
Käsitöitä

N:o6. 1901.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. Huotn.! Koti ja Yhteiskunta yksin tilataan ainoastaan koko vuodeksi,
Suomessa 3 m:kkaa, Venäjällä 1 rupi. 25 kop.

Yksinkertaista pöytäliinakangasta(kuvat
Ija 2). Varsin kaunista ja halpaa pöytäliina-
kangasta saadaan, jos loimeksiotetaanvalkais-
tuja tai valkaisemattomiapuuvillalankojan:o
'Ui ja pujotetaanniisiin pujotus-ohjeessa mää-
rätyssä järjestyksessä. Tämän kankaan pujo-
tus-ohjeessaontarkoinmerkitty kuinkamonta
lankaa on pujotettava kullekin kuvio-osalle,
niinpä on vuoroon ensimmäiselle ja toiselle,
kolmannelle ja neljännelle varvalle pujotet-
tava yhteensä 80 lankaa ennenkuin aletaan
pujotus ensimmäiselle ja kolmannelle ja toi-
selle ja neljännelle, joille taas yhteensä tulee
16 lankaa j.n. e., kuten numerot pujotus-oh-
jeen yläpuolella osoittavat. Kaide: 21 tai 22
pasmaa kyynärälle, 2 lankaa piihin. Kude:
valkoistapellava- taipuuvillalankaa. Kutoessa
poljetaan ensimmäistä ja toistapolkusinta vuo-
rotellen niin moneenkertaanettä onvastaava
kuvion leveys saatu sekä kuteelta että loi-
melta, sitten käytetään vuoroin kolmatta ja
neljättä polkusinta ja niin taas ensimmäistä
ja toista j. n. e. aina vaansilmälläpitäenkan-
kaan kuviomallia.

Koska Käsitöitä"-lehdessä on tietopuolises-
tikin kankaita käsitelty,niinonpahauska tässä
huomauttaa että ylläselitetyssäpöytäliinakan-
kaassa esiintyy palttina- jaripsi-sitousta,jotka
niin vaihdellen muodostavat kankaaseen eri
suuruisia neliöitä. Neliöittensuuruus riippuu
tietysti siitä lankaluvusta, joka on samalle
niisiryhmälle pujotettu ja samoilla polkusilla
kudottu, ennenkuin on ryhdytty toista ryh-
mää käyttämään.

Naisen lyhyt kesätakki (kuvat 4 ja5 sekä
valmiiksi leikatut kaavat). Tämän numeron
mukana jaetut valmiiksi leikatut kesätakin
kaavat ovat: 1) etukappale; 2) ensim. sivukap-
pale; 3) toinen sivukappale: 41 selkäkappale; S)
käänteen puolisko: 6) hiha. Alahiha on piste-
viivoilla merkitty. Tämän mallin mukaan val-
mistettua takkia sopii parhaiten käyttääkesä-
puseron kanssa: hame on samallaisestakan-
kaasta kuin takki, esim. tumman vihreästä
sheviotistatahi vaaleanvärisestä villakankaasta
(ktso kuva 4.) Eri kappaleet leikataan, sisus-
tetaan satiinikankaalla ja yhdistetään siten,
että sisustekankaan saumojen toinen reuna
aina peittää saumoja, jotta takki nurjaltakin
puolelta näyttää siistiltä. Käänne kiinnite-
tään risti ristin ja piste pisteen päälle (ktso
kuva 5). Tärkeä on kaulusta kiinnittäessä pi-
tää hyvin lujana etukappaleenetureunaanoin
20—30 cm. laskettunarististä olkapääsaumaan
päin, mutta taas venyttää eli vetää pitem-
mäksi etukappaleenetureunan loppuosa,noin
5cm.Samoinvedetäänpitemmäksietukappaleen
sivusauman kaarevinta osaa, noin5 cm. uuma-
viivan ylä- ja alapuolella,sekä käänteen lop-
puosaa, 5 cm. laskettuna pisteestä alaspäin,
ja selkäkappaleenyläreunaa, 3 cm. laskettuna
olkapääsaumasta. Jos näin menetellään, so-
veltuu takki paremmin. Käänteeseen, hihojen
suihin, takin alareunaan ja etukapp. etureu-
naan pannaan palttinaa satiinikankaanja pääl-
lyksen väliin. Koristeeksi käytetään joko vil-
laisia koristenauhoja tahi kapeita, vinoon lei-
kattuja liesteitä päällyskankaasta, jotka om-
mellaankiinni tikkipistoilla.Jos tämänmallin
mukaan valmistetaan syystakki, pidennetään
sitä jaetupuolivarustetaanliivikappaleilla, joi-
hin ommellaan napit ja napinreijät ja jotka
kiinnitetään etukappaleiden etureunaan, kään-
teen alle.

Tytön paita, noin 8— 10 vuotiaalle (kuvat
6, 7, 8). Tarvitaan 2 metriäkangasta, joka on
84 cm. leveä. Paita leikataan kuvan n:o 7mu-
kaan yhdestä palasesta, niin ettei olkapäissä
ole saumoja. Se on 80 cm. pitkä, laskettuna
olkapäästä, ja alareunasta 67 cm. leveä Pis-



teitten välillä oleva yläreuna poimutellaanja varus-
tetaan 74 cm. pitkällä 1'/■" cm- leveällä suoraan lei-
katulla kaulurilla. Etuosaan tehdään 12 cm. pitkä
aukko, johon ommellaan liesteet. Hihat varustetaan
3'lhäältä ia alhaalta liesteillä ja kiinnitetään risti
ristin päälle.

Esiliina (kuvat 9, 10, 11) on valmistettu puna-
valkoraitaisestakretonnistajakoristeinareunuksettoi-
sellaisesta kretonnista ja korko-ompelu-poimutelmat
bretellien ympärillä sekä esiliinan alareunassa. Tar-
vitaan 75 cm. 70 cm. levyistä kangasta. Bretellit
leikataan kuvan n:o 10 mukaan, esiliinan liivi kuvan
c:o 11 mukaan, itse esiliina on 60 cm. pitkä ja 56
cm. leveä. Esiliina poimutellaan ylhäältä, joten se
on 28 cm. leveä. Bretelleihin ommellaan 4 cm. le-
veät, 55 cm. pitkät olkapäänauhat,jotkakiinnitetään
ristiin takaa esiliinan kauluriin napeilla ja napin-
reijillä.

Kesätakki (kuva 12) valmistetaan kuten takki
n:o 4, mutta etukappaleittenleveyteenlisätään, eikä
niitä kaarreta niin paljon kuinn:ssa 4. Käänne on
ilman kärkiä.

Puuvilla-leninki (kuva 13) ontehty punaraitai-
sesta puuvillakankaasta.Pusero on varustettu olka-
päätilkuilla,käänteillä, kaulurilla ja riväreillä (reve-
rer) toisellaisestapunavalkoisestapesukankaasta.

Kretonnipuku (kuva 14). Tummansininen täp-
likäs kretonni sopiihyvintähän leninkiin, koristeeksi
Valkosia nauhoja.

Pojan housut (kuvat 25, 26) noin 3— 4 vuo-
tiaalle. Leikataan pesukankaastakuvan n:o 26 mu-
kaan kaksi kappaletta, jotka yhdistetään kateompe-
lulla numerojen mukaan. Takana on housuissa las-
kos. Yläreuna, alareunat ja aukko varustetaan 2 cm
leveillä liesteillä; aukkoon tehdään sitä paitse eri-
tyinen napinreikälieste; housujen yläreunaan napin
reikiä, jotta niitä voi kiinnittää alusliiviin.

Pieni pöytäliina tahi pö}'täkoriste (kuva 27).
Kukat ommellaan liinakankaalle sinisellä langalla,
lehdet vihreällä langalla,seuraamalla ääriviivoja ja
käyttämällä kantapistoia. Liinan ympäri tehdään
reikäompelu. Mallin pitkää syrjää voi jatkaa mie-
len mukaan, lyhyen on ajateltu muodostavanpuolet
liinan leveydestä.

Kesäpukukangasta miehille (kuva 3 ja näyte-
tilkku). Loimi puuvillalankaanro J/jo kahta eri vii-
riä. Niinkuin näytetilkusta huomaa, on siihen käy-
tetty tummanruunia ja ruuninkirjavaa. Kangas luo-
daan 50 pasmaa leveä, vuoroonneljä lankaa ruunia
ja vuoroon neljä lankaa kirjavaa. Pujottaessa pan-
naan 2 lankaa niiteen ja 4 lankaa kaiteeseen. Kaiih
20 pasmaa kyynärän alalle. Kuteeksi käytetään sa-
moja lankoja ja samassa järjestyksessäkuin loimi-
kin. Kude on kaksin puolattava. Pujotusohjeessa
ovat kirjavat langat merkityt pisteilläjaruunitpyö-
rylöillä. Polkeminen käypi perätysten, yksi polku-
sin kerrallaan alas.

V Tämän numeron mukana jaetaan valmiiksi
Keikatut naisen kesätakin kaavat.

Seur&aya numero Koti ja Yhteiskunta ynnä
Käsitöitä (nip 7 & 8) ilmestyy Elokuussa.
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