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Liite Kotiin ja Yhteiskuntaan.

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

kop., puolelta

Joululahja- numero.
Reformipuku (kuvat 1, 2, 3, 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13). Puku kuva n:ö 1

ontumman harmaasta tahi sinisestävillakankaasta. Puvun eri osat leikataan
kuvien 3, 4, 5 ja 6 mukaan, etukapp. yhdestä palasesta. Etukapp. pituus on
145 cm, alareunan koko leveys 60 cm;
sivuista on puku 125 cm pitkä, alareunan
leveys 60 cm; selkäkapp. pituus
150—155
cm, alareunan leveys 70— 75 cm. Eri
osat yhdistetään numerojen mukaan ja
sisustetaan; puku tehdään avattavaksi
etu- ja vasemman sivukappaleen saumasta. Käytetään hakasia tahi painoHameen reunaan ommellaan
ikn nappeja.
kolme riviä vinoon leikattuja 6 cm leHveitä liesteitä, jotkareunustetaan samanBvärisellä silkillä ja sisustetaan harsoRkankaalla. Etukappaleen keskeltä jäteiltään liesteet avonaisiksi ja niiden väliin
W ommellaan plisseerattua silkkikangasta.
Kolme punosta ja 6 metallinappiakoristavat tätä paikkaa. Liivi leikataan kuvien 7 ja 8 mukaan, selkäkapp. yhdestä
palasesta,yhdistetään kirjaintenmukaan,
sisustetaan, reunaan ommellaan kolme
riviä liesteitä, (ktso pisteviivoja kuvissa
7ja 8). Kaulus leikataan kuvan n:o 9
mukaan kahdesta palasesta, sisustetaan
ja yhdistetään etukappaleenkäänteeseen
(ktso viivaa kuvassa 7), piste ristin
päälle. Kuvan n:o 10 mukaanleikataan
hihan yläosaan kuuluva kappale, joka
sisustetaan ja yhdistetään liiviin kirjainten mukaan. Kuvan n:o 11 mukaan
leikataan hiha yhdestä palasesta,poimuteilaan ylhäältä ja alhaalta, ja yhdistetään liiviin sekäkalvostimeen(eli hihan
alaosaan), joka leikataan kuvien 12 ja
13 mukaan; kärjille leikattu kappale on
etukappale. Kaulus, liivin käänteet,hihan kalvostimet ovat silkistä. — Tämä
puku sopii matkapuvuksi esim. sheviotista valmistettuna, jolloin liesteet voidaan reunustaa
pehmeällä keltaisella
—
nahalla. Puku kuva n:o 2 on juhlapuku
vaaleasta tahi valkoisesta muslimista.
Puvun yläosa leikataan ylläolevien kaavojen mukaan, niin että se muodostaa
lyhyen liivin. Siihen ommellaan melleveämmiksi leikatut, ylhäältä
koisesti
ijboimutellut alaosat. Liivi tulee peite»'ksi n. s. Marie Atoinette kauluksella (fichu), jonka muodostaa kolme
riviä poimutelmia. Ne ovatreunustetut
atlaskankaalla, ja päihin on
j ommeltu musta samettinauha, joka on
»vedetty Eauman välipitsin lävitse. Hihan kauluriin pannaan samallainen koriste. Hameeseen ommellaan kolme
riviä 12 cm leveitä poimutelmia, joihin
lasketaan 1*jf, hameen leveydestä. Parasta on leikata harsokankaasta tahi
muslimista kaulavaatteen malli, johon
sitten poimutelmat ommellaan.
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Pöytäliinakangasta (kuvat 14 ja
15). Loimion valaistuapuuvillalankaan:o
V36. joka luodaan niin leveä kuin tarve
, vaatii; on kuitenkin laskettava 1080

|lankaa kuudenkymmenen senttimetrin
Pujottaessa tulee panna
jniisiin 1 lanka, mutta kaiteeseen 2
lankaa. Kaide: 18 pasmaa kyynärän
alalle. Kudottaessa ovat polkuset Ija
6 käytettävät vuorotellen pohjakudetta

heittäessä, (pohjakude saa olla samaa
lankaa kuin on loimenakin). Kuviokude
on jotain värillistä puuvillalankaa ja
tulee sen olla toista vertaa paksumpaa
kuin pohjakude, tai paksumman langan
puutteessa, kaksi lankaa puolattuna.
Kuviokudetta heittäessä käytetään polkusia 2, 3, 4 ja 5. Samaakuviopolkusta

käytetään peräkkäin niin monta kertaa
kuin, malhkuvioa silmällä pitäen, kudottavana oleva malliosa vaatii. Huomattava on että jokaisen kuviokuteen
väliin on aina valkoinen pohjalanka
heitettävä, jolloin aina käytetään vuorotellen 1 ja 6:ta polkusta, niin kuin jo
sanottiin.
Miesten pukukangasta. Pitkinä
syysiltoina on tapanamaalla,että taloustoimien päätytt3'ä talon naisetistuutuvat
rukkinsa ääreen keträämään. Jo keträämään ruvetessa on tarpeellista tietää,

N:o 32. Pöytäliinan reunuksen malli.

mihin tai minkälaiseen kankaaseen langat tulevatkäytettäviksi. Josnytesim. aijotaanvalmistaa miesten pukukangasta, yhdeksi puvuksi,
varten 2 1/, kiloa hyviä,
otetaan loimilankoja
'
mustia villoja ja 2 3 kiloa valkoisia. Villat keträtään tavallisenpuolivillaisenkuteenvahvuisiksi
ja kierretään lanka oikeaan; niinhyvin mustat
kuin valkoisetkin villat ovat erikseen keträttävät. Sittenkerrataan langat kaksisäisiksi ja annetaan kierteen käydä vasempaan. Valkoinen
lanka kerrataan yhden mustan langan karissa
yhteen ja loput langoista tehdään vallan mustaa. Kerrattua ovat langat kasteltavat kuumassa vedessä ja kuivattavat, senjälkeen tapahtuu luonti seuraavassa järjestyksessä: 4
lank. mustaa, 2 lank. kirjavaa, 2 lank. mustaa
2 lank. kirjavaa j. n. e. kunnes on saatu 18
pasmaa leveä loimi. Kangas pujotetaan ja
sidotaan samoin kuin tavallinen niin kutsuttu
nelivartmen". Kaide: 9 pasmaa kyynärän
alalle 3 lankaa piihin. Kuteeksi käytetään
kertaamatonta mustaa villalankaa. Huom!
Loimen tulee olla jokseenkin kieräksi kerrat-

<
tua, muuten voipi katkeilla kutoessa.
Neuvoja liinaompelua varten (kuvat
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22). Nykyään ommellaan välipitsit tahi välikorko-ompelut lakanoihin ja tyynynpäällyksiin kuten kuva 16 osoittaa. Pitsi tahi korko-ompelu harsitaan ensin
lakanaan, kuten kuva 17, a, osoittaa. Sitten
käännetään
l<
lakanan pää leveäksi päärmeeksi,
joka harsitaan pitsin alareunaan. Pitsi ommellaan kiinni hienoilla napinreikäpistoilla,jonka
jälkeen kangas leikataan pois nurjalta puolelta
pitsin alta (kuva 17, b). Jos korko-ompelua
käytetään, tikataan ensin toinen sauma, jonka
jälkeen kangas leikataan pois ja toinen sauma
tikataan (kuvat 18 ja 19). Tyynynpäällyksen
poimutelmat ommellaan kuten kuvasta 20
näkyy. Yksinkertaisia liinavaatekaavojapienennetään kuten kuva 21 osoittaa, siten, että
poikki- ja pitkinpäin tehdään laskoksia. Miesten paitojen selkäkaartoka.ulus ommellaan
kuten kuvasta 22 näkyy.
Laukku yövaatteita varten (kuvat
26 ja 27). Valkaisemattomasta tahi vaaleankeltaisesta karkeasta virkkuulangasta virkataan mallin kuvan n:o 27 mukaan niin suuri
tasku kuin tahdotaan. Sitten vedetään reikärivien läpi kapeita vaaleansinisiäsilkkinauhoja,
joiden päät kiinnitetään kuten kuvasta 26
näkyy; tasku ommellaan kiinni sivuista ja
sisustetaan vaaleankeltaisellatahi valkoisella

—

satiinikankaalla.

■■

Sohvatyyny (kuvat 28 ja 29). Kuvan
n:o 29 mukaan leikataan kaksi kuviota vaalean vihreänharmaasta verasta, jotka ommel-

laan kiinni napinreikäpistoilla vaaleanharmaaseen verkaan, käyttämällä samanväristäsilkki(Maggie Gripenberg).
lankaa.
Keinutuolimatto (kuva n:o 30). Vihreälle pohjalle terracottan värisillä aplikatiooneilla. Saadaan tilata allekirjoittaneelta (os.
Helsinki, Albertink. 34) seuraavan mukaan:
Tumman vihreää boijia J/.2 m. a 14 mk.
—
metr.

..

,

7:

—
—
—
: 40
Postimaksu
—
Työn apliseeraaminen,alotus y. m. . . 5:
Punertavaa filttiä aplikatiooneiksi20

cm

2:
a 10 mk. m
Liinalankaa, jolla aplikatioonit ommel1:
laan kiinni 4 v. a 25 p

Summa 15: 40

(Ilona Jalava).
Pöytäliinan reunus (kuvat 31 ja 32)

voidaan ommella joko täyte-ompelulla tahi

aplikatiooni-ompelulla, kukat vaaleanpunaiset,

varret, lehdet, alareuna vaaleanvihreät, pohja
(Hilkka Finne).
vaaleanharmaa.
Jalkapussi vanhoille, lasten työ(kuva
n:o 36) on käytännöllinen talvimatkoilla ja
sängyssä. Se neulotaan patenttineulomisella.

Reunaan virkataan rivi pylväitä, kaksi kerrosta kiinteitä silmukoita ja yksi kerros otia.
Pylvästen lävitse vedetään nauha.
Sukkapuikkopidin (kuva n:o 37) neulotaan samoin patenttineulomisella. Reunan
ympäri virkataan kerros otia.
Mallikirjankanteen(kuvan:o 38). Valkaisemattomasta kankaasta tehdään suojuskannet kirjaan. Sille ommellaan tämä malli.
Lehdet,juuret ja varret vihreällä(vinopisteillä),
kukat punertaviksi tai keltaisiksi ja nimikirjaimet samaa väriä kuin kukat.
(Ilona Jalava).
Kapea pöytäliina (kuvat n:o 42 ja 43)

ommellaan aplikatiooni-ompelulla: reuna ja
pilkut tiili punaiset, pohja valkaisematonta
liinakangasta, varret ja runko sammaleenvihreät, alakuvion sisässä olevat pyöreät viivat
ommellaan tumman vihreällä langalla käyttä(Aino Keinänen).
mällä kantapistoja.
Lasten koritöitä(kuvat 45, 46, 47, 48)
valmistetaan kuvissa annettujen ohjeitten
mukaan lastuista tahi lujasta pahvista, johon
sitten hienolla parsineulalla ja villalangalla
ommellaan kaksinkertaisia ristiä tahi muita
kuvioita. Koritja rasiat koristetaan nauhoilla,
solmuilla ja pumpuloilla.
Matkalaukku toalettitarpeita varten
(kuvat 49 a, b, ja 50) on valkoisesta pikeekankaasta, johon malli kuva n:o 50 ommellaan
sinisellä korko-ompelulangalla(2 häivytystä).
Koristukseksi otetaan kapeita sinisiä korkoompelunauhoja. Laukku sisustetaan valkoisella tahi siniraitaisella pesukankaalla.
(Martha Gahmberg).

, 1904.

