
Käsitöitä.

1903.N:o 12 Liite Kotiin ja Yhteiskuntaan.
Koti ja Thteiskunta 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.

Pojan alushousut ja liivi,noin
4-5 vuotiaalle (kuvat 1,2 ja3). Tar-
vitaan 90 cm 84 cm levyistä neli-
niitistä kangasta. Kuvan n:o 2 mu-
kaan leikataanliiviyhdestäpalasesta;
jos tahtoo, voi käyttää kaksinker-
taista kangasta. Lahkeet leikataan
kuvan nro 3 mukaan. Eri kappaleet
yhdistetään kateompelulla, lahkeit-
ten suut, liivin hihansuut ja kaula-
reikä varustetaan 2 '/« cm levyisilläliesteillä, housut tikataan kiinni lii-
viin ja napitetaan takaa, kuten ku-
vasta n:o 1 näkyy.

Sylilapsen housut (kuvat 4 ja5).
Tarvitaan 60 cm 80 cm levyistäkan-
gasta (neliniitistä, 'shertinkiä, flanel-
lia tahi puolivillaista). Kuvan n:o 5
mukaan leikataanhousut yhdestä pa-lasesta, ylfympäri — paitsi yläreu-
naan - ommellaan 1 '/f cm levyiset
liesteet (vinoon leikatut); yläreuna
poimutellaan ja ommellaankiinni 3
cm leveään, 6U cm pitkään kauluriin.Kuvasta n:o 4 näkyy miten housut
napitetaan, j

Naisen paitaj(kuvat 6, 7, 8, 9 ja
10). iTarvitaan 3V4 metriä 84 cm le-vyistä kangasta (shertinkiä, madapo-lami- tahi domestik-kangasta). Kuvan
n:o 7mukaan leikataanmiehusta kah-
destakappaleesta,joiden koko pituus
on .110 cm. Sitten leikataan..4 kais-taa, jotka ovat 90 cm pitkät, alareu-
nasta 15 cm ia yläreunasta 3 cm. le-
veät.

'
Ne yhdistetäänmiehustaanka-teompelullatahiyliheittopistoilla(joskankaanhulpiot yhdistetään). Kaar-tokaulus leikataan kaksinkertaisestakankaasta kuvien8 ja 9 mukaan, hiha

samoin kuvan' n:o 10 mukaan. Eri
kappaleet yhdistetään kateompelulla,miehustan yläreunat poimutellaan jatikataankiinnikaartokaulukseen. Na-pinreikälieste on 4 cm leveä. Hihat
tikataan kiinni miehustaan seuraa-
malla numeroja, paita päärmätään al-haalta,; kaartokauluksen ja hihojen
reunat tikataan ylfympäri. Tämämalli on jotenkin suurelle henkilölleaijottu.

Tarjotinliina (kuvat 11 ja 12) ontummanharmaasta palttinasta,kukattummanmerisinisestäpalttinasta.Ne
ommellaan kiinni samanvärisellä sil-killätahi liinalangalla,jotamyöskäy-
tetään varsia ja kukkienvarjostuksia
ommeltaessa.

(Piirustanut MaggieGripenberg.)
Isän piippuhyllyn koriste,

lasten työ (kuva 13). Otetaan har-
maata villa-kanavakangasta, johon
mallin:o 13 ommellaanvihreällälan-
galla;voikäyttääkaksihäivettä(shat-
terausta). Ecuna leikataan kärjille,joiden ympäri ommellaannapinreikä-
pistoilla vihreätä lankaa.

Veitsi- ja kahvelikotelo (ku-
vat 14 ja 15), lasten työ, on tehty
valkaisemattomasta palttinasta tahi
mustasta verasta, johon malli, kuva15, on ommeltu punaisella puuvilla-
langalla, käyttämällä kantapistoja.
Kotelo on sisustettu punaisella na-
nellilla.

Sänky (kuvat 16 ja 17) on maa-
lattuharmaanvihreäksi,koristeet vih-
reät. Peite on valmistettu noin 25
cm levyisistä virkatuista kappaleista
(katso kuva 17), joihin onkäytetty
valkoistapuuvillaistahienompaasuk-
kalankaa, sekä 25 cm levyisistä voh-
velikankaan- tahi javakanavakankaan-
kappaleista, joihin joku sievä malli
on ommeltu punaisellapuuvillalan-
galla. Punaista tvilliä tahi shertin-
kiä on pantu peitteen sisusteeksi;
samasta kankaasta on tehty reuna-
poimutelma. Ylfympäri peitettä vir-
kataan kolme kerrosta luomussil-
mukoita.
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Tarjoinpöytäliina(kuvat 18 ja
19). ■ Malli, joka kuvaa stiliseerattuja
unikukkia, ommellaan valkaisematto-
maan palttinaan. Kukat ommellaan
unikukkapunaisellaliinalangalla,leh-
det ja varret vaaleanvihreällä lan-
galla; kukkien siemenkotelot vih-
reällä langalla. Millaisiapistojakäy-
tetään näkynee mallista. Tämä malli
sopii myös seinäkoristuksiin pesu-
kaapinkohdalle), tarjotinliinaany.m.

(Piirustanut LinaPalmgren.)
Alustaa leninkikangasta.

Kumma kyllä, käytetään verrattain
hyvin vähän, kotikutoista kangasta
mustiksi leningeiksi. Muttanykyään
on saatavissa melkein kaikissa lan-
kakaupoissahienojamustia teollisuus-
lankoja, joista tulee varsin siistiä le-
ninkikangasta, jos esim. luodaanloimi
15 pasmaa leveä. Niisiminen ja pol-
kusten sitous aivan sama kuin taval-
lisessa palttinassa. Kaide:20 pasmaa
kyynärälle 1 lanka piihin. Kutoessa
isketään kude jotensakin tiheään —
arvioltanoin kaksi kertaaniin tiheään
kuin loimet ovat. Seurauksena tästä,
on että kudetta menee kaksi vertaa
niin paljon kuin lointa javaate tulee
näöltään ripsin tapaista.

Hauskan näköistä mustaakangasta
saadaan myös, jos luodaan loimi 25
pasmaa leveä ja pujotetaan niisiin
seuraavassa järjestyksessä: 1. 2. 2. 1.
3. 4. 4. 3. ja niin edespäin. Kuten
tästä pujotus-ohjeestahuomaa, on toi-
selle janeljännellevarrellepujotettu
kaksi lankaasamaanniiteen, tai vielä
parempi, jos pujotetaan kumpikin
lanka eri niiteen samalle varrelle.
Kaiteeseenpujottaessapannaankaikki
ensimmäiselle jakolmannellevarrelle
pujotetut langat1 lanka piihin,mutta
toisella ja neljännellä varrellaolevat
langat 2 piihin. Kaide: 2 '/■> pasmaa
kyynärän alalle. Polkuset sidotaan
niin että ensimmäiseen polkuseen tu-
levat ensimmäinen ja toinen varsi
yhdistetyiksi, toiseen polkuseen toi-
nen ja kolmas varsi, kolmanteenpol-
kuseen ensimmäinen ja neljäs ja nel-
jänteen polkuseen kolmas ja neljäs
varsi. Polkeminen tapahtuu 1. 2. 3.
4. 3. 2. 1. j. n. e. Silloin kuinensim-
mäistä ja neljättä polkusinta polje-
taan, heitetään viriäiseenkaksi kude-
lankaa,kuitenkin eri syöstävälläkum-
pikin, niin muodoin tulevat langat
paremmin rinnakkain, kuin jos olisi
kaksi lankaa samalle puolalle pantu.
Kutoessa on silmällä pidettävä, ettei
isketä sen lujempaan kuin että ku-
teella tulee olemaansama tiheys kuin
loimellakin.

Tässä ensin selitettyä ripsisitousta
sopii;' varsin hyvin kutoa mustaan
puuvillalankaloimeenn:o 2/,0> koska
siinä kutouksessa loimimelkein ko-
konaan peittyy. Täysvillaiseen le-
ninkikankaaseen tarvitaan noin 150
gram. teollisuuslankaa ja puolivillai-
seen noin 90 gr. metrin osalle; tie-
tysti riippuu paljonkankaan levey-
destä.

Pusero-kangasta, kuderaitaista,
(kuva n:o 35 ja näytetilkku). Loimi
sinistä puuvillalankaan:o 2 /4O luodaan
12 pasmaa leveä, niisitään peräkkäin
neljälle varrelle niinkuin pujotusoh-
jeesta näkyy, 1 lanka joka niiteen ja
kaiteeseen samoin yksi lankapiin vä-
liin. Kaide 19 tai 20 pasmaa kyy-
närän alalle. Kude: kameelivilia-,
teollisuus- tai kotiketrättyä villa-
lankaa. Jos kameeli-villalankaakäy-
tetään, saa kaide olla 20 pasmaakyy-
närälle. Kahdeksan polkusinta on
tarpeen ja ovat neljä ensimmäistä
käytettävät raitaa ja neljä jälkim-
mäistä pohjaa kutoessa. Jos tahtoo,
syystä tai toisesta, käyttää ainoas-
taan neljää polinta,on kangas sidot-
tava niinkuin tavallinen n.k. nelinii-
tinen ja on pohja poljettavaniinkuin
mainitussa kankaassa tavallista,mutta
raitaakutoessa poljetaan vaanperäk-
käin yksi polin kerrallaan alas.

12 niitistä pöytäliinakangasta
(kuvat 36 ja 37). Koska jo usein on
BKäsitöitä"-lehdessäollut selitettynä
pellavaisiapöytäliinakankaita, lienee
tarpeetonta tässä sitä uudistaa mitä
lankojen paksuuteen, liisteröimiseen,
kaiteen tiheyteen y. m. s. tulee ,]a
on sentähden tässä vaan pujotus- ja
sijotusohje ynnä niistä johtuva ku-
viomalli annettu.

Tämän numeron mukanajae-
taan KodinjaYhteiskunnanvä-
rillisiä kuosilehtiä IV. Unkari-
laisia kuoseja: 4 mallia. Sopivia
pöytäliinoihin, piironkiliinoihin, esi-
liinoihin y. m.;mieluinten pumpuli-
tai liinakankaalle ommeltavaksipum-
puli- tai liinalangoilla.



KOTI JA YHTEISKUNTA ynnä KÄSITÖITÄ.

Unkarilaisia kuoseja.
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