Käsitöitä
J! 6 7 ja 8.

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

Matto-kangasta (kuvat n:o 1
ja 2). Loimeksi sopii tavallinen
tappurainen matto-loimilanka tai
vielä paremmin 12- kertainen kalastajalanka. Loimen leveys luodaan tarpeenmukaiseksi, laskettuna 4 pasmaa kyynärän leveydelle.
Pujotetaan 1 lanka niiteen ja 1
lanka kaiteeseen.
Kaide: 8 pasmaa kyynärän
alalle.Kuteeksi tulee käyttääkahdenväristäkarvalankaa (esimerkiksi tummanruunia ja keltaista),jota
vuoroon, 1 lanka ruunia ja 1 lanka keltaista, syöstään viriäiseen.
Kuteeksi sopivat myöskintasaiseksi leikatut ryysykaistaleet, jos
niitä on saatavissa ja jos niitä halutaan käyttää. Niisiinpujotus, sitous- ja polkujärjestys on ohjeessa tarkoin merkittynä. Niinkuin

huomaa

on

polkujärjestys sangen

»monimutkainen", ja on sentähden

tarkoinsilmälläpidettävä että siinä
määrättyä järjestystä seurataan.
Koska kaiteen tiheys oikeastaan

riippuu kudelankojen paksuudesta

on sitä vaikea näin, niin sanoakseni,
ulkoapäin määrätä. Kutoessa kumminkin pian huomaa epäkohdan.
Jos kaide on liian tiheä, niin
eivät kudelangat voi peittää loi-

milankoja

—
—

mikä kuitenkin

on

tarpeellista ,jos taasen kaide on
liian harva, menee enempi kudetta
kun suotava olisi. Jos joku näistä epäkohdista syntyy, on otetta-

va vaadittavan tiheä kaide.

Alusvaatekangasta (kuvat
ja 4). Loimi, puuvillalankaa
n:o 2/se> luodaan 34 pasmaaleveäksi. Pujotetaan 1 lanka niiteen ia
2 lankaa kaiteeseen. Kaide: 22
pasmaa kyynärän alalle.Kude samaa tai vähän hienompaa lankaa
n:o 3

kun loimi.

Aiusiiivi (kuva 5). Tämän
numeron mukana jaetut piirustetut naisen alusliivin kaavat ovat:
1) etukappale; 2ja 3) sivukappaleet;
i, 5 ja 6) selkäkappaleet; 7) etu-

kappaleen kaartokaulus; 8) olkapääkajypale. Eri kappaleet leikataan
ja yhdistetään numerojen mukaan
siten, että saumat käännetään ulospäin ja peitetään vinoonleikatuilla

liesteillä, jotka ommellaan kiinni
»tikkipistoilla". Ken tahtoo, voi
tehdä etukappaleen sauman, etuja sivukappaleita yhdistävän sau-

sekä selkäkappaleitten keskisauman punoksilla kiinnitettäviksi. Etukappaleet varustetaan 3
cm leveillä napinreikä- ja nappiliesteillä, napinreijät ja näpit ommellaan kiinni, yläreuna poimutellaan ja yhdistetään kaartokaulukseen, sauma käännetään ulospäin
japeitetään korko-ompelunauhalla.
Kaartokauluksen tulee olla sisusman

tettu, samoin olkapääkappaleen,
jonka leveämpi pää kiinnitetään

keskimäisen selkäkappaleen yläreunaan, sen jälkeen kuin alusliivin yläreuna on reunustettu vinoon leikatullaliesteellä,joka ommellaan kiinni tikkipistoilla. Samoin reunustetaan alareuna. Liivi napitetaan olkapäillä. Alusin*
via ommellessa tulee olla hyvin
tarkka kaikissa yksityisseikoissa.
Se soveltuuparhaitensisustettuna.
Hyvä keino on, etenkin lihaville,
pitää toinen aiusiiivi yllä, kun
koettaa uutta alusliiviä.

Patariepu, lapsen työ (kuva
7). Leikataanjaava-kanavakankaasta neliöitä, johon ommellaan
pesua kestävällä puuvilla-sukka-

langalla riviä, käyttämällä tavallisia parsi- eli etupistoja.
Jos käyttää kahden tai kolmenvärisiä lankoja tulee
riepu sieväksi. .Riepu reunustetaan nauhalla ja varustetaan solmulla. Tämä työ huvittaa lapsia.
Rapu-lautasliinoja,lapsen työ (kuva 8 ja 9).
Leikataan palttinasta tahi vanhemmista rikkinäisistä
lautasliinoista noin 30 cm suuruisia (tahi suurempia)
neliöitä, joihin ommellaan kuvassa 9 löytyvä malli
punaisella korkoompelu-puuvillalangalla, käyttämällä
kantapistoja. Koska ravuista lähtevä mehu tekee rumia
pilkkuja lautasliinoihin, ovat tällaiset erityiset lautasliinat käytännölliset. Liinat päärmetään tahi tehdään
niihin pieni reikä-ompelu (katso kuva 34).
Miehen kaulus (kuvat 10, 11, 12 ja 13). Leikataan
hienosta palttina-kankaasta kaksi kappaletta kuvan n:o
11 mukaan, ja samoin kaksi kappalettakarkeastasisustepalttinasta Tätä viimemainittua tulee ensin huolellisesti liottaa kuumassa vedessä, kuivata ja silittää lankasuoraan. Hienot kappaleet harsitaan nyt huolellisesti
ja tasaisesti karkeitten kappaleitten päälle, mutta kauluksen alareunasta (napinreiän kohdalta) leikataan toisen kappaleen sisusteesta aina kulma pois, että kauluksen molemmissa kulmissa sisustus tulee olemaan
yksinkertainen. Sisustekankaan reuna harsitaan ja ommellaan tasaisesti kiinni päällykseen (katso kuva 12).
Nyt asetetaan molemmat kappaleet toinen toisensa
päälle, hieno palttinapuoli sisäänpäin, harsitaan yhteen ja ommellaan tikkipistoilla reunoja myöten,
paitse pieni osa alareunassa. Sitten tasoitetaan reunat,
kaulus käännetään, aukko ommellaan kiinni yliheittopistoilla, saumat vedetäänhuolellisesti, kaulus harsitaan
reunoja myöten ja varustetaan yltympäri kauniilla tikkipistoilla; alareunaan ommellaan kaksi riviä tikkipistoja. Kuvasta 13 näkyy miten napinreijät ommellaan.
Miehen kalvostimet (kuvat 14, 15 ja 16) valmistetaan kuten edellinen. Itse kalvostimiin otetaanyhtä
paksua sisustetta kuin kaulukseen, mutta kalvostimen kauluri on vaan kaksinkertaisesta päällyspalttinasta. Se napitetaan kiinni paidan hihan kauluriin.
Tarjotinliina (kuva 17). Kukkien ääriviivoja
ommellaan sinisellä langalla, käyttämällä kantapistoja.
Emiö ja heteet ommellaan keltaisella langalla.Lehtien
äärimmäisiä ääriviivoja voidaan ommella napinreikäpistoilla, jotta liinan reunat voidaan leikata niitä (lehtiä)
myöten. Sisimmät ääriviivat ommellaan joko napinreikä- tahi kantapistoilla. Lehtiin käytetään vihreätä lan-

kaa.

Lastenkamarin
vaatesäiliö (kuva 23). Muuan
—
äiti kertoo: puusepällä teetin vanhaan vaatesäiliöön
noin 8 —10 cm korkean reunan säiliön kahden sivun ympäri. Kolmanteen (toiseen päähän) teetin hyllyn, jonka
äärimmäiseen reunaan tehtiin leveä kahva eli pidin
pyyhinliinoja varten. Säiliön toinen pää varustettiin
rivillä puunauloja ja ylälaatikon annoin korjata niin,
että säiliön 3'läosa muodostui kaapiksi. Sitten ompelin
karkeasta palttinasta pienen matrassin, jonka täytin
kapokilla. Säiliö on valkoiseksi maalattu ja kuvasta
23 näkyy miten sitä käytetään. Vasemmalla riippuu
lämpömittari, pesusienet, pesurievut, joku lempilelu
y. m. Oikealla pyyhinliinat. Hyllyllä seisoo pesuvati
ia kannu, saippuavati y. m. Kaapissa pidetään pikkulapsen omat pyyhinliinat, pesurievut y. m. Laatikoissa
sen vaatteet. Pehmeä vähäkangas levitetään matrassin
päälle ennenkuin lapsi asetetaan sinne, sen päälle pieni
villa- tahi palttinalakana. Tiet3r sti muut lapset eivät
saa käyttää tätä vaatesäiliötä pesukaappina.

Tämän numeron kanssa jaetaan piirustetut
aluslii vin kaavat.

Alusliivin kaavat.

