
Käsitöitä

N:10. Liite Kotiin ja Yhteiskuntaan. 1900.
Koti ja Yhteiskunta ynnä liite Käsitöitä maksaa koko vuodelta Suomessa 6 m:kkaa, Venäjällä 2 ruplaa 50 kop., puolelta vuodelta Suomessa

3 m:kkaa 50 p:niä Huom.! Koti ja Yhteiskunta yksin tilataan ainoastaan koko vuodeksi,
Suomessa 3 m:kkaa, Venäjällä 1rupi. 25 kop.

Joululahja-numero.
Naisen yöpaita(kuvat 1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11). Paitaa n:o1val-mistettaessa, leikataan eri kappaleet

kuvien 4. 5, 6, 7, 8 ja 9mukaan. Mie-
hustan etukappaleenpituus laskettuna
-f kohdasta, on 134 em, koko leveys
alareunassa 88 cm; selkäkappaleen pi-
tuus, laskettuna 2 kohdasta, on 119
cm, koko leveys alhaalta92 cm. Kaar-
tokauluksen, kaulurin ja olkapäätilkun
tulee olla kaksinkertaisesta kankaasta.Etukappaleeseen tehdään 40 cm pitkä
aukko, joka vahvistetaan5 cm leveällä
liesteellä nappejajanapinreikiä varten.Etukappaleenolkapäät poimutellaanja
kiinnitetään olkapäätilkkuun, samoin
selkäkappaleen yläreuna, jokakiinnite-
tään kaartokaulukseen. (Tämän tulee
olla yhdestä palasesta leikattu). Mie-
hustan etu- ja selkäkappaleet yhdiste-
tään, kaartokaulus jaolkapäätilkku sa-
moin, etukappaleen yläreuna poimutel-
laan ja kauluri ommellaan kiinniniin.
että risti tulee ristin päälle. Hihat
poimutellaan ylhäältä ja alhaalta, va-
rustetaan 2 cm leveällä, 26 cm pitkillä
kaulureilla ja yhdistetään paitaanniin
että piste tulee pisteenpäälle. Paidan
alareuna päärmetään 2 cm leveällä
saumalla, hihojen »uut, paidan aukko
ja kauluri koristetaan 10 cm leveillä
korkoompelu-poimutelmilla. Jos pai-
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laskokset efeafenkuin etukappale leika-
taan. Kauluri ja kaulus loikataan ku-vien 10 ja 11 mukaan. Paidan n:o 2
hihankäänteet ovat 26 cm pitkät ja10
cm leveät; noin 8 cmkäännetään'alas.
Olkapäätilkut voi jättää pois. Tämä
on englantilainen kuosi.

Pikkulapsenröijy (kuvat 12, 13,14, 15, 16). Köijy on valmistettu val-
koisesta pikeekankaasta.koristettu pit-
seillä. Etukappalepoimutellaanpistee-
seen asti ja yhdistetään välipitsillä ko-
ristettuun kaartokaulukseen. Hihat
poimutellaan ylhäältä ja alhaalta, va-
rustetaan 14 cm pitkillä, 2 cm leveilläkaulureilla, muut saumat ommellaan
ja röijy koristetaan 5 cm leveillä pit-
seillä varustetuillapoimutelmilla. Köijy
tulee sieväksi myös Äänellistä tahikir-
javasta kretonnista. Samaa mallia voi
käyttää pikkulapsen leninkiin ja pääl-
lystakkiin, jos etu-jaselkäkappaleitten
pituutta lisätään. Jos tämän mallin
mukaan valmistetaanpäällystakki, teh-
dään hihat alhaalta kapeammat,ilman
kauluria.

Pitsi (kuva 17). Luodaan 28 luo-
mussilmukkaa. 1kerros: 7 silmukkaa
jätetään virkkaamatta, 1kiinteäs. seu-
raavaan silmukkaan, sitten virkataan
neljä kertaa: ensin 5 luomuss. jasitten
1kiinteä s., jolloin aina jätetään vä-
liin 4 s. virkkaamatta. 2 kerros: 7
luomuss., 3 yhteenvirkattua pykälää,
jotka virkataan alakerroksen 5 luomus-
silmukan ympäri, neljä kertaa virka-
taan: 5 luomuss. ja 3 yhteenvirkattua
pykälää. 3 kerros: 8 luomuss., 1kiin-
teä s. alakerroksen viiden luomussil-
mukan ympäri,neljäkertaa:5 luomuss.
ja 1kiinteä s. 4 kerros virkataanku-
ten 2 kerros, sitten 1luomuss., joka
virkataan niiden luomussilmukoiden
ympäri, joiden ympäri kerroksen vii-
meinen pykäläryhmä on virkattu, 1
kaksinkertainen pykälä, 5 luomuss., 1
pykälä, joka virkataankaksinkertaiseen
pykälään. 1 kaksinkertainen pykälä,
sitten neljä kertaa: 1luomuss., joka
virkataan niiden luomussilmukoiden
ympäri, joiden ympäri kerroksen vii-
meinen pykäläryhmä on virkattu. 1



kaksinkertainen pykälä, 5 luomuss.. 1pykälä, joka virkataan kaksinker-
taiseen pykälään, 1kaksinkertainen pykälä. Sitten 1luomuss., 1kiinteä
s. sen luomussilmukan ympäri, jonka ympäri 2 kerroksen viimeinen py-
käläryhmä on virkattu. 5 kerros: viisi kertaa: 7 luomuss.. 1kiinteä s.
sen luomussilmukan ympäri, joka on lähinnä olevan pikoon vieressä,
sitten 5 kertaa: 5 luomuss.,ikiinteä s. alakerroksen 5 luomuss. ympäri.
6 kerros virkataan kuten 2 kerros. 7 kerros: neljä kertaa: 5 luomuss., 1
kiinteä s. alakerroksen 5 luomussilmukan ympäri. Sitten virkataan
alusta; jokaisen kärjen valmistuttua tulee yhdistää se edelliseen kärkeen
1kiinteällä silmukalla. Pitsi sopii yöpaitoihin. Virkattuna vahvasta lan-
gasta myös housuihin.

Kirje- tahi sanomalehtlsälllö(kuvat 18, 19, 20,21'i. Tumman
vihreästä tahi harmaasta verasta leikataan42 cm korkea ja 34 cm leveä
kappale, jonka yläosaan ommellaan applikationi-korko-ompelulla(katso
kuvia 20, 21) malli kuva 19. Kukkien lehdet leikataanappelsiini väri-
sestä verasta, sisäosa tummanruskeasta verasta, lehdet viheriästä, ja var-
ret vaaleanvihreästä verasta. Palaset liimataan tasaisesti kankaaseen

ja kiinnitetään napinreikäpistoilla; käytetään aina samanväristä silkkiä
kuin on se kukka, lehti y. m., jota ommellaan. Kukkien sisäosaan
ommellaan ruutuja keltaisella silkillä iktso kuva 21). Kun malli on
ommeltu, kiinnitetään verkakappale pahviin (siten että reunat kään-
netään pahvin yli ja yhdistetään nurjalta puolelta pitkillä pistoilla);
sitten liimataan"ohutta vähäkangasta nurjalle puolelle. Säiliön tasku
on vihreästä silkki- tahi verka-kankaasta(vaaleampaaväriä i. noin18
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em korkea. Parasta on ensin kiinnittää tasku mallikappaleeseenennen-
kuin se yhdistetään pahvipohjaan.

Keinutuoli-tahi sohvanpelte (kuvat 22, 23, 24; on tehty ve-
rasta tahi huovasta. Pohjaväri on vaaleanvihreä. Kuviot ovat tumman-
vihreät, paitsekukkien suojeluslehtijoka on valkoinen,kukkien sisä-osa
keltainen. Käyttämällä applikationi-ompelua. leikataan kuviot, kiinnite-
tään liimallaverkaan ja ommellaan kuvionväriselläsilkillä reunoja myö-
ten kankaaseen napinreikäpistoilla. Lehtien ruodit ommellaan vaalean-
vihreällä silkillä knntapistoilla (kuva 241. Jos mallia käytetään sohvan
peitteeksi, ei panna ripsuja; silloin leikataanpeitteenreunat kärjille.











larjotimiina (kuvat 25. 26) valmistetaan valkaisemattomasta palttinasta.
Kukat ommellaan valkoisella liinakorkoompelulangalla, osittain kantapistoilla, osittain
täyttämällä kukan lehtiä. Lehdet ja varret ommellaan vihreällä pesusilkillä. Kuk-
kien sisään ommellaan muutamia pistoja keltaista silkkiä. Tämän mallin voi myös
ommella punaisella puuvillalangalla valkoiseen pikeekankaaseen. Liina koristetaan
pitsillä.

Hedelmälautasliina, lasten työ (kuvat 27, 28) ommellaan punaisella puu-villalangalla valkoiseen palttinaan käyttämällä kantapistoja.
Toalettimatto, lasten työ (kuvat 29, 30) ommellaan kuten edellinen. Tähän

voi myös käyttää esim. vaaleanruskeata verkaa pohjaksi, lehtiin ja varsiin vihreätä,
kukkiin punaista silkkiä. Silloin leikataan reunat kärjille; pitsiä ei käytetä.

Matkalaukku, lasten työ, (kuvat 31, 32) voileipiä tahi pieniä kapineita var-
ten. Jaavakanava-kankaasta otetaan niin iso kappale, että siitä voi tehdä kotelon
lakkisen karamelliastian ympäri. Kankaaseen ommellaan ristipistoilla mallikuva 32,
käytetään kahta tahi kolmea eri väriä. Sitten valmistetaan kotelo, jonka toinen pää
täytyy olla avattavana; se tulee varustaa kureliesteellä ja punoksella. Kotelo asete-
taan karamelliastian ympäri, niin että kotelon avattava pää tulee astian avattavaan
päähän, ja varustetaan pienellä hihnalla. (Kuvassa näkyy satulasepällä varta vasten
teetetty hieno hihna, jossa on nikkelistä tehty kännin).

Lampputnatto (kuvat 33, 34, 35). Lautasenavulla leikataan niinsuuri pyöreä
kappale kuin halutaan vaaleanharmaasta verasta. Siihen kalkeerataan malli kuva 34
valkoisen kalkeerauspaperinavulla. Sitten ommellaan kukat vaaleanpunaisellasilkillä
tahi villakorko-ompelulangalla, käyttämällä kantapistoja. lehdet ja varret vihreällä
silkillä,kaksi häivytystä, kukkien keskelle muutamia keltaisia pistoja. Reuna kalkee-
rataan kuvan n:o 35 mukaan; millaisia pistoja käytetään, näkyy kuvasta. Reunaan
otetaan joko tumman harmaata tahi tumman vihreätä silkkiä, sisäosiin vaalean-
punaista silkkiä. Maton äärimmäiset reunat voi. jos tahtoo, leikata tavallisille kär-
jille, koska lienee jotenkin vaikeata leikata käsin kuvan n:o 35 kärjet tasaisiksi.

Lapsen töppöset (kuva 36). Varsi vuorotellen virkataan, vuorotellen kou-
kustellaan (krokas) pitkällä virkkuu- tahi koukustusneulalla. Käytetään valkoista ja
punaista villalankaa, ei aivan hienoa. Ensin luodaan 33 luomuss. (ei lasketa sitä sil-
mukkaa, joka on neulalla), valkoisesta langasta. Sitten koukustellaan 1kerros. Kou-
kustus-kerrokseen kuuluu oikeastaan 2 kerrosta, eli yksi kerros eteenpäin ja yksi ta-
kaisin. Kun alotetaan, jätetään 1s. koukustamatta, lanka vedetään seuraavan s. läpi,
jotta on 2 s. neulalla. Sitten vedetään lanka kaikkien luotujen silmukoiden läpi, jotta
neulalla on 33 s. Nyt alotetaan kerros takaisin siten, että (kääntämättä työtä) lanka
otetaan kerran neulan ympäri, neula pistetään ensimmäisen neulalla olevan silmukan
läpi ja lanka vedetään sen läpi. Sitten lanka kerran neulan ympäri, lanka vedetään
yhfaikaa kahden seuraavan neulalla olevan silmukan läpi. Täten valmistetaan
kerros loppuun asti (nim. että 2 s. yhtaikaa virkataan). Kun 33: s silmukka on
virkattu., on neulalla 1 s. Nyt otetaan valkoista lankaa. (Punaista lankaa ei
katkaista, vaan valkoista lankaa vedetään neulalla olevan silmukan läpi). Kääntä-
mättä työtä, pistetään neula seuraavaan, alakerroksessa olevaan pystysuoraan silmuk-
kaan, lanka vedetään yhfaikaa tämän ja neulalla olevan s. läpi. Täten virkataan
kaikki 33 silmukkaa. Nyt käännetään työ, viimeiseksi virkattu s. jätetään virkkaa-
matta, taaempana olevaan silmukkariviin koukustellaan 1kerros (siis1kerros eteen-
päin, 1 kerros takaisin). Kääntämättä työtä virkataan 1luomuss., sitten virkataan,
kuten äsken, 1kerros silmukoita alakerroksen pystysuoriin silmukoihin (ktso ylem-
pänä). Ennen kuin 33:npystysuoran silmukan läpi virkataan, otetaan taas valkoista
lankaa, joka vedetään yllämainitun ja seuraavan silmukan läpi yhfaikaa ja työkään-
netään. Lähinnä oleva s. jätetään virkkaamatta, sitten seuraa 1kerros koukustelua.
Kun täten on saatu 2 punaista ja 3 valkoista raitaa, koukustellaan 3:ssa punaisessa,
raidassa vaan 22 pystysuoran silmukan läpi, loput jätetään virkkaamatta; sitten työ
käännetään. Seuraavissakin varren kerroksissa ei virkata kuin 22 silmukkaa. Siten
saadaan näistä 5 ensimmäisistä raidoista töppösenjalan ensimmäinen alku. Kun on
koukusteltu 24 raitaa, on varsi valmis, jonka jälkeen se virkataan tahi ommellaanyh-
teen. Jalka. 1 kerros: punaisesta langasta virkataan oikealla puolella1pykälä en-
simmäiseen punaiseen raitaan, joka on vasemmalle jalan etukappaleesta,1luomuss.,
1pykälä seuraavaan valkoiseen raitaan j. n. e. kunnes varren joka raidassa on 1py-
kälä ja niiden välillä aina 1luomuss. Kun 19:spykälä täten on virkattu, ja lanka
on jalan etukappaleenoikealla puolella, virkataan 1luomuss. (kulmasilmukka). Sitten
virkataan 11 kiinteää s. etukappaleenoikeassa reunassa oleviin 11valkoisiin koukus-
teltuihin silmukoihin, etukappaleen päähän 7 kiinteää s. ja sen vasempaan reunaan
taas 11 kiinteää s. 2 kerros: Virkataan ainoastaan kiinteitä silmukoita, jotka vede-
tään yhfaikaa alakerroksen molempien silmukkarivien läpi. Ensimmäinen näistäkiin-
teistä silmukoista kiinnitetään pykälän yläpuolella olevaan silmukkaan. Seuraavat s.
kiinnitetään alakerroksen silmukoihin. Kun on virkattu 37 s., jätetään kulmasilmukka
virkkaamatta, sitten 11kiinteää s. oikeata sivukappalettavarten,sitten lisätään (2 s. vir-
kataan ensimmäiseen etukappaleenseitsemästä silmukasta), virkataan1s. etukappaleen
2:seen, 3:teen, 4:teen, s:teenja6:teensilmukkaan, 7:teensilmukkaan virkataan taas2s. (li-
sätään). Nyt virkataanvasempaa sivukappalettavarten11kiinteää silmukkaa. 3 kerros:
Kulmasilmukka jätetään virkkaamatta, sitten 36 kiinteää s., jolloin taas kulmas. jäte-
tään virkkaamatta. Nyt seuraa oikean sivukappaleen11 s., sitten lisätään, 6 kiinteää
s. eteenpäin, lisätään, 11 s. sivukapp. varten. Täten virkataan 12 — 14kerrosta, jolloin
joka kerroksesta 1s. jätetään takakappalettavarten (kulmasilmukoiden välillä) ja1s.
lisätään etukappaleessa(lisäyssilmukoiden välillä). Sivukappaleitten silmukoiden luku
on aina sama. Kun jalka lopetetaan,pysähdytään etukapp. keskelle, töppönenkään-
netään nurin päin, ja molemmat reunat virkataan yhteen. Katsotaan vaan ettäkulma
asetetaankulman kohdalle. Töppösensuuhun kuuluu 7 kerrosta pikoota, joka toinen
kerros punaista, joka toinen k. valkoista. Pikoiden luku suussa on oleva 18— 20.
Jos virkataan 1 pikoo varren joka raitaan, tulisi suu liian suureksi. Siksi täytyy
ensin katsoa, ettei niitä virkata liian tiheään. Pikoo-kerrokset virkataan nurjalta
puolelta seuraavasti: 1 kiinteä s. varren yläreunaan, 3 luomuss., 1kiinteä s., joka
kiinnittää edelliset 3 s. ensimmäiseen niistä, 1kiinteä s. reunaan, 3 luomuss. j. n. e.
Seuraavissa kerroksissa kiinnitetään kiinteät silmukat pikoiden välillä alakerroksen
kiinteihin silmukoihin, jotta kaikkipikoot asettuvat toinen toisensa ylitse kuten kalan
suomukset. Sen pykälärivin läpi, joka on varren ja jalan välillä, vedetään hieno pu-
nos, jonka päät ovat varustetut tupsuilla tahi pumpuloilla. Punos sidotaan edestä.
Jos lanka on hienompaa tahi karkeampaa, täytyy joko lisäämällä tahi vähentämällä
silmukoiden lukua, poiketa tästä selityksestä.

Peitekangasta (kuva 37, 38). Loimi, kolmikertaisistavalaistuista puuvilla-
langoista, luodaan tavallisen sängyn leveyteen 23—24 pasmaa leveä. Pujottaessa
pannaan 1lanka niiteen ja 2 lankaa kaiteeseen. Kaide: 12 pasmaa kyynärälle. Ku-
teeksi sopii valaistu puuvillalanka n:o 6, värillinen paksupuuvillalanka tai villainen
hieno sukkalanka.

Leninkikangasta (kuva 39). Loimi, puuvillalankoja n:o V32 kahta eri
väriä: kirsikkapunaista ja mustaa saman verran molempia, joista luodaan 6 lankaa
punaista ja 6 lankaa mustaa, kunnes on kankaalle haluttu leveys saatu. Pujottaessa
pannaan 1 lanka niiteen ja 2 lankaa kaiteeseen. Kaide: 22 pasmaa kyynärän alalle.
Kuteeksi sopii samat langat, kuin on loiminakin. Kaunista tulee myöskin, jos käyte-
tään kamelinvilla- tai teollisuusvillalankaa. Huom.! Pujotus-ohjeessa ovat punaiset
langat merkityt pienillä pyörylöilläja mustat langat pyöreillä pisteillä.

Portaat (kuvat 40, 41, ajab). Puusepällä teetetään portaat, jotka ovat 70 om
korkeat ja 45 leveät; porrastenleveys on 12cm. Sitten koristetaan ne hehkupiirustuk-
silla, malli kuva 41, a ja b.

Puserokangasta miehille (ynnä näytetilkku). Loimi: puuvillalankojan:o
V4O! joista luodaan 35 pasmaa leveä kangas seuraavassa järjestyksessä: 2 paria val-
koista, 1pari sinistä, 2 p. valkoista, 1. p. sinistä, 2 p. valkoista, 1p. sinistä, 2 p.val-
koista, 1 p. sinistä, 2 p. valkoista, 1p. sinistä, 2 p. valkoista, 1p. sinistä, 1p. pu-
naista, 1p. sinistä j. n. e. kunnes on kankaalle tarpeenmukainen leveys saatu, joka
vähintään täytyy olla yllämainittu pasmamäärä. Kangas on niinkuin näytetilkusta
helposti huomaa, ainoastaan kaksi niitistä, asetettu kuten tavallisesti,neljälle varvalle.
Pujottaissa pannaan 2 lankaa niiteen ja ne samat kaksi kaiteeseen. Kaide: 28 pas-
maa kyynärälle. Kuteeksi käytetään samaa lankaa kuin on loimenakin. Kuteen tulee
olla kaksin puolattua.

Helsingissä, Suomal. Kirjall.Seuran kirjapainon osakeyhtiö, 1900.



Suomalaisiakansallispukuja. VIII.
Muinais-suomalainen puku.
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