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Pyyhinliinakangasta(kuva n:o1janäyte-
tilkku). Loimi: puolivalaistuapellavalankaan:o
18 ja kude valkaisematonta tappuralankaa sa-
maa numeroa.

Loimi luodaan 20 pasmaaleveä. Varsin haus-
kalta näyttää kangas,jos reunaanasetetaanmuu-
tamia kapeita punaisia raitoja. Näytetilkussa
niitä tosin ei ole, muttasopiihanitsekunkin siinä
suhteessa tehdä oman mielensä mukaan. Ku-
toessa ei isketä kangasta kovin lujaan, koska
tarkoituksena on saada liinatpehmeitä ja halpa-
hintaisia.

Pujottaessa pannaan 1 lanka niiteen ja3 kai-
teeseen, kaide: 14 pasmaa kyynärälle.

Värillistä pöytäliinakangasta(kuva n:o
2). Tänlaiset pöytäliinat ovat kauniita, kestäviä
ja halvasta aineesta. Loimi puuvillalankaa n:o
'ka- — Värit tietysti valitsee itsekukin halunsa
ja tilaisuudenmukaan, mutta hyvin hauskan nä-
köista kangasta saadaan, jos otetaan punaista,
valkoista ja vaalean sinistä. Luonti toimitetaan
seuraavan taulun mukaan: reunaksi 300 lankaa
vuoroon 1 lanka punainen ja 1 lanka valkoinen.
Keskuksen luonti: 96 lankaa vuorolanka sininen
ja vuoro valkoinen ja 120 lankaa vuoroon 1 pu-
nainen ja 1 valkoinen; keskuksen luonti kerro-
taan niin moneen kertaan että saadaan haluttu
leveys. Huomattava on, että keskus lopetetaan
sinisellä ja valkoisella lankaryhmällä, ennenkuin
taas reunalangat luodaan.

Erittäin tarkkaan on vaari otettava,ettäluo-
dessa aina tulee toinen lanka valkoinen ja toi-
nen värillinen; sama seikka on myöskinniisiin
pujottaessa huomioon otettava. Pujotus-ohjeessa
löytyvät numerot osoittavat lankamäärän, joka
on pujotettava aina peräkkäin 4 varrelle, ennen-
Juin taas muutetaan toiselle neljälle. Niinkuin
)hjeesta näkyy, on tämä kangas asetettu kol-
melle niisiryhmälle, 4 vartta joka ryhmässä, siis
yhteensä 12 vartta. Pujottaessa pannaan 1lanka
liiteen ja 2 lankaakaiteeseen. Kaide 24 pasmaa
tyynärälle. Kuteeksi samoja lankoja kuin on
oimenakin, ja samassa järjestyksessä. Polkemi-
len toimitetaan ryhmittäin kahdellatois&i polku-
sella, niinkuin pujotuksia12:lle varrelle. Jos kan-
;aspuut ovat tarpeeksi leveät, sopii jo kutoessa
;aada n. k. ripsut laitoihin, sillä tapaa että ase-
etaan 1 tai 2 paksua lankaa molemmin puolin

Irangasta niin kauas itse kankaan syrjästä kuin

lahdotaan pitkät ripsut. Joka kerta kuin ku-
letta heitetään, annetaan sen käydä ripsulan-
jan ympäri, joten muodostuu ripsut sivuille,
'äihin jätetään loimistaripsut, jotka kaikki sit--
en pöytäliinan valmiina ollessa solmitaansieviin
:olmuihin.

Hame (kuvat 3, 4, 5, 6, 7,8, 9, 10, 11). Tämä
lame on aijottu henkilölle, jonka vyötäisten
nitta on 59 1/t cm; lantioittenyli 109 cm. Tar-
?itaan 41/» tahi 4 s/j metriä noin 112 cm levyistä
tangasta, sheviottia, verkaa, homespunia, flanel-
ia tahi zibeliiniä; »/ 4 cm on laskettu saumanva-
aksi. Eri kappaleet leikataankuvien 7, 8, 9ja
0 mukaan, kuvassa n:o 5 annettujenmittojenmu--
:aan ja yhdistetään numerojen mukaan. Joka

8 laumaan tehdään, kuten kaavoista näkyy, laskos,
ioka käännetäännurjalle puolelle. Taakse tehdään-

lameen yläreunaan kaksi laskosta (piste ristin
läälle), katso kuva 10 (hame voi myös olla ai-
ran sileä takaa). Kuvasta 11 näkyy, miten hä-
neen vasempaan sivu- ja etusaumaan asetettu
iukko ommellaan, joko sileäksi, näkymättömillä
»ainonapeilla varustettuna, tahi käänteellä. Jos
lame on verasta tahi paksusta sheviotista, voi
e olla ilman sisustetta. Tätä mallia voi myös
yhennettynä käyttää lyhyeitä hameita valmis-

i aessa. (Ktso kuva 6.) Tasku tehdään oikean
(: ivu- ja etusauman väliin.
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Pyyhinliinakangasta (kuva nro 1 janäyte-
tilkku). Loimi: puolivalaistuapellavalankaan:o
18 ja kude valkaisematonta tappuralankaa sa-
maa numeroa.

Loimi luodaan20 pasmaa leveä. Varsin haus-
kalta näyttää kangas, josreunaan asetetaanmuu-
tamia kapeita punaisia raitoja. Näytetilkussa
niitä tosin ei ole, mutta sopiihanitsekunkin siinä
suhteessa tehdä oman mielensä mukaan. Ku-
toessa ei isketä kangasta kovin lujaan, koska
tarkoituksena on saada liinat pehmeitä ja halpa-
hintaisia.

Pujottaessa pannaan 1 lanka niiteen ja3 kai-
teeseen, kaide: 14 pasmaa kyynärälle.

Värillistä pöytäliinakangasta(kuva n:o
2). Tänlaiset pöytäliinat ovat kauniita, kestäviä
ja halvasta aineesta. Loimi puuvillalankaan:o
2/2

-
— Värit tietysti valitsee itsekukin halunsa

ja tilaisuudenmukaan, mutta hyvinhauskan nä-
köista kangasta saadaan, jos otetaan punaista,
valkoista ja vaalean sinistä. Luonti toimitetaan
seuraavan taulun mukaan: reunaksi 300 lankaa
vuoroon 1 lanka punainen ja 1 lanka valkoinen.
Keskuksen luonti: 96 lankaa vuorolanka sininen
ja vuoro valkoinen ja 120 lankaa vuoroon 1pu-
nainen ja 1 valkoinen; keskuksen luontikerro-
taan niin moneen kertaan että saadaan haluttu
leveys. Huomattava on, että keskus lopetetaan
sinisellä ja valkoisella lankaryhmällä, ennenkuin
taas reunalangat luodaan.

Erittäin tarkkaan on vaari otettava,,että luo-
dessa aina tulee toinen lanka valkoinen ja toi-
nen värillinen; sama seikka on myöskin niisiin
pujottaessa huomioon otettava. Pujotus-ohjeessa
löytyvät numerot osoittavat lankamäärän, joka
on pujotettava aina peräkkäin 4 varrelle, ennen-
kuin taas muutetaan toiselle neljälle. Niinkuin
)hjeesta näkyy, on tämä kangas asetettu kol-
nelle niisiryhmälle,4 vartta joka ryhmässä, siis
yhteensä 12 vartta. Pujottaessa pannaan 1 lanka
niteen ja 2 lankaa kaiteeseen. Kaide 24 pasmaa
kyynärälle. Kuteeksi samoja lankoja kuin on
oimenakin, ja samassa järjestyksessä. Polkemi-
len toimitetaanryhmittäinkahdellatois^ipolku-
sella, niinkuin pujotuksia12:llevarrelle. Jos kan-
gaspuut ovat tarpeeksi leveät, sopii jo kutoessa
;aada n. k. ripsut laitoihin, sillä tapaa että ase-
etaan 1 tai 2 paksua lankaa molemmin puolin
rangasta niin kauas itse kankaan syrjästä kuin, ahdotaan pitkät ripsut. Joka kerta kuin ku-
Iletta heitetään, annetaan sen käydä ripsulan-

ympäri, joten muodostuu ripsut sivuille.
Päihin jätetään loimistaripsut, jotkakaikki sit-- en pöytäliinan valmiinaollessa solmitaansieviin
iolmuihin.

Hame (kuvat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11). Tämä
lame on aijottu henkilölle, jonka vyötäisten
nitta on 59 V, cm; lantioittenyli 109 cm. Tar-
'itaan 4 1/., tahi 4 3/4 metriä noin 112 cm levyistä
rangasta, sheviottia, verkaa, homespunia, flanel-
ia tahi zibeliiniä; 3/4 cm on laskettu saumanva-
"aksi. Eri kappaleet leikataankuvien 7, 8, 9ja
0 mukaan, kuvassan:o 5 annettujenmittojenmu-
;caan ja yhdistetään numerojen mukaan. Joka
5 aumaan tehdään, kuten kaavoista näkyy,laskos,
i okakäännetäännurjallepuolelle. Taakse tehdään-
lameen yläreunaan kaksi laskosta (piste ristin
läälle), katso kuva 10 (hame voi myösolla ai-
van sileä takaa). Kuvasta 11 näkyy, miten ha-
meen vasempaan sivu- ja etusaumaan asetettu
Aukko ommellaan, joko sileäksi,näkymättömillä
»ainonapeilla varustettuna, tahi käänteellä. Jos
Lame on verasta tahi paksusta sheviotista, voi
e olla ilman sisustetta. Tätä mallia voi myös
yhennettynä käyttää lyhyeitä hameita valmis-
aessa. (Ktso kuva 6.) Tasku tehdään oikean

1 ivu- ja etusauman väliin.
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(kuvat 12 ja 13 sekä valmiiksileikatutkaavat).
Tarvitaan 1 metri 75 cm sinistä sheviottia tahi
kotona kudottua puolivillaistakangasta. Ennen-
kuin etukappaleita leikataan, ommellaan kumpai-
seenkin 5 hienoa laskosta. Sitten leikataaneri
..kappaleet valmiiksileikattujenkaavojen mukaan.
1) etukappale, jonka koko pituus edestä on36 cm,
sivusta 36 cm, alareunan leveys 30 cm; 2) selkä-
kappale, yhdestä palasesta, koko pituus 50 cm,
sivusta 36 cm, alareunan leveys 26 cm; 3)hiha, jo-
hon alahihan yläreuna onpisteviivallamerkitty;
4) iso kauluksen puolisko; 5) rekon puolisko. Hi-
»hojen alareunat poimutellaanjavarustetaan4 cm
leveillä, 18 cm pitkillä kaulureilla. Eekko om-
mellaan kiinni oikean etukappaleen reunaan ja
napitetaan vasempaan etukappaleeseennäkymät-
tömillä napeilla. Itse puku napitetaan edestä
samoin näkymättömillänapeilla. Kaulukseen,hi-
hoihin, vyöhön,taskuun jaalareunaanommellaan
koneella pistoja.

Kirjaimiakukkakoristeilla(kuvan:o 14).
H. S. ruiskukilla. Kukat ommellaan sinisellä sil-
killä, täyteompelua, lehdet samaten vihreällä.
Kirjaimet sinisellä. M. G. harakankukilla elipäi-
vänkakkaroilla. Kukat valkealla, (myöskin kel-
taisella),keskipaikka kukkaa keltaisella. Jos om-
pelee keltaisella kukat, voi keskipaikan ommella
ruskealla. Kukan keskustan voi myöskin tehdä
reiäksi, jonka syrjät ompelee keltaisella tai rus-
kealla. Kirjaimet keltaisella.; Ilona Jalava.

Kahvipöytäliina (kuva 15). Koristeena
stiliseerattuja mesimarjan kukkia, jotka muodos-
tavat ympyrän liinan keskelle. Pienennetyssä
mallissa näkyy 4:s osa kuosia. Ommellaan liina-
langoilla. Työn saa tilata alla olevan laskun
mukaan. Osoite: neiti I. Jalava, Albertinkatu
34, Helsinki. Liina tulee 135 -f- 135 cm suuruinen
ja voi päärmeen ommellareikäompelulla.
135 cm puolivalkaistua liinakangasta (a 1:

95 p. metri) 2: 65
Langat, 2 vyyhtiä punasta ja 14 vihreätä

a 25 p. 2 vyyhtiä 2: —
Postimaksu — :40
Piirustus ja alottaminen 4: 95

Summa 10: —
Ilona Jalava.

Pöytäliinan reunus (kuva 16) on vihe-
riästä palttinasta, johon päivänkakkarat ommel-
laan valkoisella liinalangalla. Keskelle kukkaa
ommellaanapplikatioonillaympyröitä keltaisesta
palttinasta. HilkkaFinne.

Kahvimyssy (kuva 17). Pohja tumman
ruskeanvihreä, tytönhame vihreänsininen,kasvot
ja kädet vaaleanruskeat, hiukset pronssiruskeat,
samoin kengät, sukat hameen väri, ruusut val-
keat. Parasta on käyttää verkaa, paitsi ruusui-
hin, joihin käytetään valkoista silkkiä ja kanta-
pistoja, sekä hiuksiin, joihin käytetään pronssi-
ruskeata silkkiä ja kantapistoja. Hameen pitkiin
viivoihin käytetään silkkiä ja kantapistoja;hi-
hoissa olevat viivat ovat pitkiä pistoja vihreän-
sinisestä silkistä. Myssyn sisuste on mustasta
tahi tummanharmaastavillakankaasta. Se sisus-
tetaan vanulla, molemmat osat yhdistetään, niin
että saumatkäännetään sisäänpäin (päällystä vas-
taan), päällyksen osat ommellaan samoin ja yh-
distetään sisusteeseen niin sievästi kuin suinkin.
Myssyyn ommellaannauhasolmu tahinikkeliren-
gas kantimeksi. Maggie Gripenberg.

Reformi- eli empire-puku (kuva n:o 20)
on vaalean syreenin värisestä villakankaasta, ko-
ristettu tumman sinipunertavilla samettinau-
hoilla. Pusero on kermanvärisestä villa- tahi
silkkikankaasta. Käytetään piirustettuja kaavoja
n:ssa 11, Käsitöitä 1903.

Tämän numeron kanssa jaetaan val-
miiksi leikatutpikkupojan puvun kaavat.

Käsitöitä-liitteentilaajille.
Käsitöidentoimitus tarjoo tilaisuuden niaa-

seututilaajilleen (joiden on vaikeampihankkia
tarpeita korutöihinsä kuin kaupunkilaisten), ti-
lata julaistuja, tarkalla hinnalla ja
selityksellä varustettuja käsitöitä. Tilauksetovat
tehtävät kirjeellisesti osotteella: neiti I.Jalava,
Albertinkatu 34, ja rahaliitettävä sisäänkirjoitet-
tuun kirjeeseen.

Huom.! Ainoastaan maaseudulta tulleita
kirjallisia tilauksia suoritetaan, ja ainoastaan
sellaisia, joistaonKäsitöitä-lehdessäilmoitettu,
että niitä saa tilata. Näytetilkkuja ei lähe-
tetä.

Helsinki, Suoma!. Kirj, Seuran Kirjapainon Osakeyhtiö,1904.
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