Käsitöitä.
N:o
7—8.

1904.

Liite Kotiin ja Yhteiskuntaan.

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

Naisen housut (kuva 1). Tarvitaan175 cm 84
levyistä kangasta. Eri kappaleetyhdistetään
kateompelulla. Housujen etupuoli varustetaan
kaartokauluksella, takapuoli 4 cm leveällä 56
cm pitkällä suoralla kaulurilla. Lahkeittenkaulurit ovat 3 cm leveät ja 48 cm pitkät. Housujen valmiiksi leikatut kaavat jaetaan tämän
cm

numeron kanssa.

Naisen alusliivi (kuvat 2, 3, 4) sopii kasvaville tytöille tahi myös ohueesta kankaasta
valmistettuna, esim. shertingistä, kesä-alusliiviksi.
Muutamat käyttävät sen tapaista liiviä myös
tavallisen alusliivin päällä, koska leninginliivin
vuori siten pysyy puhtaana. Kaava (kuva n:o 3)
on taitettu. Alusliivi leikataan kahdesta palasesta (ktso kuvaa n:o 4); sauma joutuu keskelle
—
taakse. Edestä liivi poimutellaan noin 7 B cm
verran alhaalta ja ylhäältä., reunat ja hihanreijät
varustetaan vinoon leikatuilla liesteillä, eteen
ommellaan napit ja napinreijät noin 5 cm leveihin kaksinkertaisiin liesteisiin. Ken tahtoo, koristaa yläreunan ja hihanreijät pitseillä.
Esiliina (kuvat 5, 6) onvalmistettu vaaleanharmaasta palttinasta tahi pikeekankaasta. Leikataan 55 cm pitkä ja 53 cm leveäkappale, jonka
sivut ja alareuna päärmätään. Yläreunaan tehdään 4 noin 2 cm ja kaksi 1cm levyistä laskosta,
reuna käännetään sisäänpäin ja kaartokaulus tikataan kiinni. Alareunaan ommellaan tumman
sinisestä tahi punaisesta palttinasta malli, kuva
6, jonka ympäriommellaan kapeapunos eli ganssi.
12 cm leveä, 72 cm pitkä poimutelma ommellaan
esiliinan alareunaan. Esiliina kiinnitetään s—B
cm leveillä päärmätyillä, esiliinakankaasta leikatuilla nauhoilla.
Valkoinen esiliina (kuvat 7, 8). Esiliina
on 90 cm pitkä, välipitsi siihen laskettuna,ja 104
cm leveä. Liivi leikataan kuvan n:o 8 mukaan
ja päärmätään, sen molemmin puolin ommellaan
38 cm pitkä välipitsi, joka jatketaan 7 cm leveillä ja 62 cm pitkillä olkapäänauhoilla esiliinakankaasta. Kuten kuvasta näkyy, on pitsin yläreuna leikattu kärjelle. Olkapäänauhanja pitsin
reuna on varustettava vinoonleikatuillaliesteillä.
Esiliinaa koristavat myös 47 cm pitkät olkapääpoimutelmat, joiden levein paikka on 7 cm. Ne
alkavat edestä 5 cm leveinä ja pyöristyvätvähitellen taakse.
Työlaukku (kuvat 13 ja 14) on 54 cm leveä (koko leveys) ja 40 cm pitkä, valmistettu
mustasta verasta ja sisustettu keltaisella silkillä.
Malli, kuva 14, on leikattu kiiltävästä mustasta
silkistä, saflianinahkasta tahi sametista ja kiinnitetty aplikatioonilla (ensin liimattukankaaseen,
sitten ommeltu kiinni napinreikäpistoillakäyttämällä keltaista silkkiä). Voidaan myös käyttää
kapeatakultapunosta kukkia kiinni ommeltaessa.
Laukku yövaatteitavarten (kuvat 15 ja
16) on (valmiina) 54 cm pitkä ja 15 cm leveä;
käänteeseen (klaff) tarvitaan 15 cm leveäkappale.
Laukun voi valmistaa java-kanavakankaasta,kongressikankaasta tahi palttinasta. Malli(kuva 16)
ommellaan kahdella värivivahduksella, sinisellä
pesusilkillä tahi liinakorko-ompelulangalla. Jos
tahdotaan monogrammi taskun keskelle, jätetään nuppu keskeltä malliapois ja monogrammi
asetetaan sen sijaan. Taskun ympäri ommellaan
vaaleansinisiä silkkinauhoja,joilla tasku myössidotaan kiinni.

Leninkikangasta lapsille (kuva 28 ja
näytetilkku). Tietysti sopii tätä kangasta muuksikin käyttää kuin vaan lasten leningeiksi, esim.
on se sievää puseroiksi aikaihmisille. Loimeksi
sopii puuvillalanka n:o 2/ 40, joka luodaan seuraavasti: 20 lankaa valkoista, 6 lankaa sinipunervaa,
6 lankaa valkoista,6 lankaa sinipunervaa,6 lankaa
valkoista, 6 lankaa sinipunervaa,j. n. e. Luomataulu kerrotaan niin monta kertaa, että tarpeenmukainen leveys on saatu. 2000 lankaa on

leveys. Niisiessä pannaan kaikki valkoiset langat 1lanka niiteen
ja kaikki värilliset langat kolme samaan niiteen. Kaiteeseen pujotetaan
valkoiset langat 2 lankaa, mutta kaikki siniset 3 lankaa. Kaide: 23 pasmaa
kyynärälle. Kude: valaistua puuvillalankaa n:o 20. Polkujärjestys on sama
kuin pujotusjärjestyskin,nimittäin: 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4,
5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, ja taas alusta alkaen.
Yöröijykangasta(kuva n:o 29). Loimi valaistua puuvillalankaan:o
2
/40 luodaan 33 pasmaa tai 2000 lankaa leveä. Niisiin pujottaessa pannaan 1
lanka joka niiteen, mutta kaiteeseen pujottaessa pannaan varsilta 1, 2, 3 ja
4 aina neljä lankaa samaan piin väliin ja varsilta 5 ja 6 vaan 2 lankaa piihin. Kaide: 18 pasmaa kyynärälle. Kude: puuvillalankaa n:o 18. Polkeminen vaan peräkkäin. En malta olla mainitsematta, että tämä kangas tulee
erinomaisen hienon näköistä.
Unkarilaisia kuoseja: 3 reunamallia, joista kahta ylimäistä voi
käyttää joko erikseen tai yhdessä, esim. käsiliinan tai piironkiliinan kumpaankin päähän ommeltavaksi. Alimmainen, kapein, sopii pienempiinkäsiriittävä

töihin.

Tämän numeron "kanssa jaetaan valmiiksi leikatut naisen
housujen kaavat sekä Kodin ja Yhteiskunnan värillisiä kuosilehtiä n:o VII, Unkarilaisia kuoseja.

KOTI JA YHTEISKUNTA ynnä KÄSITÖITÄ.

Unkarilaisia kuoseja.

