Käsitöitä
N:5o ja 6.

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

Puolivillaistapukukangasta
v miehille(kuva n:o 1). Kokemuk|i sesta tiedän että usein miesten
h pukukankaat kudotaan puolivilH| laisia siten, että loimeksi käyteiawtään puuvilla- ja kuteeksi villafeÄankaa. Jos nyt tahdotaan säästai muusta syystä
|ra|lväisyydestä
|"?;s|iin tehdä, sopii loimeksi2tumman
*Sat skea puuvillalanka n:o /20, josta
»luodaan 22 pasmaa leveä loimi.

Wi Jos halutaan ainoastaan 8-niitistä,
ij niin on pujotettava yksi lanka jokaiseen niiteen, perätysten! kahdeksalle varrelle; jos taas useampaa vartta tahdotaankäyttää, jotta
saataisiin suuremmat kuviot, niin

,

pujotetaan peräkkäin, esimerkiksi
kahdelletoistaniidelle samoinkuin
kahdeksalle. Sitous on
suc_dellinen
tässä, niinhyvin kahdeksan- kuin
kaksitoista-niitiseenkin.Molemmat
nämät sitoukset ovat erittäin sopivat puolivillaiseen, koska, kuten sitousmallista huomaa, kude
esiintyy paljoa enemmän toisella

puolen kuin toisella. Kaide: 17
pasmaa kyynärän alalle, 2 lankaa
piihin. Kude harmaata villalankaa.
Tytönyönuttu(kuva 2). Tähän voidaan käyttää tytönpäällystakin kaavat, jotka ovat piirustetut Käsitöitä-lehdenn:ssa 4.
Pojan alushousut, noin B—lo
vuotiaalle (kuvat 3, 4ja 5). Tarvitaan 1 metri 80 cm levyistäkangasta. Kuvan nro 4 mukaan leikataan kaksi palasta kaksinkertaisesta kankaasta. Housut ovat 54
cm pitkät, laskettuna x kohdasta,
sivuissa 30 cm pitkät, laskettuna
3-kohdasta. Lahkeitten koko le~^~w3ys alhaalta on 36 cm. Edestä
Varustetaan housut pyörennetyllä
.5
■S liesteellä (ktso pisteviivaa), johon

g aapit ommellaan,
a liesteellä.

sekänapinreikä-

Takaa jätetään housut
E feuki noin 10—15 cm; aukko päär-3 (mätään tahi varustetaan vinoon
/leikatulla liesteellä. Lahkeet yh|
< Idistetään kateompelulla
numeroj /ien mukaan, takaa ne poimutel; llaan 2-kohdastapisteeseenasti, alati reunat varustetaan 3 cm leveillä
Iliesteillä. Kauluri leikataan kahI desta palasesta kaksinkertaisesta
kankaasta, yhdistetään housuihin
J numerojen,
mukaan, eteen ommelI laan nappi ja napinreikä, taakse
I tehdään kolme reikää, joihin pvI jotetaan vahva punos.
I Tytön puku, noin 10—12 vuoj tiaalle (kuvat 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
I| 13, 14, 15). Tarvitaan 5 metriä yhden metrin levyistä kangasta. Pvsisuste leikataan kuvien 7,
ffffi 9 mukaan. Sitten 3rhdistetään
//sivu- ja selkäkappaleet (nämä lei}/ kataan kahdesta palasesta ja letehdään takaa avattavaksi);
'l ninki
ne päällystetään päällyskankaalla
4-kohdasta alareunaan asti (ktso
viivaa kuvassa 8), siten että leikataan kaksi 30 cm leveätä kappaletta, jotka asetetaan kahteen laskokseen molemmin puolin aukkoa
(ktso kuva 15). Etukappaleenpäällys leikataan yhdestä palasesta kuvan n:o 12 mukaan, se laskostetaan risti pisteenpäälle, kutenmallista näkee, sivuun tehdään myös
pieni laskos. risti pisteen päälle,
kuten mallista näkee, samoin alareunaan yksi pieni laskos lähelle
hLsivusaumaa. Nyt harsitaan tämä
laappale etukappaleeseen,johon on
Bmmeltu 2 rintalaskosta; katsotaan
Mgy^i numeroja seurataan ja että
&TBH&lyks( 'v yliireunankulmaanmerMp piste "tulcr sisusteen pisteen

J

1

päälle. Sitten ommellaan sivu- ja olkapääsaumat;
kauluri ja hihat leikataan kuvien 10 ja 11 mukaan,
yhdistetään numerojen mukaan, (hihan piste etukappaleen pisteen päälle). Kauluksen muotoinen olkapääkappale leikataan kahdesta palasestakuvan n:o 13
mukaan jostakin sopivasta kuvikkaasta kankaasta,
sisustetaan harso-(marle)-kankaalla ja sisustekankaalla ja kiinnitetään, kun se on valmiiksi ommeltu,
puseroon näkymättömillä pistoilla. Siten se peittää
päällystämättä jätetyn yläosan. Kauluri ja 8 cm
korkeat hihojen käänteet tehdään samastakankaasta,
(f samoin 5 cm leveä vyö. Hame leikataan kuvan n:o
/ 14 mukaan yhdestä palasesta. Tämä puku on tumman sinisestä sheviotista; koristeeksi on käytetty

I

sinivalkoista, kuvikasta flanellia ja pronssinappeja.
Sen voi myös tehdäedestä avattavaksilaskosten alta.
Jos tätä mallia käytetään pesukankaasta valmistettua pukua valmistettaessa, täytyy poimutella pääl-

lyskappaleen yläosa ja tehdä alareunaan kurelieste.
Kaulus tehdään irtonainen, eikä sitä sisusteta.
Lapsen kesätakki, noin 2—3 vuotiaalle (kuvat
16 ja 17). Tämän numeron kanssa jaetut valmiiksi
leikatut lapsen kesätakin kaavat ovat: 1) etukappaleen
yläpuoliako; koko pituus, laskettuna olkapäästä, 33
cm, alareunan leveys 30 cm; 2) selkäkapp. yläpuolisko; koko pituus 30 cm, alareunan leveys 20 cm;
\3) hiha, johon alahiha on pisteviivoilla merkitty'
Tiauluksen puolisko on piirrettynä tässä numerossa
17). Tarvitaan 70 cm metrin levyistä kangasta,
"Tlanellia,pikeetätahiohutta verkaa.Selkäkappaleleikataan yhdestä palasesta,keskelle taakse tehdään kaksi
sisäänpäin käännettyä 3 cm leveätä laskosta, jotka
ommellaan kiinni 18 cm alareunaan päin, ja takin
kappaleet yhdistetään. Se reunustetaan liesteellä,
kaulus sisustetaan ja kiinnitetään; sauma peitetään
vinoon leikatulla liesteellä. Hiha kiinnitetään niin
että sen etusauma asetetaan 10—11 cm laskettuna
takin sivusaumasta etukappaleeseenpäin.
Vaatehaukkapussi, lapsen työ (kuva 26), tehdään karkeasta valkaisemattomastakankaasta. Malli
ommellaan punaisella puuvillalangalla.
Pikkulapsen yöpaidan (kuva 27) voi valmistaa
flanellista tahi shertinkikankaasta Käsitöitä-lehden
n:ossa 2 olleen mallin mukaan pidentämällä hihoja
,]a itse paitaa, joka myös tehdään leveämmäksi, ja
jdnka alareuna varustetaan kureliesteellä ja nauhtolla. Tietysti tällaisen paidan tulee olla kylliksi
pi',kä ja väljä, muuten se vahingoittaalasta.
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JLamppumatto tahi pieni pöytäliina (kuvat 32,
3; , 84) on 32 cm leveä ja 32 cm korkea, varustetti na 5 cmleveälläpäärmeellä jareikäompelulla.Matto
le kataan kartiini-kankaasta, malli ommellaanparsint>: itoilla, paitsi varret kuvassa 34, joita muodostaessa
käytetään kantapistoja; papukaijan kasvot ja jalat
oi unellaan samoin kantapistoilla. Kuvan n:o 34 varsi n otetaan tumman resedaväristähienoavilla-korkorpelulankaa, kukkiin hiukan paksumpaa kirsikkalankaa; keskelle ommellaanpari pistoa kelt£ ista. Papukaijaan otetaan kirsikkapunaista,lehtiin

oi

pi naista

resedaväristä lankaa (hiukan vaaleampaa).
,eninkikangasta. Näytetilkustaon varsinhelppo
n; hdä että loimi
on luotu 20 lankaa tummansinistä
ja _12 lankaa vaaleansinistä tavallisista puuvillalangosta n:o 739 Kangas on pujotettu perätystenneljä le varrelle ja on pujottaessa pantu kaikki tummansu iset langat ainoastaan1 lanka niiteen, mutta kaikki
va ileansiniset kaksi lankaa. Kaiteeseen ovat tumin nsiniset pujotetut 2
lankaa piin väliin, mutta vaale nsiniset neljä lankaa. Kaiteen tiheys 24 pasmaa
alalle. Kude: vuoroon yksi tummansini\kj ynärän
\h i ja vuoroon 1 kirjo-lanka. Sitouksesta tuskin
ta vitsee mitään mainita; sen huomaa heti näytetilkv sta, että se on tavallisen palttinan sitous.
ja varsiin

.

TTämän numeron kanssa jaetaanvalmiiksileikatut lapsen kesätakin kaavat ja Suomen Käsityön Ystävien värillisiä kuosilehtiä VI.
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