
Käsitöitä
1902.N:o 2. Liite Kotiin ja Yhteiskuntaan.

Koti ja Yhteiskunta ynnä liite Käsitöitä maksaa koko vuodelta Suomessa 6 mrkkaa, Venäjällä 2 ruplaa 50 kop., puolelta vuodelta Suomessa

3 mrkkaa 50 pmiä. Huom.! Koti ja Yhteiskunta yksin tilataan ainoastaan koko vuodeksi,
Suomessa 3 mrkkaa, Venäjällä 1rupi. 25 kop.

Pukukangasta miehille (ku-
vat 1 ja 2). Loimeksiotetaan tum-
man ruskeata, kolminkertaistavil-
.alankaa ja mustaa ja keltaisen-
l-uskeata yhteenkerrattuavillalan-
kaa. Loimi luodaan kolme lankaa
tumman ruskeata ia yksi lanka
kirjavaa, luontia pitkitetään sano-
tussa järjestyksessä, kunnes on
saatu 16 pasmaa leveä loimi. Nii-
siin pujottaessapannaanyksilanka
niiteen ja on aina silmälläpidet-
tävä että kirjava lanka tulee pu-
jotetuksi toiselle ja kuuden-
nelle varrelle. Kirjava lanka on
pujotus-ohjeessa merkitty pyöry-
lällä ja ruskeat langat pyöreillä
pisteillä. Kaide: 12 pasmaa kyy-
närän alalle,2 lankaapiihin. Kude:
tumman ruskeata villalankaa.

Naisen paita (kuvat 3, 4, 5, 6,
71. Tämän mallin mukaan tehdyt
paidat ovat erittäin kestäviä ja
käytännöllisiä. Eri kappaleet lei-
kataan kuvien 4, 5, 6 ja 7 mukaan;
paita on120 cm pitkä laskettuna
olkapäältä,ja 165 cm leveä alareu-
nasta. Kaartokaulus onkaksinker-
taisesta kankaasta. Numerot osoit-
tavat miten cvi kappaleet yhdis-
tetään.

Pikkulapsenhousut (kuvat 8
ja 9). Tätä mallia kiittävät äidit
hyväksi. Useimmat tekevät kau-
lurin kureliesteen muotoon. Hou-
sut reunustetaan 2 cm leveillä
liesteillä. Kauluri on 4 cm leveä
ja 66 cm pitkä. 3 pariin housuja
tarvitaan 1''-, metriä 90 cm le-
vyistä kangasta.

Pikkulapsen kenkä (kuvat
10, 11, 12) on tehty joko peh-
meästä nahasta tahi verasta. Lei-
kataan 2 kappalettakuvan nro 11
ja 1 kappalekuvannro12 mukaan.
Ne yhdistetään, sisuste, joka on
ommeltu erikseen, ja jonka tulee
olla ohuesta pehmeästäkankaasta,
pistetään kengän sisään, kenkä
reunustetaansilkkinauhalla ja2 cm
leveä silkkinauha pujotetaan rei-
kienläpi. Anturansaumojamyöten
tulee ommella näkymättömiäpis-
toja, jotta kenkä tulee vahvaksi.

Pikkulapsenpaita (kuvat IH,
14 ja 15). Keskimmäinen näistä
kolmesta paidastaleikataankuvan
n:o 14 mukaan yhdestä palasesta.
Hiha n:o 15mukaan samoin. Paita
päärmätään alhaalta, varustetaan
takaa 1'/, cm leveällä liesteellä,
ylhäältä kureliesteelläja pienellä
poimutelmalla.

Esiliina(kuvat 18 ja19ajab) on
puna- ja valkoraitaisestapuuvilla-
kankaasta, reunustettu tumman-
punaisillakirjavillakorko-ompelu-
nauhoilla.

Musta leninki (kuva 20) on
valmistettumerino- tahi kashmir-
kankaasta, koristettu kapeilla sa-
mettinauhoilla.Edestäon liivipoi-
muteltu ruutuihin. Liivi onn. s.
merveilleux-silkistä, samoin vyö.

Kapea pöytäliina(kuva 26 ja
27) on valmistettu valkaisematto-
mastapalttinasta,koristettureikä-
ompelulla. Kukat ovat vaaleansi-
nisestä palttinasta,lehdetvaalean-
vihreästä palttinasta,samoin var-. ret. Pitsi on Aunuksen pitsejä.





Tietopuolistakutomaoppia.
Kirj.Känny Odenteall.

Käsitöitä-lehdessän:o 12 vuodelta1900
käsiteltiin toimikas- eli,kutensitä myös-
kin nimitetään, JTööper-sitouksenperus-
tusta jasyntyäja tuleenyttutkiaksemme
johdoksia mainitusta sitousluokasta. En-
nenkuin jatkamme, lienee kumminkin
hyödyksi että vähän tarkastamme eri-
laatuisianiisiinpujotuksia, syitä ja sään-
töjäniitä määrättäessä.

Kankaita laadittaessa, huolimattasiitä
mihinsitousluokkaannekuuluvat,on aina
parastaensiksi tehdämallipiirustusristik-
kopaperille.Sitä tehdessämenetelläänsi-
ten että,kuten jo ennenonmainittu,kai-
kissa niissä kohdin, joissa tahdotaanloi-
milanganesiintymäänkudelanganpäällä,
tulee ristikkopaperille tehdä pieniristi
tai pilkku, taikka maalata koko neliö
mustaksi, jota vastoin kaikki ne neliöt,
jotka paperilla osoittavat kudelangan
käyvän loimilangan päällitse, jätetään
maalaamatta. Kun näin onmallipiirus-
tus saatu valmiiksi, tulee katsoa kuinka
monta vartta tarvitaan. Mallia on tar-
kastettava, käyden oikealta vasempaan,
ja numeroitava kaikki ne loimilangat,
jotka sitovat kuteeneri tavallakun joku
edellisistä langoista. Jokainen loimi-
lanka, joka risteilee eri tavalla, pujote-
taaneri varrelle jakaikki neloimilangat,
jotka risteilevät jonkun muun loimilan-
gan kanssa samalla tapaa, pujotetaan
samalle varrelle. Jokainen eri tapaan
risteilevä loimilankanimitetään nume-
ro-langaksisyystä että ne määräävät
tarvittavan varsi-luvun.

Kun on yllä sanotulla tavalla saatu
selville varsimäärä, järjestetään niisiin
pujotus. Pujotusta määrättäessä on,
kuten jo onmainittu, ainoastaansilmällä
pidettävä että jokainen eri tapaan ris-
teilevä loimilanka saapi eri vartensa ja
kaikki yhteen tapaanristeilevätloimilan-
gat tulevat pujotetuiksi samalle varrelle.
Jos vaan tätä sääntöä tai'koin noudate-
taan, niin voipi vapaasti valitasellaisen
pujotusjärjestyksen, jokatuottaa vähim-
män hämminkiä ja vaikeuksia, toisin
sanoen, asettaapujotuksen juuriniinkuin
itse haluaa.

Polkusia määrättäessä menetellään
samaan tapaan kuin varsiakin määrät-
täessä, tarkastetaan kudelankojenristei-
lyä, käyden alhaalta ylöspäin ja nume-
roidaan järjestyksessä kaikki eri lailla
risteilevät kudelangat. Avarsin luonnol-
listaonetteitarvitauseampaa varttakuin
kankaassa löytyy eri tapaan risteilevää
loimilankaa, koskakaikki samaan tapaan
risteilevät loimilangat ovat pujotetut
samalle varrelle ja siis nousevat ja las-
keutuvat samalla kertaa, eikä myös ole
tarpeen useampaa polkusinta, kuin on
eritapaan risteilevää kudelankaa.

Mallit n:o 32 ja 33 näyttävätnoin nu-
meroituja mallipiirustuksia. Kuten näh-
dään, on n:o 32:essa numerolangatpaik-
kapaikoin,jotavastoinnumerolangatn:o
33:essa ovat peräkkäin; kumpainenkin
malli vaatii 8 vartta ja 8 polkusta.
Jos nyt varsin tarkoin tutkitaan mallia
n:o 32, lukuunottaenainoastaannumero-
langat, niin nähdään ettälangatristeile-
vät siinä järjestyksessä että

Ensimäinen kude sitoo
loimilangat: 2. 4. 7 ja 8.

Toinen kude sitoo : 1. 3. 7. 4.
Kolmas kude: 2. 4. 5. 6.
Neljäs kude: 1. 3 5. 6.
Viides kude: 3. 4. 6. 8.
Kuudes kude: 3. 4. 5. 7.
Seitsemäs kude: 1. 2. 6. 8.
Kahdeksas kude: 1. 2. 5. 7.
Tulos tästä tarkastuksesta on täydel-

linen sitous malliin n:o 32 ja on mallin
vasemmallapuolen merkitty, samoin on

mallinalapuolelleasetettu.
Mallissa n:o 33, jossa numerolangatovat

Nplräkkäin niin kuteellekuin loimellekin,
'ijini pujotus jmyös peräkkäin ja sitous

samoin, rinnakkain sisältävä koko mal-
liin tarvittavan lankasarjan. Sitous on
viivalla erotettu itse mallipiirustuksesta
sen oikeanpuoliseenalanurkkaan. Tässä
on ehkä tarpeellista huomauttaa ettei
sekoteta käsitettä numero- ja sarjalan-
goista.Numerolangatovat,kutensanottu,
ne jotka määräävät tarvittavan varsi-
ja polkusluvun, sarjalangoiksikutsutaan
niitä lankoja,jotka tarvitaan saadakseen
täydellinen malli-osa, jonka aina uudes-
taan kertomallakoko kangas syntyy.

Ompelupöytäliina(kuvat 35 ja 36)
on harmaasta verasta. Malli leikataan
tummanresedavärisestäverasta,keskiku-
viot tummankirsikkavärisestä verasta.
Käytetään applikationi ompelua (napin-
l-eikäpistoja).

Tämännumeronmukanajaetaan
SuomenKäsityönYstävienvärilli-
siä kuosilehtiä V.Helsinki. Suomal. Kirj. Seuran kirjapainon osakeyhtiö,1902.
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