta kuvassa 5 annettujen mittojen mukaan. Kuvan
n:o 4 mukaan leikataankaksinkertaisesta kankaasta kaartokauluksenmolemmatosat. Housujen eri osat yhdistetään numerojenmukaan kateompelulla.
Eteen,alhaalle,sivuihin alhaalle
(noin 10 cm) ja taakse (noin
5 cm) ommellaanhousuihin liesteet; alhaalle myös nauhat.
Etupuolen yläreunaan tehdään
kaksi pientä laskosta, samoin
taakse kaksi tahi neljä pientä
laskosta. Housut kiinnitetään
edestä napeilla ja napinreijillä,
takaa punoksilla. Kaartokauluksen yläreunaan ommellaan
vahvikkeeksi 1 '/, cm levyiset
liesteet, jotka alkavat noin 12
cm napinreikäliesteestä.

—

Pojan yöpaita,noin 12 14
vuotiaalle (kuvat 6, 7, 8, 9, 10,

11, 12). Tarvitaan 3 metriä 25
cm 84 cm:n levyistä kangasta.

Etukappale. leikataan yhdestä
palasesta kuvan iro 7 mukaan,
pituus, laskettuna 1-kohdasta,
108 cm; koko leveys alhaalta
66 cm. Selkäkappale myös yhdestä palasesta, pituus iOB cm,
leveys alhaalta 70 cm. Kaartokaulus, kaulus ja kauluri leikataan kaksinkertaisesta kankaasta. Hiha yhdestä palasesta.
Etukappaleeseenleikataan aukko, sen molemmatreunat käännetään ulospäin, jotta ne muodostavat 3 cm leveät saumat
aukon molemmilla puolilla; ne

tikataan kiinni, niin että 1 cm
jää sauman varaksi (1 iji cm
on käännettyä sisään sitä varten). Sitten ommellaanlaskokset molemmin puolin leveätä
saumaa (katso viivat kuvassa
7), reunan vasen puoli kiinnitetään oikeaan reunaan,
— niin
että ensimmäinen on 3 4 cm.
toisen päällä, sitten pannaan
aukon alapuolella oleva kangas
kahteen laskokseen ja harsitaan kiinni paitaan, saumat
ulospäin käännettyinä, joka
paikka sitten peitetään 11li
—cm
leveällä vinoon leikatulla10 12
cm pituisella liesteellä, joka tikataan kiinni. Paidan eri osat
yhdistetään kateompelulla numerojenmukaan.
— Hihojenkäänteet ovat 4 5 cm leveät ja
24—25 cm pitkät. Paita on koristettu kapeillakorko-ompelunauhoilla.

Naisen paita (kuvat 13, 14,
15, 16, 17, 18), suurta kokoa.
Tarvitaan 3 metriä 50 cm 84

cm:n levyistäkangasta Etu- ja

selkäkappaleet leikataankuvan
n:o 14 mukaan, kiilat kuvann:o
15 mukaan; kiilan pituus on 95
cm laskettuna1-kohdasta, kiileveys alhaalta 15 cm, miehustan eri kappaleiden koko
leveys alhaalta 75 cm. Kaartokaulus leikataan kaksinkertailan

sesta kankaasta,paitapoimutel-

laan edestä (pisteiden väliltä) ja takaa. Hihojen päät asetetaan toistensa päälle kun ne
yhdistetään olkapäällä (risti pisteen päälle).
Pikkulapsen yösäkki (kuvat 19, 20 ja 21).
Tarvitaan 2 metriä 20 cm 84 cm:n levyistä
kangasta (flanellia tahipuolivillaistakangasta).
Säkki leikataan kuvan n:o 20 mukaankuvassa
21 annettujen mittojen mukaan. Kuvasta 19
näkyy miten se on sisustettu. Tämä säkki on
patentin saanut keksintö Saksassa ja sitä kiitetään hyväksi keinoksi, jonka avulla suojellaan pikkulapsia yöllä vilustumiselta.
Pöytäliinakangasta, 16:ta-niitistä (kuvat
37 ja 38). nKäsitöitä"-lehdessä on niin monta
kertaa pöytäliina- ja muita drellikutouksiaollut selitettynä, että lienee varsin tarpeetonta
niitä uudelleen kertoa.
Huomioon on vaan otettava että jos loimeksi yksinkertaista lankaa käytetään, onvarminta sitä ennen liisteröidalangat vetelässä
vehnä- tai ruisjauho-vellissä; jos langat niin
valmistetaan, tulee kangas kestävämpääjapa-

rempaa kutoa.
Esiliina- ja puserokangasta(kuvat 39 ja
näytetilkku).Loimi valaistuapuuvillalankaan:o
2
/28 ja keltaista ja sinistä kiiltolankaa. Luonti
tapahtuu seuraavassa järjestyksessä:
18 lankaa valkoista, 20 lank. keltaista, 18 lank.
valkoista, sitten yhdeksän kertaa vuoroon 3
sinistä ja 1 valk., taas 1 valkoinen ja sitten
uudelleen yhdeksän kertaa vuoroon 3 sinistä
ja 1 valkoinen. Luomataulu on samassa järjestyksessä kerrottava niin moneen kertaan,
että on kankaalle haluttu leveys saatu. Pujotus-ohjeessa ovat keltaiset langat merknvyt
pienillä renkailla, siniset risteillä ja valkoiset
pyöreilläpisteillä. Pujottaessa pannaankaikki
valkoiset langat 1 lanka niiteen,kaikki siniset
3 samaan niiteen, keltaiset langat pujotetaan
siten että ensimmäisellä varrella oleviin niisiin pannaan 3 lank., mutta yhdeksännellä ja
kymmenennellä varrella oleviin niisiin vaan
1 lanka. Kaiteeseen pujottaessa pannaan ne
rinnakkain luodut 18 valkoista lankaa 1 lanka
piin väliin, siniset pujotetaan kaikki kolme ja
vielä lisäksi 1 valkoinen lanka samaan piin väliin. Keltaiset samoin kuin sinisetkin neljä
lankaa Samaan väliin.
Kaide 26 pasmaa kyyn. alalla. Polkeminen
peräkkäin,yksi polkusin kerralla alas.
Yksinkertainen reunamallipieniin pöytäliinoihin (kuva n:o 40), lasten työ. Vaaleaan verkaan ommellaan vaaleanpunaisella
silkillä kukkaset, vihreällä silkillä lehdet ja
varret, käyttämällä kantapistoja.
Taskukirjan kansi (kuva n:o 41) koristetaan hehkupiirustuksella, vaaleampaa ja tummempaa pähkinäpuuväriä, sekä mustaa. Keskelle pannaan omistajanmonogrammi.
Koristepyyhinliina(kuva n:o 42). Tämä
malli ommellaan ristipistoilla ja luostari-pistoilla, käyttämällä tumman punaista, pronssiväristä ja kermanväristäsilkki- tahiliinalankaa.
Mustat neliskulmat mallissa ommellaanpunaisella langalla ja ristipistoilla; neliskulmat,
joissa on pieni piste keskellä, ommellaan
pronssivärillä ja ristipistoilla; mallin muut osat
(punaisten ääriviivojen välillä) ommellaankermanvärisellä langallajaluostariompelulla(suorilla yliheittopistoilla). Pyyhinliina on joko
harmaasta tahi valkoisesta palttinasta. Ellei
ole valmiiksi ostettua liinaa, joka ehdottomasti on paras, täytyy harsia kanavakangasta palttinanpäälle. Mallin molemminpuo- ,
lm ommellaan reikäompelua, esim. kuva n:o
30 Käsitöitä-lehdessä n:o 10. Reunat koristetaan pitkillä ripsuilla.
Leningintasku koristeeksi (kuva n:o 43)
on valmistettu vaaleasta harmaanvihreästä
verasta. Kukat valkoisesta ja varret tumman
vihreästä verasta, ommellaan aplikatioonilla
kiinni taskuun. (Ne liimataan varovaisestikankaaseen ja ommellaan kiinni yliheittopistoilla,
samanväristä silkkiä käyttämällä.)
Neulatyyny, lasten työ (kuva n:o 44).
Kuvan 44 mukaan leikataan 5 lehteä tummansinipunertavasta sametista tahi verasta, ja 15
lehteä valkoisesta flanellista. Ne yhdistetään
kukan muotoon ja keskelle ommellaansilmä"
keltaisella silkillä. Kukka kiinnitetään pahvitahi verkapohjaan ja ripustetaan seinään, sängyn, piirongin, toaletin tahi ompelupöydän
viereen, keltaisellatahisinipunertavallanauhasolmulla.
Hedelmälautasliinat, lasten työ (kuvat
n:o 45 ja 46), ommellaan joko punaisellapuuvillalangalla tahi vihreällä, tummansinisellä
(luumu) ja vaaleankeltaisella (omena) silkillä
tahi liinalangalla, käyttämällä kantapistoja.
Jos reunaan ompelee yksinkertaisen reikäompelun (katso Käsitöitän:o 10), tekee se liinan sievemmäksi.
Pusseja ryytikaappiavarten, lasten työ
(kuvat n:o 47, 48, 51, 52). Valkaisemattomasta
palttinasta valmistetaan pusseja, joihin ommellaan kuvat n:o 47, 48, 51, 52 ja sanat kahv-

__

'

ia", ,,herneitä", riisiryynejä",

kauraryynejä",

i. n. e. Käytetään punaista puuvillalankaaja
kantapistoja.
Kirjoituspöytämatto (kuva n:o 49) on
vaaleanharmaasta verasta, 40 em pitkä ja 27
reunasta tehdään
cm leveä, Noin 1V? cm
8
) rivi pieniä reikiä, noin
/i cm reikien välillä,

i

joidenläpi vedetäänpehmeä, kapeapunos,
ruskeasta tahi tumman kirsikkavärisestä
silkistä (voi myös olla muutamia silkkilankojayhdistettyinä).Malli, kuvan:o 49,
ommellaan aplikatioonilla (katso selitystä kuvaan 43). Kukka 'on keltaisesta,
lehdet ja varsi tummanvihreästä verasta.
Kukka ommellaan kiinni keltaisella silkillä ja pistot sen sisässä ovat myös
samanvärisestä silkistä ;lehtiin ja varsiin käytetään tumman ruskeata tahi kirsikkaväristä silkkiä.
Kuvia lastentöihin(kuva nro 50).

Nämä koirat, jänikset y. m. ommellaan
ristipistoilla,käyttämällä punaista ja sinistä puuvillalankaa, esim. lasten rintatilkkujen, leipäkoriliinojen, pienien lautasliinojen y.m. sellaistenesineidenreunoihin, joita lapset voivat valmistaa.
Se on työ,joka heitä suuresti huvittaa.
Tarjotinliina (kuva nro 53) ommellaan vihreällä ja punaisella (marjat) pesusilkillä valkoiseen tahi harmaaseen
palttinaan. Se voidaan myös ommella
pikeekankaaseen, käyttämällä punaista
puuvillalankaa.

Polkusia sitoessa tulee tämä laita Vaakasuorien viirojen välit ylläolevassa pujotuseitousohjeesta olla kaiteen puolella, ohjeessa vastaavat neljää vartta kankaassa ja numerot vaaka- ja pystysuorien viivojen välillä
osoittavat lankaluvun, joka on aina neljälle varrelle pujotettava ennenkun muutetaan toiselle
osalle.

