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Liite Kotiin ja Yhteiskuntaan.
ja Yhteiskunta

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

Keittiöpyyhinliinoja(näytetilkku).

Kumma kyllä tuodaan niin aniharvoin kaupaksikäsinkudottuja keittiöpyyhinliinojamuun
kaltaisia kuin tavallista neliniitistä hamppukangasta. Lieneekö sitten tähän syynä se,
ettei tunneta herrasperheitten tapoja tai mikä
lienee, mutta varmaankin maalla asuvat kankurit voisivat ansaita hyvät rahat, jos kutoisivat esimerkiksi seuraavan selityksen mukaan
niin kutsutulta lasipyyhinliinoja. Jos ei ole
tilaisuudessa saamaan käsinkehrättyä hampputai pellavalankaa, niin ei tule paljoa kalliimmaksi tilata Tampereen Pellava Tehtaalta
vaikkapa vaan puolivalaistuakinpellavalankaa

N:o 30 ja ottaa raidoiksi punaista ja sinistä
puuvillalankaa N:o ■/,„. Kangas luodaan sitten noin 19 pasmaa leveä seuraavassa järjestyksessä: 24 lankaa pellavaista, 2 lankaa
punaista, 6 lankaa pellavaa, 2 lankaa sinistä j.
n. e. Luodessa on huomioon otettava se että
samanvärinen raita tulee kankaankumpaiseenkin laitaan. Kuteelta raidotetaan samoin kuin
loimeltakin, niin ettäkangas tuleeristiraitaista.
Itse kankaan laatu on, niinkuin niiytetilkustakin huomaa, vallan tavallista palttinaa. Sopiva kakk tähän on 19 pasmaa kyynärälle, 2
lankaa piilun. Varma on että jos tähän tapaan tehtyä pyyhinliinakangastatuotaisiinkaupaksi herrasperheisiin,varsinkin kaupungeissa,
niin olisi sillä hyvä menekki

ja tuottaisi kutojalleen suuremman päiväpalkan kuin senlaiset kankaat, jotka ovat moniniitisiä tai muuten vaikeita ja hitaita kutoa.
Puserokangasta (kuvat n:o 2 ja 3).
Kahteentoista metriin lointa tarvitaan 30 vyyhteä puuvillalankaa N:o '/„, joista luodaan 30
pasmaa leveä kangas. Niisiin pujottaessa pannaan 1 lanka niiteen, mutta kun kaiteeseen
pujotetaan, niin tulee kaikkien neljälle takavarrelle pujotettujen lankojen olla 4 lankaa
kaiteessa, jota vastoin ne langat,, jotka ovat
pujotetut kahdelle etuvarrelle, tulevat ainoastaan 2 lankaa kaiteeseen. Kaide 18 pasmaa
kyynärälle. Kuteeksi valitsee itsekukin mieleistään väriä. Hauskan näköistä tulee myöskin käyttämällä valkaisematonta puuvillalankaa kuteeksi. Kangasta ei isketä kovin lujaan
kutoessa. Polkusia sitoessa on tarkoin huomioon otettava että polkusinnuorat tulevat
vastaamaan juuri niitä varsia, joihin ne kuuluvat. Sitousohjeessa on jo tästä muistutettu.
Selitys housujen kaavaan n:ssa 7 &
b (kuva 3 tässä numerossa). Koska selitystä
eli tekstiä n:o 7 & 8 seuraavaanhousujen kaavaan on pidetty epäselvänä, tarjoomme tässä
tarkemman kuvan ja selityksen. Kuva n:o 3
osoittaa housujen valmiiksi leikattua kaavaa
kokonaisuudessaan. Pisteviivoilla on kaavassa
merkittyy housujen etulahkeen ääriviiva. Pisteviiva lahkeessa kuvassa n:o 3 osoittaa, missä
valmiiksileikattu kaava on lyhennetty. Kuvasta n:o 3 nähdään että housujen pituus xkohdasta on 58 cm, y-kohdasta 30 cm. lahkeen alareunan leveys on 30—cm. Alareuna
poimutellaan ja varustetaan 4 5 cm leveällä
kaulurilla.

Pikkulapsen paita ikuvat 4, 5, 6). Tarvitaan 40 cm 77 cm levyistä pehmeätä shertinkikangasta. Paita, joka on 38 cm pitkä laskettuna olkapäästä, leikataan kuvan n:o 5 mukaan yhdestä palasesta, olkapaäsaumat ommellaan kateompelulla,kaulareijänympäri ommellaan vinoon leikattu kurelieste ja pitsi.
Hihat leikataan yhdestä palasesta kuvan n:o
5 mukaan ja yhdistetään paitaan numerojen
mukaan. Paita päärmätään alhaalta ja takaa
ja tehdään takaa avattavaksi.
Pikkulapsen housut (kuvat 7 ja 8).
Tarvitaan 1 metri 20 cm shertinkiä tahi villakangasta. Kuvan n:o 8 mukaan leikataanhousut yhdestä palasesta. Huom! Kaavan jatko
on sivulla 4. Yläreuna poimutellaan, niin
että sen leveys tulee olemaan 59 cm, ja varustetaan 4 cm leveällä kureliesteellä, joka
loppuu 15 cm reunan päästä. Housujen alareunat varustetaankapeilla pitseillä tahi korkoompeluilla. Sivureunoihin ommellaan vinoon
leikatut liesteet. Kuvasta näkyy mihin napit

ja napinreijät ommellaan.

Pikkulapsen röijy (kuvat 9, 10, 11, 12,
13). Eöijy\rn n:o 9 tarvitaan 50 cm 80 cm levyistä flanelli- tahi muuta pehmeätä villakangasta. Kuvan nro 10 mukaan leikataan etukappale yhdestä palasesta,n:o 11 mukaan selkäkappale kahdesta palasesta, hiha kuvan n:o 12
luukaan yhdestä palasesta. Eri kappaleetyhdistetään numerojen mukaan, hiha poimutellaan
alhaalta ja ylhäältä ja varustetaan 12 cm pitkillä kaulureilla korko-ompelunauhoista. Sa-

mallaiset nauhat koristavat sileinä röijyä ja
poimuteltuina kaula- ja hihanreikiä. .Röijy n:o

13 on valmistettu valkoisesta pikeekankaasta.
Etukappaleen kaartokaulus leikataan shertingistä seuraten kaavan yläosaa, ja päällystetään valkoisilla korko-ompeluilla. Etukappaleen alaosan leveyttä lisätään, jotta se voi
muodostaa vastalaskoksen ja hiukan poimuja
eteen. Sauma, joka yhdistää etukappaleen
kaartokaulukseen, peitetään valkoisellakorkoompelunauhalla. Koin 6 cm leveät olkapää-

poimutelmat, joiden reunaan on pantu korkoompelua ja korko-ompelunauhaa, koristavat
olkapäätä, kaartokaulukseri alareunasta alkaen

noin 6 cm:n päähän olkapään toiselle puolelle.
Pikkulapsen pitkä puku (kuva 14) leikataan edellisten kaavojen mukaan. Laskokset etukappaleeseen ja hihoihin sekä niiden

välillä olevat korko-ompelut ommellaan ennenkuin puku leikataan. Puku on 70 cm pitkä,
etukapp. alareuna 1 metri leveä, selkäkappa-

leiden yhdistetty leveys 60 cm. Yläosa sisustetaan kaartokauluksenmuotoon; taakse 25 cm
pitkä aukko. Muutamat leikkaavat yläosankin
1 metrin levyiseksi ja muodostavat sitten
hihareikien alle kaksi vastalaskosta (noin 6 cm
leveät). Lienee parempi kantaa lasta jos puku
on leveämpi. Poimutelma alareunassa on 8
cm leveä ja 2 metriä 60 cm pitkä. Puku on
valkoisesta pikeekankaasta.
Pikkulapsen alushame (kuva 15) leikataan kirjavasta flanellista tahi valkoisesta
pehmeästä neliniitisestä kankaasta edellisten
kaavojen mukaan.
Pikkulapsen myssy (kuvat 16, 17, 18)
leikataan shertingistätahibattistikankaastakuvien n:o 17 ja 18 mukaan jayhdistetään numerojenmukaan. N:o 18, yhdestäpalasesta,poimutellaan. Saumat peitetään keskeltäpoimutelluilla
kapeilla poimutelmilla tahi poimutelluilla pitseillä. Nauhasolmu ja leukanauhat ovat joko
vaaleanpunaisia silkkinauhoja tahipäärmättyjä

battistiliesteitä.

Pikkulapsenruokatilkku(kuvat 19, 20,
21). Päällys on valkoista pikeekangasta, sisuste shertinkiä, reunaan ommellaan korkoompelunauha,hienoihin laskosryhmiin laskostettu battisti- tahi palttinareunus, kirjava
korko-ompelu ja poimuteltu pitsi. Kuva n:o
21 leikataan kärjelle, reunustetaan korko-om-

pelunauhalla ja korko-ompelupoimutelmalla.

Pikkulapsen pitkä puku (kuvat 22 ja
23) valmistetaan skottilaisesta villakankaasta
kuvien n:o 10, 11 ja 12 mukaan, siten että
kaartokaulus tehdään sileäksi ja sisustetaan
shertingillä, etu- ja selkäkappaleitten alaosien,
leveyttä lisätään ja niiden yläreuna poimutellaan kuten kuvasta 23 näkyy. Yläpuolelle saumta, joka yhdistää kaartokauluksen pukuun,
ommellaan harakanpistoja punaisella, sinisellä
tahi vihreällä villalangalla, kankaan värien
mukaan.
Pöydän kaitaliina (kuva n:o 36). Liinakankaalle keltaisilla liina-aplikatiooneilla Mustalla merkityt kohdat piirustuksessa tulevat
aplikatioonia, muu ommeltua. Pituus 150 cm,
leveys 50 cm. Saadaan tilata allekirj. alla olevan mukaan.
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Summa 8:
Saman työn voi myöskin saada villaiselle,
riitille, tehtynä. Pohjaväri tummanvihreää, apHkatioonit vaaleampaa.
45 cm riittiä a 10 mk. m
4: 50
aplikatioonifiltti 10 cm puol. lev. a 5 —
:50
mk. m
—
silkkiä 4 vyyht. a 25 p
1:
—
:40
Postimaksu
Työ (aplik. leik., harsiminen, piirustus
—
■
5:
y- m.)
Summa 11: 40
Saman mallin voi myöskin saada neliskulmaiseen liinaan. Liinanen (135 x 135 cm
suuruinen) tulisi maksamaan 10 Smk; villanen (90x90 cm) 11 mk. 40 p., eli
— samanverran kuin villanen kaitaliinakin. Filtin ja
aplikatioonein värin voi tilaaja määrätä oman
mielensä mukaan. Tilaus rahoineen pyydetään lähettämään sisäänkirjoitetussa kirjeessä.
Ilona Jalava, Hki, Albertink. 34.
Malli pieneen pöytäliinaan(kuva n:o
37). Malli on ajateltu ommeltavaksi värillisellä liinalangalla valkaisemattomalleliinalle.
Mallissa löytyvät pienetpallot ommellaan suorilla, koko pinnan yli käyvillä pisteillä. Ison
pallon keskus ommellaan jollain muun värisellä langalla kuin muu malli. Suorat varret
ommellaan vinopistoilla, 2 riviä vastakkain,
kuten piirustuksestakin näkyy.
Ilona Jalava.
Unkarilaisia kuoseja (seuraavat tätä
numeroa). 3 mallia pöytäliinoihin sopivia.
Pumpulikankaalle pumpulilangoilla.
Tämän numeron mukana jaetaan
Z. Kodin ja Yhteiskunnan värillisiä kuo-1 silehtiäVIII:Unkarilaisiakuoseja. ToiI mittanutIlona Jalava.
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Unkarilaisia

kuoseja.

