
Käsitöitä

N:o9. 1902.Liite Kotiin ja Yhteiskuntaan.
Koti ja Yhteiskunta ynnä liite Käsitöitämaksaa koko vuodelta Suomessa 6 nukkaa, Venäjällä 2 ruplaa 50 kop., puolelta vuodelta Suomessa

S nukkaa 50 p:niä. Huom.l Koti ja Yhteiskunta yksin tilataan ainoastaan koko vuodeksi,
Suomessa 3 nukkaa, Venäjällä 1rupi. 25 kop.

Naisen housut (kuvat n:o
1, 2 ja 3). Piirustettu kaava
näihin housuihin on taitettu ti-
lan ahtauden tähden (kuvan:o
2). Jos huolellisesti piirustaa
taitetut osat (läpikuultavanpa-
perin avulla) jasitten yhdistää
ne, saadaan täsmällisen tarkka
kaava. Kuvan n:o 2 mukaan
leikataan lahkeet siten, että
kaava pannaan kaksinkertai-
seksi taitetun kankaan päälle.
Saumat yhdistetään kateompe-
lulla, housut poimutellaanyl-
häältäjaeteenommellaankaar-
tokaulus (kuva 3), jonka tu-
lee ollakaksinkertaisesta kan-
kaasta. Jos housut tehdään
kiinteät, leikataan sivuihin au-
kot, joihin ommellaan2 cm le-
vyiset liesteet; taakse tehdään
4 cm leveäkauluri. Alareunat
poimutellaan,varustetaan kau-
lurilla ja (ken tahtoo) poimu-
telmilla.
Kudottu alushame. (72

cm pitkä, 150 cm leveä). Ku-
vat n:o 4, 5 ja 6). Aine: 750
gr. villalankaa. Lyhennyksiä: O.
= oikein kudottuja silmukoita.
N. =nurinkudottuja silmukoita.
S.=silmukkaelisilmukoita.K.
=kerta. Hametta vartenkudo-
taan kahdenlaisiakaistoja. Nä-
mät alotetaan alhaalta. Leveää
kaistaa varten luodaan 52 s.
Koko ajan kudotaanedestakai-
sin 2:11a puikolla ja jokaker-
ralla ensimmäinen s. otetaan
kutomattapuikolle. Jokakerta
alkaa ja loppuu4:llä oikeinku-
dotulla silmukalla, jotka muo-
dostavat mallinkeskellä. 1k.:
4 o. 8 n. 4 o. 8 n. 4 o. 8 n.
4 o. 8 n. 40.J k.: 12 o. (sillä
reunasilmukat ovat siihen las-
ketut). 4 n. 8 o. 4 n. 8 o. 4 n.
12 o. 3 k.: samallatavalla kuin
1k. 4 k.: ainoastaan o. 5k.:4 o.
2 n. 4 o. 8 n.4 o.8 n.4 o. 8n.4 o.
2 n. 4 o. 6 k.: 6 o. 4n.8 o.4n.
8 o. 4 n. 8 o. 4 n.6 o. 7k /niin
kuin 5 k. 8 k.: ainoastaan o. 9
k: tästä alkaa sama malliuu-
destaan. — Kun tämä kaista
on kudottu noin 46 cm pit-
käksi, pujotetaan vahva lanka
silmukkojen läpi ja uusi kaista
alotetaan. Hameeseen tarvitaan
6 taikka 7 tämänlaatuistakais-
taa sekä 5 taikka 6 kapeampaa
kaistaa, joiden keskellä on let-
tikuosi. Nämä viimeiset om-
mellaankiinnileveimpienkais-
tojen välille. Kapeaa kaistaa
varten luodaan17 s.1k.:4o.

—
3 s. otetaan kutomatta erikseen
kolmannelle puikolle, joka ai-
noastaan tätä varten tarvitaan.
Nämä silmukatviedään puikon
kanssa ulospäin (työntekijästä
poispäin) ja jätetään niin, siksi
kuin onkudottu 3 o. Nyt ku-
dotaan, myös oikein, ne 3 eril-
leen pantuasilmukkaaniinettä
ensimmäinen s. oikealla puo-
lella ensin kudotaan, sitten
muut. Sitten seuraa 7 o. 2 k.:
4 o. 9 n. 4 o. 3 k.: oikein:4k.:
4 o. 9 n. 4o. 5k.: 7 o. — 3 jäte-
tään kutomatta ja viedään nyt
eri puikolla sisäänpäin (työn-
tekijää kohden).3 0., sittenne
3 erilleen pantua silmukkaaoi-
kein. Vielä 4 o. 6 k.: 4 o. 9n.
4 o. 7 k.: oikein. 8 k.: 40.9n.
4 o. 9 k.: Tässä alkaakuosiun-





destaan samalla tapaa kuin 1k. — Myös näitä kaistoja ei pää-
tetä, vaan pujotetaan vahva lanka silmukoiden läpi. — Kun
kaikki kaistat ovat valmiit, neulotaan ne yhteen yliluoden.
Kahden kaistaleen välille jätetäänkuitenkin hameen halkeama
eli sevelys. Sitten poimitaan kaikki silmukat puikoille (nyt
täytyy käyttää useampia puikkoja) ja 11 k. kudotaan vuorotel-
len 2 n. ja 2 o. 12 k.: kudotaan 2 n. ja 2 o. siksi kuin onku-
dottu noin 52 s. Nyt kavennetaan siten että aina 2 o. ja 2 n.
kudotaan yhteen. Kun on jälellä 52 s., kudotaan taas kaventa-
matta 2 s. nurin ja 2 s. oikein. — Sitten seuraa 9 k. niin että
kudotaan 2 n. ja 2 o. siksi kun on saatu 52 s. Sen jälkeen
(kaventamatta) 1 n. ja 1 o. kunnes taas 52 viimeistä silmukkaa
kudotaan niin kuin ennen. — Viimein kudotaan 2 k. oikein,
jonka jälkeen hame ylhäältä päätetään. Hameen halkeaman
kohdalle voi ommella erityisesti kudotun 4 cm leveän listan.
Hameen lievettä varten kudotaan sitten kapea kaista lettikuo-
siin. Tämän tulee olla niin pitkä kuinhame on leveä. Vielä
on kudottava alimmainen kärjellmen kaistale, joka kudotaan
poikittain. Luodaan 50 s. Näistä lasketaan 5 ensimmäistä ja 5
viimeistä s. oikein kudottuja reunoja varten. Saadaksemmenip-
puja täytyy vielä 5 kertaa, joka toisen kerran lopussa, lisätä 1
silmukka, (viimeisen silmukan edellä). Näitten lisäyskertojen
jälkeen tulee taas samassa reunassa 5 kertaa kaventaa s. o. ku-
dotaan 2 s. yhteen. Siis tarvitaan 5 lisäys- ja 5 kaventamis-
kertaa ja niitten välillä aina 1 k., (ennenkuin yksi nippu on
valmis) koska lisääminen ja kaventaminen toimitetaan vain toi-
sella puolella. Tällä ajalla ehditään kuosi-panos laine-kuosia
varten keskellä kerrata enemmän kuin 2 kertaa. Tämä laine-
kuosi toistetaan nimittäin aina kun onkudottu 8 k. 1k:Eeuna-
silmukkojen välillä olevat 40 s. kudotaanoikein. 2 k.:n.3 k.: o.
4k: n. 5 k.: o. 6 k.: o. 7 k.:n. S k.: o. Selvemminesiintuodak-
semme tätä lainekuosia jätetään 5 viimeistä s. (nimittäin reuna-
silmukat) B:nnella kerralla kutomatta. Siis ne kääntäessä myös-
kin 9:nen kerran alussa jäävät kutomatta. 9 k.: kudotaan muu-
ten niinkuin 1 k. — Työn helpottamiseksipannaan vieläkoko-
naisuudessaan tänne alakaistaleen4 ensimmäistä kertaa: 1k.: oi-
kein ja lisätään 1s. 2k: 6 o. 40 n. 5 o. 3 k.: oikein ja lisätään
1. 4 k.: 7 o. 40 n. 5 o. Katso sitten yllä olevaa selitystä. —
Viimein neulotaan molemmat päät yhteen ja liepeessä vahvis-
tetaan niput siten että siihen virkataan kiinteitä s., jonka jäl-
keen se ommellaankiinni hameeseen. Vielä varustetaan hame
ylhäältä kangas-kaulurilla, johon neulotaannappi ja napinreikä.

Hihan malli (kuvat 10 ja 11). Tämän numeron kanssa
jaettu valmiiksileikattu leningin hihan kaava (alahiha on pistevii-
voilla merkitty), käytetään valmistettaessasellaisia hihoja, joita
kuva 10 osoittaa. Mutta hiukan muodostamallavoidaansen mu-
kaan myös valmistaahihat kuva 11.

Itulmamalli pieneen pöytäliinaan. (Kevätesiköitä.)
(Kuva n:o 13.) Työ voidaan tehdä joko veralle, apliseeraamalla
lehdet vaalean viheriästä verasta ja ompelemallakukat kelta-
sella (heteet viheriällä) ja varret viheriällä silkillä; kukkien
paksummat varsi-osat voi myös tehdä aplikatioonilla. Tai om-
mellaan malliliinalangoilla valkaisemattomallepalttinalle.

Lapsen lautasliina (kuva n:o 18). Malli ommellaanlau-
tasliinan alareunaan punaisellapuuvillalangallakäyttämälläkan-
tapistoja. .

Ompelukori, englantilainenmalli (kuvat 24 ja 25). Eri
osat (katso kuva 25) leikataan pahvista. Ne liimataan pyöreään
sametti- tahi plyyshikankaaseen, siten, että niiden välillä aina
tulee kiilanmuotoinen tyhjä paikka. Toiseenpyöreään sametti-
kappaleeseen ommellaan pienet taskut, neulatyyny,neulakirja
y. m. Sitten liimataan varovaisesti tämä kappale toisen pyö-
reän kappaleenpäälle, jotta pahvi tulee molempiensamettikap-
paleiden väliin, ja sitten joko tikataan tahi ommellaan.näky-
mättömillä pistoillakaikkien pahvikappaleidenympäri. Äärim-
mäisen reunan saumat käännetään sisälle ja peitetään punok-
sella. Ecunaan ommellaan12 pronssirengasta,niiden läpi vede-
tään toinen punos, jonka päät koristetaan tupsuilla.

Leninkien koristeeksi (kuva 28) voidaan käyttää eri-
väristä harsokangasta (tylliä), johon ommellaankapeita silkki-
nauhoja. Sopii rekoiksi y. m. hienoihin pukuihin.

Tietopuolistakutomaoppia.
Kirj. yan-Hjj Odcutcnll.

(Katso n:o 7 & 8.)

Katkonaista toimikasta. (Myöskin risti-toimikkaaksi
kutsuttua.) Katkonainen- eli risti-toimikas eriää muista tähän
asti käsittelyn alaisina olleista toimikassitouksista siinä,_ että
toimi-viivat käyvät' samaan suuntaan ainoastaan puoliväliineli
osan kankaassa löytyvää lanka-sarjaa ja toinenpuoli lankasar-
jasta kutoa viivat vastakkaiseen suuntaan, niinkuin esim. kah-
deksan niitisessä toimikkaassa n:o 47 käyvät ensimmäiset4 lan-
kaa oikealta vasempaan ja toiset neljä vasemmalta oikeaan.
Toimiviivain voidaanantaa esiintyä näin katkonaisinaniinhyvin
loimi- kuin kude-suuntaankin. Jos viivojen annetaan taittua
loimisuuntaan, malli n:o 48, niin esiintyy loimi julkisemmin,jos
taas taitteet tehdään kuteelta, on tulos päinvastainen,mallinro
49. Mallit n:o 50, 51, 52 ja 53, osoittavat vielä muutamia sa-
manlaisia sitouksia, joissa taitteet käyvät loimisuuntaan.

Katkonaista toimikassitoustakäytetään myöskinsitenettä
samassa kankaassa annetaan taitteiden vaihdella niinhyvinloi-
melle kuin kuteellekin, mallit n:o 54, 55.

Tämän numeron kanssajaetaanvalmiiksileikattu
hihan kaava.
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