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Liite Kotiin ja Yhteiskuntaan

ruplaa 50 kop., puolelta vuodelta Suomessa
Koti ja Yhteiskunta ynnä liite Käsitöitä maksaa koko vuodelta Suomessa 6 m:kkaa, Venäjällä 2
3 m:kkaa 50 p:niä. Huora.! Koti ja Yhteiskunta yksin tilataan ainoastaan koko vuodeksi,
Suomessa 3 m:kkaa, Venäjällä 1 rupi. 25 kop.

Pukinekangasta miehille

(kuva 1). Loimi puuvillalankaa nro 2/24 värin valitsee itsekukin mieleisensä. Sopivaa on

,

kumminkin tumman ruuni tai

tumman harmaa.
Pujottaessa pannaan 1lanka
niiteen ja 2 lankaa kaiteeseen.

Kaide: 22 pasmaa kyynärälle.
Siis on kangas luotava 27 pasmaa leveä. Kuteeksi sopii
tumman harmaja villalanka.
Myöskin harmaa ja ruuni yhteen kerrattu villalanka on kaunista kuteeksi, varsinkin jos
harmaa loimi on valittu.

Puolivillaistaleninkikan-

gasta (näytetilkku). Niinkuin
jo heti näytetilkusta huomaa,
on se kudonnalleen vallan ta-

vallistapalttinasitousta,jota jo-

kainen, joka vähänkin on kangasta kutonut, osaa, ja on kai-

ketisentähden kaikki selitykset
tarpeettomat.

9 metriä lointa saadaan, jos
otetaan 18 vyyhteä kirjavaa, 2
vyyhteä tumman ja 1 vyyhti
vaaleanruskeaa. Kuteeksi riittää 900 gr. teollisuuslankaa.

Kaide: 18 pasmaa kyynärän

alalle, 2 lankaa piin väliin.
Pojan paita, noin 12 14-vuotiaalle (kuvat 2, 3, 4, 5, 6,

—

7, 8). '/« tusinaan paitoja tarvitaan 11 metriä 75 cm:n levyistä kangasta. Etukappale,
joka leikataan kuvan nro 3 mukaan, on edestä 86 cm pitkä,
sivuista, aukkoon asti, 30 cm;

laskos on pisteviivoilla merkitty. Selkäkappale, kuva nro
4, on takaa 90 cm, sivuista 75
cm (koko pituus). Kaartokaulus, kuva n:o 5, on kaksin-

kertaisesta kankaasta, kauluri,
kuvan:o6, hihan käänteet,kuva
7, samoin. Erikappaleetyhdistetään kateompelulla numerojen mukaan, kaartokaulus, kaulurija käänteet tikataan kiinni.
Hiha, kuva nro 8, poimutellaan
alhaalta.
Älusliivi (kuva 9). Tämän
numeron mukana jaetut valmiiksi leikatutalusliivin kaavat
ovat: 1) etukappale: 2) sivukappale: 3) selkäkappale. Tarvitaan1
metri lujaa, valkoista tahi vaaleanväristäkangasta. Eri kappaleet leikataan, selkäkapp. kahdesta palasesta, ja yhdistetään

kate-ompelulla.Hihojensuihin,
ylä- ja alareunaan ommellaan
liesteitä; yläreunaanja hihojen
suihin myöskorko-ompelua.
Naisen paita (kuvat 10,
11, 12, 13, 14). Tarvitaan 2
metriä 90 cm 74 cm:n levyistä
kangasta. Miehusta leikataan
kuvan n:o 11 mukaan parhaiten
siten, että kangas taitetaan ja
kaava asetetaan sen päälle.
Paita on 118 cm pitkä, laskettuna olkapään kohdalta; alareuna on 98 cm leveä. Hihat
ja kaartokaulus leikataan kuvien 12, 13, ja 14 mukaankaksinkertaisesta kankaasta. Paita
kiinnitetään olkapäiltä.
Tytön valkoinen alus—
hame (kuvat 15, 16) noin 6 B
kuvassa
16
vuotiaalleleikataan
annettujen mittojen mukaan.
Tarvitaan 1>/, metriä 8 cm. levyistä kangasta, 225 cm. 5 '/2
cm. levyistä korko-ompelua ja
1'/■> cm. välikorko-ompelua.
Tytön harmaa villainen
alushame noin —10 vuotiaalle
(kuvat 17, 18).
Harmaa al-

pakka-alushame leikataan kuvassa 17 annettujen mittojen mukaan. Tarvitaan 2
metriä 80 cm levyistä kangasta. Serpentiinipoimutelman reunaan on ommeltu
kaksinkertaisesta alpakkakankaastaleikattu
BVj cm leveä 2 '/« metriä pitkä poimutelma. Koristeeksi on käytetty 6 riviä
mustan- ja valkoisenkirjaviakoristenauhoja.
Ryijyn malli (kuva 28). Pyynnöstä julkaisemme tässä ryijyn mallin, joka ommellaan aplikatiooniompelulla. Jos ryijy on
esim. tumman vihreä harmaasta verasta,
niin leikataan kukat vaalean harmaasta tahi
valkoisesta verasta ja ommellaan kiinni
saman värisellä silkillä tahi villalangalla,
käyttämällä napinreikä-ompelua. Kukan
keskus ommellaankeltaisella silkillä (kaksi
väriä). Varret leikataan vaaleammasta vihreästä verasta.

Serbialainenkaulus (kuvat 29 ja 30).
Kuvan n:o 30 mukaanleikataanyhdestä palasesta kaulus valkaisemattomasta palttinasta tahi hienosta villakankaasta. Reunan
kärjet ommellaan keltaisella silkillä käyt-

tämällä napinreikäpistoja. Niiden yläpuolelle ommellaan rivi ristipistoja vaaleansinisellä silkillä. Lehdet ja varret ommellaan resedavärisellä silkillä (toinen kuvio
tummemmalla, toinen vaaleammalla langalla) käyttämällä häiveompelua; lehden
ia varsien ympäriommellaanpunaisellasilkillä rivi kantapistoja. Kuvassa n:o 2 on
pisteviivalla merkitty missä kohdallakaulus käännetään alaspäin.
Kaulus (kuvat 31 ja 32). Tämä kaulus
voi olla joko valkoisesta battistikankaasta,
koristettu kapeilla korko-ompeluilla, tahi
voi se olla esim. vaaleansinisestä kankaasta,
kuviot kapeista kermavärisistä silkkinauhoista. Pienet pyöreät kuviot ommellaan
valkoisella silkillä.
Selitys värilliseenkuosilehteen:
YlimMordvalaisiakuoseja: 9 mallia.
— punaimäinen keinutuolimattoa varten
—
selle kanavalle mustalla ja keltaisella.
Sitä seuraava kapea malli esim. hyllyjen
reunaan. Sen alla oleva, vasemmalla sivulla, sopiva kokonaisuudessaan sohvatyynyksi. Sen vieressä oikealla myöskin keinutuolin matoksi sopiva. Muut mallit mainitulla lehdellä on aiottu vohvelikangastöitä varten.

Tämän numeron mukana jaetaan
valmiiksi leikatut alusliivin kaavat
sekä värillinen'Nsftosilehti :Mordvalaisia kuoseja. JjtaSjl
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Mordvalaisia kuoseja
Ote teoksesta "Mordvalaisten pukuja ja kuoseja". Toimittanut Axel O. Heikel.
Suomalais-Ugrilainen Seuran kustantama.

