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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 1 rupi. 25 kop.

Drelli-kangasta pöytä- ja
pyyhinliinoiksi (kuvat 1, 2, 3,
4). »Käsitöitä" -lehdessä onjotenkin usein ollut malleja ja selitys
mutta koska
y drelli"-kankaista,
joku' lehden arvoisista tilaajoista
taasen on senlaisia pyytänyt, on
tässä nähtävänä kuusitoista-niiti-

sen pyyhinliinakankaanja kahdeksan-niitisen pöytäliinakankaanmalli, joihin molempiin myös seuraa

pujotus- ja sitous-ohjeet. Niinhyvin pö3'tä- kuin pyyhinliinakaakaatkin ovatvälttämättömästikudottavat täyspellavaiset. Jos ei
ole tilaisuutta kutoa kotikehrätyistä pellava- tai hamppu-langoista, otettakoon Tampereen pellava-

tehtaan valaistua, kertaamatonta
pellavalankaan:o 25 loimeksi. Ennen kellimistä on loimilanka liisteröitävävetelässä vehnäjauhovellissä ja kuivattava, 'siten saavat
langat enemmän kestävyyttä kuin
jos liisteröimättä käytetään. Kangas luodaan niin että —
kyynärän
"
leveydelle lasketaan 27 28 pasmaa. Sopiva kaide tässä mainittuun loimeen on 18 tai 19 pasmaa kyynärän alalle, 3 lankaa
piihin. Kuteeksi saattaa käyttää
samaa lankaa kuin on loimenakin
tai vähän hienompaa. Kutoessa
on polkujärjestys sama kuin pujotusjärjestvskin; aina vaan on silmällä pidettävä että kuviot kankaassa tulevat olemaan samat kuin
mallissakin.

Huom.! Pujotus-ohjeessa vastaavat vaakasuorien viivojen välit
aina neljää niisivartta, ja numerot
pystysuorienviivojenvälissäosoittavat kuinka monta paria loimilankaa on aina neljälle varrelle
perätysten pujotettu, ennenkuin
on muutettu toiselle varsi-ryhmälle. Kuten ohjeista näkee, on
kahdeksan-niitinendrellipujotettu
kahdelle varsi-ryhmälle ja kuusitoista-niitinen neljälle. Polkurit
ovat myösyhtäsuuriin ja yhtä moneen ryhmään jaetut kuin varretkin ja käytetään, niinkuin jo
sanottiin, samassa järjestyksessä.
Nanny Odenvall.
Pojan päällystakki, noin svuotiaalle (kuvat 5, 6, 7, 8, 9).
Tarvitaan noin 1'/» metriäleveätä

päällystakkikangasta. Kuvan n:o
6 mukaan leikataan etukappale,
joka on 65 cm pitkä, laskettuna
a-kohdasta, ja 37 cmleveä alhaalta.
Kuvan n:o 7 mukaan leikataanselkäkappale yhdestä palasesta;
pituus; G 2cm, leveys alhaalta 16
cm. Kuvan n:o 8 mukaanleikataan
hiha ja kuvan n:o 9 mukaan leveä,
pitkä kaulus, joka samalla muodostaa etukappaleen käännökset.
Kappaleet yhdistetään kirjainten
mukaan. Sisuste, joksi soveltuu
villainen satiini tahibomasee-kan-

gas, ommellaan erikseen ja pistetään, saumat sisäänpäin käännettyinä,' päällyskankaaseen, jonka
jälkeen joka sauman molemmin

puolin

yksi rivi pistoja. Takin reunoihin

pannaan 5 cm leveä palttinalieste sisusteen ja pääl-

lyksen väliin, samoinhihan suihin. Taskureijät leikataan kuvassa n:o 6 merkittyjen viivain mukaan, taskut ommellaan kiinni ja varustetaan 5— ö cm leveillä,
11 cm pitkillä taskukäänteillä. Kaulus sisustetaan
ja yhdistetään kirjainten mukaan takkiin (sisusteen
ja päällyksen väliin); kauluksen ympäri ja takin etureunaan ommellaan kapea nahkareuna. j Koristeeksi
onkäytetty punoksia. Takki on varustettu napinreikäliesteellä, joten napit jäävät piiloon.
Leninki, (kuva 13) on tumman harmaasta she\
Viot-, Jiome-spun", tahi kotona kudotusta kankaasta,
pfappiliesteeseen,kauluriin ja hihojen käänteisiin on
Aräytetty resedan-väristä verkaa,liesteeseen myöspie/niä mustia koristenappeja. Liesteen, hihan ja kaulurin reunoihin on ommeltu ensin .1 */, cm leveä musta
ja valkoinen villainen korko-ompelunauha ia sen
viereen 1 '/2 cm leveä musta samettinauha. Kaartokauluksen kärkiin, hihoihin, hameeseen ja vyöhön on
ommeltu '/, cm leveämusta villainen punous. Nappiliesteestä alaspäin ommellaankaksi 1 J /« cm leveätä
mustaa samettinauhaa. Liivi tehdään avattavaksi
liesteen ja vasemman samettinauhan' alta; kaulurin
sopii parhaiten kiinnittää takaa. Tätä pukua valmistaessa voi käyttää^ puseron ja leninginliivin kaavoja

(käsitöitä n:o 1), mutta etukappaleen leveyttä lisätään alhaalta. Etukappaleenyläosa jokopoimutellaan,
tahi ommellaan siihen noin 6 cm pitkiä laskoksia, joiden saumoihin pannaan tereitä (paspoiler) verasta,
kuten kuvasta näkyy.
Kynttiläjalkamatto, (kuva 17) on leikattu
\ vaaleanharmaan-vihreästä verasta. Malli on ommeltu
[vaaleanpunaisella silkillä (kukat), vihreällä silkillä,
jkaksi tummaa häivyt3r stä (lehdet), ja vaaleanruskealla
/silkillä (kukkien varret).
Koristekaulus, (kuva 18) on valmistettuvalkoisesta sametista, ruususolmu ohuesta valkoisesta
silkistä, punokset valkoisistasilkki- tahi kultapunouksista. Kultapimous on ommeltu (yksi rivi) kauluriin.
Aamu- ja työröijyjä, (kuva 19). Toinen
on tehty n. s. gendarmisinisestä flanellista, siinä on
laskokset ja kaartokauluksen muotoon ommeltuleveä
pitsi. Toinen on tumman kirsikkapunaisesta verasta
tahi flanellista, ja siinä on kuusi riväriä vaaleanharmaasta verasta; niiden ympärystä onkertaansa tikattu
punaisellasilkkilangalla. Samoin käänteet ja kauluri.
Oikeassa etukappaleessa tulee rivärien ohessa olla
muutamia hakasia, sillä muuten röijyei sovelluhyvin.
Roihurahi, (brasbänk), asetettavauunin eteen
(kuva 20) on 45 cm korkea, istuinlauta 34 cm leveä,
jalat koristetut hehkupiirustuksilla. Rahin päällyste
on tumman merimiessinistä verkaa,siihen on ommeltu pitkulaisia lehtikuvioita tumman kirsikanpunaisesta verasta, neliöt ovat kullankeltaisesta, kukat
vaalean harmaansinisestä verasta, reunalieste on kullankeltaistaverkaa. Käytetään applikatiooni-ompelua.
Sohvatyyny, ("kuvat 21 ja 22). Pohjaan tarvitaan harmaata samettia tahi verkaa, kaksi häivytystä. Kuvasta 21 näkyy miten kukin häivytys asetetaan tyynyn etusivuun. Sauma häivytysten välillä
peitetään"höyhenenkaltaisellamallilla(kuva 22), jonka pyöreäkeskimmäinen osa onriikinkukon-sinisestä,
loistavasta silkki- (esim. atlas) kankaasta, Sitä ympäröi
himmeä, kuparin ja vihreän värinen, */, cm levyinen
metallinkaltainenreunus elilieste, josta myöshöyhenen muut osat ommellaan. Tyynyn toiseen puoleen
ommellaan vaan yksi väri samettiajayksi höyhenkeskelle tyynyä. Tänkaltaista tyynyä eitule laittaakovaksi,vaanpehmeäksi;mieluimmintäytetään seuntuvilla,
Sanomalehti-tasku, (kuvat 23 ja 24) leikataan pahvista kuvan 11:0 24 mukaan, koristetaan hehkupiirustuksilla ja yhdistetään punouksilla.
Pikkulapsen rintatilkku, lasten työ (kuva
25). Käsitöitä-lehdenn:ossa 10 olevanmallinmukaan
leikataan tilkku, jonka alareuna tehdään suora. Siihen
sitten ommellaan kuva 25 punaisella langalla, kä}^-

'

tämällä-ristipistoja.
Työpussi, (kuva 26) on 35 cm korkea ja 30
cm leveä. Yläosa on sileästä mustasta silkistä, alaosa kuvikkaasta mustasta silkistä, leikattunakärjille;
mallin ääriviivoihin on ommeltu pieniä neliskulmaisia
mustia helmiä. Pussi sisustetaan vaaleansinisellä
silkillä; punokset ovat vaaleansiniset.
Sohvatyyny, (kuva 29) 011 ommeltu samoin,
nim. siten, että kuvikkaan satiini- tahi silkki-kankaan mallin ääriviivoja myöten on ommeltusopivan
värisillä silkkilangoilla kantapistoja. Poimutelman
tulee olla kaksinkertaisesta kankaasta.
Harjalaukku, (kuvat 30, 31 ja 34). Vaaleansiniharmaasta verasta leikataan 32 cm korkea, 15 cm
leveä pohja; tasku on 15 cm korkea ja 18 cm leveä.
Lehti tumman vihreästä verasta leikataan kuvan n:o
34 mukaan, kukat vaalean punaisesta verasta kuvan
n:o 31 mukaan. Varret tummanvihreästä verasta.
Käytetään applikatiooni-ompelua.Kukkien jkeskelle
ommellaan pari pistoa keltaista silkkiä.
Naisen^housut, (kuva 32). Tämän numeron
kanssa jaetut, valmiiksi leikatut naisten housujen
kaavat ovat: '') toisenjhhkeen puolisko, johon toinen
puolisko onpisteviivoillamerkitty;2) kaartoko/iduksen
puolisko: s) selkäkappaleen kaulurin puolisko. Kangas
pannaan kaksinkerroin ja lahje leikataan 3'hdestä
palasesta. Aukko, 18 cm pitkä, leikataanhiukan kankaan keskiviivan toiselle puolelle. Alareunan voi
tehdä hiukan kapeamman ja jättää sen ilmankauluria, jos tahtoo, tahi se poimntellaan ja varustetaan
kaulurilla. Kaartokaulus sisustetaan, sen väliin
ommellaan housujen yläreuna, joka on hiukan poimuteltu. Takakappale yhdistetään samoin. Aukko
varustetaan 5 cm leveällä liesteellä, jonka alapää
on kärjen muodossa. Tämän mallin mukaan voi
myös valmistaa avonaiset housut.
■

Tämän numeron kanssa jaetaan valmiiksi leikatut naisen housujen kaavat.

