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Poytäliinakangasta (kuvat n:o 1 ja2). Nykyaikana käytetään, ainakinkuto-makouluissa, pieniä Tammisaaren kau-pungissa valmistettuja huokeasti hoidet-tavia jahalpahintaisiakutomakoneita, joi-
■ den avulla vaikeatkin mallit ja sitouksetkäyvät varsin huokeasti, eikä kuitenkaantarvitse damastin tavoin kangasta aset-taa. Jolla ei ole tilaisuutta hankkia ko-netta, voi kutoa vaikeat sitoukset n kkontramarsilla<-, jota hyvää apukeinoa

jo kahdeksankymmentä vuotta takaperinmaassamme käytettiin jajoka nyt taasonuudestaan tullut suosioon. Tässä käsit-telyn alaisena olevassa mallissa on vai-keanlainen sitous, mutta niinkuin jo sa-nottiin, konetta tai „kontramarsia" käyt-
tämällä ei se tee mitään haittaa. Loimi:valaistua pellavalankaa n:o 30 liisteröi-dään vetelässä vehnäjauhovellissä, vään-
netään tarkoin ja kuivataan ennenkuinkerille tai rullille pannaan. Kertaama-tonta lankaa ei voi loimeksi käyttää liis-teröimättä. Loimen luopi itse kukin niinleveäksi kuin tahtoo, mutta on lanka-
määrä kuitenkin laskettava niin, että tu-lee 27 lankaa yhden cm leveydelle.Malhkuvioissa on reuna erotettu pohja-kuvioista hienolla mustalla viivalla ja onpujotus-ohjeessa reunan pujottaminenra-
joitettu pitemmällä poikkiviivalla. Tie-tysti kerrataan reunan ja keskustan pu-jotus niin moneenkertaan kuinitsekukinsen haluaa leveän. Kaide: 18 pasmaakyynärälle, 3 lankaa piihin. Kutoessaon aina kuviomallia silmällä pidettävä
ja kuviot sen mukaan muodostettavatHuom.!Numerot pujotus-ohjeessamäärää-vät kuinka monta lankaa on ainayhdelle
varsiryhmällepujotettava,ennenkuinmuu-tetaan toiselle.
Pojan puku, noin 6-vuotiaalle (kuvat4-5,6, 7,8,9, 10,11, 12. 13 ja valmiiksileikatut kaavat). Tarvitaan 1 metri75 cm 120 cm levyistä kangasta. Val-miiksi leikattujen kaavojen mukaan leika-

taan 1) puseron etukappale, jonka koko pi-
tuus tulee olla 37 cm, leveysalareunassa33 cm; 2) «eNMaMaie yhdestä palasesta-
koko pituus 39 cm, koko leveys alareu-nassa 36 cm; 3) liivi. Puku on valmis-tettu tummanpunaisesta flanelli- tahi she-viottikankaasta. Pusero sisustetaan vaa-leanruskealla pehmeällä shertingillä. En-nenkuin päällyskankaanetukappaleitalei-kataan, harsitaan niihin kumpaiseenkin 7
cm leveä vastalaskos ja oikeaankappalee-seen yhtä leveä keskus-vastalaskos. Noin
472 cm etureunasta ommellaan vasem-paan kappaleeseensileät mustat luunapit,
jotka peitetään keskus-vastalaskoksella.(Huom.! Valmiiksi leikattuun kaavaanon laskettu napinreikäosan saumanvara
(4 V, cm) edestä.) Selkä- ja etukappa-
leet yhdistetään, poimutellaan hiukan
alhaalta ja varustetaan 5 cm leveällä, 70
cm pitkällä suoralla kaulurilla.
Liivi leikataan valmiiksi leikatun kaa-

van mukaan kaksinkertaisesta sisustekan-
kaastatahibomace-kankaasta yhdestäpala-
sesta janapitetaanedestä; takaase varuste-
taan kahdellanapinreijälläjakiinnitetään
housujen yläreunaan. Liivin alareunaan
ommellaan4 cm leveälieste,hihareikienja
kaulareijän ympäri '/, cm leveä lieste,
edestä napinreikä- janappilieste.Puseron
kaulus leikataan kuvan n:o 9 mukaankak-
sinkertaisestakankaasta, jonkaväliin pan-
naan palttinaa. Hihat, kuvan nro 10 mu-
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kaan, laskostetaan alhaalta hienoihin vastalaskoksiin noin 8 cm kor-
kealle, risti aina pisteenpäälle. Hihan sauma jätetään auki noin 9 cm
alareunasta ristiin asti ja napitetaankolmellamessinkinapilla. Housut
leikataan kuvien n:o 6 ja 7 mukaan, sisustetaan ja ommellaankuvissa
löytyviennumerojen mukaan. Kuvan n:o 8 mukaan leikataan napin-
reikälieste, joka kiinnitetään oikeanpuolisenlahkeen reunaan ja jonka

\ tulee peittää vasemman lahkeen nappilieste. Taskuommellaan va-
;\ sempaan kappaleeseen(x ja y:n väliin). Housujen alareunaanpannaan
■■1gumminauha tahi kurelieste.

Vaaleanruskea silkkinen solmu ja samanvärinen nahkavyö sopi-
■; vat hyvin tähän pukuun.

—
Näitten kaavojen mukaan voidaan myös

valmistaa pojan puvut n:o 11, 12 ja 13. N:o Ikään pidennetään kaa-
|vat noin 10 cm, ja leveyteen edestälisätään, jotta voidaansaada kaksi
&nappiriviä; etukappaleet jäävät ilman laskoksia, N:oon 12 tehdään"' molempiin etukappaleisiinkaksi 7 cm levyistä vinoonleikattua,3'mpäri

tikattua liestettä, joiden väliin päällyskankaasta tehty vyö vedetään.
K:o 13 on varustettukaartokauluksella, jasillä onainoastaanyksi lieste.. jcumpaisessakin etukappaleessa;housuihin ei panna gumminauhoja.

W Kauluspussi (kuvat 14 ja 15) ommellaan valkaisemattomalle' liinakankaalle. Varsiin käytetään' kantapistoja, lehtiin vinopistoja,
kukkien ulkosyrjään napinreikäpistoja. Kukkiin otetaan sinistä, var-
siin ja lehtiin vihreätä liinalankaa. Ilona Jalava.

Kahvimyssy (kuvat 20 ja 21) on valmistettu vaaleasta har-
maanvihreästä verasta. Linnun valkoiseen osaan otetaan valkoista,
mustaan osaan mustaa verkaa. Sääret ommellaan punaisella sil-
killä käyttämällä sellaisia pistoja kuinkuvasta näkyy. Punaisella sil-
killäommellaansitten pitkillä pistoilla ruumiin häiveet.

Maggie Gripenberg.
Harvoja uutimia (kuva n:o 28). N:o s/co valaistuja puuvilla-

lankoja liisteröidään vehnäjauholiisterissä. Tiukkaan väännettyä ja
kuivaksi saatua rullataan loimilangatniinkuin on tapanakaikkiin mui-
hinkin kankaisiin. Kankaan leveys lasketaan siten että 60 cm
leveydelle tulee 1080 lankaa lointa. Niinmuodoin tulee luoda 2160
lankaa, jos halutaan saada kahdenkyynärän(120 cm) levyistäkangasta.

Kankaaseen ei tarvita enempää kuin 2 niisivartta ja onpujotus
toimitettavavuorottain ensimäiselle ja toiselle varrelle. Mutta koska
kankaaseen, niinkuin kuviomallissa on nähtävänä, vähän väliin tulee
tiheä raita, niin on niisiinpujottaessahuomioon otettava, että tiheät
raidat pujotetaan 3 lankaa niiteen. Pujotetaan esim. 40 niittä,
3 lankaa joka niiteen ja sitten 180 niittä vaan 1 lanka ja niin taas 40
niittä, 3 lankaa j. n. e. Siten muodostavatnuo kolminpujotetutkoh-
dat kankaaseen tiheitä raitoja. Kaiteeseen pujotetaan ne kolme sa-
massa niidessä olevaa lankaa myös samaanpiin väliin, mutta kaikki
yksin pujotetut langat vaan yksi piin väliin. Kaide,: 23 tai 24 pasmaa
kyynärälle. Luonnollisesti ei myöskään polkusia tarvitse enempää
kuin 2, ja on toinen niisivarsi yhdistetty yhteen ja toinen toi-
seen polkuseen. Kudelangan,joka on samaakuinloimikin,pitää myös
olla liisteröityä ennenkuin kudotaan. Kuviomallissa olevat Ranska-
laiset liljat" raitojen välissä saadaan siten, että kun viriäinen on pol-
jettu, siihen vedetään sormin tavallista n. k. kynttilänsydänlankaa
seuraten mallikuvioa ja laskien aina neljä loimilankaa yhden pisteen
osalle. Yhden tai kahden hienon kuteen perästä vedetään taas yksi
paksu lanka, aina kuviomallia silmällä pitäen.

Näin tehdyt uutimet ovat erittäin halpahintaisiaja kauniita.
Joka haluaa käyttää värillistä lankaa raidoiksi, saapi yhä kau-

niimpaa kangasta.
Tämän numeron mukana jaetaan valmiiksi leikatut

pojan puvunkaavat.
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