Käsitöitä.
1.
N:o

1904

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

Pyyhinliinakangasta(kuva nro 1ja näytetilkku). Loimi ja kude valaistuapellavalankaan:o
30. Loimilangat ovat ennen rullaamistaliisteröitävät ja kuivattavat. Yhteen tusinaan 50 cm lev. ja
puolitoistametriä pitkiin pyyhinliinoihin tarvitaan
noin 30 vyyhtiä tehtaan pellavalankaa. Loimi on
luotava 20 metriä pitkä ja 1,200 lankaaleveä. Ennenkuin niisiinpujotus aletaan, lasketaan kumpaiseenkin laitaan 120 lankaa, joka on pujotettava
reunaraidaksi ohjeen mukaan. Pujotettaessapannaan 1 lanka kaikkiin muihin niisiin, mutta sillä
kohdalla, jossa reunan-pujotusohjeessa on viisi
pistettä samalla varrella, sopiihyvin vetää kaikki
viisi lankaa samaan niiteen. Kaiteeseen pujotetaan 2 lank. piin väliin, paitsiniitä viittä samassa
niidessä olevaa lankaa, jotka vedetään kaikki samaan piin väliin. Kaide: 20 pasm. kyynärälle.
Polkuria sitoessa on tarkoin silmällä pidettävä
että nuorat tulevat yhdistämään juuri ne varret
ja polkuset, jotka ovat sitousohjeessa merkityt.
Polkusia 1 ja 2 käytetään vuoroon niin kauvan,
että on viisi kudetta kudottu, sitten käytetään
polkuria 3 ja 4 taas viidelle kuteelle ja niin
edespäin.

Raanu-kangasta (kuvat 2 ja 3). Tälläkertaa käsiteltäväksi valittuun peite- tai niin kutsuttuun raanu-kankaaseen on sopivinta loimeksi
kolminkertainen valkaisematonpuuvillalanka,jota

tavallisen kokoiseen, kaksipietimiseen raanuun
tarvitaan noin kymmenen vyyhtiä. Loimi luodaan 6 metriä pitkä ja 1,100 lankaa leveä, joka
pasmaluvussa tekee 18 pasmaa ja 20' lankaa. Niisiin pujottaessa vedetään 1lanka jokaniiteen siinä
järjestyksessä kuin pujotus-ohjeesta näkyy. Samoin myöskin näkyy että reunan pujotus on kerrattava niin moneen kertaan, että on saatu määrätyt 240 lankaa pujotetuiksi, ja niin on myös
keskustan pujotus kerrattava lankamäärään kat.
soen. Kaide: 14 pasmaa kyynärää kohti, 2 lankaa
piihin. Kuteeksi käytetään kahdenlaistalankaa.
Kuviokuteeksi sopii kauniin värinen kaksinkertainen, noin hienon sukkalanganvahvuinen villalanka, joko valaistu tai värillinen. Pohja- eliniin
sanottuun sisäkuteeseen käytetään aina samaa
lankaa ja samaa väriä kuin loimi on. Pujotusohjeen vasemmalla puolenonpolkujärjestys osoitettuna ja ovat siinä polkusimet 1, 2, 3 ja 4 käytettävät kuviolankojaviriäiseen syöstäessäja polkuset 5 ja 6 sisäkuteeseen. Kuten ohjeestakin
huomaa syöstään vuoroon yksi kuviokude ja
yksi sisäkude. Reunan polkemista ei ole ohjeeseen merkitty, se kun varsinselvästi näkyy mallikuvista. Jos halutaan karvalankoja käyttää, kuviokuteeksi, niin otetaan vähän paksummat loimet ja kaide, joka on 12 pasmaa kyynärää kohti.
Leninki (kuvat 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
ja valmiiksi leikatut liivin kaavat). Tarvitaan
—
t'/t 6 metriä kaksinkertaista ruskeata villakangasta, zibeliiniä, flanellia tahi homespun'iä. Liivin sisuste leikataan valmiiksi leikattujen kaavojen mukaan, a) etukappale; b) sivukappale; c)
ensi/mm, selkäkapp; e) toinen selkäkapp.; f) hiha, johon alahiha on pisteviivalla merkitty: g) kauluri.
Sitä paitse seuraa valmiiksi leikattunah) päällyksen hiha; alahiha on pisteviivallamerkitty. Päällyksen etukappaleet leikataan kuvan n:o 6 mukaan, selkäkapp kuvan n:o 7 mukaan. Sisusteen
ja päällyksen saumat yhdistetään,päällyksen alareunat poimutellaan. Iso kaulus leikataan kuvan n:o 8 mukaan. Päällyksen hiha poimutellaan
alhaaltaja kiinnitetään hihankäänteeseentahi kauluriin (kuva n:o 9). Koska päällys on hiukan
kaarrettu, ovat sisusteen etukappaleitten yläosat
päällystettävät päällyskankaalla ja kiinnitettävät
näkymättömillä hakasilla. Etu- ja selkäkappaleitten kaavoihin (kuvat 6 ja 7) on piirretty, miten
koristeliesteet ovat ommeltavat. Ne tehdään joko
samasta kankaasta tahi samanvärisestä silkkikankaasta tahi skottilaisesta (kirjavasta) kankaasta

107 cm

—

Hame on leikattava kuvien 10, 11 ja 12 mukaan. Etukapp.
(kuva 10) yhdestä palasesta; kaksi sivukapp. (kuva n:o 11) ja
takakapp. kahdesta palasesta (kuva 12). Etukapp. on 106 cm
pitkä; takakappale keskeltä takaa 108 cm, sivuista 107 cm;
sivukapp. 107 ja 106 cm pitkät. Hameen ylä-reunassa ei ole
poimuja tahi laskoksia; se kiinnitetään edestä vasemman sivukapp. ja etukappaleen sauman kohdalta, sisustetaan ja varustetaan 12 cm leveällä vinoon leikatulla liesteellä (skoning); tikataan muutamia riviä tikkipistoja noin 12-15 cm reunasta.
Reformi- (empire) puku (kuvat 13 ja 14) leikataanKä-

sitöitä-lehdessä n:o 11, 1903, olleitten piirustettujen kaavojen

Tmukaan. Tämä puku on valmistetta siten, että pusero on
[tehty punakeltaisesta kuvikkaasta silkistä tahi ohuesta villakankaasta. Itse puku tumman siniharmaasta verasta on kaarrettu ylhäältä ja koristettu korko-ompelulla(kuva 14); se ei ole
sisustettu. Hihat ovat lyhyet ja leveät alhaalta,joten alushihat (puseron hihat) tulevatnäkyviin. Puku kiinnitetään takaa
tahi vasemman olkapään ja sivusauman kohdalta.
Leninki (kuva 15) valmistetaan tumman harmaasta zibeliinikankaasta, mustaa samettia käänteiksi. Kun hame leikataan, tehdään eri kappaleet alhaalta noin polven kohdalta
alaspäin niin leveät, että niihin voi saada vastalaskoksia.
Laskosten päät peitetään suurilla mustilla samettinapeilla.
Tähän pukuun, kuten myös leninkeihin kuvat 16, 17, 18 ja
19, voidaan käyttää leningin n:o 4 kaavoja. N:o 16 on tummansinisestä puolivillaisesta kankaasta; etukappaleitten hienot koristelaskokset laskostetaan, ennenkuin kappaleet leikataan. Koristeeksi on käytetty mustan ja valkoisenkirjavia
kapeita villaisia korko-ompelunauhoja ja pitkulaisia mustia
nappeja.- N:o 17 on tumman harmaanvihreästä sheviottikankaasta; liivin hännys leikataan erikseen ja kiinnitetään vyöhön. Mustia samettineliskulmia, mustia punoksia, mustia hihankäänteitä sametista ja mustia punousnappeja, käytetään
tämän puvun koristeeksi. N:o 18 on juhlapuku vaaleasta villakankaasta, koristettu pitsipyörylöilläja kapeilla liesteillä
silkkikankaasta. Puvun voi tehdä avattavaksi edestä, pitsirivin alta,
hakasilla. N:o 19 on valmistettu
merisinisestä verasta, koristeena hiukan tummempaa kuvikasta kangasta. Pusero on kirsikanvärisestä ohuesta villakankaasta.

Keinutuolin matto. Vio luonnollisesta koosta,"(kuva
tummanvihreää boy'ia (pehmeääkangasta)
tai huopakangasta (riittiä), (boy'i on vahvempaajakauniimpaa,
mutta myös kalliimpaa kuin huopa). Kuosi on harmahtavan
vihreää huopa-aplikatsionia,mustaksi mallissamerkitty loppupää kussakin varressa punasta aplikatsionia. Pilkut varren
vieressä samanväristä punasta silkkiä tai villalankaa. Pieni
juova sillä kohdalla, jossa oksantapainen varresta lähtee, on
sinistä silkkiä t. villalankaa. Alla olevassa on tarkasti selitetty tarpeiden hinta ja määrä. Jos siis tilaaja tämän mukaan
tahtoo tilata tällaisen keinutuoli-maton valmiiksi apliseerattuna, langat ja silkit ja kaikki työhönkuuluvat tarpeet, lähettäköön toimitukselle alla määrätyn summan ja tarkan
osoitteen sekä määräyksen onko käärö posti- tai rautatiepakettina lähetettävä, niin työ muutaman päivän perästä lähetetään hänelle aloitettuna (niin paljo että työtavan näkee).
50 cm boy'ia (k 14 mk metri, kokolevy)
7 mk. —p.
Vihreätä riittiä aplikatsioniksi 25 om (;\ 10 mk
„
metri k. 1.)
—2 „„ 50
Punasta riittiä aplikatsioniksi4cm (puolilevyä)
20 „
Vihreää silkkiä, jolla aplikatsioni ommellaan
—
n:o 23). Pohja on

...

—
.
... ——

kiinni 4 vyyhteä k25 p
Punasta silkkiä 2 vyyhteä sinisiin juoviin
Sinistä silkkiä 1 vyyhti sinisiin juoviin

.

1

„
„
„ 50 „
„ 25 „
„ 80
„
„ — „

Lähetys (postipakettina)
Tarpeiden osto, apliseeraaminenja alottaminen 6
18 mk. 25 p.
Huopakankaalle tulee työ 2 mk. halvempi.
(Piirustanut Ilona Jalava.)
Kirjaimet K. L. ja A. J. kukkakoristeilla (kuvat
25 ja 26). K. L. Sinivuokkoja. Lehdet ommellaan sinisen punertavalla silkillä tahi liinalangalla käyttämällähäiveompelua.
Heteet keltaisella, lehden ääriviivat vihreällä, kirjaimet sinipunertavalla langalla. A. J. Sinikelloja. Kukat ovat samaa
väriä kuin edelliset tahi vähän sinisempää. Lehdet ovat vihreät,kirjaimet kukanväriset.Molemmatkoristeet sopivatkahvilautasliinoihin y. m. semmoiseen. (Piirustanut Ilona Jalava.)
Pikkulapsen puku (kuvat 28, 29, 30, 31, 32). Tarvitaan 1 metri kaksinkertaista tummanpunaista villakangasta.
Kuvan n:o 29 mukaan leikataan yhdestä palasestakaartokaulus, (koko pituus olkapään kohdalta 16 om), kuvan n:o 30 mukaan kauluri, kuvan n:o 31 mukaan hihan kaulurija n:o 32 mukaan hiha, jokapoimutellaanalhaalta. Hame on 1 metrin levyinen ja noin 35 cm pitkä (tahi pitempi, tarpeen mukaan). Koristeeksi on käytetty punaisenja valkoisen kirjavia korko-om-

pelunauhoja.

Pikkulapsen röijy(kuva 34) leikataan edellisen kaavojen mukaan, mutta eteen tehdään kolme vastalaskosta.
Röijy on kirjavasta flanelli- tahi pikeekankaasta,koristettu

korko-ompelunauhoillaja poimutelmalla.
Kuvioita pikkulapsen ruokaliinaan (kuva 35), lasten työ. Ruokaliinaan ommellaannämä kolme kuvaa, kettu
keskelle, poika vasemmalle ja tyttö oikealle. Kettu ommellaan kahdella värillä (keltaisen ruskealla ja tumman ruskealla),
tyttö ja poika viidellä tahi kuudella värillä mieltä myöten.
Parasta on harsia ristikangasta ruokaliinaan ja sitten ommella malli.
Käsitöitä-liitteentilaajille.
Käsitöiden toimitus tarjoo tilaisuuden maaseututilaajilleen (joiden on vaikeampi hankkia tarpeita korutöihinsä kuin kaupunkilaisten), toimituksen kautta tilata käsitöissä" julaistuja, tarkalla hinnalla ja selityksellä varustettuja
käsitöitä. Tilaukset ovat tehtävät kirjeellisesti ja raha liitettävä sisäänkirjoitettuun kirjeeseen.
Huom.! Ainoastaan maaseudulta tulleita kirjallisia
tilauksia suoritetaan ja ainoastaan sellaisia, joista on Käsitöitä-lehdessä ilmoitettu, että niitä saa tilata.
gj^jT" Helsinkiläisiltä ei vastaanoteta tilauksia, eikä suullisesti tehtyjä tilauksia ollenkaan.
OukeyhtiO, 1904.

