
Käsitöitä.

N:o3. 1903Liite Kotiin ja Yhteiskuntaan.
Koti ja Yhteiskunta ynnä liite Käsitöitämaksaa koko vuodelta Suomessa 6 m:kkaa, Venäjällä 2 ruplaa 50 kop., puolelta vuodelta Suomessa

3 mrkkaa 50 p:niä. Huom.! Koti ja Yhteiskunta yksin tilataan ainoastaan koko vuodeksi,

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

f Puuvillaleninki-kangasta
i (kuva n:o 2). Loimi luodaan
Ipuuvillalangastan:o 2 /m kolme-
Ikymmentä neljä pasmaaleveä*

ia seuraavassa järjestyksessä;
p 30 lank. valkoista, 4 lank. si-
t nistä, 2 lank. valkoista, 2 lank.

sinistä,, 2 lank. valkoista,4 lank.
f sinistä, 2 lank. valkoista,2 lank.
l sinistä, 2 lank valkoista,4 lank.
|sinistä ja taaskolmekymmentä"

lankaa valkoista j. n. e. Nii-
siin pujottaessa pannaan kaikki
valkoiset langat 1 lanka nii-
teen, mutta kaikki siniset, ku-
ten näytetilkustahuomaa, vuo-
roin neljä sinistä lankaa yh-
teen niiteen ja vuoroin 2 lan-
kaa, juuri niin kuinne jo luo-
dessa ovat asetetut. Kaide:
23 pasmaa kyynärän alalle, 2
lankaa piihin kaikki valkoiset,
mutta kaikki siniset langat pu-
jotetaankaiteeseensamoinkuin
ovat niidessäkin, vuoroin 4 ja
vuoroin kaksi lankaa. Kude-
lanka n:o 18 tai 20. Kuteella
olevat paksut valkoiset langat
ovat 6 lankaa yhtaikaa puola-
tut. Tämä kangas on niinhy-
vin niisimisen kuin sitouksen-
kin suhteen vallan tavallista
kaksiniitistä. Tietysti kum-
minkin neljälle varrelle ase-
tettu, kuten enimmäkseen ai-
na on tapana kaksiniitisiäkan-
kaita kutoessa käyttää. Var-
muudeksi on kumminkin tähän
pujotus- ja sitous-ohje laadit-
tu. Pisteet pujotus-ohjeessa
osoittavat valkoisia loimilan-
koja ja numerot sinisiä ja mää-
räävät samalla kuinka monta
sinistä lankaa aina sillä koh-
dallaon yhteen niiteen pujo-
tettava.

k Puolivillaista pukukan-
Kasta miehille (kuva n:o 3).
Loimi tumman ruskeatapuuvil-
lalankaan:o2/20 luodaan 25 pas-
maa leveä. Pujottaessa pan-
naan yksi lanka joka niiteen
siinä järjestyksessä,kuinonpu-
jotusohjeessanähtävänä.Kaide:
20 pasmaa kyynärälle,2 lankaa
piihin. Kuteeksi sopii vaalean-
harmaa villalanka. Mutta jos
tuo harmaa kudelanka kerra-
taan ruskean puuvillalangan
kanssa yhteen jasenlaistakäy-
tetään kuteena, niin saadaan
kauniimpaa,kuin josvaanyksin-
omaan harmaalla kudotaan.

) Pikkutytön puku noin 1
—2 vuotiaalle (kuva4). Tämän
numeron kanssa jaetut valmiiksi
leikatut kaavat ovat: ') kaarto-
kauluksenpuolisko: -)hihanpuo-
lisko,,johonalahiha onpistevii-
valla merkitty; 3 ) kaulurinpuo-
lisko. TarvitaanI'/.,metriätum-
manpunaista flanellia. Itse pu-
ku on 1 metriä leveä ja 50 cm.
pitkä. Se poimutellaanylhäältä
ja ommellaan kiinni sisusteella
varustettuun kaartokaulukseen,

| jokakiinnitetään takaa,alhaalta
pukuvarustetaan leveälläpäär-
meellä.Hihatpoimutellaanhiv-

I kanalhaaltajaylhäältäjavarus-
tetaan 16 cmpitkillä5 cmleveil-

I la kaulureilla. Koristeeksi on
n käytetty kapeita samettinau-
H hoja, joista keskimmäinen nau-
II ha kaartokauluksessa ja kaulu-
M rissa ommellaan kärkien muo-
■> toon.Il Pikkulapsenhousut(kuvat
jÄ r>, 6 ajab)1-2 vuotiaalle.Kuvan
Bkn:o6mukaanleikataankaksikap-







paletta.(Huom.Ikaavaonkahdessa
osassa, eri osat yhdistetään risti
ristin päälle). Housut yhdistetään
kateompelulla, poimutellaan yl-
häältäjaalhaalta,sivuihin tehdään
aukot, jotka reunustetaan 1'/2 cm
leveillä, vinoon leikatuillaliesteil-
lä; kaulurit ovat 35 cm pitkät ja
5 cm leveät Lahkeitten kaulurit
ovat laskostetut hienoihin laskok-
siin ja varustetut poimutelmilla.

Sohvatyyny (kuvat n:o 9,*10
ja i1) ommellaan kuten hansikka-
kotelo Käsitöitä-lehdessä n:o 2.

Morsiuspuku (kuva n:o 13) on
valmistettu valkoisesta hienosta
villakankaasta,kaulus ja alushihat
harsokankaasta (chiffon tahi sen-
tapaista);pitsejä ja valkoisia silk-
kireunustuksia on käytetty koris-
tuksiksi. Puku kiinnitetään takaa.

Pusero (kuva 14) onkermanvä-
risestä villakankaasta, koristettu
pitsineliskulmilla, joita nykyään
saa ostaa. Käytetään leningin n:o
5 (Käsitöitän:o 1) kaavoja, mutta
sisusteen etukappaleitten yläosa
päällystetään päällyskankaasta
muodostetuilla laskoksilla ennen-
kuin alaosa päällykseen leikataan.
Puseron saa helpommin soveltu-
maan, jos sen kiinnittää takaa.

Mustia leninkejä (kuva 16).
Kuva 16 a on kashmir-kankaasta;
pitsikaulus on valmistettu mus-
tasta pitsikankaasta, jonka reunat
on peitetty pitsireunuksilla (gar-
nityr). Parasta on kuitenkin ostaa
kaulus valmiina.Kuva6b onohues-
ta verasta, koristeeksi käytetty
pitsikangasta edessä ja hihoissa,
hameen liepeissä neljä riviä pu-
noksia tahi tereitä tahi sileitä poi-
nrutelmia (baille. sekä yksi rivi
pitsineliskulmia. Liivin päällyk-
sen etukappaleet leikataan pääl-
lyksen etukappale-kaavoien mu-
kaan sisustekankaasta. Ne pääl-
lystetään päällyskankaallasivusau-
moista laskettunanoin 10— 12 cm
eteenpäin;oikean kappaleentulee
olla noin 10— 15 cm vasenta le-
veämpi, jotta liivin voi kiinnittää
vasemmaltapuoleltalaskostenalta.
Pitsikankaalla päällystetään liivi
edestä;kaksi noin20— 25emleveä-
tä verkakappaletta laskostetaan
hienoihin laskoksiin ja kiinnite-
tään olkapäihin sekä liivin alareu-
naan. Näitä kappaleita 3rhdistää
kolme noin 5— 6 cm leveätä, vi-
noon leikattua kappaletta Huom.!
Laskostettujen kappaleitten tulee
olla vinoonleikattuja!Kuva 16c on
kampalankakankaasta,hameen lie-
ve koristettu 9 punosrivillä, jotka
ovat ryhmittäin ommeltuja. Joka
hameen saumaan sekä sivusaumo-
jen keskelle on ommeltu kolme
hienoa laskosta tahi terettä (pas-
ppal). Liivinkaartokaulusonpitsi-
kankaasta; sitä ympäröi sileäsilk-
kikappale, leikattu kärjelle, jonka
molemmin puolin on pitsi-reikä-
ompelu. Liivikiinnitetään jokool-
kapäiltä ja sivusta tahi takaa.

Leninki (kuva 17) on tumman
harmaasta zibeliinikankaasta.Käy-
tetään kaavoja leninkiinn:o 1,Kä-
sitöitälehdessä nro 1. Koristeeksi
hienoja mustia nauhoja.

Leninki (kuva 18) on tumman
gendarmi-sinisestä flanellista. Ko-
ristekappaleet samasta kankaasta
tikataan kiinni. Hameeseen jalii-
viin on muodostettu neljä riviä
tereitä. Liivin sisuste päällyste-
tään noin 15 cm alhaalta päällys-kankaalla; samoin edestä rekkoa
varten. Päällys leikataan pääl-
lyksen kaavojenmukaan siten että
liivi lyhennetään, jätetään ilman
laskoksia edestä ja annetaan sen
laskeutua vapaasti alas vyötäisten
kohdalta.

Talvihousut (kuvat 23 ja 24).
Kun sheviottihame tulee siksi
kuluneeksi, ettei sitä voida käyt-
tää, pestään se joko suolavedessä
tahi vedessä, jossa on liv'oteltu
kvinkvilla-kuorta (saadaan 25 p:llä
apteekista) jasitten siivilöity.(Ve-
den tulee olla kuuma, kun kuori
pannaan siihen). Hame mankeloi-
daan tahi silitetään, kun se on
puolikuiva. Sitten leikataan siitä
talvihousut, kuten kuvasta 24 nä-
kyy-

Tämän numeron mukana
jaetaan valmiiksi leikatut
pikkkulapsen puvun kaavat.
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