
Käsitöitä

1901.N:o1. Liite Kotiin ja Yhteiskuntaan.
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.

Jjgjg0 Älkää koskaan
käyttäköKäsitöitä-lehden
kanssa jaettuja valmiiksi
leikattuja kaavoja luke-
matta selityksiä niihin!

Leninki (kuvat 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7). Tämän numeronmukana
jaetut valmiiksi leikatut kaavat
ovat: 1) etukappale: 2) sivukap-
palc: 3) ensimm. selkäkappale:
4) toinen selkäkappale: 5) hiha.
Aluhihaonpisteviivoillamerkitty:
6) kauluksenpuolisko. Jos tah-
dotaan tehdä leninki n:o 1, lei-
kataan sekä sisuste että päällys
kaavojen mukaan. Jos halataan
leninki n:o 2, leikataan päällys
kuvien 3 ja 4 mukaan. Sekä
etu- että selkäkappale ovat hiu-
kan poimutellut ylhäältä ja al-
haalta. Kuva 5 osoittaa liivin
eri kappaleita. Jos hame tah-
dotaan sileäksi, tehdään se ku-
vassa 6 annettujen mittojen mu-
kaan. Laskostettu hame leika-
taan kuvassa 7 annettujen mit-
tojen mukaan. Etukappaleen
yläreunassa on kaksi lyhyttä
laskosta. Leveäänsivukappalee-
seenonpantukolme syväävasta-
laskosta. Takakappalemuodos-
taa yhden leveän syvän vasta-
laskoksen. Jos kangas on I^o
cm leveä, tarvitaan 3 '/s metriä
tänkaltaiseen hameeseen. Pol-
vien kohdalla ommellaan las-
kokset kiinni nauhaan nurjalta
puolelta. Sisustehame on sileä.
Senalareunaankiinnitetäänpääl-
lyksen leveällä saumalla varus-
tettu reuna.

Leipäkoriliina (kirvat 8 a
ja b) valmistetaan valkaisemat-
tomasta palttinakankaasta. Ku-
kat tehdään tummanpunaisiksi,
varret ja lehdet sinivihreiksi,
kaksi häivytystä. Keskuskoriste
ommellaan valkoisella liinalan-
galla, samoin reuna, johon käy-
tetään napinreikä pistoja. Muu-
ten käytetään kantapistoja.

Kahvilappu,lasten työ (ku-
vat 17, 18). Tulipunaisesta ve-
rasta leikataan kukka, varret ja
lehdet tummanruskean vihreästä
verasta kuvan n:o 18 mukaan.
Vaaleanruskeanvihreästä verasta
leikataan 15 cm leveä ja 18 cm
korkea neliskulma, johon kukka
ommellaan napinreikäpistoilla
(katso Applikationiompelua,Kä-
sitöitä n:o 10, 1900). Nelis-
kulma leikataan kärjille ja si-
sustetaanpunaisellatahiruskean
vihreällä ohuella kankaalla.

Pikkulapsen alusliivi ja
hame yhdistettyinä (kuvat
19 ja20). Hame on150 cm leveä,
60 cm pitkä, takana se onavoin-
na. Se poimutellaan ylhäältä,
jotta se on 58 cm leveä, ja yh-
distetään kuvan n:o 20 mukaan
leikattuun alusliiviin. Liiviin
tehdään sivuissa aukko, joka
reunustetaan kapealla liesteellä
(katso kuva 20). Sen läpi ve-
detään liivin päät.

Leninkikangasta (kuva 24
ja näytetilkku). Loimi luodaan
puuvillalangasta n:o 2/40 kolme-
kymmentäviisipasmaa leveäsev-





raavassa järjestyksessä, 1 lanka ruskea
ja 1lanka valkoinen niin kauvan että on
15 paria luotu, senjälkeen luodaan2 lan-
kaa sinistä 2 lankaa valkoista 4 lankaa
sinistä 2 lankaa valkoista ja 2 lankaa si-
nistä, taasen 15 paria vuorolankaavalkoi-
nen ja ruskea, sitten 2 lankaa punaista 2
lankaa valkoista 4 lankaa punaista2 lan-
kaa valkoista 2 lankaa punaista j. n. e.
kunnes on kankaalle tarpeen mukainen
leveys saatu.

Pujottaessa pannaan 2 lankaa niiteen,
mutta keskellä rantua löytyvät siniset
ja punaiset vieretysten luodutlangatpan-
naan kaikki neljä yhteen niiteen kuten
näytetilkustakin huomaa.

Kaide 27 pasmaa kyynärälle 2 lankaa
piihin, paitse ne samassa niidessä olevat
neljä lankaa, pujotetaan myös kaikki sa-
maan piihin. Kude: valkoista puuvilla-
lankaa kaksin puolattuna. Huom: pujo-
tus-ohjeessa ovat siniset japunaiset langat
merkityt pienillä pyörylöillä.

Pukukangasta miehille (kuvat 25,
26, 27, 28). Käyräviivaista kudontaa.
Loimi, puuvillalankaan:o2/3a. Värin sopii
itsekukin valita mielensä ja tilaisuuden
mukaan, mutta miellyttävännäköistäsaa-
daan jos loimeksiotetaan tumman ruunia.
Niisiin pujottaessa pannaan kaksi lankaa
joka niiteen järjestyksessä, joka pujotus-
ohjeessa on nähtävänä. Sopiva kaide on
15 pasmaa kyynärän alalle, neljä lankaa
piihin. Kuteeksi on kaunista yhteen ker-
rattu musta ja vaalean ruuni villalanka.

Pukukankaaksi miehille, kuvat 27, 28,
(täplikästäkudontaa)soveltuuvarsinhyvin
samat värit kun tässä ylhäällä on mai-
nittu kuin myöskin saman numeron lan-
koja loimeksi ja yhtä tiheä kaide.

Tämän numeron mukana jae-
taan valmiiksi leikatut naisen
leninginliivinkaavat.
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