
Käsitöitä

N:o7 ja 8. 1902.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. Hiiom.l Koti ja Yhteiskunta yksin tilataan ainoastaan koko vuodeksi,

Suomessa 3 m:kkaa, Venäjällä 1rupi. 25 kop.

Naisen yöpaita (kuvat 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12).
Tarvitaan 4 metriä 84 cm le-
vyistä kangasta. Paita on 136
cm pitkä ja 184cm leveä. Etu-
kappaleen kaava, kuva 6, pan-
naan kaksinkertaiseksi taite-
tulle kankaalle, jotta etukap-
pale tulee leikatuksi yhdestä
palasesta; tarvittaessa käyte-
tään kiiloja. Samoin leikataan
selkäkappale. Kun etukappa-
leeseen on ommeltu laskoksia,
tulee rintaleveydenolla 39 cm.
Kaulareikä leikataankuvan nro
9 mukaan (1-kohta 1-kohdan
päälle, risti ristin päälle). Pai-
iaan eri kappaleet jThdistetään
numerojen mukaan. Hihan
käänteet ovat 8 cm leveät, 23
cm pitkät ja käännetäänulos-
päin, niin että ne ovat 4 cm
leveät. Paidat 3, 4 ja 5 voi
ommella näiden samojen kaa-
vojen mukaan.

Yöröijy, valmiiksi leika-
tut kaavat (kuvat 13, 14, 15, 16,
17). Tarvitaan 2'/, metriä 84
cm levyistä kangasta. Röijy
leikataan kuvassa 14 annettu-
jen mittojen mukaan, kaarto-
kaulus kaksinkertaisesta kan-
kaasta. Täytyy ensin ommella
etukappaleenlaskokset ja sit-
ten vasta asettaa kaavalaskos-
tetun kankaan päälleja leikata
se. Hihat poimutellaari yl-
häältä ja alhaalta, varustetaan
26 cent. pitkillä, 3 cm leveillä
.kaulureilla, joihin kiinnitetään

cm leveä, poimuteltu kor-
koompelu. Kaavoja voidaan
myös käyttää valmistaessaröi-
jyjä 15, 16 ja 17.

Alushame (kuvat 18, 19,
20 ja 21). Tarvitaan 4 metriä
84 cm levyistäkangasta. Hame
leikataan kuvann:o 20 mukaan.
Kuvio a) on etukappaleenpuo-
lisko, b) onsivukappalejac) ta-
kakapp.puolisko. Hameenreu-
naan ommellaan 27 cm leveä
poimutelma,kuvio d), joka lei-
kataan kuvan n:o 21 mukaan.
Tämä malli on aijottu keskim-
mäistä alushametta varten ku-
vassa n:o 18, mutta hiukan
muodostamalla voi sitä myös
käyttää muita alushameita lei-
katessa (kuvat 18 ja19). Tämä
hame on harmaasta alpacca-
kankaasta,koristeena viisi riviä
leveätä mustaa villanaiihaa.

Peitteen malli vohveli-
kankaalle (kuva 23) ommel-
laanpunaisellapuuvillalangalla.
Samaa mallia käyttämällävoipi
valmistaapöytäliinannyk3'ään
kaupassa olevasta hienosta
ruutukankaasta. Silloin käyte-
tään valkoista liinalankaa.

Mankeliliinoja (kuva n:o
24). Jokaisessa hyvin järjeste-
tyssä taloudessa löytyy aina
asianmukaiset työtarpeet ja
välikappaleet ja onhan silloin
hauskaa että ne ovat sievät ja
mukavat. Niinpäon tässäman-
keliliinan kuva. Liina vaatii
olla vähintään 75 centimetrin
levyinen ja noin parin metrin
pituinen. Loimeksi otetaan
valkaistuja tai valkaisematto-
mia puuvillalankoja n:o 2,40 ja
reunaraidoiksipunaista n:o 2/36.
Loimi luodaan: 40 paria val-
koista ensin reunaan, sitten 4
pariapunaista,4paria valkoista,
4 par. punaista,4par. valkoista,





t par. pun., 4 par. valkoista, 4 par. punaista, 4 par. valk.,4 par.
pun. Sitten luodaan liinankeskustaa, 32 pasmaa, ja toisellepuo-
len taas samanlainen reunaraita kuin on ensimmäiselläkin si-
rulla Niisiin pujottaessa pannaan 2 lankaa niiteen ja neljäkai-
teeseen. Kaide: 15 pasmaa kyynärälle. Pujotus-ohjeessa ovat
punaiset langat merkit pyörylöilläja valkoisetpisteillä. Reu-
naraitaa kutoessa on huomioon otettava että ensimmäistä pu-
naista lankaa viriäiseen syöstessä tulee polkea kangas niin että
ensimmäinen ja neljäs varsi ovat alas painettuina;tämä pieni

seikka tekee sen että punaiset langat risteily-kohdassa muodos-
tavat pienen kuvion. Eaidatpoljetaan peräkkäin käyttäen kaik-
kia neljää polkusinta, mutta itse liinan keskustaa kutoessa käy-
tetään ainoastaan ensimmäistä ja kolmatta polkusinta vuorotel-
len. Kude sopii olla joko paksua pumpulilankaataikkahienom-
paa, kaksin kerroin puolattuna.

Tietopuolistakutomaoppia.

Kirj. Nanny Odemoall.
Johdoksia toimikassitouksista. Pystytoimikasta (Jatk. n:osta 3).

Jos perussitouksenakäytetäänepälukuistatoimikassitousta, esim.

9 11 15 i n e. varsilukua, niin tulee myös johdoksen sisältää
sama määrä, mallit n:o 40, 41, 42. Luonnollisesti voipi tänkal-
taisissa iohdoksissa antaa mielensä mukaan loimen tai kuteen
käydä useampien lankojen yli kuinperussitouksessa. Ymmär-
rettävä on että jos loimi käypi useamman langan yli.tulevat
toimiviivat pystyjä, jos taas kude käypi useamman langan yli,
saadaan viivat enemmän vaakasuoraanasemaan.

— Käyräviivaista
toimikasta. Jos toimikassitouksen antaa käydä väliin yhden vä-

liin kahden, kolmen tai neljän langan yli,mm loimelle kuin
kuteellekin, tuottaa se käyriä, aaltomaisia viivoja. Malli n:o 4,1

näyttää yhden aaltomaisen toimikassitouksen. Mallin yläpuo-
lella olevasta pujotus-ohjeesta huomaa että kaikissa nnssa koh-
din, joissa sitous jokaiselta kuteelta sitoo yhden uuden, ennen
sitomattoman loimilangan viivan oikealta puolen ja jättää yh-
den ennen sidotuista viivan vasemmaltapuolen,muodostuu viiva

vasemmalta oikealle käypään suuntaan ja onnnssa paikoin pu-
iotettu perätysten joka varrelle. Sitävastoin on pujotus vaan
ioka toiselle varrelle kaikissa niissä kohdin, joissa toimikasvnva
on paremmin pystysuora. Mallit n:o 44, 45, 46, kuvaavat_myös

eli n. k. aaltomaista toimikasta. Käyräviivaisia
fcitouksia saadaan myöskin sillä tapaa, että loimeksi otetaan
paksumpaa ja hienompaa lankaa. Niisiin sopii pujottaa peräk-
käin yksi lanka joka varrelle, mutta kaiteeseenpannaanhienoja
Tankoja 4, ja paksuja 2 lankaapiin väliin. Siten tuottaasekohta
kankaasta, jossa on 4 lankaa piissä, pystympiäviivoja kuin se
kohta, jossa on vaan2 lankaa. .

Tänlaista menettelytapaa täytyy kumminkin pitää jonkinmoi-
sena jäljennöksenä, eikä sille ole sen suurempaa arvoa an-
nettava.

Tämän numeron kanssa jaetaan valmiiksileikatut
yöröiiynkaavat ja Suomen KäsityönYstävien väril-
lisiäkuosilehtiä VII. ...

Huom.! Tämänumeroonn:o 7 ja 8 (heinä- ja elokuu).
40 paria valkoista.
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