
Käsitöitä

N:o3. 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.

Mattokangasta (tuvat 1ja
2). Loimi luodaankuusikutei-
sesta valkaisemattomastaka-
lastajalangasta, 470 lankaa le-
veä. Niisiinpujottaessa1lanka
niiteen ja samoin1lankakai-
teenpiin väliin. Kaide:15 tai
16 pasmaa kyynäriin alalle.
Kuteeksi käytetään kahta eri
väristä ja en vahvuistalankaa,
joista toisen, niin kutsutun
uolijakuteoix, tulee ulia aanuta
Tanfam kuin lounikin. Kuvio-
kuteeksi on sopivinta paksu
tummaksiväijättypuuvilla- tai
tappuralanka.Kutoessa onhuo-
mattava, että kun pohjakude
viriäiseenheitetään,tuleekan-
kaan nousta kuten palttinan,
se on vuoroin yksi lanka alas,
yksi ylös. Kuva-lankaa ja poh-
jalankaa heitetään vuorotellen
viriäiseen.Huom.! Niisiinpujo-
tusohjeessa on reunapujotel-
tava kolmeen kertaan samalla
tapaa. Keskustan pujotus on
vaanmerkitty puoliväliin, josta
on takasinpäinpujotettava,ku-
ten jousenkärjet viittaavat.

Puserokangasta (kuva 3 ja
näytetilkku). Loimeksi ja ku-
teeksi on otettu kutennäyte-
tilkustakin näkee, valkoisia,
vaaleanpunaisiaja vaaleansini-
siä puuvillalankoja n:o */«>"Kangas luodaan seuraavassa
järjestyksessä: 1 lanka paksu
(valkoinen)- 2 valkosta;1pak-
su: 10 valkosta; 1paksu; 2
valkosta; 1paksu; 2 valkosta;
6 sinistä; 2 valkosta; 6 sinistä;
2 valkosta; 6 sinistä; 2 val-
kosta; 1paksu; 2 valkosta; 1
paksu; 1() valkosta; 1 paksu;
2 valkosta;1paksu;2 valkosta;
6 punasta; 2 valkosta; 6 pu-
nasta; 2 valkosta; 6 punasta;
2 valkosta; 6 punasta; 2 val-kosta; 6 punasta; 2 valkosta
j. n. e. Pujottaessa pannaan
Kaikkihienotlangatperätysten
neljälle takavarvalle ja kaikki
paksut langat vuoroinkusipäi-
sellekin etumaiselle varvalle.
Tämä kangas on siis asetettu
kuudelle varvalle ja kahdek-
salle polkusimelle, joita perä-
tysten yksi kerrallaan on pol-
jettava. Polkusiennuoria sol-
miessa onkatsottavaettä tulee
alinna olevaosasitous-ohjeesta
vastaamaan etuvarpoja. Kaide:
30 pasmaa kyynärän alalle, 1
lankapiin valun.

Pikkulapsen yöpaita, avo-
nainen takaa (kuvat 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11). Kuvan n:o 6 mu-
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Mattokangasta (kuvat 1 ja
2). Loimi luodaankuusikutei-
sesta valkaisemattomasta ka-
lastajalangasta, 470 lankaa le-
veä. Niisiinpujottaessa 1lanka
niiteen ja samoin 1 lanka kai-
teen piin väliin. Kaide: 15 tai
16 pasmaa kyynärän alalle.
Kuteeksi käytetään kahta eri
väristä ja eri vahvuista lankaa,
joista toisen, niin kutsutun
poiijttKutocii, LUicti 011a, samaa
lankaa kuin loimikin. Kuvio-
kuteeksi on sopivinta paksu
tummaksi värjättypuuvilla-tai
tappuralanka.Kutoessa onhuo-
mattava, että kun pohjakude
viriäiseen heitetään, tulee kan-
kaan nousta kuten palttinan,
se on vuoroin yksi lanka alas,
yksi ylös. Kuvalankaa ja poh-
jalankaa heitetään vuorotellen
viriäiseen.Huom.! Niisiinpujo-
tusohjeessa on reuna pujotel-
tava kolmeen kertaan samalla
tapaa. Keskustan pujotus on
vaanmerkitty puoliväliin,josta
on takasinpäinpujotettava,ku-
ten jousen kärjet viittaavat.

Puserokangasta (kuva 3 ja
näytetilkku). Loimeksi ja ku-
teeksi on otettu kuten näyte-
tilkustakin näkee, valkoisia,
vaaleanpunaisiaja vaaleansini-.
siä puuvillalankoja n:o 2/iO.
Kangas luodaan seuraavassa
järjestyksessä: 1 lanka paksu
(valkoinen);2 valkosta;1pak-
su; 10 valkosta; 1 paksu; 2
valkosta; 1 paksu; 2 valkosta;
6 sinistä; 2 valkosta; 6 sinistä;
2 valkosta; 6 sinistä; 2 val-
kosta; 1paksu; 2 valkosta; 1
paksu; 10 valkosta; 1 paksu;
2 valkosta;1paksu; 2 valkosta;
6 punasta; 2 valkosta; 6 pu-
nasta; 2 valkosta; 6 punasta;
2 valkosta; 6 punasta; 2 val-
kosta; 6 punasta; 2 valkosta
j. n. e. Pujottaessa pannaan
kaikkihienotlangatperätysten
neljälle takavarvalle ja kaikki
paksut langat vuoroinkumpai-
sellekin etumaiselle varvalle.
Tämä kangas on siis asetettu
kuudelle varvalle ja kahdek-
salle polkusimelle, joita perä-
tysten yksi kerrallaan on pol-
jettava. Polkusien nuoria sol-
miessa onkatsottavaettä tulee
alinna olevaosasitous-ohjeesta
vastaamaan etuvarpoja. Kaide:
30 pasmaa kyynärän alalle, 1
lanka piin väliin.

Pikkulapsen yöpaita, avo-
nainen takaa (kuvat 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11). Kuvan n:o 6 mu-



kaan leikataan yhdestä palasesta etu-
kappale, jonka pituus on 50 cm ja le-
veys 94 cm. Kuvan n:o 7 mukaan lei-
kataan kahdesta palasesta selkäkäppale,
jonka koko pituus takana on 55 cm ja
sivusaumoista 50 cm; leveys alhaalta
47 cm. Kappaleet yhdistetään nume-
rojen mukaan, poimutellaanylhäältä ja
yhdistetään numerojen mukaan kaarto-
kaulukseen, jonka etukappale (kuva n:o
8) tulee olla j^hdestä palasesta (kuva 9
onkaartokauluksen selkäkäppale);kaar-
tokauluksen täytyy olla kaksinkertai-
sesta kankaasta. Hiha leikataan kuvan
n:o 10 mukaan, poimutellaan ylhäältä
ja alhaalta, varustetaan kaulurilla ja
poimutelmalla ja yhdistetään paitaan
siten, että hihan saumaasetetaanpaidan
etukappaleessa olevan tähden kohdalle.
Paita päärmätään alhaalta ja takaa, va-
rustetaan ylhäältäkapeallakaulurilla ja
poimutelmalla ja kiinnitetään takaa. —
Jos tahdotaan valmistaapaita n:o 5, pi-
dennetään paidan etu- ja selkäkappa-
leita ylöspäin, yläpuoli lasketaan me-
noihin laskoksiin, sitten se leikataan
kaartokauluksen(koketin) muotoon, joka
varustetaan sisusteella. Kuva 11 osoit-
taa molempia paitoja takaa.

Tytön puku (kuva 14) valmistetaan
viime numeron kanssa jaettujen tytön
leningin kaavojen mukaan, lisäämällä
liivin päällyksen leveyteen.

Esiliina (kuvat 15, 16, 17). Tarvitaan
11l2 metriä yhden metrinlevyistä kan-
gasta. Esiliina on 70 cm pitkä ja 135
cm leveä,alasauma on 6 cm leveä. Ku-
van n:o 17 mukaan leikataan kaartokau-
lus yhdestä palasesta kaksinkertaisesta
kankaasta. Siihen yhdistetään 33 cm
leveä ja yhtä korkea poimuteltu liivin
kappale, jonka poimuteltu alaosa kiin-
nitetään esiliinan vyöhön. Kaartokau-
luksen ympäri ommellaan 1l/, metriä
pitkä, 6 cm leveä poimutelma,joka ka-
penee takaa, niin että se on 1cm leveä
siinä kohdassa missä se loppuu (ktso
kuva 16). Jatkoksi kaartokaulukseen
tehdään 38 cm pitkiä,5 cm leveitäbre-
tellejä (kannikkeita), jotka napitetaan
esiliinan vyöhön.

Virkattu neliskulma, sopiva lasten
peitteeseen (kuva 26), lieneeniinyksin-
kertainen, ettfei siihen tarvita selitystä.
Jos itse neliskulmat tehdään vaalean-
sinisestä langasta ja tähteä ommellessa
käytetään kahta tahikolmeavivahdusta
pronssiväriä tahi päinvastoin, niin saa-
daan sievä peite. Peite sisustetaan sa-
tiini-, villa- tahi shertinkikankaalla, sa-
maa väriä kuin neliskulmat ovat.

Virkatut pitsit (kuvat 25 ja 27) eivät
tarvinne selitystä, koska ne ovat aivan
yksinkertaiset. N:o 25 sopii housuihin
ja paitoihin — riippuen langan hienou-
desta — ,n:o 27 uutimiin.

Pikkulapsen leninki(kuva 28) leika-
taanyöpaidankaavojenmukaan. Kaarto-
kaulukseen käytetään paidankaartokau"

luksen selkäkappaleenkaavaa.
Kahvimyssy (kuvat 29, 30, 31). Ku-

van n:o 30 mukaan leikataan kaksi kap-
paletta, kukat tulipunaisesta Äänellistä
tahi verasta, varret ja lehdet vihreästä
verasta. Nämä kuviot harsitaan kahvi-
myssyn päällykseen, jonka tulee olla
mustasta, harmaasta tahi ruskeasta kan-
kaasta, ja ommellaan kiinni napinreikä-
pistoilla. Kukkia kiinniommellessakäy-
tetään punaista lankaa, lehtiinja varsiin
vihreätä lankaa. Myssynmolemmatosat
yhdistetään, sisustetaan vanulla, reu-
nustetaan ja varustetaan kapeillaverka-
kaistaleista tehdyllä tupsulla.

Kirjelaatikko.

Hilda. Äideille sopii parhaiten röijy,
joka takaa on ruumiinmukainenjaedestä
takin- muotoinen;etukappaleet varuste-
taan erityisellävillaisella tahishertinki-sisusteella, joka leikataan samoin kuin
leningin liivin etukappaleet ja jota voi-
daan rihmata (nyörätä). Kaikki hameet
napitetaan alushiviin; sopiva alusliivin
malli löytyy Käsitöitä-lehdessän:o 12,
1898. Leninginhamettaleikatessakään-
netään sisään kangasta etu- ja sivukap-
paleitten yläreunasta, jottahamettatar-
vittaessa voidaanpidentää. Samoinalus-
hameet. Kaikkien hameidentulee olla
varustettuina pitkillä kaulureilla, joissa
onmonta hakasta ja silmustaperäkkäin,
joku tuuma välillä, niin että sitä (kau-
luria) voi tarvittaessa suurentaa. Jos
tahtoo, voi tämän sijaan tehdä alusha-
meitten sivu- ja takakappaleisiin kure-
liesteen; samoin housuihin. Pääasia on,
että hameilla ja housuilla aina on tar-
vittava leveys, ja että niiden kaulurien
päät menevät ristiin. Alusliivin sivu-kappaleita käännetään sisään ommel-
lessa, jotta sitä tarvittaessa voi suuren-
taa; samoin kaartokaulusta (hihanreikä-
puolelta). Kun tila sallii, jaetaan Kä-
sitöitä-lehdenkanssa valmiiksileikattuja
kaavoja leningin röijyyn. Äiti.





Suomalaisia kansallispukuja. V
Lapväärtin Puku
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