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Liite Kotiin ja Yhteiskuntaan

kop., puolelta vuodelta Suomessa
Koti ja Yhteiskunta ynnä liite Käsitöitä maksaa koko vuodelta Suomessa 6 mikkaa, Venäjällä 2 ruplaa 50
3 m:kkaa 50 p:niä. Huom.! Koti ja Yhteiskunta yksin tilataan ainoastaan koko vuodeksi,
Suomessa 3 nukkaa, Venäjällä 1rupi. 25 kop.

Leninkikangasta(kuva n:o
1). Loimeksi otetaan tummanruunia ja valkoista puuvillalankaa n:o 2/40, ruunia lankaa tarvitaan kaksi kertaa niin paljon
kuin valkoista. Loimi luodaan
20 lankaa ruunia ja 20 lankaa
vuoroon 1 valkoinen ja 1 ruuni
lanka, ja taas 20 ruunia j. n.
e. Pujottaessa pannaan yksi
lanka niiteen ja kaksi lankaa kaiteeseen. Kaide: 18 pasmaa kyynärän alalle. Kude:
tummaa punaisen-ruunia villalankaa. Pujotus-ohjeessa ovat
ruunit loimilangat merkityt
pienillä pisteillä ja valkoiset

langat pienillä renkailla.
Pöytäliinakangasta,kaksinkertaista kudosta 8:11a varrella (kuvat 2 ja 3). Langat
samanlaisia loimeksi ja kuteeksi: n:o 2/24 puuvillalankaa.
Kangas luodaan 400 lankaa,
vuorolanka punainen ja vuoro
valkoinen. 340 lankaa vuoroon
yksi valkoinen ja yksi kahvinruskea, 168 lankaa vuoroon yksi
valkoinen ja toinen keltainen,
340 lankaa vuoroon punainen
ja valkoinen, taas 168 lankaa
keltaista ja valkoista ja 340
lank. kahvi-ruskeata ja valkoista ja niin taas keltaista ja
valkoista ja punaista ja valkoista niin edespäin niin moneen kertaan kuin tahdotaan
pöytäliinatsuuria; viimeksi luodaan taas toiseen reunaan 400
lankaa punaista ja valkoista.
Luonnollista on että keskustan
kuvioittenkumpaisessakin kankaan laidassa tulee olla ruskeat ja valkoiset, koska itse
reuna on punainen ja valkoi1

nen

Kangaspujotetaanyksi lanka

niiteen, siinä järjestyksessä
kuin pujotus-ohjeessa on merkitty. Pujotus-ohjeessa vaaka-

ja pystysuorienviivojen välillä

löytyvät numerot osoittavat
kuinka monta lankaa on perätysten aina neljälle varrelle
pujotettava ennen kuin aletaan
pujottaa toisille neljälle. Pv.jottaessaon tarkoin katsottava,
ettei koskaan tule kaksi saman väristä lankaa pujotetuksi
perätysten. Kaide: 18 pasmaa
kyynärän alalle, 4 lankaa piihin.
Kutoessa on kude syöstävä

vuorolangoin ja samassa järjestyksessä kuin on niisiin pujotuskin toimitettu.
Pöytäliinoja.Otetaan kertaamattomia puuvillalankoja
n:o 8 ja kerrataan kolmisäiseksi vähän kierempää kuin
tavallinen puuvillasukkalanka.
Kertaamisen jälkeen ovat langat kuumassa vedessä kasteltavat, jotta ne eivät kutoessa
sykerry. Värit valitsee itsekukin tietysti makunsa mukaan,
mutta hauskan näköistä tulee,
jos valitaan mustaa, valkoista
ja keltaisen-ruskeata. Loimi
luodaan seuraavasti: 50 lankaa
valkoista, 2 lankaa mustaa, 6
lankaa keltaisen ruskeata, 2
lankaa mustaa j. n. e. Niisiinpujotus ja sitous on kaikin
puolin sama kuin tavallisen
kaksiniitisen kankaan. Kaide:
13 pasmaa kyynärän alalle, yksi
lanka piin väliin. Kuteeksi käytetään samoja lankoja kuin on
loimenakin ja myöskin samassa

järjestyksessä. Kutoessa

on silmällä

pidettävä että kudelangat tulevat

yhtä kauas toisistaan kuin loimilangatkin ovat, koska on tapana tuolle
suurelle valkoiselle ruudulle ristipisteillä ommella kuvioitaja on sentähden välttämättömästi tarpeellinen
että loimi- ja kudelangat keskenään
muodostavat täydellisiä neliöitä.
Pojan syyspäällystakki (kuvat
4ja 5), noin 5—7 vuotiaalle. Tarvitaan 1 metri merisinistä n. s. diagonaalikangasta tahi paksua trikoota,
130 cm levyistä. Sisuste on vaaleanharmaasta satiini- tahi bomace-kankaasta. Etukappale on edestä 57 cm
pitkä, sivuilta 45 cm; selkäkappale
45 cm pitkä. Valmiiksi leikatut kaavat ovat: 1) etukappaleen yläpuolisko ,
2) selkäkapp. yläpuolisko; 3) hiha; 4)
kauluksen puolisko. Eri kappaleet yhdistetään, sisuste ja päällys erikseen. Sitten päällys harsitaan tarkkaan sisusteen päälle ja ommellaan
kiinni ompelukoneella sekä sau-

moja myöten että ylfympäri, niin
että saumoissa on kolme riviä tikkipistoja, reunoissa 6 riviä. Kaulukseen pannaan palttinaa sisusteen ja
päällyksen väliin, reuna tikataan, samoin hihojen reunat. Kun hihat on
yhdistetty takkiin, peitetään sauma

sisustekankaasta vinoon leikatulla
liesteellä. Ylimmäisen taskun suu on
4'/2 cm pitkä, käänne 3 l/s cm leveä;
alimmaisen taskun suu on 5 '/, cm
pitkä, käänne 8 '/2 cm leveä.
Tytönsyyspäällystakki, noin 5
—7 vuotiaalle (kuvat 6, 7,8,9, 10). Tarvitaan 1y2 metriä 130 cm levyistähiekkaväristä trikoota tahicheviottia. Sisuste on vaaleanruskeasta satiinikankaasta. Kun kaartokauluksen ja ta'km etu- ja selkäkappaleet ovat lei8>
katut, leikataan etukappaleen neljä
koristekappaletta samasta kankaasta,
harsitaan etukappaleeseenja tikataan
kiinni. (Katso etukappaleenkuvioita
kuvassa n:o 7.) Sitten j^hdistetään
kaartokauluksen eri kappaleet takkiin, päällys harsitaan ja ommellaan
kiinni sisusteeseen, kuten pojan päällystakissa. Kaulukseen otetaan mustaa samettia koristeeksi.
Pieni tarjotinliina (kuvat 11
ja 12). Pohja on tummanpunaisesta
pikee- tahi tvillikankaasta,jota ensin
tulee pistää etikkaan ja silittää puolikosteana. Kukat, lehdet ja varret
leikataan valkoisesta kankaasta, palttinasta tahi pikeestä, yhdestä palasesta, harsitaan pohjalle ja ommellaan kiinni joko kapealla valkoisella
punoksella tahi ganssilla tahi käytetään napinreikäpistoja. Lehtien, kukkien ja varsien sisässä olevat pistot
ommellaan punaisellapesusilkillä tahi
liinalangalla, jota ensin tulee pistää
etikkaan.
Pöydän kaitaliina (kuvat 13 ja
14). Malli ommellaanjokoliinan molempiin päihin tahi ainoastaan toiseen päähän (jos se aijotaan esim.
tarjoilupöytäliinaan). Pohja on palttinasta, suuremmat lehdet varsineen
vaaleammasta, pienemmät lehdet
tummanvihreästä palttinasta. Ommellaan samanvärisellä liinalangalla,
käyttämällä napinreikäpistoja. Lehtien suoniksi käytetään myös vihreätä
liinalankaa, mutta kantapistoja.

Koulupuku (kuva 15) on mustan
ja valkoisenkirjavasta villakankaasta.
Koristeeksi on käytetty mustan ja

valkoisen kirjavia koristenauhoja.
Tarvitaan 3 '/o metriä kangasta kaksinkertaista levyä.
Kehys korko-ompelua varten
(kuvat 25, 26, 27 ja 28). Kehykseen
kuuluu kaksi rengasta ja vääntiö.
Alimmainen rengas (kuva 26) on
14 '/i cm poikkimitaten ja varustettu
10 cm pitkällä tulpalla. Ylimmäinen
rengas (kuva 27) ilman tulppaa, on
poikkimitaten 16 cm. Se on 1'/4 cm
paksu; alimmainen 3/4 cm paksu.
Vääntiö (kuva 28) kiinnitetään pöytään, alimmainen rengas kiinnitetään
siihen siten että tulppa pistetään
vääntiössä olevaan syvään reikään,
korko-ompelu levitetään renkaan
päälle ja sen päälle painetaan ylimmäinen rengas. Alimmaisen renkaan
itulppa on kiinnitetty kahdella ruuIvilla renkaaseen niin että renkaan
toinen puoli aivan kuin nousee hiukan ylöspäin. Siten saapi kehys vähän ylöspäin kohoavanmuodon, joka
on terveellistä työntekijälle.

Tämän numeron kanssa jaetaan valmiiksi leikatut pojan
syyspäällystakin kaavat.

