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1903.N:o1. 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.

Leninki (kuvat 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11). Tämän nu-
meron mukana jaetutvalmiiksi
leikatut leningin liivin kaavat
ovat: 1) etukappale;2) sivukap-
pale: 3) ensimäinen selkähappale;
4) toinen selkähappale: 5) kau-
luri: 6) alaspäin käännettävän
kauluksen puolisko;7) rekonpuo-
lisko; 8) hiha, johonalahiha on
pisteviivoilla merkitty. Tarvi-
taan 5 Va^ti. metriä tumman-
ruskeata satiiniverkaa, home-
spun- tahi zibeliinikangasta,
kaksinkertaista levej-ttä. Ku-
vasta n:o 3 näkyy, miten eri
kappaleet leikataan, ensin si-
suste, sitten päällys. Ne har-
sitaan, saumat ylöspäinkään-
nettyinä, liivi koetetaan, jonka
jälkeen saumat harsitaan uu-
destaan, sisusteen ja päällyk-
sen saumat erikseen. Kun ne
ovat tikatut ompelukoneella,
harsitaan sisuste päällykseen
hyvin huolellisesti; siten tule-
vat kaikki saumat sisäänpäin
kääntyneitä. Huom.l Suurta
tarkkuutta vaaditaan näin me-
neteltäessä. Hihat poimutel-
laan hiukan ylhäältä pisteiden
välillä. Etukappaleidenyläkär-
jet käännetään ulospäin,kuten
kuvasta 3 näkyy, jamuodosta-
vat osan alaspäin käännett3'äkaulusta tahi käänteitä. Lii-
vin ja hihojen reunat tikataan
ompelukoneella. Kauluri om-
mellaankiinni rekkoon ja teh-
dään takaa avattavaksi; rekko
kiinnitetään muutamilla haka-
silla liivin sisäpuolelta. Hame
leikataan kuvassa 4 annettujen
mittojen mukaan; se tehdään
vasemmastasivustaavattavaksi.
Oikeaan sivuun tehdään tasku,
jokapeitetään käänteellä. Kun
tahdotaan valmistaa leninki
kuva 5, leikataan liivi, sisuste
ja päällys kuvien 6 ja 7 mu-
kaan, hihat kuvien 8 ja 9 mu-
kaan, kaulus kuvien 10 ja 11
mukaan. Liivi poimutellaan
hiukan alareunasta. Eteen om-
mellaan 12 cm leveälaskos,sa-
moin hameeseen. Koristeeksi
on käytetty pieniä nappeja ja
hienoja laskoksia tahinauhoja,
joita on ommeltu liiviin jaha-
meeseen kuvioiden eli ruutu-
jen muotoon, katso kuva 5.
Kuvasta 6 ja7 nähdään kuinka
niitä ommellaan. Tähän pu-
kuun otetaan 5 metriä n. k.
naistenverkaa.

Pöytäliinakangasta, kak-
sinkertaista kutousta (kuvat 12
ja 13). Niinkuin jo ensi kat-
sannolla pujotus- ja sitous-oh-
jeesta huomaa, toimitetaan
tämä kutous 8:11aniidellä, siis
varsin helposti.

Loimeksi otetaan puuvilla-
lankaa n:o 2 /21, värit valitsee
itsekukin mieleisensä. -Muka-
van näköistäsaadaan, jos luo-
daan esim. reuna: 300 lankaa
vuoroon 1 lank. valkoinen ja
1lank. tumman sininen, ja kes-
kus: 156 lankaa vuorotellen 1
lank. valkoinen ja 1 lank. pu-
nainen ja 8 lank. vuoroon 1
valk. ja 1 tumman sininen ja
taas 156 lankaa valkoista japu-
naista ja B:san lankaa valk. ja
sinistä j.n.e., niinmoneenker-
taan että on keskustalle ha-
luttu leveys saatu. Viimeksi
luodaan taas 300 lankaa val-
koista ja^ sinistä, kuten ensi





reunassakin. Pujotus-ohjeessaovat
valkoisetlangatmerkitytpyöreillä
pisteillä, siniset renkailla ja punai-
set risteillä. Pujotetaan 1 lank.
niiteen ja kaksikaiteeseen. Kaide:
24 pasmaa kyynärälle. Kuteeksi
käytetään samoja värejä, mutta
paksumpaa lankaa kuin loimeksi
on käytetty. Samoin kuin pujot-
taessa on tarkoin katsottava ettei
kaksi saman väristä lankaa pujo-
teta peräkkäin, niin on myösku-
toessa vuorotellenvalkoista ja vä-
rillistä lankaa syöstavä.

Polkeminen toimitetaan samassa
järjestyksessä, nim. ryhmittäin,
kuin onpujotustakin toimitettu.

Jos pöytäliinaanjokutoessa tah-
dotaan ripsut, asetetaan kahden
puolenkangasta noin 15 cm. uloh-
taalle itse kankaasta hieno mutta
luja nuora, jonka ympäritsekude-
lanka viriäiseen heitettäessäpiste-
tään. Loimipuolelta saadaan rip-
sut jättämällä niin pitkälti kuto-
matta, kuin ripsun pituudeksi on
määrätty.

Peitekangasta (kuva n:o 44
ja näytetilkku). Peite tavallisen
levyisen sängyn päälle tarvitsee
olla noin 1mtr 15 cm leveä. Jotta
saataisiin tämä leveys, on loimi
luotava 50 pasmaa leveä valais-
tusta puuvillalangoista n:o -/3li.

Niisiin pujotetaan kaksi lankaa
ja samoin kaiteeseen. Kaide 24 tai
25 pasmaa kyynärälle. Kude:ker-
taamatonta valaistua puuvillalan-
kaa n:o 8.

Näytetilkku tosin on kudottu
kertaamattomasta puuvillalangas-
ta n:o 40, mutta koska eimaamme
puuvillalankatehtaissanäin hienoa
lankaa ollenkaan valmisteta, vaan
on se tilattava ulkomailta,niinon
sitä, varsinkin maaseudulla, vai-
kea saada. Sentähden onkoetettu
ja siten huomattu että paksum-
piakin lankoja käyttämällä, kuten
tässä yllä on selitetty,saapinäöl-
tään samanlaista kangasta. Pol-
keminen toimitetaan samassa jär-
jestyksessä kuin pujotuskin, eikä
sen tähden tarvinne tarkempaa
selitystä.

Kudottu röijy (kuvat 20, 21
ja 22). .Sopivan röijyn, esim. yö-
röijyn,mukaanleikataanpaperista
kaavoja, katso kuva 21, ja niiden
jälkeen kudotaan eri kappaleet,
aina alkaen alhaalta ylöspäin eli
leveästä osasta kapeampaan päin.
Malli näkyy kuvasta 22:kudotaan
aina 3 puikkoa 5 silmää oikein ja
5 silmää nurin, ja päinvastoin.
Kun kappaleet ovat valmiit, vir-
kataan ne yhteen nurjalta puo-
lelta ja koko röijyn ympäri vir-
kataan kaksi riviä kiinteitä silmu-
koita (katso kuva 22). Eri kappa-
leita kudottaessa tulee tietysti
tarkkaan seurata paperikaaVoja,
aina lisäten tahi kaventaen, kaa-
van mukaan. Napinreijät tehdään
reunaa virkattaessa siten, ettäen-
simm. kerroksessa virkataan2 luo-
mussilmukkaa, joiden ympäri vir-
kataan seuraavassa kerroksessa.
Hihojen suihin virkataan 6 ker-
rosta oikein ja nurin.

Tuoli (kuva 23). Malli muo-
dostetaan käyttämällä suurempia
ja pienempiä pronssivärisiä nau-
loja, jotka varovaisesti lyödään
vasaralla kiinni tuoliin. Ensin on
malli piirustettava lyijykynällä
tuoliin.

Pieni teepöytä(kuva 38) onko-
ristettu hehkupiirustuksilia. Tum-
mallepohjallepoltetaanlehtikuosi
Saksanpähkinän värillä.

Harjakaappietehiseen(kuva
39) valmistetaan siten, että teete-
tään kolmikulmainen hylly nurk-
kaan, siitä riippuukretonni-uudin,
joka peittää sen takana olevat
harjat.

Tytön paita, noin 6-vuotiaalle
(kuvat 40, 41, 42, 43, 44 ja 45).
Tarvitaan 1 '/a metriä, 84 cm le-
vyistä kangasta. Eri kappaleet
leikataan kuvien 41, 42, 43 ja 44
mukaan,kaartokaulus jahihat kak-
sinkertaisesta kankaasta. Miehus-
tan pituus olkapäältä laskettu on
")(j cm. Kiilan pituus on 47 cm,
leveys alhaalta12 cm. Kiila leika-
taan kaksinkertaisesta kankaasta,
ettei miehustaan tule niin monta
saumaa.

Tämän numeron mukana
jaetaanvalmiiksileikatutle-
ningin liivinkaavat.


	Käsitöitä. no. 1 1903
	Käsitöitä


