
Käsitöitä

1901.N:o10. 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.

Joululahja-numero.
Tytön päällystakki, noin 10— 12" vuotiaalle (kuvat 1, 2, 3, 4,

5, ()). Tarvitaan 2 metriä 10 cm
tummanharmaata verkaa,130 cm:n
levyistä; 6 suurta, valkoista per-
lemonappia; 25 cm valkoista,130
cm:n levyista verkaa. Kuvann:o
3 mukaan leikataan etukappa- "
leet, joiden pituus ja leveys al-
haalta nähdään kuvasta n:o 2.
Selkäkappale, yhdestä palasesta,
leikataan kuvann:o 4 mukaan;sen
pituus ja leveys alhaalta näkyy
samoin kuvasta n:o 2. Sisustekan-
kaaksi sopii lastinki. Päällyk-
sen eri kappaleet yhdistetään,
etukappaleeseen ommellaan tas-
kut ja niidenkäännökset,alareuna
varustetaan 15 cm leveällä verka-
liesteellä, sen sisusteeksi pannaan
karkeata palttinaa tahi verkaa ja
se tikataan kiinni; sivusaumat jä-
tetään 22 cm:n pituiselta auki.
Nyt yhdistetään päällykseen si-
suste, jonka saumat on käännettysisäänpäin. Hiha leikataan ku-
van n:o 5, ja kaulus kuvan n:o
(i mukaan. Alahihaan tehdään
pieni laskos (risti pisteen päälle),
ylähihan yläreunaanleikataanuur-teita,joidenreunat yhdistetääntik-
kipistoilla, jotta ne muodostavat
laskok.sia. Kauluksen ja hihojen
koristelisi käytetään valkoinenverka, siten että verka harsitaan

[ päällyksen alle, sitten ommellaan
riviä tikkipistoja aina

1 cm:n välimatkan päähän, ensin
kauluksen pituutta myöten,sitten
useimpia riviä kauluksen reunoi-
hin. Nyt leikataan varovaisesti
harmaa verka pois tikkipistorivien
väliltä, jotta muodostuu kuvassa
n:o 1 näkyvä koriste. Hihojen
koriste on s—B5

—
8 cm leveä; niiden

sivusaumat jätetään alhaaltanoin
s—B5 — 8 emn pituiselta auki. Kuvasta
n:o 3 näkyy mihinnapit asetetaan.

Pikkulapsen paita ja rinta-
tilkku (kuvat 7, 8, 9, 10). Kuvan
n:o 8 mukaan leikataanpaita,joka
takaa on 36, edestä 30 cm pitkä.
Paita tehdään takaa avattavaksi.
Etukappaleeseen leikataan aukko
ensin 4-kohdasta 4 '/2 cm suoraan
alaspäin, sitten 12 '/2 cm molem-
min puolin 3-kohdasta, kuten ku-
vasta näkyy. Edelliseenaukkoon
ommellaan välipitsi tahi korko-
ompelu, toiseen aukkoon samoin;
paidan väljä reuna poimutellaan
ja yhdistetään välipitsiin (ktso
kuva 7). Hihaan ommellaansileä;
kauluriin poimuteltu pitsi tahi
korkoompelu.

Lapsen esiliina (kuvat 11, 12,
13, 14, 15). Esiliina leikataan ku-
vassa n:o 12 annettujen mittojen
mukaan, joko tummansinisestä
tahi sinikirjavasta kretonnista.
Kaartokaulus leikataan kuvien 13
ja 14 mukaan valkoisesta pikee-
kankaasta;se onsisustettu jakoris-
tettu 1 cm leveillä Kesteillä sini-
kirjavasta kretonnista. Olkapää-
poimutelmat ovat samasta kan-
kaasta, kuin itse esiliina, ja leika-
taan kuvan n:o 15 mukaan.

\ Tytön pukuja (kuva 16).
\ Kuva osoittaa miten vanhoja
\kuluneita tytön pukuja voidaan













Pusero (Kuva n:o 17). Jos vaaleapusero onkulunut tahi likainenedestä,voi
sitä korjata siten, että kulunut reuna leikataan pois, valkoisestatahi eri värisestä
kankaasta laskostetaan sen sijaan rekonkaltainenkappale, ja pusero valmistetaan
niin että sen voipi punoa kiinni. Siihen tarvitaan metallirenkaita, joiden ympä-
rille ommellaan paksua silkkiä, ja punoksina käytetään kaupasta nykyään saata-
via leveitä silkkisiä punousnauhoja, joiden päissä on metallipuikot.

Tietopuolistakutomaoppia (teoriaa). Johdoksia palttinasitouksesta. (Ku-
vat 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26). Kuten jo ennen on mainittu, ovat palttina
ja tavallinen n. k. kaksivartinen" juuri yhtä ja samaa. Ylläolevanotsakkeenalla
selitetyt sitoukset ovat johdoksia palttina-sitouksesta.

Käsitöitä"-lehdessä n:o 5 tältä vuodelta käsiteltiin loimi- jakude-ripsiäsekä
myös sitouksia, joissa molempia yhteisesti oli käytetty. Helppo on ymmärtää että
niin yksinkertaisella sitouksella kuin palttina itsessään on, ei voi minkäänlaisia
kuvioita muodostaa,mutta käyttämällä jaaistikkaasti järjestämälläuseammanväri-
siä lankoja, syntyy niiden yhteisvaikutuksesta sangen kauniita ja miellyttäviäku-
vallisia kankaita.

Jos esim. luodaan 1lanka tumma ja yksi vaalea ja kude syöstäänsamoilla
väreillä ja samassa järjestyksessä, silmällä pitäen että aina heitetään samaa väriä
viriäiseen kuin ne loimilangat, jotka ovat viriäisen alapuolella,niin muodostuu
kankaaseenpitkin-raitoja;jos taas samanvärinen kudeheitetäänviriäiseen,kuinsen
yläpuolella olevat loimilangat. saadaan kangas poikkiraitaista.

Malli n:o 18. Loimi: 1 lanka vaalea, 1 tumma. Kude: ainoastaan yksiväri-
nen. Malli: n:o 19. Loimi: 2 lankaa vaaleaa, 2 lankaa tummaa. Kude: samat vä-
rit ja sama järjestyskuin loimikin. Malli n:o 20. Loimi: 2 lankaa vaaleaa,1 lanka
tumma. Kude: samoin. Malli n:o 21. Loimi: sama kuin edellisessäkinmallissa,
mutta kude 2 vaaaleaa, 1 tumma, .1 vaalea, 1 tumma, 2 vaaleaa j. n. e.
Malli n:o 22. Loimi sama kuin kahdessa edellisessä, mutta kude:2 lankaa
vaaleaa, 2 tummaa. Malli n:o 23. Loimi:2 lankaa vaaleaa, 1 tumma 1 vaalea,1
tumma, 2 vaaleaa j. n. e. Kude samoin. Malli 24. Loimi: 2 vaaleaa, 1 tumma,
1 vaalea, 1 tumina, 1 vaalea, 1 tumma, 2 vaaleaa j. n. e. Kude samaten kuin
loimikin. Malli n:o 25. Loimi:1 lanka tumma, 1 vaalea, 1 tumma, 1 vaalea, 1
tumma, 1 vaalea, 1 tumma, 1 vaalea, 1 tumma, I vaalea, 2 tummaa, 1 vaalea, 2
tummaa, 1 vaalea, 2 tummaa, ja niin taas vuorotellen 1 tumma ja 1 vaalea, niin
että on yhteensä kymmenen lankaa. Näin värivaikutuksesta syntyneitä malleja
vähän tarkastaessa huomaa pian että kaikissa niissä paikoin, joissa loimelta tai
kuteelta, tai molemmilta on luotu tai syöstykaksi saman väristä lankaa rinnan,
esiintyy raidan muutos, niinkuin esim. mallissa n:o 26 kääntyvät raidat aina kah-
deksan loimilangan perästä toiseen suuntaan juuri sillä kohdalla, jossa kaksi sa-
manväristä loimilankaa on rinnan. Raidat, tässä taittuvat ainoastaan loimelta,
syystä että kude on syöstymuuttamatta, vaan 1 lanka tumma ja 1 vaalea. Muka-
vuuden vuoksi on jokaisen mallin yläpuolella loimen värit tarpeenmukaisessa
järjestyksessä merkityt ja mallin oikealla sivulla kude samoin osoitettu. Väri-
vaikutus esiintyy selvemmin, jos langat eivät ole hyvinhienot. Varsinkin mies-
ten pukukankaissa on edullista käyttää kaksi lankaa samanväristä yhden ase-
mesta ja tulee silloin pujottaa kaksi lankaa niiteen ja neljä lankaa kaiteeseen.

Leninki (kuvat 27, 28). Hame tähän pukuun leikataan kuvassa n:o 28 an-
nettujen ohjeitten mukaan; etukappaleenmolempiin sivusaumojen alareunaan teh-
dään 24 cm leveä, 26 cm korkea laskos. (Ktso Käsitöitä n:o 2, kuva n:o 14).
Laskokset voi myös jättää pois, jos tahtoo. Hame tehdään etukappaleen sivu-
saumasta avattavaksi, aukko varustetaan napeilla ja napinreijillä. Sivuihin teh-
dään kaksi pientä laskosta; taakse tehdään kaksi laskosta (risti pisteen piialle),
jotka ommellaan kiinni 14 cm alaspäin.

Munapeite, lasten työ (kuva 34). Leikataan paksusta valkoisesta pikee-
kankaasta noin 20— 25 cm suuruinen neliskulma, johon ommellaan mallikuva
34 punaisella korko-ompelulangalla. Reunoihin tehdään ripsut tahi ne päärme-
tään ja niihin ommellaanpieni reikä-ompelu.

Koristehylly (kuva 35) maalataan vaalean vihreäksi. Englannissa asete-
taan usein nykyään teekalut tällaiselle hyllylle.

Tuoli ja paperivasu yhdistettyinä (kuva 36). Kuvasta näkyy miten
voi teettää tuolin, jotta se samalla on paperivasu. Tuolin istuinlauta on päällys-
tetty tummanruskealla sametilla, joka on kiinnitetty pronssin värisillä koristenau-
loilla, joita myös on käytetty jalkojen koristeeksi. Itse tuoli on vernissattu
tammiväiiseksi. Sitä voi myös koristaa hehkupiirustuksilla, jolloin samettia ei
käytetä.

Pöytäliina (kuvat 37 ja 38). Liina on valkoisestapalttinakankaasta tahi
valkoisesta huovasta. Reunaan ommellaan keltaisella silkillä malli kuva 38. Kuva
osoittaa millaisia pistoja käytetään.

Tarjotinliina (kuvat 39 ja 40). Valkoisesta pikee- tahi liinakankaasta
tahi valkaisemattomasta palttinasta leikataan itse liina. Malli kuva 40 ommel-
laan vaaleanpunaisellaja vihreälläsilkillä, käyttämälläkantapistoja. Liinanreunaan
ommellaan poimuteltupitsi, tahi korko-ompelu, tahi tehdään siihen kärkiä, jotka
ommellaan napinreikäpistoilla, käyttämällä valkoista liinalankaa. Reunan voi
myös päärmetä ja varustaa reikäompelulla.

Kapea pöytäliina,koristeeksi kahvipöydälle,valkoisen liinan päälle (ku-
vat 41 ja 42). Malli kuva 41 ommellaan vihreälläpesusilkillä liinan molempiin
päihin. Liina on valkoisesta palttinasta.

Leipäkoriliina (kuva 43), lasten työ. Liina leikataan valkoisesta pikee-
tahi muusta kankaasta, mallikuva 43 ommellaan kantapistoilla,käyttämällä mar-
joihin punaista, lehtiin ja varsiin vihreää pesusilkkiä tahi korko-ompelulankaa.
Marjat voi joko täyttää, tahi ommellaanainoastaan niidenääriviivat (ktso kuva43).

Kirjoituspöytämatto,lasten työ vkuvat 44 ja 45, a, b, c, d). Valkoisesta
verasta leikataan kuvan n:o 45 (a, b ja c) mukaankolme joutsenta, jotkaliimataan
vaalean vihreästä verasta leikattuun mattoon, ja ommellaankiinnihienoillanapin-
reikäpistoilla, käyttämällä valkoista silkkiä. Nokat leikataan tummanpunaisesta
verasta; silmiin käytetään pari pistoa mustaa silkkiä. Tummansinisestä verasta
leikataan kolme lainetta" kuvan n:o 45, d mukaan, jotka ommellaankiinni sa-
manvärisellä silkillä. Maton reunoihin voi leikata kärkiä, jos tahtoo.

Sohvatyynyliina, lasten työ(kuvat 46 ja 47). Malli kuva 47 piirustetaan
valkaisemattomastapalttinastaleikattuun 50cmnpitkään ja40 cmkorkeaankappalee-
seen. Mallin ääriviivat ja muut viivat ommellaankantapistoilla,käyttämällä val-
koista liinalankaa. Sitten viivoitetaan koko pohja pieniin ruutuihin, jotka om-
mellaan punaisella pesusilkillä. Neljä pitkää pistoa muodostaa yhden ruudun.
Reunaan jätetään 2 cm ompelematta, se päärmetään ja koristetaan valkaise-
mattomalla liinapitsillä. Tätä mallia voi myös leikata valkoisesta verasta ja om-
mella applikatiooni-ompelulla(Ktso Käsitöitä n:o 10, 1900) tummansiniselle ve-
ralle pientä pöytäliinaavarten.

Hedelmälautasliinoja, lasten työ (kuvat 48, 49, 50). Malli kuvat 49 ja
50 ommellaan kantapistoilla pieniin neliskulmiin, jotka ovat leikatut valkoisesta
palttinasta ja varustettu ripsuilla tahi reikäompelulla. Käytetään päärynään kel-
taista, lehtiin vihreää, ja marjoihin punaista pesusilkkiä tani korko-ompelulankaa.

Kapea pyötäliina (kuvat 51 ja 52). Mallin:o 52 ommellaan valkoiselle
palttinalle tahi huovalle mansikkapunaisella ja vihreällä silkillä. Kuvasta n:o
52 näkyy millaisia pistoja käytetään.

Suomai. Kirjall.Seuran kirjapainon osakeyhtiö, 1901.
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