Käsitöitä.
N:7o ja 8.

1903.

Liite Kotiin ja Yhteiskuntaan.

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

Lattiamattokangasta(kuvat n:o 1 ja2). N:o 10 puuvillalankaa kerrataan neljän kertaiseksi. Langat ovat kertaamisen jälestä kuumassa vedessä kasteltavat, jotta eivät
kutoessa sykerry. Tietysti valitsee itsekukin mieleisensä värit, mutta otaksumme tässä
että käytetään valkoista, tumman ruunia ja keltaista. Kangas luodaan seuraavasti:
30 lankaa valkoista,
„ tumman ruunia,
4
„ keltaista,
30
„ tumman ruunia,
4
„ valkoista,
BO
„ vuoroon 1 keltai90
nen ja 1 valkoi-

8).
ja
7

(n:o

nen.
Kun luomataulua on viisi
kertaa kerrattu, lisätään vielä
30 lankaa valkoista, 4 lankaa
tumman ruunia, 30 lank. keltaista, 4 lank. tumman ruunia
ja 30 lank. valkoista;täten saadaan kankaan kumpaiseenkin
laitaansamanlainenraita. Koko
kankaan leveys tulee näin olemaan tuhat kolmelcymmentäkahdeksan lankaa. Pujottaessa pannaan 1 lank. niiteen ja neljä
lankaa kaiteeseen. Kaide: 9
pasmaa kyynärälle. Pujotusohjeessa ovat valkoiset langat
merkityt pyörylöillä,keltaiset
pilkuilla ja tumman ruunit pienellä viivalla. Kuteeksi käytetään niin kutsuttua juutelankaa ja myöspuuvillalankaa,
samaa, jota on loimenakin; kutoesSa syöstään juute- ja puuvillalanka vuorottaisin eriäiseen. Juutelangan asemesta
saattaa käyttää paksuksi kerrattua tappuralankaa ja tasaiseksi leikatuita räsyjäkin. Kutoessa on silmällä pidettävä
että kuviot muodostuvat niinkuin on kuviomallissa nähtä-

numero

dellä puolen kangasta tulevat

jalla ja toisella puolen päin-

vastoin.

Kylpylakanakangasta

(kuva n:o 3). Loimi: tehtaan

ja

heinäku
numTeräom

vana, ristinmuotoisia kuvioita
suorien raitojen välillä. Yh-

kuviot keltaiset valkoisellapoh-

elokun

pellavalankaa N:o 20, kertaamatonta ja valkaisematonta.
Loimi luodaan 18 pasmaa leveä, jos ei niin leveitä kangaspuita ole että sopii saada koko
leveys, jossa tapauksessaluonnollisesti luodaan kaksi kertaa
niin leveä loimi, tai 36 pasmaa.
Niisiin pujotetaan ensimmäinen lanka ensimmäiselle varrelle, toinen lanka toiselle ja
kolmas taas ensimmäiselle,neljäs lanka pujotetaan neljännelle varrelle, viideslanka kolmannelle ja kuudes lanka taas
neljännelle, niinkuin pujotusohjeestakin näkyy. Kaiteeseen
pujottaessa pannaan aina ne
kolme lankaa samaan piihin,
jotka ovatpujotetut ensimmäiselle ja toiselle varrelle, ja
taas ne langat, jotka ovat kolmannellajaneljännellä,samaan.
Joka toinen piin väli jätetään
tyhjäksi, siis on kaiteeseen pujotus jaettu niin että joka toisessa piissä on kolme lankaa
ia toiset joka toinen ovat tyhjät. Kaide: 14 pasmaa kyynärän alalle. Kude samaa lankaa kuin loimikin. Kutoessa
ei tarvitse kangasta lujaan is-

on

keä. Huom.! Loimilangat ovat
ennen rullaamista liisteröitävät.

Joka eitahdo käyttää kuutta
polkusinta, jättäköön toisen ja
neljännen polkusimen sitomatta ja polkekoon samassa järjestyksessä kuin on pujotettukin. Jos kuusi polkusinta on,
niin tapahtuu polkeminen perätysten, yksi kerrallaan.
Imaisen housut (kuvat 4 ja
5). Valmiiksi leikattu kaava tämän numeron mukana on housujen toisen lahkeen yläpuoliako.
Housujen koko pituus laskettuna x-kohdasta on 58 cm, laskettuna y-kohdasta 30 cm ;koko
leveys alareunassa 60 cm. Kuvasta 5 näkyy että housujen
lahkeitten tulee alhaalta lei-

kata [haukuin hiukan vinoon;
ne soveltuvat siten paremmin.
Yläreunaan tehdään eteen kolme laskosta (katso kuva 5)
ja kauluri, taakse tehdään ku-

relieste. Kauluri on scm leveä, mutta se loppuu siinä,
missä kuresauma alkaa. Tarvitaan Imetri 60 cm 80 cmlevyistä kangasta.
Pojan yöpaita(kuvat 6, 7,
8, 9, 10, 11). Tarvitaan noin 3
metriä 80 cm levyistä kangasta.
Miehustan kappaleet (kuvat 7
ja 8) ovat 109 cm pitkät laskettuna yläreunasta, ja alareunassa 88 cm leveät. Kaartokaulus leikataan kuvan n:o 9
mukaan kaksinkertaisesta kankaasta. Eri kappaleet yhdistetään kateompelulla,numerojen
mukaan. Kauluri kaksinker-

taisesta kankaasta, asetetaan

risti ristin päälle kaartokauluriin, paita varustetaan edestä
suoraan leikatulla nappi- ja
nappireikä-liesteellä. Hihojen
kaulurit ovat 3 cm leveät, 20
cm pitkät.
Kampakaulus (kuvat 12 ja
I 13) on 42 cm pitkä ja aiareuj nasta 24 cm leveä (koko le: reys). Se leikataan kuvan n:o
El3mukaan yhdestä palasesta
! joko valkoisestapikeekankaasta
'tahi vaaleankirjavasta kretonnista, reunat käännetään oikeallepuolelle,peitetäänkorko-

ompelunauhoilla ja koristetaan poimutelmilla.
Lamppumatto tahi pieni
valoliina" (kuva 15) ommellaan

häiveompelulla veralle tahi liinakankaaseenkäyttämälläsammalväristä silkkiä.
Leningit (kuva n:o 20), Toi-

nen on harmaankuvikkaasta
villamusliinista tahi satiinikankaasta. Ennenkuin pusero leikataan, ommellaan poikkipäin
muutamia hienoja laskoksia.
Koristeeksi on käytetty valkoisia pitsejä Toinen leninki
(oikealle) on tummansinisestä
kretonni- tahi puuvillakankaasta. Kaulus voi olla joko
samasta kankaasta tahi pitseistä. Puseron oikea reuna
(edestä) asetetaan vasemman

päälle, noin 6 cm, ja
kiinnitetään »näkymättömillä"
reunan

hakasilla tahi napilla vuoriin;
koristeeksi nappeja. Rekon voi
tehdä irtonaiseksi, kuten merimiespuseroissa. Kumpaisessakin hameessa on 5 osaa.
Leninki (kuva 21) on vaalean sinisestä ohueesta villakankaasta, rekko, kaulari ja
käänteet valkoiset.
Lapsenruokaesiliina(kuvat 24 ja 25). Kuva n:o 25
piirustetaan palttinasta leikattuun esiliinaan ja ommellaan
punaisella langallakäyttämällä
kantapistoja.
Tämännumeron mukana
jaetaan valmiiksi leikatut
naisten housujen kaavat.

