
Käsitöitä.

1903.N:o6. Liite Kotiin ]a Yhteiskuntaan.
Koti ja Yhteiskunta ynnä liite Käsitöitä maksaa koko vuodelta Suomessa 6 m:kkaa, Venäjällä 2 ruplaa 50 kop., puolelta vuodelta Suomessa

3 nukkaa 50 p:niä. Huom.! Koti ja Yhteiskunta yksin tilataan ainoastaan koko vuodeksi,

Suomessa 3 m:kkaa, "Venäjällä1rupi.25 kop.

Miesten pukinekangasta (kuva n:o 1 ja
näytetilkkii). Seitsemän metriä pukinekangasta
saadaan kun otetaan 900 grammaa tumman si-
nisiä puuvillalankoja n:o 2/«oja 500 grammaa si-
nisen ja punaisen kirjavia villalankoja,senlaisia
kuin myötäliitettyyn näytetilkkuun on käytetty.
Kangas luodaan: 12 lank. sinistä ja 2 lankaa kir-
javaa, jota samassa järjestyksessäpitkitetään niin
kauan että on 110 villalankaraitaa saatu luo-
duksi. Niisiinpujottaessa pannaan siniset puu-
villalangat 2 lankaa niiteen, mutta kirjavat langat
ainoastaan yksi lanka.

Pujotus-ohjeessa ovat siniset langatmerki-
tyt pisteillä ja kirjavat langat pyörylöillä.

Sitous-ohjeesta kyllä pian huomaa ettätämä
kudonta on vallan tavallista n.k. »toimikkaista".Kaiteeseen pujottaessa pannaan puuvillalan-
gat 6 lankaa piin väliin ja kirjavat langatkaksi.
Kaide:9 pasmaa kyynärän alalle. Kude: samaa
sinistä puuvillalankaakuin on loimenakin kolme
lankaa yhtaikaa puolattuna.

Tytön housut, uusi malli, noin 5—7 vuo-
tiaalle (kuvat 3 ja 4). Tätämalliakehutaan erin-
omaisen käytännölliseksi. Tarvitaankolmeen pa-
riin 2 '/, metriä 80 cm leveätä kangasta. Val-
miiksi leikattu malli on llt koko kaavasta (katso
kuva 4). Housut leikataanyhdestäpalasesta, yh-
distetään numerojen I—2 välillä, lahkeitten ala-
reunat ja 10—12 cm pitkät aukot varustetaan 4
cm leveilläliesteillä. Huosuja suurennetaan tahi
pienennetään helposti siten että lisätään tahi vä-
hennetään housujen leveyttä (keskeltä kun kan-
gas taitetaan) ja pituutta (yläreunasta). Näissä
housuissa lapsi voi liikkua vapaasti, eivätkä ne
niin pian kuin muut mallit käy ahtaiksi.

Pojan kesähousut, noin 3— 5 vuotiaalle
(kuvat 5, 6. 7). Tarvitaan 1 l/4 metriä 80 cm le-
veätä siniraitaistakangasta. Kuvan n:oömukaan
leikataan yhdestä palasesta toinen lahje, kuvan
n:o 7 mukaan toinen lahje. Eri kappaleet yh-
distetään numerojenmukaan, alareunaantehdäänkurelieste, yläreunaan (taakse) kaksilaskosta ja5
cm leveä kauluri. Edestä varustetaan housut,
kuten kuvasta 6 näkee, nappireikä- ja nappilies-
teillä, jotka tulee tehdä kaareviksi (rundlad),
katso kuva 6.

Tytönkesäpuku, noin4—6 vuotiaalle (ku-
vat 8, 9, 10, 11, 12, 13). Tarvitaan 3 metriä pu-
navalkoista puuvillakangasta. Eri kappaleet lei-
kataan: etukapp. yhdestä palasestakuvan n:o 9
mukaan, selkäkappaleet kuvan n:o 10 mukaan,
hihat kuvan n:o 11 mukaan yhdestä palasesta,
kaulus kuvan n:o 12 mukaan. Eri osat yhdiste-
tään numerojen mukaan, hihoihin (kyynärpäiden
kohdalle) tehdään kurelieste, samoin puseron
alareunaan. Hame leikataan kuvan n:o 13 mu-
kaan. Puvun hienot laskokset poikkipäin om-
mellaan ennen leikkaamista; tähän malliin eiole
laskettu saumanvaraa niitä varten, ellei lapsiole
tavattoman pieni.

Tämän numeron kanssa jaetaan val-
miiksi leikatut tytön housujen kaavat.
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