
Käsitöitä

N:o9. 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.

Miesten pukukangasta
(kuva ri:o 1). Usein kuulee
miesten valittavan, etteivät he
saa tarpeeksi paksua kangasta
pukineikseen. Tässä onnytkoe-
tettu tuota epäkohtaa parantaa
ja on tässä seuraava ohje oikein
tukevaankankaaseen.

Loimeksi käytetäään kaksi-
säistä kieränlaiseksi kerrattua
harmajaa villalankaa, josta luo-
daan 16 pasmaa leveä kangas.
Xiisiin pujotettaessa pannaan 1
lanka joka niiteen ja kaiteeseen
2 lankaa jokapiinväliin. Kaide:
12 pasmaa kyynärän alalla. Ku-
teeksi sopii paksu kertaamaton
villalanka. Kun onkangassaatu
kudotuksi, onparhaintalähettää
se johonkin verkatehtaaseenval-
mistettavaksi.

Tampereen Verkatehdas val-
mistaa erittäin hyvin tänlaista
tavaraa.

Leninkikangasta (kuva
n:o 2). Loimi luodaan 30 pas-
maa leveä puuvillalangasta n:o
2/40
, värin valitsee tietysti itse-

kukin mielensä ja tilaisuuden
mukaan. Pujotettaessa pannaan
1lanka niiteen ja 2 lankaa kai-
teeseen. Kaide 21 pasmaa kyy-
närälle. Kuteeksi sopii kotikeh-
rätty villalanka tai n. k.kameli-
lanka. Jos tahtoo kuteena käyt-
tää teollisuuslankaa tai puuvilla-
lankaa, niin on varminta valita
tiheämpi kaide.

Tytön alusliivi ja hou-
sut, noin 3—5 vuotiaalle (ku-
vat 3, 4, 5, 6, 7). Tämän nu-
meron mukana jaetut valmiiksi
leikatut kaavat ovat: 1) alusiii-
rin etukappaleen yläosa: 2)
elvkapp. alaosa; 3) etukapp.
kiiiirtokaulus: 4) selkäkappaleen
puolisko. Tähän voi käyttää jo-
kopesu-tahivillakangasta. Kap-
paleet loikataan, selkä-, sivu- ja
olkapääsaumat ommellaan kate-
ompelulla, etukappaleen eri
osat- tavallisilla jälkipistoilla
oikealta puolelta; saumat sitten
peitetään korko-onipeluuauhalla.'Selkäkappalo varustetaan al-
haalta 4 cm leveällä liesteellä,
jotta siihen voi ommella napit
housuja varten. Samoin varus-
tetaan etukappaleet edestä 1'/_"
cm leveillä licsteillä, joihinkiin-
nitetään 4 cm leveät napin- ja
uapiureikäliestcet kaksinkertai-
sesta kankaasta. Nappien läpi
vedetään lyhyt, luja nauha,joka
kiinnitetään liostcitten väliin
(katso kuva 7). Housut loika-
taan kuvan n:o 5 mukaan, yh-
distetään merkkien mukaan,
varustetaan alhaalta kurelics-
teellä ja ylhäältä 4 cm leveällä
kaulurilla. Poimutelma, joka
kiinnitetään 16 cm alareunasta,
on 98 cm pitkä ja 9 cm leveä.
Housujen aukot sivuissa vahvis-



tetaan liesteillä. Tämä malli on
ruotsalaista alkuperää, mutta se
on Saksassa saanut kultamita-
lin Berlinin Reformipuku-näyt-
telyssä.

r Esiliina (kuvat 8, 9, 10) on
f tehty valkoisesta kankaasta ja

koristettu 5 cm leveilläpitseillä.
Itse esiliina on 83 cm leveä ja
88 cm pitkä. Liivi leikataan
kuvan n:o 10 mukaan, johon
pisteviivoilla on merkitty miten
1cm leveät, vinoon leikatutko-
riste-liesteet ommellaan; näiden
liesteiden alle kiinnitetään pitsit.
Liivi varustetaan 52 cm pitkillä
bretelleillä (olkapäänauhoilla) ja
50 cm pitkillä, 7 cm leveillä
olkapääpoimutelmilla.

Pojan esiliina (kuvat 11,
12, 13, 14) leikataan vaaleanhar-
maasta pesukankaastakuvann:o
13 mukaan. (Huom.! kaava on
lyhennetty.) Kaulus leikataan
punaisesta tahi sinisestä pesu-
kankaasta kuvann:o 14 mukaan
jareunustetaanesiliinakankaasta
leikatulla liesteellä;samastakan-
kaasta ovat ne kolme lieste-
riviä, jotka kaulusta koristavat.
Esiliinan reunaan ommellaan
kaksi riviä liesteitä kaulurikan-
kaasta.

Leipäkoriliina (kuva n:o
15). Lehdetommellaan vihreällä,
marjat punaisella silkillä. Var-
siin käytetään hiukan tummem-
paa vihreää väriä. Malli tulee
kauniimmaksi, jos lehdet jamar-
jat täytetään. Varret ja liinan
sisäreuna ommellaan kantapis-
toilla; äärimmäinen reuna om-
mellaan kielekepistoilla.

Tämän numeron muka-
na jaetaan tytön alus-
liivin valmiiksi leikatut
kaavat.
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