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Käsitöitä.
Liite Kotiin ja Yhteiskuntaan.

1903.

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.

Pöytäliinakangasta (12-niitistä) (kuvat Ija 2). Loimi
kuten tavallisesti, Tampereen
pellavatehtaankertaamattomisjta liinalangoista n:o 25, taikoti[»kehrätyistä liinalangoista. Jos
tehtaan lankoja, sanottua numeroa, käytetään, on sopiva
kaide 18 pasmaa kyynärän
alalle, 3 lankaa piin väliin. Jos
taas kotikehrättyä käytetään,
valitaan vähän harvempi kaide
esim. noin 14—16 pasmaa kyynärälle ja pujotetaan 3 lankaa
piihin. Kuteeksi sopii samanlaiset tahi vähän hienommat
langat kuin mitä on loimena.
Saattaa myöskin paksummalla
kutoa, mutta kangas tulee siten
karkeamman näköistä. Polkeminen tapahtuu samassa järjestyksessä kuin on pujotus toimitettu. Samoin kuin niisivarretkin, ovat myöspolkuset jaetut ryhmiin, neljä joka ryhmässä, niinkuin pujotus- ja sitous-ohje selvästi näyttää.
Huom.! Aina kun kertaamattomia lankoja loimeksi käytetään, ovat langat ennenrullaamista tai kehimistä liisteröitävät vetelässävehnäjauhovellissä, tarkoin väännettävät ja kuivattavat.

Pukukangasta (kuva 3).
Koska eräs Kodin ja Yhteiskunnan tilaaja on pyytänyt
neuvoa pukukankaan kudontaan, johon samoihin loimiin
sopisi kutoavilla- ja myöspuuvillakuteella,niin esitämme sen
tässä. Jos miesten pukukangasta halutaan, niin saadaan
varsin hauskan näköistä ja ainoastaan käyttämällä neljä niittä, kun loimeksi otetaan kauniin harmaata puuvillalankaa
n:0 ~lif ja mustaa lankaa samaa
numeroa. Niistä luodaan loimi
seuraavasti: 2 lankaa mustaa,
2 harmaata, 2 mustaa, 2 harmaata, 2 mustaa, 4 harmaata,
2 mustaa, 2 harmaata, 2 mustaa, 2 harmaata, 2 mustaa, 4

harmaata j. n. e. Kangas pujotetaankutenpujotusohjemäärää, yksilankaniiteen. Ohjeessa
ovat mustat langat merkityt
pyöreillä pisteillä ja harmajat
pyörylöillä. Kaide 20 pasmaa
kyynärälle, kaksi lankaa piihin.
Kuteeksi sopii villainentai puuvillalanka. Jos ristiraitaistahalutaan, käytetäänkuteeksi joko
samoja värejä ja samassa järjestyksessä kuin on loimellakin
eli joitakin muita mieleistään
värejä. Jos taas suoraraitaista
tahdotaan,kudotaan ainoastaan
yhdellä värillä. Tämän kaltainen kangas sopii varsin hyvin
naisten pukineiksikin, mutta
otetaan niihin hienompi loimilanka ja sen mukaan tiheämpi
kaide. Polkeminen toimitetaan
peräkkäisin, yksi polin kerrallaan alas.
Pikkulapsen talvimyssy
(kuvat 4, 5, 6 ja 7). Tummanpunaisesta verasta leikataan
kaksi osaa kuvan n:o 5 ja yksi
osa kuvan n:o 6 mukaan. Ne
yhdistetään numerojen mukaan

ja sisustetaan vaaleanvärisellä
silkillä tahi satiinikankaalla.
Kuvan nro 7 mukaan leikataan
otsakappale, sisustetaan paltti-

i

iällä (tahi jäykisteharsolla ja sisusteiankaalla; sen ympärille ommellaan
jereitä (paspoal) myssykankaasta.
Myssy koristetaan edestä silkki- tahi
ierkapoimutelmalla,jokapäälaellaon
noin 6—B cm. leveä jaalhaalla (leuan
kohdalla)5 cm. leveä. Kun poimutelma
on kiinnitetty myssyyn, ommellaan
otsakappale kiinni myssyyn. Myssy
reunustetaan niskasta veralla tahisilkillä ja kiinnitetään punaisilla silkkinauhoilla. Tämän mallin mukaan,
saattaa myös valmistaa kesä- ja kevätmyssyjä.
r

Pikkulapsen puku (kuvat 8, 9,
10, 11). Tarvitaan 2 metriä 80 cm.
leveätä flanellia, villakangasta, puuvillakangasta tahi valkoista pikee-

kangasta. Etukappale, yhdestä palasesta, ja takakappaleet leikataan kuvien 9 ja 10 mukaan, sisustetaan ja
yhdistetään numerojenmukaan.Hiha,
kuvan 11 mukaan, poimutellaan pisteiden välillä ja yhdistetään liiviin,
risti ristin päälle. Hame on 64 cm.
pitkä, 182 cm. leveä. Pesukankaasta
tehtyyn pukuun otetaankirjavia korko-ompelunauhoja koristeeksi etu- ja
selkäkappaleisiin, pikeepukuun otetaan valkoista korko-ompeluaja villapukuun villaisia korko-ompelunauhoja. Kaulareikään ja hihojen suihin
harsitaan valkoista korko-ompelua.
Naisen paita (kuvat 12, 13, 14,
15, 16). Tarvitaan 3 metriä 84 cm.
leveätä kangasta. Miehusta leikataan kuvan 13 mukaan yhdestä palasesta, niin että kangas on taitettu
olkapäiltä. Pituus 113 cm., leveys
alhaalta 68 cm. Neljä kiilaa leikataan kuvan 15 mukaan, pituus 86 cm.,
leveys alhaalta 13 cm. Eri osat yhdistetään kateompelulla numerojen
mukaan, kainalotilkku ja hiha risti
]
ristin päälle. Kauluri on 2 /2 cm. lemetri
ja
pitkä.
veä 1
Hansikkakotelo (kuvat 17, 18,
19) on valmistettu vaalean harmaanvihreästä verasta, johon malli kuva
18 on ommeltu. Kotelo on 30 40
cm. leveä ja 42 cm. pitkä. Se sisustetaan vaaleanvärisellä satiini- tahi
silkkikankaalla ja sisäpuolelle tehdään kaksi taskua tahi lämsää (klaff),
kuten kuvasta 19 näkyy. Jos kotelo
sisustetaan vanulla, tikataan se sisäpuolelta riveihin (katso kuva 19).
Kuosi (kuva 18) ommellaan seuraavasti: kukat täytetään pitkillä pistoilla poikittain, käyttämällä ruiskukan sinistä silkkiä. Lehtiin ja varsiin otetaan vaaleansinivihreätä silkkiä, käyttämällä kantapistoja, kukan
kantaan käytetään ruskeata silkkiä.
Kotelo reunustetaan punoksella.
Pöytäliinan koriste (kuvat 20,
21, 22). Kuvan n:o 21 mukaanleikataan reuna tumman harmaanvihreästä
palttinasta ja marjat punaisestapalta.tinasta. Marjat liimataan varovaisesti kankaaseen ja ommellaankiinni
napinreikäpistoilla; käytetään punaista pesusilkkiä. Varsiin otetaan vihreätä silkkiä ja käytetään Kensington
pistoja (katso kuva 22). Koristeosa
kiinnitetään liinaan, joka on valkaisemattomasta palttinasta, siten että
sauma peitetäänKensington pistoilla,

—

käyttämällä vaalean harmaanvihreätä

silkkiä.
Pikkupojan puku (kuva 23) on
sheviottikankaasta,koristettu leveillä,
korko-ompelunauhoilla. Siihen voi
käyttääKäsitöitä-lehdessän:o 10, 1902
olleita kaavoja (kuvat 5, 6, 7, 9), hiukan muodostamalla niitä.
Leninki (kuva 24, 25, 26). Tarvitaan 6 metriä 110 cm. leveätä harmaata tahi ruskeata villakangasta,
keskiväriä. Kuvasta 25 näkyy miten
tulee leikata liivi, johon voi käyttää
viime numeron mukana jaettuja kaavoja, hiukan muodostamalla niitä.
Sisusteen etukappaleeseenonmerkitty, mihin paikkaan samettirekko on
ommeltava.Päällys napitetaannäkymättömillä hakasilla rekon vasemmalla puolella, katso pisteviivoilla
merkittyä riviä kuviossa 5, kuvassa
25. Koristeeksi on käytetty 3 cm.
leveitävinoon leikattujaliesteitämustasta sametista; ne ovat sisustetut
jäykisteharsolla (marle) janiitä tulee
huolellisesti ommellakiinninäkymättömillä pistoilla. Kovasta 26 näkyy
Suku takaa.
Tämän numeron mukana jaetaan Kodin ja Yhteiskunnan väSuomen
rillisestä kuvasarjasta,kuosilehKansan heimolaisten
ttiä,n:ol.ToimittanutIlonaJalava.
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