
Käsitöitä.N:o2. 1903.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. Huom.! Koti ja Yhteiskunta yksin tilataan ainoastaan koko vuodeksi,
Suomessa 3 m:kkaa, Venäjällä 1rupi. 25 kop.

Pöytäliinakangasta (12-
-niitistä) (kuvat Ija2). Loimi
kuten tavallisesti, Tampereen
pellavatehtaankertaamattomis-
jta liinalangoista n:o25, taikoti-
[»kehrätyistä liinalangoista. Jos
tehtaan lankoja, sanottua nu-
meroa, käytetään, on sopiva
kaide 18 pasmaa kyynärän
alalle, 3 lankaa piin väliin. Jos
taas kotikehrättyä käytetään,
valitaan vähän harvempikaide
esim. noin 14—16 pasmaakyy-
närälle ja pujotetaan 3 lankaa
piihin. Kuteeksi sopii saman-
laiset tahi vähän hienommat
langat kuin mitä on loimena.
Saattaa myöskin paksummalla
kutoa,mutta kangas tuleesiten
karkeamman näköistä. Polke-
minen tapahtuu samassajärjes-
tyksessä kuin on pujotus toi-
mitettu. Samoin kuin niisivar-
retkin, ovat myöspolkuset jae-
tut ryhmiin, neljä joka ryh-
mässä, niinkuin pujotus- ja si-
tous-ohje selvästi näyttää.
Huom.! Aina kunkertaamat-
tomia lankoja loimeksikäyte-tään, ovat langat ennenrullaa-
mista tai kehimistäliisteröitä-
vät vetelässävehnäjauhovellis-
sä, tarkoin väännettävät jakui-
vattavat.

Pukukangasta (kuva 3).
Koska eräs Kodin ja Yhteis-
kunnan tilaaja on pyytänyt
neuvoa pukukankaan kudon-
taan, johon samoihin loimiin
sopisi kutoavilla- jamyöspuu-
villakuteella,niin esitämmesen
tässä. Jos miesten pukukan-
gasta halutaan, niin saadaan
varsin hauskan näköistä ja ai-
noastaankäyttämälläneljäniit-
tä, kun loimeksi otetaan kau-
niin harmaata puuvillalankaa
n:0 ~lif ja mustaa lankaa samaa
numeroa. Niistä luodaan loimi
seuraavasti: 2 lankaa mustaa,
2 harmaata, 2 mustaa, 2 har-
maata, 2 mustaa, 4 harmaata,
2 mustaa, 2 harmaata, 2 mus-
taa, 2 harmaata, 2 mustaa, 4
harmaata j. n. e. Kangas pu-
jotetaankutenpujotusohjemää-
rää, yksilankaniiteen. Ohjeessa
ovat mustat langat merkityt
pyöreillä pisteillä ja harmajat
pyörylöillä. Kaide 20 pasmaa
kyynärälle, kaksi lankaa piihin.
Kuteeksisopii villainentaipuu-
villalanka. Jos ristiraitaistaha-
lutaan, käytetäänkuteeksi joko
samoja värejä ja samassa jär-
jestyksessäkuin on loimellakin
eli joitakin muita mieleistään
värejä. Jos taas suoraraitaista
tahdotaan,kudotaanainoastaan
yhdellä värillä. Tämän kaltai-
nen kangas sopii varsin hyvin
naisten pukineiksikin, mutta
otetaan niihin hienompi loimi-
lanka ja sen mukaan tiheämpi
kaide. Polkeminen toimitetaan
peräkkäisin, yksi polin kerral-
laan alas.

Pikkulapsen talvimyssy
(kuvat 4, 5, 6 ja 7). Tumman-
punaisesta verasta leikataan
kaksi osaa kuvan n:o 5 ja yksi
osa kuvan n:o 6 mukaan. Ne
yhdistetään numerojenmukaan
ja sisustetaan vaaleanvärisellä
silkillä tahi satiinikankaalla.
Kuvan nro 7 mukaan leikataan
otsakappale, sisustetaan paltti-
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iällä (tahi jäykisteharsolla jasisuste-
iankaalla; sen ympärille ommellaan
jereitä (paspoal) myssykankaasta.
Myssy koristetaan edestä silkki- tahi
irerkapoimutelmalla,jokapäälaellaon
noin 6—B cm. leveä jaalhaalla(leuan
kohdalla)5 cm.leveä.Kunpoimutelma
on kiinnitetty myssyyn, ommellaan
otsakappalekiinni myssyyn. Myssy
reunustetaan niskasta veralla tahisil-
killä ja kiinnitetään punaisillasilkki-
nauhoilla. Tämän mallin mukaan,
saattaa myös valmistaa kesä- ja ke-
vätmyssyjä.
Pikkulapsen puku (kuvat 8, 9,

10, 11). Tarvitaan 2 metriä 80 cm.
leveätä flanellia, villakangasta, puu-
villakangasta tahi valkoista pikee-
kangasta. Etukappale,yhdestä pala-
sesta, ja takakappaleet leikataan ku-
vien 9 ja 10 mukaan, sisustetaan ja
yhdistetäännumerojenmukaan.Hiha,
kuvan 11 mukaan, poimutellaan pis-
teiden välillä ja yhdistetään liiviin,
risti ristin päälle. Hame on 64 cm.
pitkä, 182 cm. leveä. Pesukankaasta
tehtyyn pukuun otetaankirjavia kor-
ko-ompelunauhoja koristeeksi etu- ja
selkäkappaleisiin, pikeepukuun ote-
taan valkoista korko-ompeluaja vil-
lapukuun villaisiakorko-ompelunau-
hoja. Kaulareikään ja hihojen suihin
harsitaan valkoista korko-ompelua.

Naisen paita (kuvat 12, 13, 14,
15, 16). Tarvitaan 3 metriä 84 cm.
leveätä kangasta. Miehusta leika-
taan kuvan 13 mukaan yhdestäpala-
sesta, niin että kangas on taitettu
olkapäiltä. Pituus 113 cm., leveys
alhaalta 68 cm. Neljä kiilaa leika-
taan kuvan 15 mukaan, pituus86 cm.,
leveys alhaalta 13 cm. Eri osat yh-
distetään kateompelulla numerojen
mukaan, kainalotilkku ja hiha risti
ristin päälle. Kauluri on 2 ]/2 cm. le-
veä ja 1 metri pitkä.

Hansikkakotelo (kuvat 17, 18,
19) on valmistettu vaalean harmaan-
vihreästä verasta, johon malli kuva
18 on ommeltu. Kotelo on 30— 40
cm. leveä ja 42 cm. pitkä. Se sisus-
tetaan vaaleanvärisellä satiini- tahi
silkkikankaalla ja sisäpuolelle teh-
dään kaksi taskua tahi lämsää (klaff),
kuten kuvasta 19 näkyy. Jos kotelo
sisustetaan vanulla, tikataan se sisä-
puolelta riveihin (katso kuva 19).
Kuosi (kuva 18) ommellaanseuraa-
vasti: kukat täytetään pitkillä pis-
toilla poikittain, käyttämällä ruisku-
kan sinistä silkkiä. Lehtiin ja var-
siin otetaan vaaleansinivihreätä silk-
kiä, käyttämällä kantapistoja, kukan
kantaan käytetään ruskeata silkkiä.
Kotelo reunustetaan punoksella.

Pöytäliinan koriste (kuvat 20,
21, 22). Kuvan n:o 21 mukaanleika-
taan reunatumman harmaanvihreästä
palttinasta ja marjat punaisestapalt-

a.tinasta. Marjat liimataan varovai-
sesti kankaaseen ja ommellaankiinni
napinreikäpistoilla; käytetään punais-
ta pesusilkkiä. Varsiin otetaan vih-
reätä silkkiä jakäytetään Kensington
pistoja (katso kuva 22). Koristeosa
kiinnitetään liinaan, joka on valkai-
semattomasta palttinasta, siten että
sauma peitetäänKensingtonpistoilla,
käyttämällä vaaleanharmaanvihreätä
silkkiä.

Pikkupojan puku (kuva 23) on
sheviottikankaasta,koristettu leveillä,
korko-ompelunauhoilla. Siihen voi
käyttääKäsitöitä-lehdessän:o 10,1902
olleita kaavoja (kuvat 5, 6, 7, 9), hiu-
kan muodostamalla niitä.

Leninki (kuva 24, 25, 26). Tarvi-
taan 6 metriä 110 cm. leveätä har-
maata tahi ruskeata villakangasta,
keskiväriä. Kuvasta 25 näkyy miten
tulee leikata liivi, johonvoi käyttää
viime numeron mukana jaettujakaa-
voja, hiukan muodostamalla niitä.
Sisusteenetukappaleeseenonmerkit-
ty, mihin paikkaan samettirekko on
ommeltava.Päällys napitetaannäky-
mättömillä hakasilla rekon vasem-
malla puolella, katso pisteviivoilla
merkittyä riviä kuviossa 5, kuvassa
25. Koristeeksi on käytetty 3 cm.
leveitävinoonleikattujaliesteitämus-
tasta sametista; ne ovat sisustetut
jäykisteharsolla (marle) janiitä tulee
huolellisestiommellakiinninäkymät-
tömillä pistoilla. Kovasta 26 näkyy

Suku takaa.
Tämän numeron mukana jae-

taan Kodinja Yhteiskunnanvä-
rillisestä kuvasarjasta, Suomen
Kansan heimolaisten kuosileh-
tiä,n:ol.ToimittanutIlonaJalava.t



KOTI JA YHTEISKUNTA ynnä KÄSITÖITÄ.

Suomalainen ryijyn kuosi
(1/10:osa ajatellusta suuruudesta)
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