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Pöytäliinakangasta (kuva n:o J ja näyte-
tilkku). Katsellessa myötäseuraavaapientä näy-
tetilkkua ei voi aavistaakaan, että isompanakap-
paleena, kokonaisena pöytäliinana,kangas onniin
kaunista kuinse todellakumminkinon. Varsinkin
ovat tällaiset pöytäliinat hauskan näköisiäruo-
kasaleissa, kuistikoissa,käytävissäy.m. Loimeksi
sopii joko n:o 2/36

, jota pujotetaan kaksi lankaa
niiteen, tai n:o 2/16, jota ei tarvitse pujottaakuin
yksi lanka niiteen. Siispä onkinkäytännöllisempi
ottaa viimemainittua numeroa loimilangaksi.
Kankaan luopi itsekukin niin leveän kuin ha-
luaa, riippuen tietysti myöskin kangaspuitten
ja kaiteen leveydestä, Pasmaluku loimelle, jos
lankoja n:o "/„ aijotaan käyttää, on ainoastaan 7
pasmaakuudenkymmenensenttimetrinleveydelle,
mutta jos loimiksi otetaan n:o 2/36,niin tarvitaan
14 pasmaa kuudenkymmenen senttimetrinlevey-
delle — syystä että tuota karkeampaa numeroa
täytyy pujottaa 2 lankaa niiteen ja kaksi kaitee-seen, jota vastoin toista lankaa pujotetaan ai-
noastaan yksi lanka. Sopiva kaide on 14 pasm.
kyynärän alalle. Kutoessa käytetään vuorotel-
len polkusia 1 ja 2 kaikkiasileitäpohjiakutoessa
ja polkusia 3 ja 4 kahden puolenraitaa olevaan
hammasjuovaan, jolloin vuorotellen 1punainen
ja 1 valkoinen lanka syöstään. Polkusia 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11 ja 12 käytetäänitse kuviotakutoessa.
Niinkuin jo näytetilkustakin voi nähdä, onku-
violanka kaksin puolalle pantu; kuviolangan vä-
lille on taas 2 hienoa valkoista kudelankaa hei-
tetty,niinkuin hetinäytetilkusta japolkuohjeesta
huomaa. Punainen kuviokude onn:o 2 /20,mutta
siinä käytetty valkoinen välikude n:o 2 /JO. Jo-
kaisen raidan välille on kudottava 12—15 sent-
tim. levyinen sileä pohja joko ruskeasta, keltai-
sesta tai valkoisesta langasta, miten itsekukin
haluaa ja on tilaisuudessa tekemään.

Kesämattoja (kuvat 2ja 3). Varsin miel-
lyttäviämattoja saadaan, jos loimeksi käytetään
sukkalangan vahvuista moninkertaistapuuvilla-
lankaa. Jos valitaanvärit tummanruskeata,kel-
taisenruskeata ja valkoista,niin sopivat erittäin
hyvinhuoneisiin, joissa on viheriäisetpäällystät
huonekaluissa. Kangas luodaan seuraavasti: 20
lankaa ruskeata, 4 lank. valkoista, 20 lank. kel-taista,. 4 lank. valkoista, 20 lank. ruskeata,4 lank.
valkoista, 20 lank.keltaista, 4 lank. valkoista, 20
lank. ruskeata. 720 lankaa vuoroon1lanka kel-
tainen ja 1 lanka ruskea, ja taas toiseen laitaan
samoinkuin alussakin ruskeata, valkoista jakel-
taista. Koko kankaan leveys tulee siis olemaan
952 lankaa. Pujottaessa pannaan 1lanka niiteen
ja 4 lankaa kaiteeseen. Kaide:8 pasmaakyynä-
rän alalle. Pujotusohjeessa olevat vaakasuorien
viivojen välit vastaavat aina kahta niisivartta.
Numerot vaaka- ja pystysuorien viivojen välillä
osoittavat, kuinka monta lankaa on pujotettava
samalle varsiparille,ennenkun muutetaan toiselle.
Pujottaessa on tarkoin huomattava että langat
tulevat vuoroon 1 lankayhtäväriä, toinen toista,
paitsi laidassa, jossa olevat ruskeat langat tule-
vat ensimäiselle ja toiselle varrelle ja valkoiset
ja keltaiset kolmannelle ja neljännelle. Kuteeksi
käytetään kaksin puolattua, eli, oikeammin sa-
noen,kävyttyäkolmisäikeistäjuutelankaa(Tampe-
reen pellavatehtaasta)jakolminkertaistapuuvilla-
lankaa, joita vuorotellensyöstäänviriäiseen.Joka
niin haluaa,saattaa värjätäniinhyvinjuutelangan
kuin puuvillalangankin. Polkeminen toimitetaan
samoin kuinpujotuskin, nimittäin siihen nähden
että poletaan niin moneen kertaan aina samalle
polkusparille,kunnes on — mallikuviota silmällä
pitäen — saatu tarpeellinen suuruus. Jos esi-
merkiksi poljetaan ensimäistä polkusinta ja hei-
tetään juutekude ja toiselle polkuselle puuvilla
kude, niin vaihdellaan kunnes on neljä kudetta
juutelankaa ja neljä puuvillalankaakudottu. Sit-
ten siirrytään polkusparille 3 ja 4 ja sitten sja6.
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Pöytäliinakangasta (kuva n:o 1 ja näyte-
tilkku). Katsellessamyötäseuraavaapientänäy-
tetilkkua ei voi aavistaakaan, että isompanakap-
paleena,kokonaisena pöytäliinana,kangas onniin
kaunista kuinse todellakumminkinon. Varsinkin
ovat tällaiset pöytäliinat hauskan näköisiä ruo-
kasaleissa, kuistikoissa,käytävissäy.m. Loimeksi
sopii joko n:o 2 /36

, jota pujotetaankaksi lankaa
niiteen, tai n:o 2/16

,jota ei tarvitse pujottaakuin
yksi lanka niiteen. Siispä onkinkäytännöllisempi
ottaa viimemainittua numeroa loimilangaksi.
Kankaan luopi itsekukin niin leveän kuin ha-
luaa, riippuen tietysti myöskin kangaspuitten
ja kaiteen leveydestä. Pasmaluku loimelle, jos
lankoja n:o 2/u aijotaan käyttää, on ainoastaan 7
pasmaakuudenkymmenensenttimetrinleveydelle,
mutta jos loimiksi otetaan n:o 2/36

,niin tarvitaan
14 pasmaa kuudenkymmenen senttimetrinlevey-
delle — syystä että tuota karkeampaanumeroa
täytyy pujottaa 2 lankaa niiteen ja kaksi kaitee-
seen, jota vastoin toista lankaa pujotetaan ai-
noastaan yksi lanka. Sopiva kaide on 14 pasm.
kyynärän alalle. Kutoessa käytetään vuorotel-
len polkusia 1 ja 2 kaikkiasileitäpohjiakutoessa
ja polkusia 3 ja 4 kahden puolenraitaa olevaan
hammasjuovaan, jolloin vuorotellen 1punainen
ja 1 valkoinen lanka syöstään. Polkusia 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11 ja 12 käytetäänitse kuviotakutoessa.
Niinkuin jo näytetilkustakin voi nähdä, onku-
violanka kaksin puolallepantu; kuviolangan vä-
lille on taas 2 hienoa valkoista kudelankaahei-
tetty,niinkuin hetinäytetilkustaja polkuohjeesta
huomaa. Punainen kuviokude onn:o 2/20

,mutta
siinä käytetty valkoinen välikude n:o 2/40. Jo-
kaisen raidan välille on kudottava 12—15 sent-
tim. levyinen sileä pohja joko ruskeasta, keltai-
sesta tai valkoisesta langasta, miten itsekukin
haluaa ja on tilaisuudessa tekemään.

Kesämattoja (kuvat 2ja 3). Varsin miel-
lyttäviä mattoja saadaan, jos loimeksi käytetään
sukkalangan vahvuista moninkertaistapuuvilla-
lankaa. Jos valitaanvärit tummanruskeata,kel-
taisen ruskeata ja valkoista, niin sopivat erittäin
hyvin huoneisiin, joissa on viheriäiset päällystät
huonekaluissa. Kangas luodaan seuraavasti: 20
lankaa ruskeata, 4 lank. valkoista, 20 lank. kel-
taista, 4 lank. valkoista, 20 lank. ruskeata,4 lank.
valkoista, 20 lank. keltaista, 4 lank. valkoista, 20
lank.ruskeata. 720 lankaa vuoroon1lanka kel-
tainen ja 1 lanka ruskea, ja taas toiseen laitaan
samoin kuin alussakin ruskeata, valkoista jakel-
taista. Koko kankaan leveys tulee siis olemaan
952 lankaa. Pujottaessa pannaan 1lanka niiteen
ja 4 lankaa kaiteeseen. Kaide:8 pasmaa kyynä-
rän alalle. Pujotusohjeessa olevat vaakasuorien
viivojen välit vastaavat aina kahta niisivartta.
Numerot vaaka- ja pystysuorien viivojen välillä
osoittavat, kuinka monta lankaa on pujotettava
samalle varsiparille,ennenkun muutetaan toiselle.
Pujottaessa on tarkoin huomattava että langat
tulevat vuoroon 1 lankayhtä väriä, toinen toista,
paitsi laidassa, jossa olevat ruskeat langat tule-
vat ensimäiselle ja toiselle varrelle ja valkoiset
ja keltaiset kolmannelle ja neljännelle. Kuteeksi
käytetään kaksin puolattua, eli, oikeammin sa-
noen,kävyttyäkolmisäikeistäjuutelankaa(Tampe-
reen pellavatehtaasta)jakolminkertaistapuuvilla-
lankaa, joita vuorotellensyöstäänviriäiseen. Joka
niin haluaa,saattaa värjätäniinhyvinjuutelangan
kuin puuvillalangankin. Polkeminen toimitetaan
samoin kuinpujotuskin, nimittäin siihen nähden
että poletaan niin moneen kertaan aina samalle
polkusparille,kunnes on— mallikuviota silmällä
pitäen —

saatu tarpeellinen suuruus. Jos esi-
merkiksi poljetaan ensimäistä polkusinta ja hei-
tetään juutekude ja toiselle polkuselle puuvilla-
kude, niin vaihdellaan kunnes on neljä kudetta
juutelankaa ja neljä puuvillalankaakudottu. Sit-
ten siirrytään polkusparille 3 ja 4 ja sitten 5 ja6.





Kun jokaiselle polkusparille on määrätyt kudelangat pantu, aletaan taas
polkujärjestys alusta. Näin polkemallasyntyy kolmikulmaisia kuvioita niin-
kuinmallikuviossanäkyy.

Joka'haluaa saada kuviotneliskulmaisia,käyttääpolkusparitedestakai-
sin samassa järjest3'ksessä.

Tytönyöröijy,noin 6-vuotiaalle (kuva 4 ). Valmiiksileikatut kaa-
vat ovat: 1) etukappaleen yläpuolisko: pituus edestä 40 cm., sivusta 29 pm,
alareunan leveys 30 cm.: 2) selkäkapp. yläpuolisko: pituus takaa 44 cm., si-
vusta 29 cm.; alareunan leveys 23 cm.; 3) hiha. 4) Huom.!Kaulurin puolisko
on piirustettuna Käsitöitä-lehdessä (kuva n:o 32). Tarvitaan 17j metriä 84
cm. levyistä kangasta. Etukappaleeseen ommellaan hienoja laskoksia, en-
nenkuin se leikataan. Hihat poimutellaanylhäältä ja alhaaltajavarustetaan
18 cm.pitkillä, 3 cm. leveilläkäänteillä;napinreikäliesteon 2 '/«— 3 cm. leveä.

Naisen yöpaita (kuvat 5, 6, 7, 8, 9). Tarvitaan 4 metriä84 cm.
levyistä kangasta. Kuvan n:o 6 mukaan leikataan miehustan etukappale,
kuvan n:o 7 mukaan selkäkappale,johon ommellaanlaskoksia ennenkuin se
leikataan. Etukappaleen kaartokaulukseen, kuva n:o 8, ommellaan samoin
laskoksia tahi välikorko-ompeluja ennenkuin se leikataan; se on tehtävä
kaksinkertaisesta kankaasta. Hiha, kuva n:o 9, poimutellaan ylhäältä ja
alhaalta ja varustetaan alareunassa kaulurilla jakorko-ompelupoimutelmalla.
Kaularei'än ympäri ommellaan reunakorko-ompelu,joka peitetään kapealla
korko-ompelunauhalla. Sauma, joka yhdistää kaartokauluksen miehustaan,
käännetään' samoin ulospäin(oikealle puolelle) ja peitetäänkapeallakorko-
ompelunauhalla. Paidan pituus olkapäästä laskettuna on 140 cm., alareunan
koko leveys 230 cm.

Naisen paita (kuvat 10, 11, 12, 13, 14). Tarvitaan 275 cm. 84 cm.
levyistä kangasta. Paita leikataan kuvan n:o 11 mukaan, kuvien 12 ja 13
mukaan kaulurit kaksinkertaisesta kankaasta, hiha kuvan n:o 14 mukaan.
Etu- ja selkäkappaleet poimutellaan ylhäältä ja eri kappaleet yhdistetään
numerojen mukaan. Hihojen reunaan ommellaannoin 2 cm. levyiset hihan
mukaan leikatut liesteet. Paita on 112 cm. pitkä olkapäästä laskettuna, ala-
reunankoko leveys 180 cm.

Tytönhousut, noin 5— 6 vuotiaalle (kuvat 15 ja 16). Housut leika-
taan kuvan n:o 16 mukaan; tarvitaan 90 cm. 84 cm. levyistä kangasta. Ne
poimutellaan ylhäältä ja alhaalta, varustetaan yläreunassa ja lahkeiden ala-
reunassa 2 cm. levyisillä kaulureilla; sivuihin tehdään aukot (katso kuva16),
jotka varustetaan 2 cm. levyisilläKesteillä.

Reformipukuja (kuva 17). "Vasemmalla oleva puku on mustasta
villakankaasta, koristettu verkaliesteillä, kivihiilinapeilla ja punoksilla. Oi-
kealla oleva puku on tummanvihreästä verasta, liesteet samasta kankaasta.
Viimemainitussa ovat hihat kiinnitetyt boleroliiviin, joten hameen paino
joutuu etupäässä olkapäille. Se sopii sen vuoksi hyvin työpuvuksi. Mus-
tassa puvussa on bolero-liivikiinnitetty itse leninkiin.Molemmissapuvuissa
tehdään ensim. sivukappaleet niin leveiksi, että ne muodostavat syviä
vastalaskoksia etukappaleen molemmin puolin. Vihreä puku voidaan val-
mistaa pesukankaastakin. Ylimalkaansopivat reformipuvut parhaiten opet-
tajattarille ja kirjoitustyötä harjoittaville naisille; kotiaskareissa ja ulko-
työssäne eivät ole käytännöllisiä. Niissä ovat puseroleningit parhaat.

Kapea pöytäliina, bordlöpare" (kuva 18), ommellaan erivärisillä
liinalangoillavalkoiselle palttinalle. Kukat ja lehdet täytetään, varsiinkäy-
tetään kantapistoja.

Korko-ompelulakanoihin ja tyynynpäällyksiin (kuvat 19, 20, 21).
Käytetään kiiltävää valkoista liinalankaa. Kukat ja lehdet täytetään, varret
ommellaankantapistoilla,

Kahviliina (kuvat 22 ja 23). Kuvan n:o 23 mukaan piirustetaan
lehtiä valkoiselle palttinalle tahi muulle sopivalle kankaalle. Sitten täyte-
tään pohja lehtien välilläpitkilläpistoillakäyttämällä appelsiiniväristä lan-
kaa.Lehtien juovat ommellaankantapistoilla. Hilkka Pinne.

Lasten kesäpukuja (kuva 24). Nämä ovat oikeastaan esiliinan
malleja,mutta niitä voidaanmyöskäyttää pikkulapsillekesäpuvuiksi,koska
niitä on helppo pestä ja silittää. Puvun alla pidetään valkoinen tahi vaa-
leankirjavapesukankaasta tehty röijy. Leikkipuvuiksi kuumalla säällä ovat
tällaiset puvut käytännöllisiä.

Pikaleikkaaja keittiötä varten, (kuvat 30 ja 31). Tämä kone
leikkaa erinomaisennopeasti ja helposti pinaattia,persiljaa,sipuleja,mante-
leita y. m., siinä kun on10 veistä yhfaikaatoiminnassa. Koneenkestävyyttä
takaavat kellonvieteriteräksestätehdyt veitset, ja nikkelöityinäpysyvät sen
muut osat helposti puhtaina. — Leikattavat kasvikset levitetään ohueen
kerrokseen puiselle leikkuulaudalle ja pikaleikkaajaakuletetaan sitten lujasti
painaen ja pitkin vedoin niidenyli pitkittäin ja poikittain. Sipulit leikatta-
koon ensin viipaleiksi,kuten ainakin, ja hyvä on halkaista mantelit ja kos-
tuttaa konetta vedellä niitä leikattaessa. — Koneen voi puhdistamista var-
ten avata tavalla, joka sitä seuraavasta kuvitetusta selityksestä helposti
huomataan (kuva 31).

Tämän numeron mukana jaetaan valmiiksi leikatut tytön
yöröijynkaavat.
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