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JOULULAHJA-NUMERO.
Reformipukuia nuorille tytöille

(kuvat 1 a ja b, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11). Näitä pukuja, joita paljon
käytetään nykyään, kutsutaanempire-
puvuiksi, siksi että ne muistuttavat
niitä pukuja, joita naiset keisariNa-
poleon I:naikana käyttivät (empire=

keisarikunta). Puku n:o 1, a, onhar-
maanpunaisestavillakankaasta. Tarvi-
taan6metriä kaksinkertaistaleveyttä.
Ensimmäinenetukappaleleikataanku-
vann:o2 mukaan kokopituus135 cm,,
leveysalhaalta22 cm.Toinenetukapp,.
kuvan:o 3, on114 cmpitkä,alareunan
leveys 33 cm. Ensimm. se.lkäkapp.,
kuva n:o 4, on114 cm pitkä,alareuna
28 cm leveä. Toinen selkäkapp.,kuva
n:o 5, on 136 cm pitkä, alareuna 43
cm leveä. Sisuste leikataan samojen
kaavojenmukaan. Eri kappaleetyh-
distetäännumerojenmukaankate-om-
pelulla ja jokaiseensaumaantikataan
muutamia tikkipistorivejä. Voidaan
myös ensin ommella sisuste ja sitten
päällys, jotta saumat käännetään si-
säänpäin, ja sitten näkymättömillä
pistoilla yhdistää sisuste päällyk-
seen. Kauluriinkäytetäänmallikuva
n:o 6. Hiha, joka leikataan kuvan
n:o 7 mukaan, poimutellaanalhaalta
ja varustetaan korkealla kaulurilla
tahi käänteellä, kuva n:o 8. Puvun
liiviin kuuluu etukappale, kuva 9,
selkäkappale,kuva 10, ja lieste,kuva
n:o 11. Liivi sisustetaanohuellakan-
kaalla, osat yhdistetään ja liivi kiin-
nitetään pukuunnumerojen mukaan.
Hihat, kauluri ja olkapäätkoristetaan
Kesteillä; olkapäihin pannaan myös
poimutelma. Hameen liepeeseenom-
mellaankolme leveätäpoimutelmaa,
niin että molemmat alimmaisetovat
ylempääpoimutelmaakapeammat ja
lyhyemmät.Ne ommellaanylempään
poimutelmaansiten, ettäsaumat pei-
tetään Kesteillä ja poimutelmanalku
tikataan kiinni laskoksen muodossa.
Ylimmäinen poimutelma muodostaa
edestä leveän, syvän vastalaskoksen.
Tämän puvunkoristeeksi onkäytetty
12 pronssi-nappia.

Puku n:o 1, b, on tummansinisestä
tahi mustasta kampalankakankaasta
tahi sibeliinikankaasta; koristeeksi
kolme riviä kapeita, mustia sametti-
nauhoja ja12hopea"-solkea tahinap-
pia, joita nykyään saa ostaa. Puku
on ilman kauluria. Kaulus on tehty

fdtsikankaasta. Hihoja valmistaessa
eikataan sisuste tavallisen hihamal-

lin mukaan. Sen päälle laskostetaan
päällyksen yläosa, laskokset ommel-
laan kiinni noin 20— 22 cm, loput
(noin 15 cm) jätetään laskostamatta
ja reuna reunustetaan kapeallamus-
tallasilkkiliesteellä. Päällyksen ala-
osa onleveänpoimutelmanmuodossa.

Esiliina (kuvat 12, 13, 14, 15, 16)
on valkoisestapikeekankaasta, 80 cm
leveä ja yhtä pitkä. Kuvan n:o 13
mukaan leikataan yhdestä palasesta
liivi, kuvan n:o 14 mukaan poimu-
telma, joka kiinnitetään liiviin niin
että eteen muodostuu suippu, kuten
kuvasta12näkyy.Poimutelmansauma
peitetään kapealla sinisellä kretonni-
liesteellä,jokatikataankiinnireunaan;
liivinkaulareikäänommellaan samoin
lieste. Kaartokaulus leikataankuvan
15, tasku kuvan 16 mukaan; molem-
mat koristetaanliesteellä,samoin esi-
liinan alareuna.

Täysivillaista leninkikangas-
ta. (Näytetilkku ja kuva n:o 17.)
1 kilo 400 gr. teollisuuslankaa riit-
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LO, 11). Näitä pukuja, joita paljon
käytetään nykyään,kutsutaan empire-

siksi että ne muistuttavat
liitä pukuja, joita naiset keisari Na-
poleonIsot aikana käyttivät (empire=

keisarikunta). Pukun:o 1, a, onhar-
maanpunaisestavillakankaasta. Tarvi-
taan6metriä kaksinkertaistaleveyttä.
Ensimmäinenetukappaleleikataanku-
ran n:o 2 mukaankoko pituus135 cm,
leveysalhaalta22cm.Toinenetukapp,.
kuvan:o 3, on114 cmpitkä,alareunan
Leveys 33 cm. Ensimm. se.lkäkapp.,
kuva n:o 4, on114 cmpitkä,alareuna
28 cmleveä. Toinen selkäkapp.,kuva
d:o 5, on 136 cm pitkä, alareuna 43
cm leveä. Sisuste leikataan samojen
kaavojenmukaan. Erikappaleet yh-
distetäännumerojenmukaankate-om-
pelulla ja jokaiseensaumaantikataan
muutamia tikkipistorivejä. Voidaan
myös ensin ommella sisuste ja sitten
päällys, jotta saumat käännetään si-
säänpäin, ja sitten näkymättömillä
pistoilla yhdistää sisuste päällyk-
seen. Kauluriin käytetäänmallikuva
n:o 6. Hiha, joka leikataan kuvan
n:o 7 mukaan, poimutellaanalhaalta
ja varustetaan korkealla kaulurilla
tahi käänteellä, kuva n:o 8. Puvun
liiviin kuuluu etukappale, kuva 9,
selkäkappale,kuva 10, ja lieste,kuva
n:o 11. Liivisisustetaanohuellakan-
kaalla, osat yhdistetään ja liivikiin-
nitetään pukuunnumerojen mukaan.
Hihat,kauluri ja olkapäätkoristetaan
Kesteillä; olkapäihin pannaan myös
poimutelma. Hameen liepeeseenom-
mellaan kolme leveätä poimutelmaa,
niin että molemmat alimmaisetovat
ylempää poimutelmaakapeammat ja
lyhyemmät.Ne ommellaanylempään
poimutelmaan siten, ettäsaumat pei-
tetään liesteillä ja poimutelman alku
tikataan kiinni laskoksen muodossa.
Ylimmäinen poimutelma muodostaa
edestä leveän, syvän vastalaskoksen.
Tämän puvunkoristeeksionkäytetty
12 pronssi-nappia.

Puku n:o 1, h, on tummansinisestä
tahi mustasta kampalankakankaasta
tahi sibeliinikankaasta; koristeeksi
kolme riviä kapeita,mustia sametti-
nauhoja ja 12 hopea"- soikea tahinap-
pia, joita nykyään saa ostaa. Puku
on ilman kauluria. Kaulus on tehty
pitsikankaasta. Hihoja valmistaessa
leikataan sisuste tavallisen hihamal-
lin mukaan. Sen päälle laskostetaan
päällyksen yläosa, laskokset ommel-
laan kiinni noin 20— 22 cm, loput
(noin 15 cm) jätetään laskostamatta
ja reuna reunustetaan kapealla mus-
tallasilkkiliesteellä. Päällyksen ala-
osa,onleveän poimutelmanmuodossa.

Esiliina (kuvat 12, 13, 14, 15, 16)
on valkoisesta pikeekankaasta,80 cm
leveä ja yhtä pitkä. Kuvan n:o 13
mukaan leikataan yhdestä palasesta
liivi, kuvan n:o 14 mukaan poimu-
telma, joka kiinnitetään liiviin niin
että eteen muodostuu suippu, kuten
kuvasta12näkyy.Poimutelmansauma
peitetään kapealla sinisellä kretonni-
liesteellä,jokatikataankiinnireunaan;
liivinkaulareikään ommellaansamoin
lieste. Kaartokaulus leikataankuvan
15, tasku kuvan 16 mukaan; molem-
matkoristetaanliesteellä,samoin esi-
liinan alareuna.

Täysivillaista leninkikangas-
ta. (Näytetilkku ja kuva n:o 17.)
1 kilo 400 gr. teollisuuslankaariit-







tää loimeksi ja kuteeksi kankaaseen, joka luo-
daan 8 metriäpitkä ja 1,800 lankaa leveä. Pu-
jottaessa pannaan 32 lankaa 1lanka niiteensä,
mutta kolmanteenkolmattaniiteen pujotetaan
4 lankaa. Pujotusohjeessa ei kumminkaan ole
millään eri merkillä erotettu sitä niittä, johon
on neljä lankaa pantava, sen kyllä helposti
muutenkinmuistaa. Kaiteeseen pujotetaanyk-
sinäiset langat 2 piin väliin, mutta samassa
niidessä olevat neljä lankaa samaan kaiteen-
piin väliin. Kaide 18pasmaakyynärälle. Tästä
huomaa että kangas tuleekaiteessa 90 cmpai-
koille leveää. Kutoessa ei ole kangasta hy-
vin lujaan iskettävä, sillä villalangat kangas-
puista otettua vetäytyvät yhteen ja tekeytyy
vaate senkauttapaljoatiheämmäksi japaksum-
maksikuin miltä se kangaspuissa näyttää.

Hieno korko-ompelulakanoihin ja tyy-
nynpäällyksiin (kuva n:o 18). Se, joka onhu-
vitettu hienosta korko-ompelustaja tahtoo an-
taa esim. kauniin morsiuslahjan, voi tämän
mallin mukaan valmistaahyvin sirot lakanat
ja tyynynpäällykset. Köynnös on lakanoita
varten, kukkaryhmä ja monogrammi tyynyn-
päällystä varten. Malli piirustetaan kalkee-
rauspaperin avulla palttinaan ja ommellaan
kiiltävällä liinalangalla. Millaisia pistoja käy-
tetään, näkynee kuvasta. Täytyy käyttääke-
hystä tahihuolellisestiharsia kangas vaha-kan-
kaalle, muuten ei ompelu tule tasaista.

Pieni pöytäliina(kuvat 19 ja 20) ommel-
laan punaisella langallapalttinalle,pikeekan-
kaaseen tahi valmiina ostettuunpöytäliinaan
tahi lautasliinaan. Kuva n:o 19 osoittaa mil-
laisia pistoja!käytetään. Beunaan ommellaan
paksulla langalla ja yliheittopistoillanoin^ Vt
cm leveä reunus. (Piirustanut Maggie Gri-
penberg.)

Ikkunapeite,ikkunalaudalle(kuva21). Peh-
meälle kankaalle, joko flanellille tahi veralle,
ommellaankuosi vihreällä villalangalla.Neu-
laset suorillapistoilla,varsien ääriviivatkanta-
pistoilla. Käpyihinkäytetään punasenruskeata
lankaa ja häiveompelua,kolmeen pieneenne-
liöön(varren alla) sinistä lankaa ja häiveom-
pelua. (Piirustanut Ilona Jalava.)

Sohvatyyny (kuvat 22 ja 23) ommellaan
valkaisemattomalle liinakankaalle keltaisella
liinalangalla ja häiveompelulla. (Piirustanut
Ilona Jalava.)

Koristepyyhinliina(kuvat24 ja25). Kuosi
ommellaanpunaisellapuuvillalangallakäyttä-
mällä kantapistoja. (Piirustanut Maggie Gri-
penberg.)

Lautasliinoja, 8-niitistä kangasta (kuvat
28 ja 29). Niinkuin pujotusohjeesta huomaa,
on tässä kudoksessa niisivarret jaetutkahteen
ryhmään, 4 vartta kumpaisessakinryhmässä.
Numerot vaaka- ja pystysuorien viivojen vä-
lillä osoittavatkuinka monta lankaa on pujo-
tettava aina samalleryhmälle,ennenkuinmuu-
tetaan toiselle. Niinhyvinreunankuin keskus-
tankin pujotus kerrataan niin moneenkertaan
kuin halutaan reuna leveä ja monta malliker-
rosta keskustaan.

Loimeksi on sopivat kertaamattomatpel-
lavalangat n:o 30 tai kerratut pellavalangat
n:o 50. Jos kertaamattomialankoja loimeksi
käytetään, ovat langat ennen kehimistäliiste-
röitävät hyvin vetelässä vehnäjauhovellissä,
tarkoin väännettävät ja kuivattavat,jonkajäl-
keen kehiminen ja luonti vasta tapahtuu.
Kaide: 18 pasmaakuudenkymmenensenttimet-
rin alalle 3 lankaa piin väliin. Kude: kertaa-
matonta pellavalankaan:o 35. Polkeminenta-
pahtuu samoinryhmittäin kuin pujotuskin ja
kuuluu aina 4 polkusta yhteen ryhmään.

Sohvatyyny, voikukkamalli (kuvat 30, 31,
32). Vaaleanharmaanvihreälle veralleliimataan
varovaisestilehdettummastamännynvihreästä
verasta ja ommellaankiinnisamanvärisillähie-
noilla, lujillapunoksilla. Kukatleikataanvaa-
leankeltaisestasilkistätahiverasta(ympyröitä),
joihin sitten kukka-lehdet ommellaan loista-
vankeltaisellasilkillä (kts. kuva n:o 31). Sie-
mentöyhdöt ommellaan siten että hopeahar-
maasta silkistä tahi verasta leikataan ympy-
röitä,joihinommellaan valkoisellasilkilläpis-
toja (kts. kuva 32). Tyynyn ympäri tehdään
samanvärinenpoimutelmasilkkikankaasta.Tätä
tyynyä valmistaessa vaaditaan suurta tark-
kuutta ja värien valinnassa aistikkaisuutta.

Lapsenvaunun peite, lasten työ (kuva
33). Kirjavalle vohvelikankaalle tahi muulle
ristikirjavalle kankaalle ommellaan punaisella
puuvillalangalla suuria ristejä, kuten kuva 33
osoittaa. Peitteen reunaan ommellaan pitsi
tahi ripsut.

Pesuriepu, lasten työ (kuva 34). Moni
käyttää kaulaa ja kasvojapestessäänmieluum-
min pesuriepua! kuin pesusientä. Tämä riepu
on valmistettu karkeasta, valkaisemattomasta,
nukkaisesta liinakankaasta, johon on ommeltu
pieniäristejävalkoisellapuuvillalangalla.Riepu
on reunustettu valkoisella liinanauhalla java-
rustettu solmulla. Pesukinnasvalmistetaansa-
malla tavalla.

Pieni pöytäliina,lasten työ(kuva35) om-
mellaan ristipistoilla ristiraitaisellevalkoiselle
kankaalle käyttämäUft punaistapuuvillalankaa.
Keunus on punaisesta tvillikankaasta.

yt^T* Reformipuvut tehdään avattaviksi
ensim. ja toisen etukapp. sauman kohdalta.
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