
Käsitöitä
1901.N:o2. 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. Huoro.! Koti ja Yhteiskunta yksin tilataan ainoastaan koko vuodeksi,

Suomessa 3 nukkaa, Venäjällä 1rupi. 25 kop.

Pöytäliinakangasta(kuvat 1ja
2). Valaistuista ja valkaisemattomista
pellavalangoista n:o 20 luodaan tar-
peenmukaisestileveä loimi seuraavassa
järjestyksessä: 64 lankaa valaistua ja
18 lankaa valkaisematonta j. n. e.

Niisiin pujotettaessa pannaankaikki
valaistut langat 1 lanka niiteen ja
kaikki valkaisemattomat langat kaksi.
Kaide sopii, joka on 16 pasmaa kyy-
närän alalle, johon valaistut langat
pujotetaan 2 lankaa piihin, mutta val-
kaisemattomat 4 lankaa. Kuteeksi
käytetään samoja lankoja kuin on loi-
menakin, ja samassa järjestyksessä.

Sievän näköistä tulee, jos valkaise-
mattomien lankojen asemesta käyte-
tään siniseksi, ruskeaksi taipunaiseksi
värjätyitä pellavalankoja. Jos näitä
limoja tahdotaan kahvipöytäliinoina
käyttää, niin sopii jo kutoessa jättää
ripsut joka sivulle tai, josniin haluaa,
perästäpäin ne neulalla panna.

Huom.! Loimilangat ovat nliisteröi-
tävät" vetelällä vehnäjauhovellillä ja
kuivattavatennenkuin kehille pannaan.

Puserokangasta (kuva 3 ynnä
näytetilkku). Loimi puuvillalankaan:o
2/i0luotuna seuraavassa järjestyksessä:
20 paria vaalean punaista, 1pari val-
koista, 1pari sinistä, 2 paria valkoista,
2 paria sinistä, 2paria valkoista,1pari
sinistä, 1pari valkoista, 20 paria vaa-
leanpunasta, 1pari valkoista,1pari
tummanpunaista, 2 paria valkoista,
2 paria tummanpunaista, 2 paria val-
koista, 1pari tummanpunaista, 1pari
valkoista. Luomataulu kerrataan niin
moneenkertaan että on kankaalle ha-
luttu leveys saatu, joka vähintään tar-
vitsee olla 38 pasmaa. Pujottaessa
pannaan kaksi lankaa niiteen kaikki
muut, paitsi ne kaksi paria sinistä ja
tumman punaista, jotka ovat rantojen
keskellä; ne pujotetaan kaikki neljä
lankaa samaan niiteen; kaiteeseen pu-
jotettaessa seurataan samaa järjestystä
kuin niisiinpujotettaessakin,nimittäin
että kaikki ne langat, jotka ovat sa-
massa niidessä, tulevat myös samaan
kaiteenpiin väliin. Kaide:29 pasmaa
kyynärän alalle. Pujotus-ohjeessa ovat
kaikki vaaleanpunaiset langat merki-
tyt pyöreillä pisteillä, siniset ja tum-
manpunaiset pyörylöillä ja valkoiset
vino-pisteillä.

Tytönpaita,noin 3— 5 vuotiaalle
(kuvat 4, 5, 6, 7, 8). Miehusta loika-
taan kuvan n:o 5 mukaan. Sen koko
pituus, laskettuna 4-kohdasta, on 52
cm, leveys alhaalta 29 cm, siihen las-
kettuna 9 '/j cm leveä kaista, jos kan-
kaalla on se leveys että sellaista tar-
vitaan. Hihat varustetaan vinoon lei-
katuilla liesteillä (katso pisteviivaa
hihakaavassa), joiden 'alle korko-om-
pelun reunat asetetaan. Sitten hihat
ommellaan kiinni miehustaan, joka
poimutellaan ristiin ja pisteeseen asti
ylhäällä ja varustetaan kaksinkertai-
sesta kankaasta leikatulla kaartokau-
luksella (kuvat 6ja 7). Sittenkiinni-
tetään hihat miehustaan, jolloin nu-
meroja seurataan.

Käytännöllinenhame (kuvat 9
ja 10). Suurissa kaupungeissa ovat
.naiset ruvenneet käyttämään lyhyitä
hameita, etenkin sateisina päivinä,
mutta myös muuten ulkona ollessa.
Hame, jonka mieluummin tulee olla
verasta, sheviottikankaasta,kotonaku-
dotusta villakankaasta tahi muusta
sellaisesta karkeammasta vaatteesta,
leikataan kuvassa n:o 10 annettujen
mittojen mukaan. Tasku asetetaanoi-
kean etu- ja sivusauman väliin ja va-
rustetaan 3

—
4 cm. leveälläkäänteellä.

Jos hame onhyvin paksustakankaasta,
ei sit? tarvitse sisustaa: silloin ommel-





laan reunaan useita riviä tikkipistoja. Hameen takakappaleeseentehdään
vastalaskos. Tämä malli sopii hyvin alushameisiin.

Hiha (kuvat 11, ajab.12; 13). Hihan yläosa leikataankuvan12 mu-
kaan, sekä päällys- että sisuste. Kuvann:o 13 mukaan leikataanalushihan si-
suste. Se varustetaan poimutetulla kaulurilla esim. ohuesta tummasta silkki-
tahi villakankaasta, jonka tulee peittää alushihan alaosaa pisteviivaan asti.
Alushihan yläosan päällys on 18 cm korkea, 52 cm leveä kappale jostakin
ohuesta, vaaleasta muslimi-, silkki- tahi villakankaasta,joka poimutellaanyl-
häältä ja alhaalta, jajonka alareunakiinnitetäänhihan kaulurin alle, yläreuna
yhdessä alushihan sisusteen yläreunan kanssa hihan yläosaan (katso piste-
viivaa kuvassa n:o 12), jolloin piste asetetaan pisteen ja risti ristin päälle

Hameitten pidentämiseen ja leveämmäksi muuttamiseen
annetaan kuvissa n:o 14 ja 15 ohjeita. Kaikki numerot merkitsevät sentti-
metriä. Eri kappaleet pidennetään ylhäältä, tahi varustetaan hame kaarto-
kauluksella. Molemmissa^ tapauksissa peitetään sauma muutamilla riveillä
koristenauhoja (katso kuvan:o 13).

Työpuseroon (kuva n:o 15) ommellaan kolme ryhmää hienoja las-
koksia, niiden yli neljä riviä koristenauhoja. Pusero kiinnitetään keskim-
mäisen laskosryhmän alta, tahi sivulta ja olkapäältä.

Kolme mustaa leninkiä (kuvat n:ot 19, 20, 21). Leninki n:o 19
on mustasta pehmeästä kankaasta, esim. Kashmir- tahi merinokankaasta, va-
rustettu leveällä, sileällä kaartokauluksella, joka on koristettu kapeilla,mus-tilla, kiiltävillä kivihiilikoristeilla. Liivin alaosaan on ommeltu laskoksia,
noin 2 cm leveitä, joiden välille on jätetty 4 cm. Hame on varustettu 25
cm korkealla jäykisteharsolla (marle). .Tos tahtoo, voidaankaartokaulukseen
ja alushihoihin käyttää ohutta,mustaa silkkikangasta, esim. merveilleux. Le-
ninki n:o 20 on verasta tehty. Hame on leikattu lyhyeksi jasen lieveon lei-
kattu kärjille. (Se tehdäänkoneella paitatehtaissa,sekä myösmuutamien om-
pelijattarien luona). Sisustehameen reunaanommellaan kaksileveätä,kärjille
leikattua sileää poimutelmaa, joiden päälle hame putoaa. Liivin yläosa on
muodostettukärjille leikatuista 6cm leveistä liesteistä; niille täytyy.jo lei-
kattaessa antaa ison kärjen muoto. Liivin alaosa on sivusta poimuteltu tahi
ommeltu hienoihin laskoihin. Kauluri ja hihojen käänteetovat mustasta sil-
kistä. N:o 21 on n. s. kampalanka tahi alpakkakankaasta,koristettumoiree-
nauhoilla, hienoillamustilla silkkipunoksilla janapeilla. Rekkoon,kauluriin
ja hihojen käänteisiin on käytetty ohuempaa mustaa silkkiä. Kaikki kolme
leninkiä sopivat juhlapuvuiksi. N:oon 19 ja 21 tarvitaan 5 metriä kaksi-
levyistä kangasta, n:oon 20 6 metriä verkaa. N:oon 19 tarvitaan 1J/2 m
silkkiä, n:oon20 1/2 m silkkiä, n:oon21 15 m. moireenauhoja, 2 cm leveitä,
ja 1'/i m silkkiä.

Kahvimyssy (kuvat n:o 25, 26, 27, 28) leikataan kuvan n:o 26mu-
kaan, kaksi kappaletta, vaaleanruskeasta tahi harmaasta verasta. Kuvassa
löytyvät linjat ja varjot ommellaan punaisella silkkilangalla, käyttämällä
kantapistoja. Silmä tehdään tumman keltaiseksi, varjot niiden ympäri om-
mellaan mustalla langalla. Siiven ääriviivat ommellaan tumman ruskealla
silkillä, siiven varjot vihreällä, punaisella ja sinisellä silkillä. Parasta on
leikata siipi erityisestä kappaleesta,hiukan tummemmasta kankaasta,jakiin-
nittää sen yläosa myssyynnapinreikäpistoilla;alempi osa saa olla irtonainen.
Kuvan n:o 27 mukaan leikataan punaisesta verasta heltta ja nokka, myssy
sisustetaan, osat yhdistetään, nokka ja heltta kiinnitetäänpäähän. Kuvan
n:o 28 mukaan leikataan 8 palastapunaisesta tahi vihreästä verasta, johon
ommellaan valkoisella silkillä kuvassa löytyvät linjat ja jotka sitten kiinni-
tetään myssyyn kuten kuvasta n:o 25 nähdään.

Tämän numeron mukana jaetaanSuomen KäsityönYs-
tävien toimittamia värillisiä kuosilehtiäI,kolmas (ihan uusi)
sarja.
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