Käsitöitä.
N:o2.1904.

Liite Kotiin ja Yhteiskuntaan.

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

Leninkikangasta (kuva n:o 1 ja näytetilkku).
Loimi puuvillalankaa n:o 2/40 Luodaan 30 pasmaa
(1,800 lank.) leveä, vuoroon 16 lankaa valkoista ja
16 sinistä. Pujottaessa pannaan yksi lanka kaikkiin
muihin niisiin paitsi siinä kohti, jossa pujotus-ohjeessa on kolme lankaa vierekkäin samalla varrella,
pannaan ne kaikki kolme yhteen niiteen. Kaiteeseen pujottaessa pannaan kaikki ne rinnakkain olevat langat molemmilta varsilta yhteen piin väliin,
niin muodoin tulee samaan väliin 6 lankaa. Kaikki
muut langat pujotetaan 2 lankaa piihin. Kaide 21
pasmaa kyynärän alalle. Kuteeksi otetaan samoja
lankoja kuin on loimenakin. Kutoessa poljetaanpolkuria 1, 2, 3, 4 peräkkäin niin monta kertaa että on
saatu sininen pohja kudotuksi, sitten poljetaan polkuria 5 ja 6 kolmin puolatulle valkoiselle kuteelle,
polkuria 7 ja 8 käytetään paksujen lankojen välillä

.

olevia hienoja valkoisia lankoja kutoessa. Polkusia
sitoessa on tarkoin silmällä pidettävä että nuorat
tulevat vastaamaan määrättyjä varsia ja polkusia
niin kuin ne ovat sitous-ohjeessa merkityt. Pujotuksessa ovat valkoiset langat merkityt pisteillä ja
.siniset langat pienillä renkailla.
I
Pöytäliinakangasta,daaladrelliä (kuvat 2ja
3). Tänlainen »drelli" -kangas on erittäin sievän näköistä ja sitä sopii kutoa valkoisella pellavalankakuteella ja käyttää ruokapöydällä kuten ainakin
drelli-pöytäliinaa. Jos taas haluaa kutoa punaisella
ja valkoisella kuteella, tai sinisellä ja valkoisella eli
vielä jollain muulla värillä, niin saapikauniita kesäasunnoissa, verandoissa ja vieläpä ruokasalin pöydälläkin pidettäviä liinoja. Kudonta semmoisenaan
on mitä huokeinta ja koska ainoastaan neljä niisivartta tarvitaan ja muutenkin vallan tavalliset ja
yksinkertaiset työkalut, niin on kaikin puolin tänlaiset pöytäliinat suositettavat. Loimeksi otetaan
valaistua puuvillalankaan:o 2lia Loimilankain luku
riippuu siitä kuinka suuri pöytäliinahalutaan, mutta
on kumminkin laskettava 24 pasmaa (1,440 lankaa)
kyynärän leveydelle. Beunaraidaksilasketaan noin
parisataa lankaa, jotka pujotetaan ensimmäiselle ja
toiselle varrelle vuoroon,yhteensä 6 lankaa, ja samoin
kolmannelle ja neljännelle varrelle taas vuoroon 6
lankaa. Ei peräkkäin 6 lankaa samalle varrelle, mutta
vuorokkain kuten jo on sanottu 1, 2, 1, 2, 1, 2 ja 3,
4, 3, 4, 3, 4 j. n. e.
Pujotus-ohjeessa on ainoastaanneljä lankaa merkitty, mutta tämä ohje on siinä tilan vähyyden takia
niin supistettu. Sentähden on pujotus-ohjeen yläja alapuolellaolevat kuutoset (6) asetetut aina sille
kohdalle, jossa on neljän langan asemesta pujotettava 6 lankaa. Pujottaessa pannaan 1 lanka niiteen
ja 2 lankaa kaiteeseen. Kaide: 24 pasmaa kyynärän
alalle. Otaksumme että kuteeksi halutaan käyttää
punaista ja myöskin valkoista puuvillalankaa. Punaisen langan tulee olla toista vertaa paksumpaa
kuin valkoisen, tai on sitä pantava kaksilankaa yhtaikaa puolalle. Valkoiseksi kuteeksi sopii samanlainen lanka kuin on loimenakin. Polkujärjestys:
Seunaa polkiessa poljetaan alas polkunen n:o 3 ja
heitetään punainen lanka viriäiseen, sitten polkunen
n:o 2 valkoiselle kuteelle, taas polkunen n:o 3 punaiselle ja n:o 1 valkoiselle kuteelle. Näin pitkitetään niin kauan että on 6 punaista lankaa ja 6 vai"
koista saatu kudotuksi. Sitten ka3r tetään polkusinta
n:o 4 taas kuudelle punaiselle kuteelle. Valkoista
kudetta syöstäessä on vuoroin polkusia n:o 1 ja 2
käytettävä. Tästä helposti huomaa, että keskuskuvioita kutoessa käytetään punaiselle kuteelle samaa
polkusinta niin moneen kertaan että on tarpeen mukainen suuruus saatu, joka on kuviomallin piirustuksessa nähtävänä. Kuviomallissa olevat mustat
kohdat vastaavat kankaassa punaisia.
Tytön leninki, noin 6-vuotiaalle (kuvat 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11), on tummansinisestä sheviotista.
Kuvan n:o 5 mukaan leikataanyhdestä kappaleesta
etukappale, joka edestä on 57 cm pitkä, sivusta 48
cm pitkä ja alareunasta 45 cm leveä. Kuvan n:o 6
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N:o 3. Daaladrelliä.

Leninkikangasta (kuva n:o 1 ja näytetilkku).
Loimi puuvillalankaa n:o 2/10 Luodaan 30 pasmaa
(1,800 lank.) leveä, vuoroon 16 lankaa valkoista ja
16 sinistä. Pujottaessa pannaan yksi lanka kaikkiin
muihin niisiin paitsi siinä kohti, jossa pujotus-ohjeessa on kolme lankaa vierekkäin samalla varrella,

.

pannaan ne kaikki kolme yhteen niiteen. Kaiteeseen pujottaessa pannaan kaikki ne rinnakkain olevat langat molemmilta varsilta yhteen piin väliin,
niin muodoin tulee samaan väliin 6 lankaa. Kaikki
muut langat pujotetaan 2 lankaa piihin. Kaide 21
pasmaa kyynärän alalle. Kuteeksi otetaan samoja
lankoja kuin on loimenakin.Kutoessapoljetaanpolkuria 1, 2, 3, 4 peräkkäin niin monta kertaa että on
saatu sininen pohja kudotuksi, sitten poljetaan polkuria 5 ja 6 kolmin puolatulle valkoiselle kuteelle,
polkuria 7 ja 8 käytetään paksujen lankojen välillä
olevia hienoja valkoisia lankoja kutoessa. Polkusia
sitoessa on tarkoin silmällä pidettävä että nuorat
tulevat vastaamaan määrättyjä varsia ja polkusia
niin kuin ne ovat sitous-ohjeessa merkityt. Pujotuksessa ovat valkoiset langat merkityt pisteillä ja
.siniset langat pienillä renkailla.
Pöytäliinakangasta, daaladrelliä (kuvat 2 ja
3). Tänlainen drelli"- kangas on erittäin sievän näköistä ja sitä sopii kutoa valkoisella pellavalankakuteella ja käyttää ruokapöydällä kuten ainakin
drelli-pöytäliinaa. Jos taas haluaa kutoa punaisella
ja valkoisella kuteella, tai sinisellä ja valkoisella eli
vielä jollain muulla värillä, niin saapikauniita kesäasunnoissa, verandoissa ja vieläpä ruokasalin pöydälläkin pidettäviä liinoja. Kudonta semmoisenaan
on mitä huokeinta ja koska ainoastaan neljä niisivartta tarvitaan ja muutenkin vallan tavalliset ja
yksinkertaiset työkalut, niin on kaikin puolin tänlaiset pöytäliinat suositettavat. Loimeksi otetaan
valaistua puuvillalankaa n:o 2 /40. Loimilankain luku
riippuu siitä kuinka suuri pöytäliinahalutaan, mutta
on kumminkin laskettava 24 pasmaa (1,440 lankaa)
kyynärän leveydelle. Eeunaraidaksi lasketaan noin
parisataa lankaa, jotka pujotetaan ensimmäiselle ja
toiselle varrelle vuoroon,yhteensä 6 lankaa, ja samoin
kolmannelle ja neljännelle varrelle taas vuoroon 6
lankaa. Eiperäkkäin 6 lankaa samalle varrelle, mutta
vuorokkain kuten jo on sanottu 1, 2, 1, 2, 1, 2 ja 3,
4, 3, 4, 3, 4 j. n. e.

Pujotus-ohjeessa on ainoastaanneljä lankaa merkitty, mutta tämä ohje on siinä tilan vähyyden takia
niin supistettu. Sentähden on pujotus-ohjeen yläja alapuolellaolevat kuutoset (6) asetetut aina sille
kohdalle, jossa on neljän langan asemesta pujotettava 6 lankaa. Pujottaessa pannaan 1 lanka niiteen
ja 2 lankaa kaiteeseen. Kaide: 24 pasmaa kyynärän
alalle. Otaksumme että kuteeksi halutaan käyttää
punaista ja myöskin valkoista puuvillalankaa. Punaisen langan tulee olla toista vertaa paksumpaa
kuin valkoisen, tai on sitä pantava kaksi lankaa yhtaikaa puolalle. Valkoiseksi kuteeksi sopii samanlainen lanka kuin on loimenakin. Potkujärjestys :
Reunaa polkiessa poljetaan alas polkunen n:o 3 ja
heitetään punainen lanka viriäiseen,sitten polkunen
n:o 2 valkoiselle kuteelle, taas polkunen n:o 3 punaiselle ja n:o 1 valkoiselle kuteelle. Näin pitkitetään niin kauan että on 6 punaista lankaa ja 6 vai"
koista saatu kudotuksi. Sitten ka3rtetään polkusinta
n:o 4 taas kuudelle punaiselle kuteelle. Valkoista
kudetta syöstäessä on vuoroin polkusia n:o 1 ja 2
käytettävä. Tästä helposti huomaa, että keskuskuvioita kutoessa käytetään punaiselle kuteelle samaa
polkusinta niin moneen kertaan että on tarpeen mukainen suuruus saatu, joka on kuviomallm piirustuksessa nähtävänä. Kuviomallissa olevat mustat
kohdat vastaavat kankaassa punaisia.
Tytön leninki, noin 6-vuotiaalle (kuvat 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11), on tummansinisestä sheviotista.
Kuvan n:o 5 mukaan leikataan yhdestä kappaleesta
etukappale, joka edestä on 57 cm pitkä, sivusta 48
cm pitkä ja alareunasta 45 cm leveä. Kuvan n:o 6

mukaan leikataan selkäkappale yhdestä palasesta,- alareunan puoliskon
leveys on 45 cm, pituus takaa 51 cm, sivusta 43 cm. Selkäkappaleeseen kuuluva kaartokauluksen sisus leikataan kuvan n:o 7 mukaan
kahdesta palasesta, päällys harmaasta kankaasta samoin. Kun selkäkappaleeseen on tehty kaksi vastalaskosta (risti pisteenpäälle) ja leikattu noin B—lo8 10 cm pitkä aukko, yhdistetään se kaartokaulukseen.
Etukappaleen yläosa päällystetään harmaalla kankaalla kaartokauluksen muodossa. (Katso suoraa viivaa kuvassa 5.) Sitten kappaleet yhdistetään, kaulus leikataan kuvan n:o 8 mukaan, sisustetaan ja yhdistetään numeroiden mukaan, koristekappale leikataan kuvan n:o 9 mukaan ja ommellaan kiinni leninkiin (katso kaarrettua viivaa kuvissa
n:o sja 7) numeroja seuraamalla. Hihan sisuste leikataan kuvan n:o
10 ja sen päällys kuvan n:o II mukaan, poimutellaan alhaalta ja varustetaan 6 cm leveillä kaulureilla. Hameen liepeeseen ommellaan 10
12 cm leveä vinoon leikattu poimutelma. Koristeeksi on käytetty
harmaan ja mustan kirjavia villaisia koristenauhoja. Kaulukseen mustaa samettia ja 12 pientä hopeanappia.
Tytön yöpaita, noin 4—5 vuotiaalle (kuvat 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18). Kuvan n:o 13 mukaan leikataan etukappale yhdestä palasesta;
alareunan leveys on 75 cm, paidan pituus laskettuna olkapäästä on
86 cm. Kun etukappaleeseen on harsittu ja ompelukoneella ommeltu
hienoja laskoksia, niin että rintaleveys on 30 cm, leikataan kaulareikä
kuvan n:o 17 mukaan. (Piste pisteen päälle, risti ristin päälle.) Miehustan selkäkappale leikataan kuvan n:o 14 mukaan yhdestä palasesta
(leveys alhaalta 75 cm, pituus 76 cm), kaartokaulus kaksinkertaisesta
kankaasta kuvan n:o 15 mukaan. Eri kappaleet yhdistetään numeroiden
mukaan. Kauluksen (kuva n:o 18) tulee olla kaksinkertaisesta kankaasta, samoin 5 cm leveän napinreikäliesteen ja 3 cm leveiden18 cm
pitkien kaulurien, joihin hihat (kuva 16) kiinnitetään. Kaulusta kiinni
ommeltaessa ei saumaa käännetä nurjalle, vaan sen sijaan ulospäin,
ja sauma katetaan vinoon leikatulla hienolla liesteellä, joka tikataan
kiinni.
Tytön pukuja (kuva 19). Näihin voi käyttää puvun n:o 12
kaavoja, siten, että leninkien alaosat leikataan erikseen, suorina kap'
paleina, jotka laskostetaan ja kiinnitetään yläosaan, jokapäällystetään
sileästi päällyskankaalla kaartokauluksen muotoon.
Lattiaharja, maalattuja, mutta etenkin parkettilattioitavarten.
a,
Lasten työ (kuva 20). Villalangan tähteistä virkataan verkko (1 pylväs ja luomussilmukka viiorotellen), niin suuri että sen sisään mahtuu
vanha kulunut lattiaharja. Siihen osaan verkkoa, joka muodostaaharjan pohjan, virkataan taajaan ripsuja siten, että joka pylvääseen virkataan 12 luomuss. ja takaisin 12 kiinteää s., j. n. e. Vahvasta villalangasta virkataan punos (rivi luomuss.), joka vedetään verkon yläreu
ran läpi ja sidotaan kiinniharjan varteen.
Sohvatyyny, l/4 osa luon. (kuva 21). Joko veralle, silkille tai
liinakankaalle liinalangalla. Työn saa tilata toimitukselta alla olevan
laskun mukaan.
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Verkaa 55 cm puolilevyä a 5: 50
Silkkiä 8 vyyhtiä a 25 p
Postimaksu lähetyksestä
Piirtäminen ja alottaminen
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_
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Summa 7: 40.

Liinakangasta 52 cm p. 1. (a 2: 70) .
Liinalankaa 5 vyyhtiä a 25 p
Postimaksu .lähetyksestä
Piirustaminen ja alottaminen

1: 35
1: 25
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Summa 5:
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Verkatyynyon ajateltu tumman vihertävää—verkaa,ommeltukuosi
Liinakangas valkaivaaleanharmaatasilkkiä (aihe «niitty-villasta").
sematonta, kuosi ommeltu korean keltaisella. Kuosin värin voi tilaaja määrätä jos tahtoo, mutta keltanen on sopivinta.
Ilona Jalava.
Sohvatyynyyn tahi keinutuolimattoonsopivamalli(kuvat 22 ja 23). Tumman harmaan viheriälle pohjalle (veralle) ommelI laan napinreikäpistoilla valkoisesta verasta leikatut pyöreät kukat.
Pistoihin käytetään sinistä (sinivuokon väriä) lankaa, samoin kukkien
sisässä olevia pistoja varten. Lehtiin ja varsiin vihreätä lankaa.
Piirustanut Maggie Gripenberg.
Unkarilaisia kuoseja: 2 reunamallia; isompi sopiva pöytäliinan tai muun suuremman työnreunaan, pienempi koriliinaan, esiliinan liepeeseen tai sen tapaisiin töihin.
Tämän numeron mukana jaetaan Kodin ja Yhteiskunnan värillisiä kuosilehtiä, toimittanutIlona Jalava:Suomen
kansan heimolaistenkuosilehtiä. V. Unkarilaisiakuoseja.
i

KOTI JA YHTEISKUNTA ynnä KÄSITÖITÄ.

Unkarilaisia kuoseja

