
Käsitöitä
N:o 3 Liite Kotiin ja Yhteiskuntaan. 1902.

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.

Älkää koskaan käyttäkö
valmiiksi leikattujakaavoja
lukematta selityksiäniihin!

Naisen päällystakki (kuvat
n:o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8). Tämän

» numeron kanssa jaetut valmiiksi
leikatut kaavat ovat: ') etukappa-
leen yläpuolisko; koko pituusedestä
77 cm, leveys alhaalta 47 cm; 2)
sivukappaleen yläpuolisko; koko pi-
tuus (sivusauma)68 cm, leveys al-
haalta 20 cm: 3) selkäkappaleenylä-
puolisko; koko pituus 88 cm, le-'
veys alhaalta 20 cm: 4) hiha,johon
alahiha on pisteviivoillamerkitty.
Kauluksen puolisko ja taskunkäänne
ovat piirustettuina itse lehdessä
(kuvat 3 ja 4). Takki on tumman-
harmaasta talli mustasta verasta
tahi home-spun kankaasta. Tarvi-
taan 3 metriä 150 cm levyistäkangasta. Eri kappaleet leikataan
(ktso kuva 2). Joka tahtoo tehdä
laskokset taakse (kuva 5), leikat-
koon selkäkappaleitten alapuolet
kuvassa n:o 2 annettujen mittojen
mukaan. Muuten jätetään selkä-
kappaleitten alaosat uuki. Kaikki
saumat tikataan, muutamia pisto-
rivejä vierekkäin. Takin reuna
varustetaan 5— 8 cm leveällä palt-
tina- ia verkaliesteellä, joka tika-
taan kiinni s—B5 — 8 kertaa.' Etukap-
paleet sisustetaan osittain paltti-
nalla ja veralla (ktso knva 2),'kau-
luksen koristeeksikäytetään mus-
taa samettia,hihoihin ja takin etu-
reunaan kapeita mustia punoksia:
niitä ommellaanedestä kuvioihin.
Hihan yläreunaan ' ommellaan 5
pientä laskosta (ktso kuva n:o 2);
ne tikataan kaksi tahi kolme ker-
taa vierekkäin.Näitä kaavojavoipi
pidentää, jos niiden mukaan tah-
too valmistaasisustetuntalvitakin
tahi sadetakin. Lyhennettyinä ne
soveltuvat kevättäkin kaavoiksi.
Jos tahdotaan kaulus ja käänteet
kuva n:o 6, niin leikataan takin
etukappaleen yläosa kuvan n:o 7
ja kaulus kuvan n:o S mukaan.

Pöytäliinakangasta, 12-nii-
tistä (kuvat n:o !) ja 10). Käsit-öiiä" lehdessä onjo ennenmonta
kertaa ollut tämänlaatuisia kan-
kaita selitettyinä: onpuhuttu lan-
foista ja niiden liisteröimisestä
uin myöskaiteentihey-destäynnä

muista seikoista. Siitäpä syystä
me' tällä kertaa esitämme ainoas-
taanmallipiirustuksen,pujotuksen
ja sitousohjeen. Pujotus-ohjeessa
vaaka- ja pystysuorienviivojen vä-
lillälöytyvätnumerot osoittavat,
miten monta loimilankaparia on
pujotettava yhdelle varsiryhinälle
ennenkuin muutetaan pujotus toi-
selle. Kuten tiedetään, on tässä
laskettu neljä varttakullekin ryh-
mälle ja on tämä kangas,niinkuin
ohjeesta huomaa, jaettu kolmeen
ryhmään."

Naisen paita (kuvat 11, 12,13,
14 ja 15) leikataan kuvien 12. 13,
14 ja 15 mukaan, hihat ja mie-
luista yhdestä kappaleesta ja yh-
distetään numerojen, ja merkkien
mukaan.Suurtahuolellisuuttavaa-
ditaan välikorko-ompeluaommel-
lessa. Miehustan pituus, lasket-
tuna olkapäästä,on 110 cm, leveys
alhaalta 90 cm.

Pöytäliina(kuvat ]7 ja18) on
kermavärisestä eli vaaleankeltai-
sesta kaniinikankaasta tahi villa-
kanavakankaasta. Mallin kukkiin
on käytetty tummankirsikkapu-
naista villalankaa, lehtiin ja oksiin
tummanruohonvihreätS villalan-





kaa. Käytetään parsin-pistoja (stoppstvgn) kuten
mallista kuva 18 näkyy. Jos tämän mallin mukaan
valmistetaan kapea pöytäliina tahipiironkiliina,om-
mellaan liinan kumpaankin kapeaan reunaan mallin
kolme keskimmäistä kukkaa.

Piironkiliinamalli(kuva 19) onkäytettävän.k.
iiiutukka-eli vohvelikankaaseen. Parasta onommella
se „bulgaarialaisella"punaisellapuuvillalangalla, jota
saa ostaa korko-ompelumyymälöistä,mutta voi sii-
hen myöskäyttää tavallistapuuvillalankaa. Mallista
kuva 19 näkynee kuinka pistoja tulee pujottaa ruu-
tujen viiliin.

Tietopuolista kutomaoppia.
Kirj.Nanny Odenutall.

Johdoksia toimikassitouksista. Pygtytoimikasta (ku-
vat 34, 35, 36, 37, 38, 39). Omituinen muoto toimi-
kas- tai vinoviivaista sitousta saadaan, josyhden lan-
gan asemesta viistoon'annetaan käydä kahden, kol-
men tahi useamman yli. Tapa, jollanäitä sitouksia
laaditaan, on varsin yksinkertainen. Ensiksi on teh-
tävä tavallinen toimikassitous, niin moni-vartineu
kuin halutaan, ja siitä otetaanjoka toinen lanka tuota
uutta sitousta varten.1 Esimerkiksi on malli n:o 34,
kymmen-niitistä tavallista toimikasta, käytetty pe-
liis-sitouksena nro 35:een. Jos näitä kumpaakin si-
tousta vertailee toisiinsa, niin huomaa pian ettänro
ii., sisältää 1. 3. 5. 7. 9. loimilangat edellisestänu-
merosta. Uusi tai johdos-sitous vaatii, kuten näh-
dään, ainoastaan puolet siitä varsiluvusta, jota on
perus-sitouksessa käytetty. Malli 11:0 36, kaksitoista-
niitistä toimikasta, on käytetty perus-sitouksenan:o
37:mään. Malli 11:0 38 on perusteenamalliin 11:0 39.
Kaikkinytmainitut perussitouksetovat tasalukuiset,
ja kaikki niistä saadut johdokset sisältävät ainoas-
taan puolet perussitouksessalöytyvästä varsiluvusta.

Tämän numeronmukana jaetaanvalmiiksi
leikatut naisen päällystakin kaavat.
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