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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 1rupi. 25 kop.

Kesäpusero-kangasta (kuva

n:o 1ja näytetilkku). Loimija kude
on samaa lankaa, puuvillalankaa
n:o 2
Loimi luodaan 12 lankaa

/«i>-

ja 3 lankaa valkoista. Niisiin pujottaessa pannaan 1 lanka
niiteen, sinisiä lankoja,mutta valkoiset'-langat kaikkikolme samaan
niiteen. Pujotus-ohjeessa ovat siniset langat merkityt pisteillä ja
valkoiset pyörylöillä.
Niinkuinsiitä
huomaa, tulevat kaikki valkoiset
langatpujotetuiksikahdelle takimmaiselle varrelle, siitä seuraa että
myös polkuset ovat niin sidottavat että sitous-ohjeessa määrätyt
nuorat
tulevat paikoilleen. Kaide
'
22 pasmaa kyynärälle, 2 lankaa
piin väliin. Polkeminen tapahtuu
niin että polkusilla 1, 2, 3 ja 4 kudotaan 12 sinistä lankaa, ja kun
polkusinta n:o 5 poljetaan, heitetään viriäiseen 3 valkoista lankaa
samalla kertaa. Sivumennen mainittakoon tässä että tällainen sininen väri, niinkuin useat muutkin uudenaikaiset vaaleat värit, on
sangen kestävää ja pysyväistä.
Pukukangastamiehille(kuva
n:o 2). Vihertävät herrain pukukankaat kuuluvat nyt olevanmuodissa. Toiset käyttävät viheriään
vivahtavaa mustaa, niin sanoakseni mustanviheriää, toiset taas
ruskeanviheriää tahi jotain muuta
viheriään vivahtavaa väriä. Saadaksemme halpaa kaunista ja pysyväistä viheriäistä väriä viilatavaraan, on nyt, kun kevät tulee ja
katajapensaihin alkaa kasvaa uusia neulasia, niitä kokopminen ja
niillä värjääminen viheriää. Värjäys tapahtuu siten että huolellisesti pestyt ja huuhdellutvillalangat ladotaan märkänä väiipataan,
ensin noin kymmenen cm paksulta katajan hakoja padan pohjalle, sitten yksi ohut kerros värsinistä
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jättävää lankaa, taas kymmenen
cm vahvuisestihakojajakerroslankaa j. n.e.,vaihdellenkunnes kaikki
langat on saatu pataan, viimeiseksi on kuitenkin havukerrospantava. Sen jälkeen täytetään pata
puhtaallakuumalla järvi-tahi jokivedellä ja saapi kiehua 2 3 tuntia. Sitten otetaan langat kataja-
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liemestä jaasetetaanvalumaanniin
kauvaksi aikaa että on ennätetty

puhdistaa pata ja täyttää se uudella, puhtaalla vedellä, johon on
jokaisen lankakilon osalle pantu

grammaa krommihappokaalia.
Kun krommihappo on sulanut ja
vesi ruvennutkiehumaan, lasketaan
langatkiireestiliikutellenjapainellen liemeen ja saavat happohauteessa kiehua niin kauan että langoille on saatu haluttu tummuus,
jolloin ne ovat valmiithuuhtoa ja
kuivata. Huomattavaon se seikka
että havuja riipiessä ei oteta oksia
vaan ainoastaan senlaisia havuja
joita riipimällä voipi saada. Värjätessä on muistettava että värjättävää tavaraa ahkerasti painellaan ja hämmennellään. Tällainen
ruskeanviheriäinen väri on varsin
kaunista miesten ja naistenkinpukineiksi.
Naisen päällystakki (kuvat
3 ja 4). Käytetään viime numeron kanssa jaettujakaavoja paitse
kaulukseen, joka leikataan tässä
numerossa olevan kuvan n:o 4 mukaan.
Kevätvaippa (kuvat 5, a, bja
6) leikataan yhdestä osasta kuvan
juo 6 mukaan mustastakuvikkaasta
villakankaasta, sisustettu ohuella
7

silkillä tahi satiinikankaalla. Huom.! Osa
mallia on painettu Käsitöitä-lehden viimeisellesivulle. Tarvitaan2 metriäkaksilevyistä kangasta. Kaulurin ja alareunan ympäri pannaan poimutettu musta
pitsi tahi harsokankaasta tehty poimutelma (kuva 5, b), tahi pannaan eteen
sievästi ryhmitettyä harsokangasta(kuva
5, a). Jos vaippa tehdään verasta tahi

trikoo-kankaasta, ei sitä sisusteta, eikä

käytetä pitsejä tahi harsokangasta. Silloin käytetään sametista tehty kaulus ja
käänteet; käytetään mallia kuva 4.
Lapsen päällystakki, noin 3-vuotiaalle (kuvat 7, 8, 9, 10, 11 ja 12). Tarvitaan 1 metri 50 cm 130 cm levyistä
vaaleanharmaatatahiruskeata sheviottia,
trikoota taikka verkaa. Etukappaleetleikataan kuvan n:o 8, selkäkapp. (yhdestä
palasesta) kuvan 11:0 9, hiha kuvan n:o
10, kauluri kuvan n:o 11 ja kaulus kuvan
n:o 12 mukaan; lasketaan 5 cm saumanvaraa etu- ja selkäkappaleita leikatessa.
TCtukappaleet sisustetaan viivaan asti
palttinalla ja päällyskankaalla; samoin
hihojen alareunat 8 cm laskettuna reunasta. Etukapp. on 58 cm pitkä, laskettuna 3 kohdasta; alareunan leveys 45
cm. Selkäkappale on 56 cm pitkä, laskettuna 3 kohdasta; alareunan koko leveys
44 cm. Kauluriin (kuva 11), joka leikataan kaksinkertaisesta kankaasta, pannaan palttinaa väliin. Kaulus sisustetaan silkillä ja päällystetään sametilla

viivaan asti. Hihaan ommellaan viisi
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pientä laskosta. Jos takki sisustetaan,
ommellaan sisuste viimeiseksikiinni, saumat käännettyinä sisäänpäin.
Tytön housut, noin 6—B vuotiaalle
(kuva 13). Valmiiksi leikatut tytön housujen kaavat, jotka seuraavat tätä numeroa, ovat: housujen toinen lahje,jonka etuosa on pisteviivoillamerkitty. Tarvitaan
105 cm noin 84 cm levyistä kangasta.
Kaava asetetaan kaksinkertaiseksitaitetun kankaanpäälleja leikataankaksi kappaletta, ne yhdistetään kateompelulla,
sivuihin jätetään 15 cm levyiset aukot,
housut poimutellaan ylhäältä jaalhaalta,
varustetaan ylhäältä 4 cm leveillä34 cm
pitkillä kaulureilla ja alhaalta (lahkeet)
2 cm leveillä 33 cm pitkillä kaulureilla.
Housut sopii myös ommella villakan-

kaasta talveksi. Korko-ompelut voi tietysti jättää pois, jos tahtoo.
Pitkä, kapeasohvatyyny,lumikelloja, '/j osa mallista (kuva 11)). Kukat
ommellaan valkoisella ja lehdet ja varret vaaleanvihreällä langalla, ääriviivat
kantapistoilla; sisus täytetään pitkillä

etupistoilla ihan tiheään, niin että kukka
kokonaan valkea, varsi ja lehdet vihreät. Kukkalehdissä löytyvät pienet viivat ommellaan samalla vihreällä värillä
kuin lehdet Piirretty malli on puolet
tyynystä. Malli uudistuu niin että kukka
n:o 1 tulee n:o 2:n viereen. Tyynyn saattaa ommella liina- tai pumpulilangoilla
liina-vaatteelle, veralle tai silkille."
Tarjotinliina (kuvat 22 ja 23). Liina
on

on harmaastapalttinasta,lehdetvaaleanvihreästä ja kukat vaaleansinisestä palttinasta.Ommellaannapinreikäpistoja vaaleanvihreällä ja sinisellä pesusilkillä tahi
liinalangalla."Varret ommellaanyliheittopistoilla;käytetään paksuavihreätäliinalankaa.
Pesukaappi- ja lamppupyyhinliina, lapsen lautasliina (kuvat 35,
36, 37), ommellaan punaisella langalla
käyttämällä kantapistoja. Sopiva lapsen
työ. Käytännöllistä oii tällä tavoinommella nimet lamppu-ja pesukaappiliinoihin, koska ne siten helposti tuntee eroon

toisista.

Tämän numeron kanssa jaetaan
valmiiksi leikatut tytön housujen

