
Käsitöitä

N:o12. Liite Kotiin ja Yhteiskuntaan. 1900
Koti ja Yhteiskunta ynnä liite Käsitöitä maksaa koko vuodelta Suomessa 6 orkkaa, Venäjällä 2 ruplaa 50 kop., puolelta vuodelta Suomessa

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

Muutama sana kankaidenpe-
russitouksista. Kutojille,jopa useil-
le maamme kutoma-opettajillekin 011
tietopuolinenoppi kutomataidossa vielä
vallan tuntematon. Siihen on syynä
se, ettei minkäänlaisia oppikirjoja suo-
men, eikäpä sanottavasti ruotsinkielel-
läkään, aineessa löydy. Tätä epäkoh-
taa edes hiukan korjataksemme koe-
tamme tässä vähän selittää miten kai-
killa erilaatuisilla kankailla on sään-
töjen mukaan määrätyt perusteensa.
Niinkuin tiedetään,onkankaatkokoon-
pantu kahdesta lankasarjasta: loimesta
ja kuteesta. Kuvataksemme kutouksia
käytämme paperia, joka pystysuorilla
ja vaakasuorilla viivoilla on jaettu
suorakulmaisiin neliöihin. Jokainen
kahden pystysuoran viivan väli mer-
kitsee loimilankaa ja kahden vaaka-
suoran viivan väli kudelankaa. Loimi-
ja kudelankojen keskinäinen risteily
kutsutaan sitoukseksi.

Ymmärtääksemme mallipiirustusta
tuleemeidän tietää ettäyllämainittuaris-
tikkopaperiakäyttäessä kaikkimustalla
maalilla merkityt alat osoittavatettäloi-
milanka siinä kohdenkäypikudelangan
päällitse ja kaikki merkitsemättömät,
tyhjät alat näyttävät että kudelanka
on loimilangan päällä.

Perussitouksiin nähden jaetaan kan-
kaat kolmeen eri luokkaan:palttina-
sitous, toimikos- tai vinoviivainensitous
ja seitiini- tai ntlassitous.

Palttinasitous on yksinkertaisin kai-
kista ja voidaan,tietopuolisestikatsoen,
toivnittn.n ViliJoHn yn.rrallg infttfl. Ayys*^
yleisesti kutsutaankin kaks-vartiseksi.
Useimmiten kumminkinpalttinasitouk-
sissakin käytetään vähintään neljä,
vaan myöskin useampaa vartta: sen-
kautta estyy liiallinen niisitungos var-
silla. Itse sitouksen laatu, olipa se
sitten kudottu kuinka monolla varrella
hyvänsä, tulee kumminkin aina olla
sama, se on, kankaan tulee olla niin
asetettu pujotuksen, polkusten sitomi-
sen ja polkujärjestyksen suhteen että
loimilangat jakaantuvatainoastaankah-
teen eri tapaan; siitä on seuraus että
ainoastaan kaksi polkusinta on välttä-
mättömästi tarpeellista, vaikka useam-
paakin vartta käytetään. Jos esim. en-
simmäisellä polkusella ensimmäinen,
kolmas, viides j.n. e. kaikki epälukui-
set loimilangat menevät viriäisen ala-
puolelle ja kaikki tasalukuiset loimi-
langat viriäisen yläpuolelle, niin tulee
toista polkusinta polkiessa suhde olla
päinvastainen. Malli n:o 1 näyttää
palttinasitouksen.

Toinen perussitouksista, toimikastai
vinoviivainen sitous, vaatii vähintäin
kolme vartta, mutta voidaan ajatella
melkein kuinka monella varrella hy-
vänsä. Tavallista kolmi- tai nelivar-
tista toimikasta tarkastaessa huomaa
pian että vino-viivat syntyvät siten
että jokainen uusi kudelanka jättää
yhden edelliselläkudelangallasidotuista
loimilangoistajasitoo taas yhdenuuden
loimilangan, joka edellisellä kudelan-
galla on ollut sitomaton. Kuten esim.
kolmivartisessa toimikkaassa, malli-
piirustus n:o 2, nähdään, käypi ensim-
mäinen kudelanka ensimmäisen loimi-
langan alitse ja toisen ja kolmannen
loimilangan päällitse, toinenkudelanka
käypi toisen loimilanganalitse ja en-
simmäisen ja kolmannen loimilangan
päällitse, kolmas kude käypi kolman-
nen loimilangan alitse ja ensimmäisen
ja toisen loimilangan päällitse j. n. e.
Luonnollista on etfei epäluku varsi-
määrällä voi lointa tasalukuisesti ja-
kaa, vaan täytyy aina, kuten onnähty
kolmivartisessa, yksi kolmasosa loimi-
langoista jäädä kankaan alapuolelle ja



kaksi kolmatta osaa päällyspuolelle tai päinvastoin
ja sentähden nimitetään tänlaisia toimekassitouksia
epälukuisiksi. Jos varsia on tasalukuinen määrä
esim. neljä, sopii sitouksen asettaa epälukuiseksi
tai tasalukuiseksi. Tasalukuinen sitous onkuvail-
tuna mallissa n:n 3. jossa on yhtäpaljon lointa ja
kudetta kankaan molemmilla puolin. Malli n:o 4
näyttää sitouksen, jossa onkankaanpäällyspuolella
ainoastaan neljäsosa loimista ja siis kankaan ala-
puolellakolme kertaa niinpaljon. Mallin:o5näyt-
tää saman sitouksen. vaan sillä erotuksella että
kankaan päällyspuolella on kolme neljättä osaa
loimilangoista ja alapuolella vaan yksi neljäsosa.
Sen mukaan kuin Loimi- ja kudelankaapäällyspuo-
lella tulee esiin, snnpi se nimensä. Jos loimi on
enempi vallitsevakuin kude. nimitetään sitä loimi-
toimikkaaksi eli loiiiiisilouksrksi.jos taas kude tu-
lee enemmin näkyviin, sanotaan sitä kude-toimik-
kaaksi tai kude-sitoukseksi. Kuta useammalle var-
relle kangas on jaettu, sitä heljiompi on saada le-
veämpiä jakapeampiatoimiviivojakankaaseen. Tän-
laisia sitouksia määrätessä onkumminkinhuomioon
otettava, i-ttei niin leveitä toimiviivojasäädetä ottä
kangas scukautta saadaan liian harvasyistä ja peh-
meätä.

Jos paksua villalankaa loimeksi käytetään, onsitous, joka käypi kolmen, neljän tai viidenrinnak-
kain olevan langan yli, jo kyllin leveä viivoista.
Mallit n:o 6, 7 ja 8 osoittavat sitoukset, joissa on
asetettu leveämpiä jakapeampiatoimiviivojasamaan
kankaaseen. Kaikki toimi-sitouksct, joissa viivat
käyvät vaan yhteen suuntaan, ovat pujotetut »pe-
rätysten" määrätylle varsiluvullo. Polkeminen toi-
mitetaan samassa järjestyksessä kuin on pujotettu.
Kaikki tässä kuvatut toimikas-iuallit sisältävät ai-
noastaan viiden lankasarjanja osoittavatniinmuo-
doin ainoastaan sitouksen.

Nyt _ olemme lyhyesti, ja niin sanoakseni vaan
päällisinpuolinkäsitelleetkahta ensimmäistäperus-
sitouslankaa, nimittäin palttinasitousta ja toimisi-
tousta. Kolmannestaperussitousluokasta,niinkutsu-
tusta:satiini-taiatlassitouksestatahdonmyösmuuta-
man sanan mainita.

Niinkuin palttinasitous tunnetaan ruudullisesta
pinnastaan ja toimisitous viistoviivaisesta, niin on
atlassitouksen tuntomerkki että sitouspisteet esiin-
tyvät vallan erillään toisistaan ja näyttävät juuri
kuin olisi yli koko kankaan pinnan ripotettu pie-
niä pilkkuja. Jos esim. otetaan 5-niitinen atlas-
kangas ja asetetaan siinä järjestyksessä että: en-
simmäinen kudelanka sitoo ensimmäisen loimilan-
gan, toinen kudelanka kolmannen loimilangan, kol-
mas kudelanka viidennen loimilangan, neljäs kude-
lanka toisen loimilangan ja viides kudelanka nel-
jännen loimilangan, saadaan sitous, joka mallissa
n:o 9 on nähtävänä. Tässä on ainoastaan viides
osa loimilangoista kankaan päällyspuolella näky-
vissä ja kudetta neljä kertaa niin paljon, josta
syystä nimitetään fadie-atlassiksi; loimi-atlas syntyy
siten että kaikki n_e UnmiläJ-Lgat, jotka fcude-atlafi-
sissa ovat olleet kankaan päällyspuolella, tulevat
olemaan sen alapuolella,kuten malli n:o 10 osoit-
taa. Huolimatta siitä että melkein rajaton määrä
erilaisia sitouksia löytyy, johtuvatkurilminkinkaikki
jostain tässä mainitusta perussitousluokasta. Näi-
hin johdoksiin kuuluvat säännöt tekeytyvätkuiten-
kin liian laveaksi tässä lähemmin selittää.

Leninkikangasta (kuva 11 ynnä näytetilkku).
Loimi: puuvillalankaa n:o 2/36 luodaan seuraavan
luomataulun mukaan:
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Pujottaessa pannaan keltaiset ja kaikki vaalean ruunit langat 2 joka niiteen,mutta tumman
ruunit ainoastaan yksi lanka niiteen. Kaiteeseen pujottaessa tulee kuvaraidan kohdalla panna
kolme lankaa joka piin väliin, mutta muissa kohden vaan kaksi lankaa. Sopiva kaide on 26 pas-
maa kyynärälle. Kuteeksi käytetään tumman ruunia puuvillalankaa n:o 10 tai vielä paksumpaa.

Huom.l Pujotusohjeessa ovat kaikki vaalean ruunit langat merkityt pyörylöillä, tumman-
ruunit pienillä pisteillä ja keltaiset risteillä.

Lapsen paita (kuvat 12 ja 13), noin 2— 3-vuotiaalle. Tämän numeronmukana jaetut
valmiiksi leikatut lapsen paidan kaavat ovat: 1) selkäkappaleen yläpuolisko, johon etukappaleen
kaulareikä on pisteviivoilla merkitty; 2) hihan puolisko. Selkäkappale on 41 cm. pitkä laskettuna
x-kohdasta. sekä alhaalla 23 cm. leveä. Etukappale on 39 cm. pitkä, laskettuna ■ -kohdasta, ja
alhaalta 23 cm. leveä. Kaulareijän aukko on 12 cm. pitkä. Paita leikataan yhdestä palasesta:
kaulareikä varustetaan kureliesteellä.

Esiliina (kuvat 14, 15) on .92 cm. pitkä ja 106 cm. leveä alhaalta. Tasku on 31 cm.
pitkä pisimmältä kohdalta, 14 cm. leveä alhaalta, 13 cm. pitkä lyhyimmältä kohdalta ja 4— 5 cm.
leveä ylhäältä. Liivi leikataan kuvan n:o 15 mukaan. Esiliina on valmistettu hienoraitaisesta
sinivalkoisesta kretonnista ja koristettu tummankirjavalla sinivalkoisella kretonnilla. Esiliinan,
kaulurin ja liivin liesteet ovat I'/,— 2 cm. leveät; leveämpi lieste liivin ympäri on 3 V, cm. leveä.

Pojan talvilakki (kuvat 16, 17, 18, 19 ja 35) on valmistettu mustasta kriminkankaasta.
Kuvan n:o 17 mukaan leikataan pohja, joka sisustetaan vanulla ja yhdistetään 7 cm. leveään, 56
cm. pitkään reunaan, joka myös on sisustettu vanulla. Kuvan n:o 18 mukaan leikataan koriste-
kappale, jota ei sisusteta vanulla, ainoastaan sisustekankaalla, ja kiinnitetään käänteenä lakkiin
(edestä). Kuvan n:o 19 mukaan leikataan niskakappale, joka sisustetaan vanulla ja ommellaan
kiinni lakin reunaan. Niskakappale reunustetaan nauhoilla ja sen molemmat päät yhdistetään
leuan alta napilla ja verkilöllä. Pisteviivoilla on merkitty mistä kohdasta se käännetään ylös,
kun sitä ei käytetä. Kuvasta 35 näkee tarkemmin miten lakki valmistetaan.

Tarjotinliina(kuvat 20, 21) on valmistettu valkoisesta pikeekankaasta. Malli ommellaan
punaisella korko-ompelulangalla käyttämällä kantapistoja. *

Jakkara (kuvat 22, 23, 24). Tähän voi käyttää verka- tahinukkakankaan(plysch)-tähteitä.
Kuvan n:o 23 mukaan leikataan 6 kappaletta jakkaran yläosaa varten, kuvann:o 24 mukaan 6
kappaletta sivuja varten. Kappaleet yhdistetään ompelukoneella,ensin yläosan kappaleet, sitten
sivukappaleet, jotka lopuksi kiinnitetään yläosaan. Yläosan keskelle ommellaan messinkiren^as.johon kiinnitetään niin pitkä, luja käärylanka, että se ulottuu hyvästi jakkaran pohjaan asti.
Nyt täytetään jakkara tasaisesti ja lujasti puuvanulla, lanka kiinnitetään pahvista tehtyyn pyö-
reään pohjaan, jolla on 23 cm. läpimitta, joka peitetään veralla tahi tummalla palttinalla ja yh-
distetään jakkaraan. Tässä työssäkysytään paljon huolellisuutta ja tarkkuutta. Muuten jakkara
ei saa oikeaa muotoansa.

Lasten ahtaaksi käyneitä pukuja suurennetaan parhaitenkäyttämällä vinoon leikat-
tuja koristeliesteitä toisen värisestä kankaasta (kuvat 32, 33, 34).

Kuinka kuluneita kudottuja villasukkiavoi käyttää (kuvat 36 ja37). Kahdesta
parista kuluneita sukkia saadaan yksi pari eheitä sukkia seuraavalla tavalla. Toisen parinkulu-
neet kantapäät ja jalanpohjat leikataan pois ja sääreen tehdään niin syvä pystysuora leikkaus,
kuin uusi kantapää on korkea, jotta saapi kaksi a-kuvion kaltaista kappaletta (kuvio d osoittaa
a-kuvion levitettynä). Sitten leikataan paperista malli jonkun sopivan sukan mukaan, ja toisen
sukkaparin eheistä kappaleista leikataan kaksi b-kuvion kaltaista palasta. (Kuvio c osoittaa b-
kuvion levitettynä.) Ensin yhdistetään a-kuvion sauma:kohdasta x-kohtaan asti, käyttämällä hie-
noja yliheittopistojanurjalla puolella. Sitten samoin b-kuvion sauma :kohdasta x-kohtaan. Nyt
asetetaanb-kuvio a-kuvion sisälle, valkoinen tähti valkoisen tähden päälle, jotta sukka saapikak-
sinkertaiset kantapäät, ja saumat (valkoisesta tähdestä varpaisiin asti ja kantapään ympäri) om-
mellaan. Kantapää-saurnoja ommeltaessa voidaan käyttää hienoja ristipistoja. Kuvio e osoittaa
sukan valmiina. Tietysti tulee sukka täten lyhyemmäksi, jonka vuoksi on parasta aina valmistaa
pienesftpiä sukkia, kuluneista sukista. Samoin voidaan sukansääristä valmistaa pikkutytön alus-
hame, siten että sääristä leikataan 7 vinoon leikattua osaa, jotka yhdistetään ompelukoneella
käyttämällä kateompelua. Saumat ja reunat koristetaan variksenpistoilla (kuva 37).

Tämän numeron kanssa jaetaan valmiiksi leikatut lapsen paidankaavat.
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