Käsitöitä.

N:o
5.

1903.

Liite Kotiin ja Yhteiskuntaan.

Koti ja Yhteiskunta ynnä liite Käsitöitämaksaa koko vuodelta Suomessa 6 m:kkaa, Venäjällä 2 ruplaa 50 kop., puolelta vuodelta Suomessa

3 nv.kkaa 50

p:niä.

Huom.! Koti ja Yhteiskunta yksin tilataan ainoastaan koko vuodeksi,
Suomessa 3 m:kkaa, Venäjällä 1rupi. 25 kop.

Puserokangasta (kuva n:o 1

ja näytetilkku). Loimi valaistua
puuvillalankaa n:o -/10 Kude samaa valkoistalankaa kuin loimikin,
ja myöskin kahta väriä ruskeaa
lankaa ja keltaista kiiltolankaa.
Loimi luodaan 20 pasmaaleveä ja
pujotetaanohjeen mukaan. Kaide:
27 pasmaa kyynärälle 1lanka piihin. Kutoessa käytetään polkusia

.

1, 2, 3, 4 kiiltolankaa kudottaessa
ja niitä poljetaan edes ja takaisin.
Polkurit sja 6 ovat käytettävätruskeaa raitaa kutoessa ja 7 ia 8 val-

koista palttinapohjaavalmistaessa.
Niinkuin tästä selityksestä jo huomaa, on tämä kangas ainoastaan
kuderaitaista.

Leninkikangasta, (kuva n:o
2) täysvillaista. Loimi tumman ja
vaalean vihreää teollisuuslankaa.
Luodaan 24 lankaa tumman ja 24
lankaa vaalean viheriää niin moneen kertaan että on 30 pasmaa
leveä loimi saatu. Niisiin pujottaessa pannaan 1 lanka niiteen.
Kaide 21 pasmaa kyynärälle 20
lankaa piihin. Kude samaa lankaa
kuin loimikin. Kutoessa ppljetaan
samassa järjestyksessä,kuin on
pujotettu.

f

Pojan merimiehen pusero,
noin 5— 7 vuotiaalle (kuvat 3, 4, 5,
6, 7). Tarvitaan 1>/, metriä 120 cm
leveätä kangasta. Eri kappaleet
leikataan kuvien n:o 4, 5, 6 ja 7
mukaan ja 'yhdistetään seuraamalla

numeroja. Etukapp. on edestä 33
cm, sivusta 35 cm pitkä; alareunan leveys 21 cm. Hihojen suihin tehdään laskoksia (katso kuva
6); ne yhdistetään puseroon asettamalla risti ristin päälle. Koristeeksi villaisia tahi puuvillaisia
korko-ompelunauhoja, sen mukaan onko pusero pesu- tahivillakankaasta.

Tytön housut, noin 11—12
vuotiaalle (kuvat nro 8, 9). Tarvitaan 3/4 mB2 cm leveätäkangasta.
Kuvan n:o 9 mukaan leikataan
kaksi osaa,jotka yhdistetään kateompelulla selitysten mukaan. Sivuissa olevat aukot vahvistetaan
6 cm leveällä vinoon leikatulla
liesteellä, joka ommellaan kiinni
napinreikäpuolelle niin että se
ulottuu 3 cm nappipuolen ylitse,
(katso kuva 8)
Nappipuoleen
ommellaan3 cm leveä lieste.Housut poimutellaanylhäältä ja varustetaan edestä 3 cm leveällä 37 cm
pitkällä, takaa 37 cm pitkällä kaulurilla. Jos korko-ompeluakäytetään poimutelmaan, tulee se yhdistää lahkeisiin niin että sauma
tulee oikealle puolelle (rätsidan);
se peitetään korko-ompelulla
Esiliinoja (kuva 10). Kuva a)
on valmistettu tumman sinisestä
kretonnista, koristettu hienoilla
valkoisilla reunuksilla ja liiviin
ommelluilla kärjillä ja pyörylöillä,
käyttämällä valkoista lankaa. Kuva b) on vaaleanpunaisesta pesukankaasta,koristettu hienoillalaskoksilla ja tummanpunaisilla reunuksilla; liivin käännöksiin (uppslag, breteller) on otettu kärjellisiä punaisia gansseja.
Pöydän kaitaliina (kuva 11)
ommellaan liinakankaalle. Kukat
vaalean punaisella,lehdetvaaleanvihreällä, heteet keltaisella pesusilkillä; kukat ja lehdet täytetään,
käyttämällä häiveompelua; mutta
voidaan myös ommellaainoastaan
ääriviivat käyttämällä kantapistoja.

Selitys Kodin ja Yhteiskunnan värillisiin kuosiin. Rijijyn-

iialli, joka tästä sarjasta jo on jaettu Käsitöiden n:o 2 mukana, on ajateltu
avallista, vanhaa ryijykudontaa. Musta pohja reunamallista pitäisi kutoa

pistettä leveämmäksi ulkosyrjissä, niin olisi kuosin vaikutus ehjempi.
Mordvalaisiakuoseja. Käsitöidentämän numeron mukana jaetaan
nordvalaisia kuoseja. Siinä on 7 eri reunamallia. Leveämpiä voi käyttää
ssim. keinutuoli-maton keskustaksi, jolloin syrjille sopisi ommella keskellä,
vasemmalla puolella löytyvä, mustalle pohjalle painettu kapeampi kuosi.
Ylimpänä vasemmalla oleva kuosi soveltuu pienempiin pöytäliinoihin,koriiinoihin y. m. Ylimpänä oikealla taas onkuosi „vohveli"-kangastöitävarten.
>ari

viime numerosta pois jäänyt Koptilainen, matonlcuosi"
"sitetään nyt tässä numerossa (kuva n:o 24).

P^- Erehdyksestä

Tämän numeron kanssa jaetaan Koti ja Yhteiskunta-lehden
värillisiä kuosilehtiä. 11. Mordvalainen kuosi.

KOTI JA YHTEISKUNTA ynnä KÄSITÖITÄ.

TT11

i

Mordvalaisia kuoseja
Ote teoksesta "Mordvalaisten pukuja ja kuoseja", Toimittanut Axel O. Heikel.
Suomalais-Ugrilainen Seuran kustantama.

