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Käsitöitä

1902.N:o12. Liite Kotiin ja Yhteiskuntaan.
Koti ja Yhteiskunta ynnä liite Käsitöitämaksaa koko vuodelta Suomessa 6 m:kkaa, Venäjällä 2 ruplaa 50 kop., puolelta vuodelta Suomessa

3 m:kkaa 50 pmiä. Huom.! Koti ja Yhteiskunta yksin tilataan ainoastaan koko vuodeksi,
Suomessa 3 m:kkaa, Venäjällä 1rupi. 25 kop.

Puolivillaista leninki-
kangasta(kuva nro 1janäyte-
tilkku). Loimi: 11 lankaa va-
laistua nro »/ia ja yksi lanka
kolmikertaista vaaleansinistä
puuvillalankaa.Loimi luodaan
15 pasmaaleveä. Niisiinpujot-
taessa pannaan 1lankaniiteen.
Kaiteeseenmyös1lanka. Kaide
22 pasmaa kyynärälle. Pujo-
tvisohjeessa näkee että sininenlanka, jokaonmerkitty pienellä
renkaalla, on tulevaaina neljän-
nelle varrelle. Kuteeksi käy-
tetään mustaa teollisuuslankaa.

Esiliina (kuvat 4, e, 5 ja(i).
Tarvitaan V/t metriä vaaleata
ja '/., metriä tummaa satiinikan-
gasta.Esiliinatehdään60—70 cm
pitkästä suorasta kappaleesta,
jonkareunaanommellaankolme
riviä tummasta satiinistavinoon
leikattujaliesteitä. Kolmeryh-
mää hienoja laskoksia ommel-
laan pitkin päin esiliinan ylä-
puoleen. Esiliinan liivi leika-
taan kuvan nro 5, ja olkapää-
kappaleet kuvan nro6 mukaan.
Liivin yläreunaan ommellaan
tumma lieste; olkapääkappalei-
siin tehdään hienoja laskoksia
poikki päin ja reunaan ommel-
laan tumma lieste.

Tulitikkulaatikkopidin
(kuva7)ontehtyverasta:pohja
vihreänharmaasta, lehdet tum-
man vihreästä, varsi ja „kukka"
appelshninvärisestä

'
verasta.

Lehdet ja varret, ommellaan
kiinni pohjaan samanväriselläsilkillä,käyttämällänapinreikä-
pistoja. Pohjan nurjalle puo-
lellepannaanpahvia.Tulitikku-laatikkopidin kiinnitetään, ku-
ten kuvasta näkyy. Huom.!
..Kukka" muodostetaankapeiksi
leikatuista appelsiininvärisistä
verkaliesteistä.

Koristepyyhinliina (ku-
vat 8 ja 9). Jos liina teh-
däänvalkoisestapikeekankaasta
tahi liinakankaasta, ommellaan
malli punaisella puuvillalan-
galla. Jos liina on valkaisemat-
tomasta palttinasta,sopiimallia
ommellessakäyttää lehtiin,var-
siin ja kukkienalaosiinvihreätälankaa, kukkiin valkoistaliina-
lankaa ja heteisiin sekä emiin
keltaista. Käytetään kantapis-
toja.

Kahvimyssy, lasten työ
(kuvat 10, 11, 12, 13, 14). Lap-
sista on epäilemättä hauskaa
ommella kahvimyssyyn kahvi-
pannun, kerma-astian, sokeri-
astian jakupin, pullon ja lasin
kuvat. Myssyyn tarvitaan 5
kiilaa. Hienoon kahvimyssyyn
tehdään kiilat tuminankirsikka-
pnnaisesta verasta, astiat om-
mellaan kultarihmalla tahikul-
lanvärisellä silkillä, lehdet ja
oksat vaalean ruskealla silkillä.

Tämännumeron mukana
jaetaan Suomen Käsityön
Ystävien toimittamia vä-
rillisiäkuosilehtiä VIII.
Sattuneista syistä ei jaeta

näytetilkkua tämän numeron
mukana.
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