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Liite Kotiin ja Yhteiskuntaan.

1903.

Koti ja Yhteiskunta ynnä liite Käsitöitämaksaa 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.

Verho-kangasta(kuva n:o 1). Useissaherraskartanoissamaalla onportaittenedessä avonainenkuisti.Sellaisessa on osa seinää rakennettu laudoista, jaikkunoita
ei ole ollenkaan. Sateen ja tuulen, jopapäivänpaisteenkin suojaksi soveltuvat sellaiseen kotikutoiset verhot,
jotka suuresti kaunistavat kartanoa. Tällaiset verhot
ovat tehtävät halvemmastaja karkeammastakankaasta,
kuin ne, joitatavallisestilasi-akkunoissakäytetään.Kuistiverhoja sopii kutoa hamppu-, tappura- tai puuvillalangoista. Viimemainittu ei kumminkaan ole niin sopiraa kuin hamppu- tai tappuralanka. Otetaan siis loimeksi hyvin siivotuistarohtimista kehrättyä, ei kovin
hienoa lankaa.
Kolmas osa loimeksi tarvittavasta lankamäärästä
värjätään siniseksi. Loimi luodaan: 240 lankaa värjäämätöntä, 12 lankaa sinistä, 4 lank. värjäämätöntä,100
lank. sinistä, 4 lank. värjäämätöntä, 12 lank. sinistä
j. n. e. niin moneen kertaan että on kankaalle haluttu
leveys saatu. Pujottaessa pannaan 1 lanka niiteen, ja
ovat värjäämättömät langat pujotettavat: ensimmäinen
lanka ensimmäiselle varrelle, toinen lanka neljännelle,
kolmas lanka toiselle ja neljäs lanka kolmannelle varrelle j. n. e. Kaikki siniset langat pujotetaan vuoroon
ensimmäiselle ja kolmannelle varrelle. Pujotus-ohjeessa
ovat värjäämättömät langat merkityt pienillä pisteillä
ja siniset langat pyörylöillä. Kaiteeseen pujottaessa
pannaan värjäämättömätlangat 2 lankaa piihin, mutta
siniset langat kolme. Kaide: 12 tai 13 pasmaa kyynärälle.
Kuteeksi sopii sama värjäämätön lanka kuin on
loimenakin. Sitä tuskin tarvinnee mainitakkaan että
langat ovat tavanmukaisesti hyvässä koivuntuhkalipeässä keitettävät, ennenkuin niitä millääntavalla voipi
käyttää.

Pieniä sänkymattoja (kuva n:o 2). Loimeksi otetaan hyvin kehrättyä kieränlaista karvalankaa tai vielä
parempi jos on tilaisuus kalkki-, villa- tai muun paremman langan käyttämiseen. Langat värjää itsekukin mielensä mukaisella värillä. Jos punaista, mustaa,
viheriää, keltaista ja valkoista tahdotaan käyttää, niin
saadaan siistin näköistä. Luodaan seuraavasti:32 lankaa, vuorolanka valkoinen ja viheriä, 12 lankaa vuoroon
1 lank. musta ja 1 punainen, 12 lank. vuoroon musta
ja keltainen, 12 lank. vuoroonmusta japunainen. Tämä
luomataulu kerrataan niin moneen kertaan että on tarpeenmukainen leveys saatu, tavallisesti noin viisi
seitsemän kertaa, aina lankojen paksuudenmukaan. Pujottaessa pannaan 1 lanka niiteen ja 3 lankaa kaiteeseen.
Kaide: karvalangoille 4 pasmaa kyynärälle, mutta hienommille langoille tiheämpi. Tämänlaiseen kudontaan
käytetään niin tiheää kaidetta kuin suinkin voipi lankojen kestävyyden suhteen. Kangas tulee sitä mukaa
kauniimpaa, jotavähemminkude joutuu näkyviin. Kude :
paksua kolminkertaista, värjättyä tappura- tai karvalankaa. Polkeminen toimitetaan edes ja takaisin vii-

—

dellä polkusella.
Kevättakki (kuvat 3, 4, 5, 6, 7, 8). Tämän numeron mukana jaetut valmiiksileikatut kaavat ovat: 1)
takin etukappaleen yläpuolisko; koko pituus edestä, laskettuna olkapäästä, on 74 cm, sivuista 49 cm. Leveys
alhaalta 46 cm. 2) Selkäkapp. yläpuolisko; koko pituus
71 cm, sivuista 49 cm. Leveys alhaalta 29 cm. 3) Hiha,
johon alahiha on pisteviivalla merkitty. Huom.! Kauluksen kolme eri osaa ovat piirustettuina itse lehdessä
(kuvat 6, 7 ja 8). Tarvitaan 2 metriä 130 cm leveätä
harmaata zibeliinikangasta tahi sheviottia. Kun eri kappaleet ovat leikatut, selkäkappale yhdestä palasesta,
varustetaan etukappaleet edestä, noin 15 cm laskettuna
reunasta, palttinalla, joka verhotaan päällyskankaalla.
Eri osat yhdistetään, kaulus varustetaan palttinasisusteella, joka peitetään päällyskankaalla; koristeeksi otelian tnmmanharmaita tahi mustia 3 cm leveitä verka-

►nauhoja, sekä kaulusta, hihoja että takin oikeata reunaa varten. Kuvan n:o 8 (Käsitöitä-lehdessä) mukaan
leikataan koristenauha kaulareikää varten. Etukappaleen oikea reuna asetetaan noin 9 cm vasemman kappaleen päälle.
Lapsenpuku (kuvat 9, 10. 11, 12) Tarvitaan 1■/,
metriä 84 cm leveätä vaaleanpunaista pesukangasta.
Puvun alaosa on 38 cm pitkä, 160 cm leveä kappale.
Liivin etukappaleet leikataan kuvan n:o 10 mukaan;
ne varustetaan Kesteillä napinreikiä ja nappeja varten,
kuten kuvasta näkee, ja poimutellaan ylhäältä ja alhaalta. Selkäkappale leikataan yhdestä" palasesta ja
poimutellaan samoin. Kaulareijän tulee olla noin 36
cm laajuinen. Hameosa poimutellaan ylhäältä, jotta se
on 56 cm leveä. Liivi yhdistetään hameeseen, johon

alareunaan ommellaan 5 cm leveä lieste
tumman punaisesta satiinista tahi kretonnista. Hihat poimutellaan ylhäältä
ja alhaalta, varustetaan 4 cm leveillä ja
!6 cm pitkilläkaulureilla. Kaulareikään
ommellaan 2 cm leveä kauluri. Koristeeksi etukappaleeseenja hihoihin otetaan leveitä puuvillaisia punavalkoisia
koristenauhoja, mutta ne saattaa myös
jättää pois. Tämän mallin mukaan voi
valmistaa leikki-esiliinojalapsille,jolloin
voi pidentää liivin kaavat niin pitkälle
kuin tahtoo, ja lyhentää hihat tahi jättää esiliina ilman hihoja. Saman mallin mukaan voidaan myösommella(sheviotista tahi verasta) kevättakkeja lapsille. Väljää vyötäpäällyskankaasta,sametista tahi nahasta void*aan käyttää punoksen asemesta.

Lamppumatto (kuva 13). Pohja
resedavärisestä verasta, varret ommellaan tummemmalla paksulla
silkillä kuten varret kuvassa 22, Käsitöitä-lehdessän:o 2. Kukatleikataantummanpunaisesta tahi gendarmisinisestä
verasta ja ommellaan pohjaan samanvärisellä silkillä (kuin kukat) käyttämällä
on vaalean

applikatiooni-ompelua. Kukkia voidaan

myösommella silkillä, käyttämälläkantapistoja.

Koptilainen maton malli (kuva
sinisellä villalangalla vaaleantuutiman
tiiliväriselle kankaalle.
Rekipeite. Kauniin rekipeitteen
saa, jos verkaan ompelee applikatiooniompelulla stiliseerattuja kukkia tahi ornamentteja. Esim. kuva n:o 15, Käsitöitä-lehdessä n:o 10, 1902; ornamentti
tummanvihreästä verasta, pohja vaalean
punainen. Tahi kuva n:o 27, Käsitöitälehdessä n:o 2, 1902; kukat vaaleansiniset, lehdet ja varret vihreäiset, pohja
rarh*jjansininen tahi musta. Nämä mal29) ommellaan

lit ovatxjnukan suurennettavat.

Tämän iimneron mukana jaetaan valmiiksKeikatut kaaratnai-

sen kevättakkiins.

