
Käsitöitä.

N:o12. Liite Kotiin ja Yhteiskuntaan. 1904.

KOU ja Yhteiskunta ynnä liite Käsitöitä maksaa koko vuodelta Suomessa (Erikinkatu3, Helsinki) 6 m:kkaa, Venäjällä 2 ruplaa 50 kop nuoleltavuodelta Suomessa 3 m:kkaa 50 p:niä. Huom.! Koti ja Yhteiskunta yksin tilataan ainoastaan koko vuodeksi,
Suomessa 3 m:kkaa, Venäjällä 1rupi. 25 kop.

iän» puserokangasta(kuva n:o 1 ja näytetilkku). Yhdeksänmetrin pituiseksi loimeksi tarvitaan 11vyyhteätumman sinistä. 5 vyyhteä tum-man viheriää, 1 vyyhti vaalean sinistä,1vyyhtivaaleanviheriää ja6 vvyhteämus-taa puuvillalankaa; kaikkimuut langat
otetaan n:o 2/JO

,mutta musta lanka 2/2,.Kangas luodaan seuraavanluomataulunmukaan:
3 lankaa mustaa.2 „ tumman sinistä,
3 „ mustaa,
2 tumman sinistä,
3 „ mustaa,
4 „ tumman viheriää,
2 „ vaalean viheriää,
6 „ tumman viheriää,
2 „ tumman sinistä,
3 „ mustaa,
6 „ tumman sinistä,
2 „ vaalean sinistä,

,8 „ mustaa.
Niisiin pujottaessa pannaankaikkimuutlangat l lanka niiteen, mutta mustatpujotetaan 3 lankaaaina samaanniiteen;
sentähden on pujotusohjeessa kaikki nekohdat, joissa mustat langat tulevatpujotettavaksi, merkityt 3:n numerolla.Samoin on polkujärjestyksessä 3:n nu-mero niissä kohdin, joihin tulee yhtai-
kaa kolme, tai vaikkapaneljäkin,' mus-taa lankaa syöstäväksi samaan viriäi-seen. Kaide:22 pasmaakyynäränalalle,2 lank. piihin, paitsi mustat, joitapan-
naan aina 3 yhteen väliin.

'
Kuteeksion sopivaa puuvilla-, kameelinvilla- tailampaanvillalanka.

Saalikangasta (kuva n:o 2). Saali,joka on yhdestä kappaleesta,on tietystipaljon kauniimpi kuin senlainen, jossaon ommel keskellä. Mutta koska har-vassa löytyy niin leveitä kangaspuita,
kuin saalin koko leveyteen tarvittaisiin,
niin on käytännöllistä asettaa kangas
siten, että valmistuu yhtaikaa samassakangaspuussakaksi vaatettapäällekkäin,jotka pitkin yhtä laitaaovat yhdistetyttoisiinsa. Toiseen laitaan muodostuuhulpio niinhyvin ala- kuin yläpuolella-kin olevaan kankaaseen.

'
Kutomisenpäätyttyä, kun kangas otetaan puista,nähdään kaksi kertaa niin leveä vaate,kuin miltäse kangaspuissanäytti. Täys-viHaiseen saaliin saapi loimi ja kudeolla samaa lankaa, kaksisäistä,kerrattuavillalankaa.

Väriltään hauskan näköistä tulee, jos
luodaan:

300 lankaa tumman harmaata,
40 „ vaalean „
20 , tumman r20 „ vaalean „
20 „ tumman
20 „ vaalean „
20 „ tumman „
40 „ vaalean „

Luomataulu kerrotaan kolme kertaaja lopuksi luodaanvielä 150 lankaa tum-
man harmaata.Loimentarvitseeolla kor-keintaan 2 */, metriä pitkä. Pujottaessa
pannaan 1 lanka niiteen ja4 lankaa kai-teeseen; kaide: 11 pasmaa kyynärälle.

Kutoessa tarttuvat kankaat toisiinsavallan itsestään; on kumminkin katsot-tava, että se laita tulee kiinni, jossa onluotu 150 tumman harmaata lankaa.Isonlaiseen saaliin tarvitaan noin 2
kiloa lankaa. Loimeksi käytettävän lan-gan tulee ollahyvinja tasaiseksikerrattuNaisen paita (kuvat 3, 4. 5, 6, 7, 8).Miehusta leikataan kuvan n:o 4 mukaan,hiha kuvan 11:0 5 mukaan, selkäkaarto-kaulus kuvan n:o 6 mukaan kaksinker-taisesta kankaasta.Kauluri on edestäol-kapäihinasti välikorko-ompeluksista teh-ty ja leikataan kuvien n:o 7 ja 8 mu-kaan. Poimutelma, joka kulkee edestäolkapäihin asti, on 55 cm pitkä ja leveinpaikka on 8 cm. Se harsitaan paidankaulareikään, kun paita on poimu-tettu ylhäältä; kauluri yhdistetään kau-lareikään niin, että sauma käännetäänulospäin (oikealle puolelle) ja peitetäänkapealla korko-ompelunauhalla. Hihanreunaanommellaanmuutamia rivejähie-noja tikkipistoja ja korko-ompelu. Kau-lareiän ympäri ommellaan myös reuna-korko-ompelu. Paita on olkapään koh-dalta napitettava.
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Leninki- tahi puserokangasta
(kuva n:o 1 ja näytetilkku). Yhdeksänmetrin pituiseksi loimeksi tarvitaan 1Jvyyhteätumman sinistä, 5 vyyhteätum-man viheriää, 1 vyyhti vaalean sinistä,1
vyyhti vaaleanviheriää ja6 vyyhteämus-
taa puuvillalankaa; kaikki muut langat
otetaan n:o 2/ 40,mutta musta lanka 2 /,0.Kangas luodaan seuraavan luomataulunmukaan:

3 lankaa mustaa,
2 „ tumman sinistä,
3 „ mustaa,
2 tumman sinistä,
3 , mustaa,
4 „ tumman viheriää,
2 „ vaalean viheriää,
6 „ tumman viheriää,
2 „ tumman sinistä,
3 „ mustaa,
6 „ tumman sinistä,
2 „ vaalean sinistä,
8 „ mustaa.

Niisiin pujottaessa pannaankaikkimuut
langat 1 lanka niiteen, mutta mustatpujotetaan 3 lankaa aina samaanniiteen:
sentähden on pujotusohjeessakaikki ne
kohdat, joissa mustat langat tulevat
pujotettavaksi, merkityt 3:n numerolla.Samoin on polkujärjestyksessä 3:n nu-
mero niissä kohdin, joihin tulee yhtai-
kaa kolme, tai vaikkapa neljäkin,' mus-
taa lankaa syöstäväksi samaan viriäi-seen. Kaide:22 pasmaa kyynäränalalle,
2 lank. piihin,paitsi mustat, joita pan-
naan aina 3 yhteen väliin. Kuteeksi
on sopivaa puuvilla-, kameelinvilla- tai
lampaanvillalanka.

Saalikangasta (kuva n:o 2). Saali,
joka on yhdestä kappaleesta,on tietysti
paljon kauniimpi kuin senlainen, jossa
on ommel keskellä. Mutta koska har-vassa löytyy niin leveitäkangaspuita,kuin saalin koko leveyteen tarvittaisiin,
niin on käytännöllistä asettaa kangas
siten, että valmistuuyhtaikaa samassa
kangaspuussakaksi vaatettapäällekkäin,
jotka pitkin yhtä laitaa ovat yhdistetyt
toisiinsa. Toiseen laitaan muodostuu
hulpio niinhyvin ala- kuin yläpuolella-
kin olevaan kankaaseen. Kutomisen
päätyttyä, kun kangas otetaan puista,nähdään kaksi kertaa niin leveä vaate,
kuin miltäse kangaspuissanäytti. Täys-villaiseen saaliin saapi loimi ja kude
olla samaa lankaa, kaksisäistä,kerrattua
villalankaa.

Väriltään hauskan näköistä tulee, jos
luodaan:

300 lankaa tumman harmaata,
40 „ vaalean „
20 „ tumman r20 „ vaalean „
20 „ tumman
20 „ vaalean „
20 „ tumman „
40 „ vaalean „

Luomataulu kerrotaan kolme kertaa
ja lopuksi luodaan vielä 150 lankaa tum-
man harmaata.Loimentarvitseeollakor-
keintaan 2 74 metriä pitkä. Pujottaessa
pannaan 1 lanka niiteen ja4 lankaa kai-
teeseen; kaide: 11 pasmaa kyynärälle.

Kutoessa tarttuvat kankaat toisiinsa
vallan itsestään; on kumminkin katsot-tava, että se laita tuleekiinni, jossa on
luotti 150 tummiin harmaata lankaa.

Isonlaiseen saaliin tarvitaan noin 2
kiloa lankaa- Loimeksi käytettävänlan-
gan tulee olla hyvin ja tasaiseksikerrattu.Naisen paita (kuvat 3, 4, 5, 6, 7, 8).
Miehusta leikataan kuvan n:o 4 mukaan,
hiha kuvan n:o 5 mukaan, selkäkaarto-
kaulus kuvan n:o 6 mukaan kaksinker-
taisesta kankaasta. Kauluri on edestä ol-kapäihin asti välikorko-ompeluksistateh-
ty ja leikataan kuvien nro 7 ja 8 mu-
kaan. Poimutelma, joka kulkee edestäolkapäihin asti, on 55 cm pitkäja levein
paikka on 8 cm. Se harsitaan paidan
kaulareikään, kun paita on poimu-teltu ylhäältä: kauluri yhdistetään kau-lareikään niin, että sauma käännetäänulospäin (oikealle puolelle) ja peitetäänkapealla korko-ompelunauhalla. Hihan
reunaanommellaanmuutamia rivejä hie-noja tikkipistoja ja korko-ompelu. Kau-lareiäu ympäri ommellaan myös reuna-
korko-ompelu. Paita on olkapään koh-dalta napitettava.
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Lapsenpaita-housut, noin I—21 — 2 vuotiaalleikuvat 13
ja 14). Tarvitaan 1metri 40 cm 60 cm levyistäkangasta. Kan-
gas taitetaan kaksinkertaiseksi ja pannaan pöydälle. Sitten
leikataan molemmat kappaleet kuvan n:o 14 mukaan niin,
lettu kankaan taitettu reuna asetetaan siihen kuvan reunaan,
m)ka on pisteviivoilla merkitty. Leikatessa kaarretaan etu-Bappaleen kaulareikä ylhäältä ja etulahjealhaalta. Housujen
(fimius laskettuna x kohdasta on 49 cm, laskettunay koh-
dasta 16 cm, alareunan leveys 22 cm. Etukappaleeseen om-
mellaan kuusi hienoa laskosta, tahi niin monta, että paita

■sopii lapselle; takaa poimutellaan. Saumat yhdistetään ka-
Lteompelulla, ylä- ja alareunat varustetaan vinoon leikatulla*iesteellä ja trimmingillä, pitsillä tahikorko-ompelulla. Paita
napitetaan olkapäiltä;housut tehdään avonaisiksi, aukko va-
rustetaan vinoon leikatulla liesteellä, muutamilla napeilla ja
naplnreijillä. Tämmöisten paita-housujen päällä käytetään
yhdistettyä alushametta ja liiviä. Sopii sekä pojille,että ty-
töille, huutamat lisäävät kaavan leveyttä, ompelevat pai-
taan pitkät hihat ja käyttävät sitä yöpukuna, valmistettuna
joko pesukankaasta tahi villakankaasta. Se on käytännölli-
nen, jos lapsellaon tapa potkia peite pois yöllä.

Naisen alusliiyi (kuvat 17 ja18). Alusliivin valmiiksi
leikatut kaavut, jotka jaetaan tämän numeron mukana'ovat:
1) kaartokaulus 2) etu- ja sivukappale; 3) xelkäkapp. puolisko.
Ensin ommellaan kolme rintalaskosta, sitten yhdistetään
selkäkappale (kahdesta palasesta) etu- ja sivukappaleeseen.
Kaartokaulus tehdään kaksinkertaisesta kankaasta ja yhdis-
tetään etu- ja sivukappaleen yläreunaan, joka on poimuteltu.
tParasta on kääntää saumat ulospäin ja sitten peittääne vi-
kloon loikatuilla liesteillä, jotka tikataan kiinni. Tämä mallilon jotenkin suurelle henkilölle.

Sohvatyyny(kuvan:o29). Harmaanvihertävällefiltille
■vihreillä aplikatiooneilla (syrjiä pitkin olevat ympyrät ovat
(keltaisella täytetyt). Saadaan tilata seuraavan mukaan:
iFilttiä -15 cm puoli levyä a 5 mk 2 mk. 25 p.
I „ aplikatiooneiksi 45x45 cm 1 .. 25 p.
[Lankaa ... — 50 p.
Keltaista filttiä scmp. 1 - 25 p.
Apliseeraaminenynnä alotus 3 „ 35 p.

[Postimaksu — „ 40 p.
Summa 8 mk.

Ilona Jalava, 34 Albertinkatu, Helsinki.
Tämän numeronkanssa jaetaanvalmiiksileikatut

naisen alusliivin kaavat.

Sisällys v. 1904.
Kutomista: N:o

Leninkikangasta 2, 4, 7 & 8. 12.
Drelli- ja raanukangasta 1.
Pöytäliinakangasta 2, 3, 5, 6, 10, 1 1.
Pyyhinliinakangasta 1. 3, 9.
Miesten pukukangasta 4, 11.
Puserokangasta 5, 10.
Yöroijykangasta 7 & 8.
Mattokangasta 6.
Uutimia 9.
Saalikangasta 12.

Liinavaatteita:
Aamuröijyjä. 1.
Tytön yöpaitoja . 2, 5.
Naisen paitoja 4, 6, 9, 12.„ housuja .7& 8.„ yöröijyjä 4, 11, 12.
K. „ yöpaitoja . .6, 12.
■toton yöröijyjä 6.
BS,, housuja 6.
■Husliivejä 7 & 8, 12.
BHiinparöij.yjä 9, 12.
K Leninkejä y m.:
ijeninkejä ja puseroja . 1, 2, 3, 4, 6, 7&8. 9. 10, 11, 12,
Tteformipukuja 1, 3, 5, 6, 7 & 8, 11, 12.
Hameita ?.
Hihoja, 3.
Kauluksia 4.
Hattuja 4. 10.
BCesäpuseroja ja puuvillaleninkejä 5. 6.
Esiliinoja 5, 7 & 8.
[Vlorsiuspukuja ... 10, 12
■Tytön juhlapukuja .12.
J Päällysvaatteita:
'Tytönkevättakki 4.
,Kävelypukuja 5, 7 & 8.
Polkupyöräpuku .5.
Syyspäällystakkeja 7 & 8, 10.
Lapsen päähineitä 11, 12.„ talvipäällystakki 11.
Tytön talvitakkeja 11. 12.

Lasten vaatteita:
Pikkulapsen vaatteita 1, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12.
Pikkupojanpukuja 3.
Tytön pukuja 3, 4, 6, 7 & 8, 9.
kPojan pukuja 7 & 8, 9.
|Uistiäispuku 12.
Äipsen paita-housut 12.
"jj Kaikellaisiakäsitöitä:
!2 dnutuolin mattoja 1, 11.«jäämä korko-ompeluja 1.jlöhvatyynyjä 2, 11, 12.
■Ällejä ruutukankaalle 1,11.
JJuistiutaskuja 1, 2.
jjeipäkoriliinoja 2.
Pöytäliinoja .' 3, 5, 6, 10, 11.
lianvimyssyjä ... 3. 9.
i*Cahviliinoja 4, 6.
Maloliinoja 4, 5.
Äorko-ompeluja lakanoihin 5, 6, 9, 10.sHvölaukkuja 7 & 8.
ISiukku yövaatteitavarten 7 & 8.
jj» „ toilettitarpeitavarten 11.
»kattuja pitsejä 9, 11, 12.
l^eikäompeluja 10.

Helsinki, Suomal Kii^'. Seuran Kirjapainon Osakeyhtiö,1'.'04.
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