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Bcc kleit on tehtut) elfenbeinikarwa siidist ühe
pliseega, nccd wigurid, mis all kuue peal, on ka woodril, j lepet on lai woolana, all. Tagant on kuub wastant molliga (Tollfaltcit), all kuuel on need samad
wigurid peäle pandud, mis taljelgi, aga mirdi okstega
ilustatud, kuuel ou all 4. tsm. lai palistus. Pluusel ou keskel ees siidist sleihwid (lintid) mirdiokstega,
ees, seljataga ja warrulale (käiste) peal on pitsist
wigurid, mautshettid ou warrula (käise) woodri kulles
ja ou nõndasama tehtud kui krae ja klatsstükk topelt
siidi äärtest ja ristpistetega ühendatud. Kurt on peenelt wollitud ja ees mirdikimp; kuub ou tagant wastant woltide alt nööpidega kinni panna. —

Nr... 1. Seltskonna- ehk oallikleit prinlsefswormi '"
Ülebluufe, filetüllist paelaga [a jutas wälja õmbluse.

Nr. 1. Teltskonna- ehk pallikleit printsesswormi moodi ülepluusega.
Materjal: 11) küün. siidi, iVa küün. õhukest siidi
110 tsm. lai, 90 tsm. filetülli 45 tsm. lai, 6 küün.
paela 5 tsm. lai, V2 küün. wiltu sammeiit. — 2ee
kleit }aah tehtud pehmest siidist. Alt on see kuub 8V2
küün. lai, wooder on ainult kuni puusadeni, tagant
kinni nööpida. Klatsstükk ja püstkrae on jämedast
lõngast heegeldatud pitsist (högeguipüre) tehtud, siidiwoodri peal (chisson), seesama on ka alumise warrukatel (käistel), mist kitsalt endid ümber käe hoiawad.
Need saawad keskelt trukknööpidega rahwitud warrukade (käiste) külge kinnitud, sinisest siidipaelast lindid
(sleifid) ja siidipaelad on selle kleidi ilustus.
Klatsstükk on kitsa siidi äärega kanditud ja nende
ääres on laiad siidist ääred, mis nöörpaelaga ilustatuo on (Soutachestickerei); käeaugu ümbrust katab
sammetist äär. —

Nr. 2. Pruutkleit Jaapani warrulatega (käistega).
Materjal: 26 küün. siidi 120 tsm. lai, 2 küün.
sndipaela 5 tsm. lai, 19 pitsist wigurit.

Nr. 2. Pruutkleit õhukesest tlatist Jaapani warrulatega
(lätetega). Seljatagant nr. 2.

Nr. 3.

Seltskonna-kleit keskmise wanadu sega naister.

Materjal: 30 küün. siidi 54 tsm. lai, 3*/a sametit, 4 küün. tülli iOO tsm. lai, 14V2 küün. pitsi
2 tsm. lai, 4. küün. poorti 1^/2 tsm. lai, 8^/2 küün.
atlassiidi paela 1 tsm. lai. —
Üks garnitur walgest tüllist ja tüllpits teeb seda
mustast siidist kleiti wäga elawaks (uhkeks). See
jakimoodi talje kate on (wälja arwatud kitsad sel^ajaod) kitsa wiltu siidi äärtest wolli moodi üheteise
peale pantud; alumine äär on siidiäärega paelamoodi
ilustatud ja selle kulles pitsi woolang. Kaela ümbert
ja alt on sameti äärega ilustatud, klappide otste peäl
on sametist nööpid. Poort ja helesinine atlassiidi
pael ilustab kraed ja manshettisid. Kurt on wollitud
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ja ees metall-wiguritega ilustatud. Kuub ou 3 laega
ja lühike lõigatud ja selle otsa peal on 4 tsm. laiad
woolangid, alumine jagu ou teisale lõigatud ja selle
külge tulewad kohe lõigata klapid ülemisele serwale,
all on 3 rida woolaugi 4 tsm. laiad, ülewalt on
kuuel eest laad kergelt õmbluse juurest rahwitud. —

N. 3 a.

Nr. 5.

Moodiülikond.

Materjal: 9 küüu. musta kalewit 130 i|rn. lai,
2 küün. walget kalewit 120 tsm. lai, 40 tsm. siidimusliini 110 tsm. lai, 9 Pasemanteri wihta. —
Must kalewist kuub ja walge pluuse mustaga
ilustatud, miv wäga uhke wälja näeb ja praegusel
ajal kõige uuemaks moodiks ou walitud.
Kuub on wäikse slepega ja ülewalt woodri peäl
tehtud, nelja laega, ja alt S1^ küün. lai, eest wäljapuole pantud kõweral serwal on wiltu äär alla pantnd ja läbi õmmeldud ja kinnipanek pahemale poolele.
Bluuse on eest natuke, wähe, kokku hoitud ja kergelt
tagant puhwis, llati bluuse peäl ou wollitud siidimusliinist klatsstükk ja krae; latse asemel wõib ka
Wene särgi moodi sisse pandud saada; eest wäljalõikus on kaks korda sutasegll ilustalud, lühikeste warrutate (täiste) alumist äärt ilustab filepits, iseäranis
teewad seda bluuset wäga toredaks need pasementeri
wigurid, mis bluuse peal on, bluuse tuleb tagant
kinni pauna.

N r . 6.

Lühike wollitud knub.

Materjal: 7 küün. Wiltast riiet 120 tsm. lai. —
2ee passilik, jalgadest tvaha tuub hallist triibulisest Inglise willasest riidest, kootud jao wiisi tunkle
Põtgiti triibuline. Ees wastani woll, aga teised on

Nr. 3.

Nr. 4.

Seltskonna-tleit keskmise wanadlisega naisterahwale. Seljatagant nr. 3».

Lihtne kleit wanemale naisterahwale.

Materjali 12 küün. kasimiri, 1 küün. siidimusliini 110 tsm. lai, 3 küün. atlas siidi 50 tsm. lai,
1 küün. pitsi 14 tsm. lai, 8 sntasiwigurit, üks ülekukkuw krae. —
See ilus tinakarwa hallist kasimirist kleit ou musta
atlassiidiga ilustatud (garneeritud). Kuub on 3 laega
ja alt 8*/2 küün. lai, lahtiselt woodri peäl tehtud ja
all ringi siidi pael. Kitsas esimine laad on mõlemilt
poolt wolli moodi peale õmmeldud.
Pluuse wollitud jaod on kitsa atlassiidiga kanditud. Kergelt üle üheteise
minew westi jagu on mustast atlassiidist, klatsstükk ja püstkrae on siidimusliinist ja wollitud krae alumise ääre
kulles on kitsas atlassiidi pael ja ette
flipsu moodi sõlmitud, klatsstükki katab
pitsist lips (krawatte), ülemist krae äärt
ilustab ülekukkuw pitsist krae. Mustad
posemantier wigurid ilustawad eest
pluuset. Wollitud atlassiidist kurti!
on ees pasemantier wigur, ja kolme
Nr. 4 a.
wolliga warrukaid (käiseid) ilustad eest
4. Lihtne kleit wanemale naisterahwale. Seljatagant jn\ 4a.
atlassiidi äär ja pasemantier wigurid.

Nr. 5. Moodiülikond mieder
kuuega, kõige uuemat moodi.
Seljatagant nr. 5.
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tahapoole keeratud wollid, alt on kuub
ilma woodrita, taga wastani woll ja
panna; eest on 40 tfm. pikkuselt kinni
tagant pikemalt 5 tfm. on tükid laiad,
tulewad panna. —

Nr. 6

7 küün. lai
tagant kinni
tepitud, aga
mis wahele

wad nööbid sammetpaelaga. Vollid ou üksteise
wastu keeratud, ja 40 tsm. pikkuselt kinni tepitud.
Slits (Lits) on tagaluolli serwa alt kinni panna.
Kuub ou ülewalt 20 tsm. pikkuselt klatt ja wooder
sealt saadik all, aluniisel äärel wõib 3 tsm. lai palistus olla. Tee kuue worm wõib ka siidist, patistist ja linasest riidest kasulik olla. — Wiü
inasel juhtumisel wõib ka tresse ehk jälle
sittas sammeti aset täita. —

Nr ih RUU keskmise waua
dusega uaisterahwale.

Materjal: 12 küün. willast riiet 120
tsm. lai, 172 küüu. sammetit, 72 küün.
pitsiriiet 45 tsm. lai, 4 küün. poortet 5 tsm.
lai, 7- küün. sutasi, 1 srausengarnitur. —
Üks transparenten pitsieinsats ühes pitNr. 8.
sikracga teeb seda ilusat kleiti, mis diagoualriidest on, elawaks. Wäiksendatud kuue
schnitt weebruari lehes Nr. 1. anne, ainult
esimene laad saab 2 tsm. kitsam lõigatttd,
aga tagumiue laad tuleb külje poolt serNr. ?.
wast ülewalt 10 tsm. ja alt 15 tsm. juurde
anda. Esimesel lael on siin, nii kui
pilt nr. 9 näitab, mõleiua õmbluse peal
6 tsm. sügawad wollid, ja 75 tsm. sügawuselt (pikknsclt) kinni teppida. Wig. 47
on piist tmc
ja warrulad (käised),
eest westi moodi, sutas nööri ja nööpidega
ilustatud. Need üle õla jookswad wollid
on 5 tsm. laiad ja mõne pistega kinnitatud.
Tee vluusc wäljalõikuse jao katte West saab
Nr. 6. Lühikene wolli'tudkuud l ^ussfreier)
8. lllieksa iaeqa tuub (kostümi)
pahemale
poole õla peale kinni pandud,
õhukesest läbipaistwllst riidest mollidega
jakiga kantew kuub, iseäranis
see
garnitnri
jagu, mis tikitud poortist
ilustatud.
tükid õmbluste wahele pantud.
Nr. 7. Kahe laega, pluusega kantaw kuub.
(paelast) walmistatud on, saab nõnda üle
Thnitl joonistusepoogna peäl Riig. 36—40.
õla pandud, et selle ja woltide wahe ühelaiuseks jääwad.
Warruka (käise) wollid on seestpoolt 5 tsm. ja wäljastpoolt 6 tsm. laiad, ja saawad seest- ja wäljastN r . 7. Kahe laega Pluufekuub.
poolt kõwasti ära pressitud, alumisest äärest tuleb
Materjal: 8 küünart kalewit, 125 tfm. lai, 14/2
sisse hoida; ees mausheti asemel on poorte. Kurt on
küünart siidi, 16 suurt uööpi. Teda kõige uuemat
sammetist ja eest kinni panna. —
moodi, mustast kalewist kuube ilustab alt pealetepitud
jagu, millel ülemise randi küljes nurgelised klapid on
kohe külgelõigatud ja siidi äärega ilustatud.
Nr 1O. Pluusettlikond jaki moodi
Need külgelõigatud patid on 3 tfm. kõrged ja
ilustatud.
ülewal pool neid on patid 10 tfm. laiad ja 5 tfm.
Materjal: 12 küün. triibulist riiet 110 tsm. lai,
alumisest woulaugist kõrgemal. Kuue wooder (wig.
5 küün. musliini 80 tsm. lai, 40 tsm. kurtisiidt, 672
39) saab 10 tfm. laiuse pliseewoolangiga ilustatud;
küün.
Walentin pitsi 1*/« tsm. lai.
Wig. 40 järele saab pealmine kuub pandnd. — Selle
Štuub
ja see jaki moodi ilustus on heledast triiettejoonistufe iärele lepitakse selle wormi järele lõigabulisest
willasest
riidest, saab aga walge muslinist
tud põigiti ääred ja pandakse need (Wig. 38.) walpluuse
läbi
täiendatud.
See pluuse on keha järele
mistatud klapid peale.
woodri peal tehtud, eest alt pluuse pealisriie on wasNr. 8. 9 laega kuub sisfepandud
tamisi pandud mollidega kümitatud, peenelt wolli
wolli jagudega.
õmmeldud kraed ilustab kruusitud pits, niisama ka
manshetisid. Eest nurgelist wäjalõikust katab sestsama
Materjal: 10 küün. riiet 110 tfm. lai, 8 küün.
riidest wiltu lõigatud serw ja läbi tepitud, ümber litsammet-paela, l1/* tsm. lai, 1^/2 tosinal nööpisid. —
sede ja alt serwa ilustab seesama riie klatilt ja krauNeed laed sellel musta- ja walgcriludulisest riidest
situd
(nii kui selja tagant näha on), nõnda ka warruon allpool puusa õmblust wälja lõigatud ja
kate (käiste) peal; kaks rosetti on ees; pahema õla
kolm tükki wahele paudud, mille otsad nurgelised
peale käib see pluuse kinni.
Kuube wõib alt
ja sammet-paelaga kanditud on, ja ülewalt otsa ilusta-
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wiltu riideserwaga ilustada, nii kui
jaki peal on, 6, 5, 4 tsm. laiuselt.
Kurt on wollitud siidist, seda jakimoodi wigurit wõib ka reformkuue
jaoks teha; see annab reformluuele
wäga ilusa wäljanägemist, ja wõib
ka suuwipluuset kuue peal kanda, mis
Wäga tore wälja näeb.

Nr. 11. Uhke klatift siidist Pluuse.
^vlaterjal: 5 küün. siid. 110 tsm.
lai, 1 küün. walget siidi 50 tsm. lai,
14^/2 küün. pitsi 2 tsm. lai, 1/2 küün.
tülli 105 ism. lai.
Heledakarwaline ja walge klatt
siid, krausitud pits ja tüll on need
peailustused, mis sellele pluusele ilusa
wäljanägemist annawad. 4V2 tsm.
laiused wollid, mis alt kitsamaks lähewad, on läbi tepitud ja õla peale
kokkuhoidwalt lõigatud, ees keskkohas
on pealekecratud woll (Tollfaltc)
pealmisel poolel ja pahema poole
peale üle haagitud. Pluuse küljetükid on ülewalt klati Welliga, warrutad (käised) on kokkuhoidwalt lõigatud ja wälimise wolli alt otsa ommeldud. Rowicr modi tagant ümargunc krae ja manshetid saawad
walgest siidist.
Wiimaseid
kitsaid ristpistetega kokkuühendatud riidest paelu (pelenden) katab krausitud
pits, nõndasama ka kraed. Latse ja
püstkrae tarwis on ka klatt tüll, krausitud pitsiga kaetud, ainult külge kin-

Nr. 9a.
Nr. 9. tilcit keskmise wanadusega
naisterahwate.
Seljatagant Nr. 9a. Schnitt
wig. 41—47.

Nr. 9.

Rr. 11.

Nr. 10.

Nr. 12.

Nr. 11. Illike siidist pluuse,
selja tagant N° 11.
N° 10. Plunseülikond jaki moodi ilustatud, selja tagat 10.
J& 12 Pluuse talje pitsist klatöstükga ja läbimurtud poortiga, selja tagant Ns 12, stiililt joonistusepoogna peäl 8—13.
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nttatub, nii et kerge OH wahetalmse jaoks ära wõita,
ees on pliiseertttld tüllist woolang lwigtlr) sltpsu
moodi sleifi alla kinnitatud. Kergelt wollitud siidikurt hoiad ennast talje ümber ja saab pahemale poole
haagitud.

3tr. 13. Pluusetalje pitsist klatsstükiga.
Materjal: 4 küün. pluuseriiet 80 tsm. lai, 1.
küün. tüllpitsi, 17 küün. läbimltrtud poorti. See wilturiidest walmistatud puuse on tunkeltriibulisest willasest resedakarwa rohelisest riidest.

Siidist wõib see pluuse ta klatt teha ehk peened
wollid õmmelda, niisama wõib ka linane ehk patist
teha. See pluuse wõib ka ilma woodrita teha, et
lahkem pesta on, see pluuse on tüll klatstükiga ja
ja wälja õmmeldud. Talje tükkidel (wig. 8 ja 9)
on peale kohe ära märgitud, kus kohta poortid tulewad, pikuti taljetükkisid on liinid, kust kohast läbi
tuleb lõigata ja 1 tsm. laiused poorted wahele ommelda. Klatsstükk wig. 10 ja 11 ja krae teise pluuse
joonistusest wig. 4., aga 10 ja 11 õlasiealsed tükid
tulewad talje jagudega ühendada ja äär tuleb klatsstükil sellesama riide serwadega kantida ja kaks korda
läbi leppida.
Warrulas (käis) wig. 12 joonistusepoogna peal,
manshet tuleb warruka (käise) woodri külge teha, eest
12 tsm., tagant 15 tsm. kõrged. Kurt (wigur 13)
saab otse riidest tehtud ja äärest läbi tepitud, selja
tagant kinni pauna nööpide ehk haakidega, nii kui
pildi peal paistab.
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See ilus kleit on enamisti sinisest ja walgete
tapetega muslinist. See tagant kinnikäiw kuub on
ülewalt kergelt kruusitud, alt ilustawad teda kolm
wolli 2, 3 ja 4 tsm. laiad, ja on lahtiselt woodri
peal. Alt laius on kuuel 8 küünart. Pluuse ja
külgelöigatud warrulad (käised) on wollidega ilustatuo, taela wäljalõikusest kuni warruka (käise) otsani,
ja on seestpoolt kahe paelaga kinnitatud 46 tseutimeetri pikkuselt, ja selle paela külge on wollid kinnitatud. Kaela wäljalõikust täidab pikuti ja põigiti
wolliõmmeldud tüllkrae, 4 tsm. lai, filepitsiga üle
tõmmatud ja kitsa kruusitud tülliga ilustatud. Warruka (käiste) manfheti ja sallkrae peal on tunkelsinine
siid, kitsa poortega ilustatud: ees klatsstüki wõi westi
peäl on 4 tsentimeetri laiusest heledast sinisest siidipaelast slips, mille otsad ületõmmatud nööpidega ja
wiie wolliga on ilustatud. Siidist wollitud kurt on
külje peale kinni panna ja ots nööpidega ilustatud.

Nr. 14. Kodune kleit poolimperi moodi, shnitt 48—50.

Nr. 14. ftuinute tltit Puolimperi muudi.

9ir. 13. Muc-lmtlcii lalie laega tuucga.

3tr. 13. Muslinkleit kahe lat$a
kuuega.
Materjal: 16 küün. muslim 80 tsm. M, 80
tsm. siidi, 40 Isin. tülli 100 tsm. lai, 2 küün einsatsi 4 tsm. lai, 4 küün. poortct l 1 ^ tsm. lai.

Materjal: 12 küün. willast riiet 120 tsm. lai,
2^2 küün. siidi 50 tsm. lai, 5 küün. pitsi 7 tsm. lai,
6 nööbiwormi.
See kleit wõib enamisti maasika-karwalisest willasest riidest olla, walge pitsi ja tunklc siidiga ilustatud.
Kuue alumine äär olgu 7 tsentimeetri laiuselt palistatud ja läbi tepitud. Eest ja kaela ümbrus saab
wiis korda walge siidiga läbi tepitud, nõndasama
ka suurendatud käeaugu ümbrus, alt puhwidega warrukad (käised) saawad ka walge pitsiga ilustatud,
pealisriie ja wooder on ühelaiused, niisama saawad
ka warrukad (käised) woodriga ühes õmmeldud, ette
pluufele peab 2 tsm. laiune äär haakide alla saama
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pandud, krae ja pitsist warrula (käise) otsad saawad
1*2 tsm. laiuse siidi äärega ilustatud. Natuke wahcm kui 2 tsm. enne talje lõppu saab 20 tsentimeetri
laiune wollitud siidist kurt kergete pistedega kleidi
külge kinnitatud; eest tuleb 7 tsm. pahema poole peale
wahelite panna, sleifi sõlm saab 18 tsm. pikk ja alumised sõlme otsad tulewad 54 tsm. pikad.

Nr 17. Nätitutest Hiina Pluuse.
Materjal: 4 rätikut igapidi 66 tsm. suured,
10 küün. cinsatsi 2*2 tsm. lai.
See ilns pluuse laseb ennast kergesti järele teha.
Eest wäljnlõikust täidab üks lats ühes püstkraega, mis
pitsi cinsatsi st kokku on pandud, eest ja tagant waheliti käiwa pluuse jaod on peaaegu esimene pool ja
pool warrukat (kaist) ühest rätikust; muidugi saawad
pluuse ja warrukas (käis) ühest tükist lõigatud, eest
on wollid kuni rindadeni, aga tagant on wollid kuni
alla otsani õmmeldud. Pitsist manshettidel ja püstkrael on riidest äär pitsi küljes, eest tuleb trukknööpidega kinni panna. Kurt on gummist ja bronks
shtialliga.

Nr. 15. Pluuse noorele naisterahwale.
Nr. 16. Uhke siidipluuse.
Nr. 17. Rätikutest vrnna pluuse.

Nr. 15* Pluuse uoorele naisterahwaa
willafeft ja pefuriidest.
Materjal:

3 1 2 küün. walget, 1 küün. wärwilist

riiet 110 tsm. lai, sutasi knrneerimiseks.
Seon walgest scwjotist pluusct wõib igawärwilise
satiniga karneerida, nii kui pruuni ja walge sutasiga,
ehk mis aga kellegile meeldib, nii kui warrula (käise)
õmblused, krae ja mansheti äär, köit saab sutasiga
kaetud. Pluuse on eest nööpida, krae ja manshetid
on 2 tsm. laiuse riide äärega, mis sutasiga on ilustatud ja pruuni kalewiga kanditud. Krawatte (slips),
mis 11 tsm. lai, 27 ja 29 tsm. pikk, terawate otsadega on korraltud, käib parema poole peale haagitud.
Valge nahk-kurt täiendab seda pluuset wäga. Pesu
ja siidiriiet wõib pitsidega ilustada.

Nr. 16. Nhke siidipluuse.
Materjal: 7 küün. siidi 50 ism. lai.
2ee uhke pluuse on pehmest mustast klatist siidist,
ees on portsjoniwiisi peened wollid ja peäle selle
ilustab weel see klatsstüki moodi peale õmmeldud nöör
seda lahtist pluuset, mis lühikeste wallide otste pealt
ja pikkadest wollitest üle läheb, mis wälja näeb kui
iseäralik klatsstükt. Ja ees on wäiksed pasementiernööbid, ja selja taga on nööpide lõpus 4 wäikest
wolli, niisama on ka warrulad ja krae peenete wollidega õmmeldud. Krael on peal pool woltisid sutasnöör, ja warrulatel on allpool küünarnukki kolm järku
nööri, eest alt on pluuse wollid ühe paelaga kinnitatud, aga tagant on klatt soosi moodi tehtud. Kurt
on wiltu riidest ja wollitud, ligi 15 tsm. lai.

Nr. 18. Siidipluuse ja -kuub.
Selja tagant nr. 18 a. Schnitt wig 1—7.
esimeses ntimbris.

Kime schnitt

Nr. 18. Siidipluuse ja -kuub.
Materjal: 8'u küün. triibulist siidi, 1 küün.
tunklet siidi,nööbid, 1 patist mahapöördud krae, kuue
tarwis 71 2 küün. riiet 120 tsm. lai.
See heledast triibulisest siidist pluuse on nööpidega ilustatud, patid ja niisama krae ja lätsid on
tunkle siidiga üte tõmuiatud, wäine manisk ja mahapööratud krae wäikse slivsuga (krawaite) täidab seda
wäljalõikust. Woodri warrulas (käis), wig. 5—6
joonistuse poogna peal, on peaaegu 17 tsm. lühendatud, need on wäikse sterni läbi ühendatud, peale
kokkuõmblemist eest kuui wäikese punktini on kokku
hoida. Mahapöördud krae ja külgelõigatud roowerid hoiawad endid kindlalt wastu, eest on nööpide
alla topelt -pandud, natuke wähem kui 10 tsm. lai,
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kurt tuleb kalaluudega kangeks teha, nii fui pildl peal
tagant näha on. See slcpega alla wulltkukkuw kuub
ilustab ennast laia palistusega, ehk l> isin. laiune äär
peäle tepitud. Lõikamise aeg tuled ümberringi juurde
anda, aga tagant 3 tsm. rohkem juurde anda, nii kui
kuue schnitt esimeses numbris woodri tarwis näha on.
See on tagant täielikult pikendatud, nii kui joonistusest näha on, see pikem pool on tagumine pool.
Alt wooder on laia plissecritud woulangiga, ja tagant
kinni kanda.

9

taskud. Püksid tulewad tagaut hästi keha järel kinui
nööpida ja krae nurkade peal on wigurid, kas ankur
ehk muud selle sarnast, aga mitte krae paelte peale
ei tohi panna. Pluusel on ees klatsstüki moodi pealetepitud tükid ja alt nööpida, ees slipsu otsad, mis
sinisest siidist on, on krae alla kinnitatud. See ilustab seda pluuset wäga, mis enne weel ei olnud, need
warrukad (käised) on ülewalt ja alt ühte moodi wollitud. Kurt wõib walgest nahast olla, ja wõib ka mustaga kanda.

Nr. 21. Tütarlapse kleit 5—7
aastasele
Materjal:

4 küün. riiet 100 tsm. lai,

35 tsm. pitsiriiet 45 tsm. lai, 4*., küün. poorti
4 tsm. lai.
Kirju siidiga ja kullaga tikitud poortiga
ou ainult see kleit ilustatud, ja passlikut sellele
23a. kergele rohelisele willascle riidele. Eee üinargune klatsftük ou pitsist, ja kullaga tikitud poorte
äär ringi ja puhw warrukade (käiste) ümber.
See õtse wollitud kuub, mis 4 küünart alt lai
on, ou ühetasa kurti alla hoitud, ja poortest
kurt tuleb uatuke wiltu kinni panna ja õtsa peale
üks nööp. Seda wõib ka pesuriidest teha. Pluuse
wõib ka ilma woodrita teha, ja all äär krausi
tõmmatud teha; nit kui kuub ]aah woodri külge
kinnitatud, uii saad ka pluuse kurti alt woodri
külge kinnitatud, mida poortest knrt katab.

Nr. 22

Nr. 19.
Nr. 20,
Nr. 21.
Nr. 19. Tütarlapse kleit 6-8 aastasele, suurus umbes 70 ümbert jämedus. Nr. 20. Madruse-ülikond ^poisikesele 3—5 aastasele, wõib ta
8—5 aastasele teha.

Nr. 21. Tütarlapse kleit 5—7 aastasele.

Nr. 19. Tütarlapse kleit 6 - 8
aastasele.
Materjal: 4 küün. Wiltast riiet 110 ism. lai, 3*2
küün. siidi, 10^2 küün. tressi 1 tsm. lai.
Sellel ilusal heledast Echotti willasest riidest kleidil passib punane pongsee siidi ümargune peenelt
wollitud klatsstükk ja püstkrac ja pool lühikesed warrakad (käised), mis 5 tsentimeetri laiuse siidipaelaga
ümber on köidetud. Neid ümberköiteid paela moodi,
nii kui käeaugu ümber ja alt kokkuhoitud pluuse jagusid katab siidipael. Wollitud kurt, inis peaaegu 51]*
tsm. laia kuue ümber on, otsad tulewad ette wastani
wolli alla ära peita. Õlade ja ees wastani wolli
peal on siidipaelast ehk nöörist sleisid (slipsud), need
teewad seda kleiti wäga toredaks.

Nr. 22. Tütarlapse kleit ja kubar paelaga ilustatud.
Materjal:

Q1^ küün. riiet 100 tsm. lai, 30
tsm. siidi, 3 küünart Wuipür riiet
45 tsm. lai.
Praegune mood ajab wäga
moodiwärwi järele riideid taga,
muidugi tahaks igaüks seda kõige
uuemat katte saada. — Pluuset
hoiab eest ainult nöör koos, need
wolli moodi plnusele pealepandud
4 ja 6 tsm. laiad wiltu riidest
uäewad wälja kui wullid, mis
krae juurest üle õla lähewad.
Seda ilustawad need warrukad

(käised), mille puhwid 45 tsm.

laiad on, ja ülemist jagu kataload kuueriidest külgepandud Jaapani loarrnkad (käised); nad on
ülewalt kergelt kransitnd ja woodriga ühes õtsa õmmeldud. Kuue
juurde käib passiwa karwaline
Nr. 20. Madruseülikond poisikesele
wollitud kurt, mis kuue külge kinni3—5 aastasele
tatud. See kuub on ilma woodrita
ehk woodri peäl lahtiselt
Materjal: 3^2 küün. linast riiet, 40 tsm. satini
so tim fni
fmnft hrt^ln i
^
Nr. 22. Tütarlapse tlnt\a tehtud 9 wastani wolltga ja Ji\t
80
ym.
lat,
101/2
tuim.
linalt
Paela
1/
2
t|m.
lat,
3o
ilustatud .....
. u , •
..r v f*
f
übar
pafIaga
tsm. wiltu siidi, 1 uahk kurt.
12—15
aastasele
knunart
alt
lal,
aga
ülewalt
Tagant
näha
Nr.
22a.
wähe
kokku
hoitud,
kuubüsna
on
See walge linasest riidest madruse-ülikond on
tagant
kinni
panna.
—
Kübar
on
pruunikast
õlest
ja
paeltega ilustatud, ja peale selle on weel satinkrael
tunkle
siidiga
ja
helesinise
siidipaelaga
ilustatud.
ja pükstel õmbluse peäl metalluööbid ja külje peäl
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Nr 33 Iope-ülikoud ja
müts poisikesele 13—15
aastasele.

Nr. 20 ja 27. Siidi aluskuub ja
woolana..

Materjal: 8^/2 küün. kirju siidi, 9 küün. riisi
tarwis, 71 2 tüün. klatti siidi 50 tsm. lai woolangi
Materjal: ülikonna tarwis 10
tarwis. Nr. 27 tarwis: 8^/2 küün. riisi, 3^/2 küün.
küün. 60 tsm. lai, aga kui topelt lai
siidi 50 tsm. lai.
riie on, siis on tarwis 41..,—5
küün. riiet; mütsi tarwis: l \ küün.
3teed aluskuued on enamisti rohelise ja punase
kirjust klatist siidist, aluskuub on ikka ühekarwalise
60 tsm. lai. Selle ülikonna tarwis
woolangiga, kane schnitt wig. 34—37 on igaühe oma
saawad kantud Schotti kirju äärtega
tahtmise järele, kas woodri peäle kurt panna liinidest
sukad, mis alt püksi õtse katawad
saadik, ehk iseäranis türgi jagu õtsa panna, ehk wõib
ja euamiste ühte karwa on. Jopel
nõnda teha, tui wig. 31—33 on: kui kuub saab ilma
on kahel pool wollid ja pahemale
kurtita tehtud, siis saab slits õmbluse wahele, eht kui
poole wolli peale iaab tasku, nõnda
tagumine laad ilma õmbluseta }aah tehtud, siis peab
lai kui woll on, ja ülesse tulewad
lits sisse lõigatama. Alt saab kuub 9 tsm. laiuse saiseäralised klatsstütid peale teppida.
kitud woolangiga ilustatud, kuub on alt 6 küünart
Selja taga on keskel üks woll, nõnda
lai ja 25 tsm. laiustest pliseeritud woolangidest tehkui pilt näitab. Sinxt saab woltide
tud.
Külge-õmblust nii kui peente Mollidega ilustaalt läbi pantud, nii et wollid Peale
tud
äärt
fatrnnab wäljafakitnd 3 tsm. laiused waslahti jääwad. Jopel ja pükstel on
taal
wollid.
kerge wooder all. Jahi wõi rattasõidu müts on kaheksast tükist ja kõwa
sirmiga.
Nr. 23. Iovc-ülikond ja müts
voisilcsele — 13—15 aaoiasele ja wõib ka 10—12 aastasele teha. Tagant näha 23.

Nr. 24 ja 25. Mnuised puksid ja
aluskuub tikitud woolangiga.

Nr,

Nr. 31.

Nr.

Materjal: pükstele, 4 küün. riiet, 100 tsm. lai,
4 küün. tikitud woolangi 8 tsm. l a i ; nr. 25 alaskuue, tarwis 6^/2 küün. riiet 80 tsm. lai, 0 küün.
tikitud woolangi 15 tsm. lai.

Nr. 32.

Nr. 30

Nr. 24.

Nr. 26.

32. Illike naisterahwa pesu.
Schnitt 31—37.

Nr. 28—33. Uhke naisterahwa pesu.

Nr. 27.
Nr. 25.

Nr. 24 ja 25. Kinnised püksid ja aluskuub tikitud >voolangiga.
Schnitt joonistmepoognas 25—28, kuue schnitt 31—33.
Nr. 26 ja 27. Siidi-aluskuub ja woolang; schnitt wälja kopeerida woolang 29—30, kuue joonistus 34—37.

Mõlemad on peenest pesuriidest. Püksid tulewad
wigur 25—28 järele lõigata, kurt ja wärwel saawad
topelt, kurtil, kus tagumine jagu külge saab nööbitud,
on tükid alla aetud, nii kui joonistuse peal näha on,
taha kurti otsa tulewad nööpaugud paelaga kinnitada; woolangid saawad pükstel riideäärega külge
aetud. Kuue joonistus wig. 31—33, kuue hm 27.
See kuue küünra pikkune woolang saab sissepoole
palistuse moodi külge õmmeldud. Mõlemad on kerged järele töötada ja on korralik passiw pesu.

Materjal: Nr. 28—30. 20 küün. patisti 100 tsm.
lai, 30 küün. einsatsi, 21 küün. pitsi 4 tsm. lai, 10
küün. stikerei-einsatsi 4 tsm. lai ja 4 küün. 2 tsm.
lai, 17 küün. paela 3V2 tsm. lai, 6 küün. l1/» tsm.
lai. Päewa- ja ööpesu, mis ühest ja sestsamast riidest
ja ühe ja sellesama pitsiga ilustatud, ja pealmine jagu
öökuuel, mis poberu moodi wälja näeb, on kaelaaugu
küljes wärwilisest siidipaelast slits, ja kaelaaugu umbrus on siidipaelaga läbi tõmmbtud, pitsist, mis kaela
ja käe ümber on, on pael läbi tõmmatud. Pükstel
on lai woolang ja woolangi peal on keskpaigas einsats, peente wollidega ilustatud.
Korralikul kammimisemantlil on tarwis 10 küün.
100 tsm. lai. — Seda ilusat kammimise aeg kantawai mantlit ilastab ülewalt auguline klatsstükk, niisama ka warrula (käiste) otsasid, eest on õõnsalt ommeldnd mantli äär ja warrula (käise) peal on ülewal topelt woll. — Kahe perlmutrinööbiga on eest
kinni panna. —
Materjali korseti tarwis: 4 küür. linast riset 89
tsm. lai, wig. 31—37 tuleb lõigata topelt linasest
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riidest, ülemine ja alumine äär saab stikereiga ilustatuo; eesolewa plaani järele saawad õmbluste peale
sellest riidest paelad õmmeldud ja pikuti õmblust kalaluud (fischbeiue) ehk teras sisse pandud. Nööri autudele saawad niisugused wask- ehk terassilmad (litrid)
sisse pandnd, mille läbi nöör kergesti liikuda annab.

l1

õmmeldud ja paremale poole üle haakida. Warrulatel (käistel) on alt
otsad wastant wollidega korraldatud
ja kinni tepitud slits, lahtiselt on
nöör öösidega kinni nööpida.—Pluuse
keha atta wõib hall wooder panna,
aga warrukadele walge wooder alla
panna.

Nr. 33. Inglise Palitu Poifikesele 5—7 aastasele
Materjal: 3^/2 küün. millast riiet
110 tsm. lai, l/2 küün. wiltn sametit, 4 küün. serssel 60 tsm. lai, 6
Nööpi. Tee korralik palitu pruunist
riidest on serssa woodri peal tehtud.
Krael tuleb 1 tsm. laiuselt üheteise
peale teppida ja külje peale taskud;
warrukad (käised) saawad manshettidega ilnstatud ja ülewalt otsaajamiPoisikese ülikond^
sega kergelt kottu hoitud. Sedasama Ar. 35.
7—9 aastasele.
wõib ka kergest suweriidest teha.
Schnitt wälja foperiiba
:>1 — 57.
Nr. 33. Inglise palitu poisikesele 5—laastasele.
Echnitt wälja kopeerida
19—24.

Nr. 34. Tütarlapse ülikond 12—14 a.
Materjal: 81)! küün. willast riiet 110 tsm. lai,
10 küün. tressi 2 1 2 tsm. lai, 3 küün. woodri siidi
120 tsm. lai. See ilus ülikond on musta ja walge
kirjust willnscst riidest. Jaki on musta tressiga ilustatud ja on heleda siidi woodri peal. Kuub on ilma
woodrita tehtud, kuub saab otse riidest lõigatud, uii
kui schnitt wig. 66 näitab. Alt on kuub 6*2 küün.
lai ja palistus 7 tsm. lai, mis kohe lõikamise aeg
juurde peab andma. All ääres on seesama Iress,
mis jakilgi.
Jakile tuleb eite kahele poole sius wastant wolliga,
milleks üks iseäralik tükk sisse tuleb panna ehk kohe
lõikamise aeg juurde anda, ja wolli otste peal on iseäralikud klapid, mille peal perlmutri-nööbid on. Warrutad (käised) on ülewalt wollitud ja alt otsast 8 tsm.
kõrguselt tressiga ilustatud, mis kui mnnshett wälja
näeb, eest on kahe rea nööpidega ja 6 nööpi.

Nr. 36. Pluuse ja kuub
tütarlapsele 13—15 a
Materjal: 8 küün. riiet 120 tsm.
lai, 51/2 küün. siidi 60 tsm. lai, 10
tsm. heledat, 40 tsm. tuuklet siidi,
35 tsm. Knipür riiet 45 tsm. lai.
See kõige uuemat moodi pruunist
triibulisest willasest riidest kuub on
alt ligi 8 küünart lai ja otse laadidest kokku pandud, alt äär on 7
tsentimeetri laiuse wiltu äärega ilustatud, kollid tulewad igaühe tahtmise järele kas 25 tsentimeetri
pikkuselt finni teppida, ehk seest
poolt paelaga ühendada; tagant
on kinni panna. Pluuse peab
tuuidugi kuue wärwiga kokku
passima, aga siiski on igaühe
tahtmise järele iga wärw kõige
passilikum. Eest ja tagant on
pluusele poolest saadik peened
wullid õmmeldud • ja näewad
wäga toredad wälja; krae ja
klatsstükk on walgest kuipürist.
See eest ja tagaut ühte moodi
krae ja manshetid on ühte moodi
kokkupassiwast wärwiliseft siidist tehtud ja kerge stikereiga
ilustatud, need ligi 60 tsm.
laiad warrula (käise) puhwid
on peente wollidega õmmeldud,
nõndasama kui pluuselgi, ja
klatsstüki wahet katab eest ja
tagant klatist pruunist siidist
äär, sedasama karwa on ka
kurt ja taha kinni panna.

Nr. 34.

Nr. 35. Poisikese ttlikoud.
Materjal: Ligi 5 küün. riiet 110 tsm. lai, 1. küün.
woodrit keha alla 100tsm. lai. 35 tsm. wiltn lõigatud siidi.
Kõige passilikum selle ülikonna tarwis on halli ja
musta triibuline Inglise riie. Krae saab selle riidega
wiltu kanditud, eest täiendab hall siidikrawatte. Pükstel on külje peal taskud ja alt kummiga kokku tõmmatud, tagant wõiwad püksid klapi moodi maha käia
ehk täielikult madruse moodi eest klapiga. Pluuse wõib
ka teha alt nööpideta ja nööbid muidu ilustuseks peale
ajada. Tasku wõib ühe peale õmmeldud klapiga ilustada,
ehk ilma selleta, muidu peale tepitud taskud. Wiltu
siidist kramatel saab pahemale poole teine äär kinni

Tütarlapse ülikond 12—14
aastasele.
Schnitt wälja kopeerida 58—66.

Nr 37. Sargipluuse siidist.
Materjal: 9 küün. siidi, 20 tsm. karneerimise
siidi 50 tsm. lai.
Punane siid ja sellega kokkupassiwad puuktid ilustawad seda uhket pluuset. Wig. 45—49 on selle
pluuse schnitt. Pluuse eest tükkidele tulewad enne
lõikamist wollid sisse õmmelda, aga äärmised, mis
wastu kätt on, on laiemad; teised saawad üsna kitsad tehtud, wallide wahele tulewad 7 tsm. laiad teisest siidist poorted panna, mis wäiksete punktidega
on ilustatud. Krae on toppelt riidest, kahe peene
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wolli ja teist karwa riide äärega paela moodi peale
õmmeldud, nii tui joonistuse peal näha on, manshetid on 9 tsm. laiad ja otse lõigatud ja saawad kraega
ühte moodi ilustatud.

Nr. 39 42. Meesterahwa pesu.
Materjal: 6 küün. flanelli 80 tsm. lai, kaela
suurus 41.
Eest on ilma mollideta, sinikast hallist flanellist,
walge ja rohelise kirju, pahema poole peale tuleb
wäike pate põigiti õmmelda, õlatükid on piku triiputest, niisama ka manshetid, krael on linane sees, niisama ka slipsul.
Pilt ur. 40, materjal: õl/2 küün. siidi 80 tsm.
lai, 90 tsm. kirju siidi 50 tsm. lai.
Sellel särgil on kirju wollitud rinnaesine ja manshetid, eest keskmisest wollist läbi on nööpaugud ja
pärlmutri-nööbid. Alumist äärt katab pealeõmmeldud äär.
Pilt nr. 41, materjal: 6 küün. patisti 80 tsm.
lai, 2 küün. rinnaesise siidi 50 tsm. lai, 2X|2 küün.
siidi slipsu tarwis.
Seda patist särki ilustab kirju rinnaesine, punane,
roheline ja sinine triibuline siid. Alumine krae kaelaaugu kulles wõib neljakordne teha, et hästi kõwa
seisab, seljatagune wõib wollitud ehk krausitud teha.
Krawatte on mustast siidist ja walimised serwad on
üsna kitsalt palistatud.

Nr. 36. Pluuse ja kuub tütarlapsele 13—15 a.

Nr. 38. Suwine pluuse musliin
rätikutest.
Materjal: 4 rätikut 70 tsm. igapidi suured,
141/2 küün. poortet 3/4 tsm. lai, 1 mahapööratud krae.
Walged poordid ja wiltu riidest ääred ligi 3A
tsm. laiad üksteise ligi pandud. Selle poorted, mis
ringi käiwad, eest selja ja warrulatel on kohe rätikutel küljes, nii kui walge, sinise ja punase triibulised
ääred, mis wälja otsitud ühesugused on. Pluusel
on ees 9 peenikest wolli ja alt wärwli külge kruusitud.

Nr- 39—42. Meesterahwa pesu. Sckmitt 50—59.
Pilt 42. Materjal: 40 tsm. pikeed 80 tsm. lai.
See wigur, mis westi külge käib, saab tehtud
nööpaukudega; 2 nööpauku saab kummagi külje peale
ja üks keskele ja westi külge tulewad nööbid, kas
pesu- ehk perlmutri-nööpid; see wõib muidugi pikem
olla, kui west eest lahti on. See äär on selle tarwis külge nööpida, et pesta wõib, nn kui pidude
peal westil ees kaelaaugu ümber walge ehk sinine
saab kantud, mis karwa keegi soowib.

Nr. 43. Võile kleit Hiina moodi

pesatsiga.
1

Nr. 37. Zärgipluuse siidist
ja kerge stikereiga. Schnitt
wig. 45—49.

Nr. 38. Suwipluuse musliin rätikutest,

Materjal: 10 J2 küünart Võile riiet 110 tsm. lai,
21J2 küün. tülli 106 tsm. lai, 7 küün. klatti siidi, 8
küün. kuldnööri, 14 wäikest ja 1 suur pitsiwigur.
See kleit on elfenbeini karwa, pruuni triibuline ja
passib wäga pruuni siidiga wiltu riidest kantida; alt
saab kant 4 tsm. lai ja eest wõib 2 tsm. kitsam olla;
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kuub on alt ligi 10 küün. lai ja woodriga. Tagant
saab kahelt poolt litsct kergelt krausitud.
Talje hankisid katab tikitud tiill ja eest westi ilustawad pitsiwigurid ja kuldnöörist öösid. Niisama on
ka krae pael.
Manshetib on sellestsamast siidist, millega äär kanditud on ja kolm rida kuldnööri peäl. Warruka
(käise) puhwid on tüllist ja siidiga täidetud: õla peal
ou pitsiwigurid poonedega ja kuldnööri öösidega ilustatud. Kurt on kahelt poolt rosetti, klappide moodi
tepitud ääred.

Tagnnt näl\a 43a.
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Eest kinnihaakimist katab rippuw schleif (lint)
poorte paelast; see ümbrik on käe alt, äärest kahelt
poolt mõne pistega ühendatud, mis kui warrukas
(käis) wälja näeb., Kinnipistmise kohad on joonistuse
peal kahe wäikse punktiga, mis wälimise ääre peäl
on, märgitud.

Tagant näha 44a.
Sckuntt wig. 15—16.

N r . 4 4 . Jaapani ümbrik.
Materjal: 5 küün. kalewit 140 tsm. lai, 20 küün.
poortet 2^2 tsm. lai, 20 tsm. wiltu sametit, 21!* küün.
sntasi, 12 küün. siidiwoodrit.
See kergesti järele tehtaw ümbrik on heledast riidest ja walge siidipoortega ilustatud. Krael on
tunklest sametist ja sutaspoorte ääre peal. Wooder
ja pealisriie tuleb selle wäiksendatud schnitti wig. 15
järele lõigata. Taga on woll ülewalt 1 tsm. sügaw,
kinni teppida, ainult 20 tsm. pikkuselt, nii et alt poolt
laiem kukub, ehk wõib ka otsani kinni teppida, siiski
näeb fee ilusam, kui ülewalt üksi kinni on. Poorte
saab äärest 5*^ tsm. eemale ja iga läbilõikuse wahel
peab 5 tsm. lai olema; wig. 16 on krae.

Nr. 46. Tolmumantel toorest siidist. - Tagant näha
Schnitt wig. 1—4.

46a

Nr. 45 Pluuseülikond.
Materjal: 3^2 küün. millast riiet 120 tsm. lai.
Heledakarwaline klatt willane riie on sellele ülikonnale wäga passilik, mis kuldnööpidega pluuse ja pükste
peal on ilustatud. Püksid on woodri peal tehtud.
Pluuse on eest kitsaste pöörand wollidega, seal wahel
on wäljapoola pööratud palistused tepitud ja klatstüki moodi paistwad patted on kuldnööpidega ilustatud.
— Warrukaid ilustawad kitsad pöörand wollid, mis
endid manshetti otsaga ühendawad. Linasest riidest
krae ja Schotti siidist krawate ja walge ehk kollane
nahkkurt ou kõik selle pluuse ilustused.

Nr. 46. Tolmumantel toorest siidist.

Nr. 45- Pluuseülikond poisikesele 5—7 aastasele.

Materjal: 12aj2 küün. toorest siidi 90 tsm lai, 15
küün. woodri siidi 50 tsm. lai, 6 siidist pasemantier
wihta. —
Pruunikad poortid ja moodiwärwilised siidiwihud
ilustawad seda mantlit wäga uhkesti. Wooder on
walgest satanist ehk siidist heitliku wärwiline Wig.
1 on esimine tükk, mille seesmise ääre külge sissepoole
riidest toppelt tuleb panna kuni nööride alt läbi. Siis
tuleb ühendada wig. 1 ja 2 ja ette joonistuse järele
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poorted peäle panna kaela wälialõikas tuleb
kergelt kokku hoida. Poortega ilustatud manshetid ilustawad neid laiast wollitud warrulaid,
ees on kuldnööbid, riidest öösidega kinni panna. —
3eoa lihtsat mantlit wõib ka igast riidest
teha, nii kui linasest, alpakast ja triibulisest siidist
jne. Need poorted wõib ka siidipaelast teha,
ehk sellestsamast riidest wiltu ääred peäle leppida.

Nr. 47. Madruse moodi ülikond
tütarlapsele 4—6 a.
Materjal: 5 1 8 tüün. wiliast riiet 110 tsm.
lai, 2 küün. Millast patisti 100 tsm. lai, l 1 2 küün.
punast, 21|2 küün. saten woodrit 80 tsm. lai,
5 tüün. tressi 1* 4 tsm. lai, 14 küün. sntafi.
See passilik tütarlapse ülikond on sinisest
ruudulisest willasest riidest. Kuub saab otse laest
lõigatud, nii kui wäiksendatud schnitt wig. 32
näitab, aga riiet tuleb 6 tsm. juurde anda
palistuse jaoks. Wollid saawad enne kokkupaner
tmst ära traageldatud ja kõwaste maha pressitud,
seesmine ja walimine bruch ja litsi koht tuleb
ka enne kokkupanemist walmis teha ja siis kokku
Tagant näha 48a.
Selia tagant 49a. Štuut schnitt
weebruari numbrist wälja
kopeerida.
Nr. 43. Woile kleit Hiina
nioodi pesatsiga,
Tagant näha 43a.

Nr. 44. Jaapani ümbrik,
ääred läbi tõmmatud poortega. Tagant näha 44.

ap^i

Nr. 48a.

Nr. 49a,

Nr. 47. Madruse moodi illi
kõnd tütarlapsele 4—6 aas
tasele,wõib ka?—9 aastasele
Schnitt wig. 32—44.
Nr. 49.

Ülikond tugewale naisterahwale, kuub 9 laega.

Nr. 48.

Kleit waiksele

tugewale naisterahwale.

M oodi - Album.
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õmmelda, pealt äär saab wärwliga kergelt kokku
hoitud. Krae jaod ja manshetid wig. 38, 39 ja 40
saawad tunkel-punasest satenist. Mahapöördud krae
ja latsed saawad sutas nööriga äärest ära õmmeldud
ja nurkatest risti ^üksteisest üle. — Jaki, niisama ka
ülewalt wollitud warrilkad (käised), saawad woodri
peal tehtud.

Nr. 4 8 .

Kleit tugewale naisterahwale.

Materjal: ligi 16 küün. riiet 110 tfm. lai, 1
küün. poorde paela ette klappide mrwis, 2 kii un. klatti
siidi, 3 küün. rohelist ja kullakarwa chiffoni 100 tsm.
lai, 20 küün. sametpaelu 21]» tsm. lai, 40 tsm. pitsi.
See uhke kleit on reseda karwa roheline ja sellega
kokkupassiwa wärwiline chiffoneinsats, warrukad ja
püstkrae on alt kullakarwa woodriga, nii et läbi
paistawad ja ilusad pruunid kullakarwa wirwendasad
Wälja näewad. Need ühes tükis lõigatud warrukaid
ja pluuse eest ja alt äärt ja õlaõmblusi ilustawad
pea moodi kransitud riideääred, niisama kuue eest lae
õmblusi, nii kui pildi peäl näha on. Kuub on alt
ligi 8 küünart lai ja all kolm rida krausitud puhwi
peal, aga ääred on pea moodi krausitud ja igal real
on pealmise ääre wahel tunkel-roheline sametipael
sellega ühes kuue peale ou aetud. —

Nr 49.

Ülikond 9 laega kuuega.

Materjal: 12 küün. riiet 120 tsm. lai. Tunkel
triibuline willane riie un sellele lihtsale ülikonnale
passilik ja praegune moodiwärw. Sel 8 küünart alt
laial kuuel on õmblused palistuse moodi läbi tepitud,
ja mustast alpakast 10 tsentimceetri laiune toot all,
ja all ääres linane wahel, mis teda hoiab, et peäle
märjakssaamist mitte krausima ei hakka; lits ou kuuel

Nr. 51. Kleit tolme laega kuuega

ja pitsi tarnituriga,

kleit.

ees ja trickknööpidega kinnitatud. Jakil un hele triibuline siidiwooder, ees on 12 tsm. laiune linane wahel.
Jakil saawad õmblusest eest ja selja tagant kuuega
ühte moodi palistuse läbi tepitud, selja taga on jakil
all õmbluste wahel kohe külgelõigatud wollid. Hallid
kookusnööbid on ees ja warrukate peal.

Nr. 59.

Tagant näha 50.

Nr. 52. tihke jalutuse- ehk palli

Klatstükiga fiidivluufe.

Materjal: 7 küün. toorest siidi 55 tsm. lai, 1
küün. siidi, 30 tsm. Guipür riiet.
See kirsipunane pluuse klatt siidist on sutas äärtega klatstükiga ilustatud, niisama on ka manshetid
ja kurt nöörpalistusega õmmeldud, pausis pluuse jaod
ja warruka puhwid on peenest nöörwollidega ära
õmmeldud Guipürift on eest west ja püstkrae, ja ees
must siidi krawattc, taha kinni panna.

Kuue schnitt
38—40.

Nr. 50. Klatstükiga siidipluuse.

Nr. 51. Kleit kolme laega kuuega.
Materjal: 12 küün. kasimiri 120 tsm. lai, 20
küün. pordüri 8 tsm. lai, 21* küün. einsatsi 21\2 tsm.
l a i / 2 küün. tülli, 2 pasemenderi wigurid.— Eest latse ja
püstlrae on Pitsist ja peente wollidcga ilustatud
(ära õmmeldud), täidab seda wiltu riide äärtega ilustatud kaelaauku. Seda lillakarwalist kasimirikleiti ilustab must siidi poorte ümberringi. Warrukad ou ülewalt ja alt poortega ilustatud, pluuset eest alt poolt
wollisid ilustawad riidest nööpid. Kuuel on ees esimese lae õmbluste peal pitsi poorte ja alt ringi 12
tsentimeetri kõrguselt; kuub on alt 8*2—9 küünart
lai. — Klatt riidest kurt on külje pealt kinni panna.
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Tagant näha 51a.
Tagant näha 52a.
Tagant näha 53a,
Schnitt wig. Il—14.
Tagant näha 54a.
Kuub kahe laega (Klockenrocf).
Nr. 51a. Nr. 52a.

Nr. 53a. Nr. 54a.

Sellel sinisest pehmest linasest pluusel on^iseäranis
schnitt. Wig. 13 on pealisriide warruka mis peenteMollidega õmmeldud saawad, wig. 14 on manshetit.
Kurt on mustast siidipaelast, sellest samast on eesshleif
(slips); hele õlest kübar tunkle paelaga karneeritud. —

Nr. 54

Pluuse-talje, tikitud poorti
ja plende karnituriga.

Materjal: ligi 7 küün. siidi, 25 tsm. patisti, 1
küün. einsatsi 3*/2 tsm. lai, kuue tarwis 8 küün. riiet
l20 tsm. lai.
See musta triibuline ftidipluuse on rikkalikult
nööpidega ilustatud ja tagant kinni panna. Peente
mollidega ilustatud west (klatsstük) ja ees wollide
wahele tuleb tikitud karnitur, nii kui pildi peal näha
on, eest puhwi kukkuw pluuse on perlmutter-nööpidega
ja sutas öösidega ilustatud, ligi 6 tsm. laiad manshetid ilustawad neid poolpikki paus warrukaid.
Selle keha järele woodriga pluusele on wollitud kurt
tehtud, nii kui selja tagant näha on. See kahe laega
kella moodi kukkuw kuub on willascst riidest ja ilma
woodrita. Kuuel on ees 7 tsm. sügawad wollid
üksteise wastu pandud ja poole kuue pikkusesse kinni
õmmeldud. Kuub on tagant kinni kanda, üks tiht
tüllrüsch kaunistab seda teiselt poolt üles seiswad
kübarad.

Nr. 55. Pluusetalje ja kellamoodi
kuub (Glockenrolt).
Nr. 53. Pluuseülikond

lihtsa

stikereiga ja wollitud kuuega.

Nr. 54. Pluuse talie, tikitud
poorti ja plenden tarnitur.

Nr. 52. Uhke jalutuse- ehk ballikleit.
Materjal: 14 küün. heledat ja 60 tsm. nahakarwa kalewit ligi 110 tsm. lai, ^ küün. tülli 100
tsm. lai, 2 küün pitsi 7 tsm. lai, 9 küün. prangesid
6 tsm. lai, 2 pasementeri wigurit, 3 küün. siidipaela
8 tsm. lai, % küün. sametit, 40 tsm. kurti siidi.
Seda kostümi ilustawad naha karwa kalewist
ääred paela moodi ja rist pistetega ühendatud, eest
kuube, pluuset ja selle ääres pranjed. Sellel alt 9
küün.- laiusel kuuel on ees roowärid pasementeri
rosetitega kinnitud, ja 2 tsentimeetri laiused plended
(ääred), mis paistwad on, ilustawad seda ilma woodrita kuube ja on tagant kinni ^panna. — Selle farmturiga ilustatud kuub ja polero waimustab wäga seda
kostümi roowäritel (latse) peal on plas sinine samet,
ees polero on sakidega kinni panna, aga ääre peal
on muidu uhkuseks siidinööbid pandud. Einsats
(West) ühes püstkraega on peenelt wollitud tüllist, täidab kaelawäljalõikust. 1 tsm. laiuste mollidega on
need 55 tsm. laiad warruka puhwid ära õmmeldud. —
Ees on siidipaela st krawatte üles poole terawaks tehtud.

Nr. 53. Pluuseülikond lihtsa ftikereiga ja wollitud kuub.
Materjal: 10 küün. linast 120 tsm. lai, 45 tsm.
pitsi, 2*/2 küün. siidipaela 12 tsm. lai.

Materjal: 8 küünart helesinist siidi 60 tsm. lai,
90 tsm. musta siidi 50 tsm. lai, 35 tsm, tülli, 15
tsm. karneerimise siidi umbes 110 tsm. Ial, 90 tsm.
pitsi 4 tsm. lai, 1 tosin nööpisid; kuile tarwis: 8
küünart riiet 120 tsm. lai.

Seljatagant 55a.

!
Nr. 55. Plunsetalie noorele naisterahwale ja kella mooli kuub (Glockenrock).
Tchnitt 5—10.

Sellel meeldiwal pluusel on üks iseäralik uudis
juures. See saab sinise ja mustaga karneeritud, seda
wõib woodriga ja ilma woodrita teha, einsats tuleb I
kraega wig. 5 ja 6-e järele walgest siidist lõigata ja 1
l1/* tsm. tülli äärtega üle teha, selle klatsstüki äärt J
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iatah pitsist poorte. — Schnitt wig. 7 on eest tükid
ja on peenelt wollitud 6 wolli koos, niisama ka
warrukad. Selja taga on pluusel kummalgi pool 3
peenikest wolli kuni alla otsani. Ees on pluusel üks
iseäranis tükk 3 ^tsm. lai nööpidega ja selle äärt
ilustab blisee ülewalt 4 tsm. ja alt 2 tsm lai. ÜleWalt einsatsi alt tuleb wooder ära lõigata. Manshetid saawad mustast siidist tehtud, ülemiste otste peal
on 1^/2 tsm. laiad paela moodi ääred, mis teisest
riidest tulewad, kas walgest ehk sinisest, siis järgnewad 2 ja 21;2 tsm. laiad porteed. Kurt on
eest hõbedast shnalliga ja 15 tsm. lai mustast siidist
wiltu lõigatud. Heleda ja tunkle triibuline willane
riie on selle kuue tarwis wäga passilik. See kuub
saab wiltu lõigatud kahe laega ja ees õmblus. See
lihtne õlekübar on musta sammetiga ja hele roosa
akaatsia õitega karneeritud, ja ülespoole painutatud
serwa all on 3 tsentimeetri laiune wiltu lõigatud
sammetipaelad.

Nr. 56.

Wõeruskäigu kleit ülePluusega.

Materjal: 22 küün. atlast 50 tsm. lai, 2 ja pool
küün. tülli 110 tsm. lai, poolteist küün. siidi, 3
küün. tüllpitsi 3 tsm. lai, 8 tsm. paela 10 tsm. lai,
4 küün. pitsi 3 ja pool tsm. lai, 9 küün. kuuepoorti
7 tsm. lai.
Nr. 57. Kerge hommikittuub Jaapani moodi külgelõigatud
warrukatega.

Seda uhket rohelisest matist atlassiidist pluuset
ilustab punktiline tüll. Laksi karma siidi äärtest on
see westi jagu walmistatud ja täidab ülcpluuset ja
eest hoiab teda ühenduses tikitud karnituri jagu. Ees
ripuwad westi karwa 40 tsm. pikad siidist wihad,
maushettisid ilustawad krausitud pitsid.
See alt 10 küünra laiune kuub ou ilma woodrita
ja ees ja taga toppelt wollid, kuuel on alt äärest 18
tsm. kõrgusel 7 tsm. laiune tikitud poorte kuni ette
Mollideni, niisama tagant mollideni. Kurt on wollitud siidist ja taha kinni panna.
Kübar on peenest õlest tinti rohelise atlassiidiga
ja walgete ja mustade sulgedega karneeritud.

Nr. 57. Kerge hommikukuub.
Materjal: 16 küün. riiet 100 tsm. lai, 10 küün.
poorti 4^2 tsm. lai, 4 küün. pitsi 8 tsm. lai.
See uhke hommikukuub on heledakarwalisest kergcst willasest riidest ja ilma woodrita. Warruka
ümber on poorte ja tüllpitsi woolang, kaelaaugu
wäljalõikuse ümber on peenesse wolli õmmeldud riideääred, nii kui joonistuse peal märgitud on. Wigur
62 on wäiksendatud hommikukuub. Pitsi woolang
saab nõnda moodi poorte alla kinnitatud, et 3*|2
tsentimeetri laiuselt nähtawale jääb.

Nr. 58a. Lapfekleit 1—3 aastasele.
Nr.'^56. Wõeruskäigu kleit ülepluusega, kuub 5 laega.

Materjal: 4 küün. riiet 80 tsm. lai, 4 ja pool
küün. pitsi 5 tsm. lai, 6 küün. pitsi 2 tsm. lai, 2
ja pool küün. paela.
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Selja tagant nr. 57a. Schnitt
60—62.
Selja tagant nr. 58b.

Nr. 57a.

Nr. 58b.

pistega woodri külge kinnitatud, taga ontoppelt wollid ja wollide alt käib kinni.
Talje jaod on kitsaste rolliwate äärtega ära ilnstatud ja eest ja tagant
rosettide ja nööpidega kaunistatud. Talje warrulad
on ülewalt pool fileepitsiga
ja selle järel wäike wollitud jagu rosettiga, selle
wollitud jao külge wõib
sestsamast kleidi riidest woolang ja woolangi pikendab
tüllpuhw
sammetipaelaga
ilustatud. Seljatagant fileepitsist poorte otse ilustawad stidiplendet ja rosettid.
Seda tülliga kaetud eest

wäljalõikust
c • -f

a,

wõib ka teist
t

- ,. . . .

Nr. 59.

Lihtne bluusc-üli-

moodi ilustada, MI km õite fonb poisikesele. Schnitt wig.
moodi rosettide ja rist- 51 57, teisel poolel jooniskuldpistedega, ja wõib ka
• r J
weel lihtsalt karneerida,
näituseks: nii kui walgepunktilise ehk sternilise tüllriidega, seda eest wäljalõikust täita.

Nr. 59. Lihtue Pluufe-ttlikoud poisikefele, 6—8 a.
Materjal: (j tiiün. flanelli, 40 tsm. woodri riiet,
1 küün. linast riiet, kõik 80 tsm. laiad; 10 nööpi;
1 kaelaside: 1 nahast kurt. —

Nr. 58a.
Nr. 58b.
Nr 58a. gapfeflcit 1—2 aaotasele. Schnitt 17—21.
Nr. 58b. llijtt kleit uut moodi miederkuuega.
Nr. 60a.

3ce ilustatud kleit on üleni ilma woodrita, klatsstükid wigur 17 ja 18 on kitsaste wollidega ära
õmmeldud ja ühendawad endid selle ligi 30 tsm.
pikkuse ja 180 tsm. laiuse wollitud kuuega.
. Alt serwast on 4 tsm. laiuse mollide koguga ommeldud, mille tarwis lõikamise aeg riiet kohe juurde
peab andma, tagumisele saab litse jäetud 15 tsm.
pikk. See kitsas pael, mis paistwel ou, see hoiab eest
ja tagant seda 2 tsm. laiuse pitsiga ilustatud karmturi jagu (wig. 19) ühes; wiimased on eest ja tagant
mõne pistega kinnitatud. Warrulad saawad wig. 20
ja 21 ühendatud.

zlr. 58b* Uhke kleit uut uxoobi
miederkuuega.
Materjal: 11 küün. kalewit 130 tsm. lai, 2i/s
küün. sileeriiet 50 tsm. lai, I1/2 küün. klatti tülli
105 tsm. lai, 2 küün. sammetipaela 1 tsm. lai, 1
küün. siidi rosettide tarwis.
See hallist kalewist wäga meeldiw kuub on 5
laega ja ligi 10 küün. alt lai, pealisriie on kuuel
ligi puusadeni kurti moodi põigiti wollitud ja mõne

Nr. 60.

Kleit miederkuuega tütarlapsele 14 16 aastasele.
Tcljatagani nr. 60a. Schnitt wig. 22—31.
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Püksid lõigatakse wig. 51—52 järele ja saawad
tagant nööbitud, aga eest saawad nad piba külge kinni
õmmeldud; külje peol on ueil taskud. Pluuse jagudel on, nagu joonistuses joon näitab, 4 tsm. laiuselt
toppelt-wollid. . Pahemal esimesel poolel on 5 tsm.
laiune toppelt-woll, mis õtse riidest peale ou pandud;
selle wolli alla saab pluuse kinni nööbitud. Pahemal pool saab wolli serwa alla 10 tsm. pikkuselt lahti
jäetud — tas>hi jauks. Pluusel on alt kokku tõmbamise jauks 4 tsm. laiune palistus all ääres, mille fees
kummi pael käib. Kaela augu wäljalõikcl on 1^/2 tsm.
laiune pael krae asemel, mille peale walge mahakeeratud krae tuleb. Wiimane nööbitakse peale. Warrutatel (wig. 56) on alumised otsad mansheti moodi
stepitud. Manshetid on nööbitud.

Ur. 0 0 . Štteit nrieber*fmte$a tittavlapsele 14—10 aast.
Materjal: 9 küünart wiliast riiet, 110 tsm. lai;
4 küünart pitsi riiet, 80 tsm. lai: 15 1 / 2 tosinat nööpisid.
Lihtne, ilma woodrita pitsi pluuse ililstab seda
dunklest willasest riidest kleiti, mille karnitunriks sütaasnööbid passilikud ou. Iuurdelõikamise juures peab
seda tähele panema, et woodri kuube, mis wig. 23—24
peal on, tnleb pikkust 24 tsm. woltide jauks juurde
auda ja palistuse jauks weel 4 tsm. juurde. Iga
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wolli peale on kaks korda sutaas-paela õmmeldud.
Wollid wõib ka iseäralisest tükkidest wiltu riidest peale
panna ja õmblust sutaas-paelaga kinni katta. Tagant
wastand wollid saawad sutaas-paelast öösidega ühendud, milledele nööbid ilustuseks peale tulewad.
Pluuse jaud on wig. 26—27. Pealmise 'pluu\c alumise otsa wollid saawad ühe riide äärega kinnitud.
Kõrget püst-kraed hoiawad kala-luud (Fischbeine) ülewal. Warrulatel ou ülewal iseäralikud tükid peal,
mis õtsa õmblemise juures kohe õmbluse wahele saawad pandud. Warrulad on neljast tükist ja peal on
neil kahe tüki õmbluse wahel tüll, mis pluusel
eesgi on; sellest üle käiwad kolmest kohast, kolm paela
koos, sutaas-ööstd. Pluuse on kitsaste wastand-wollidega ja nende wahel on tüll. Wallide wahekohal
on sutaas-paelad: 3 tükki koos, 7 tsm. pikkused ja
iga jauskonna 9 tsm. wahet. Ees, taga ja keskel,
tülli peal, on sütaas öösid ja nööbid kolmes kohas.
Pluuse tuleb alt kergelt kokku hoida ja kinnituseks üks
pael panna. Alumisel waruka otsal on kahekordne
sutaas-karnituur. —

Ur. 6 1 . Tultika-tuub.
Materjal: 12 küün. willast riiet, 110 tsm. lai;
31/2 küün. siidi. —

See lihtne maitserikas kleit saab tihedast willasest
riidest tehtud.
Ülemist ümmargust wäljalõikust
täidab põigiti wollitud siid. Wiimane tuleb ühes
püst-kraega pahemale poole üle haakida. Poordest, mis eesgi ou, saawad warrukatele sellestsamast pöördest manshettid. Ees, pluusel poorde
peäl on ka tnnika all otste peäl, kummagil pool
3 nööpi. Sellel kleidil on üsna kitsas tagant
kinni pandaw kurt.—

Nr. 61a.

Nr. 62a.

Ur. 63. Siidi-palitu.

Nr. 61. Tunita-kuub.
Seljatagant: Nr. 61».

Materjal: 11 küünart siidi, pealis-riide ja
woodri tarwis; V2 küün. atlas-siidi, ligi 70 tsm.
lai; 16 küün. poorti, 3 tsm. lai ja 12 nööpi. —
See uhke mnstast siidist palitu, heleda westiga, teeb naisterahwale tugewama wäljanägemise.
Ääred on kirju siidi poordiga ilustatud:
warrulatel käeaugu ümber, puhwi peal ja manNr. 62. Siidi-palitu, uuema formi järele. shett. Westi jäul on linane riie all. Eest kinniSnitt; 63—57, waikselt joonistud.
haakida.
Seljatagant: Nr. 62a.
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Ur. 64. Poisikese ülikond, Wene
wormis, 5—7 aast.

Tagant 64a.

Nr. 63. Tütarlapsr
kleit, 9—11 aastasele.

Nr.. 64. Poisikese ülikõnd, Wene wormis,
5—7 aastasele.

Mr 63 Tütarlapse kleit, 9—11 aast.
l

Materjal: l J2 küünart riiet, 100 tsm. lai:30tsm.
pitsi riiet; 2 1 / 2 küün. siidi, 45 tsm. lai.
S e l kergel, willasel, sinisel ilma woodrita kuuel
on ees wastand-woll. Wiimasele järgnewad mõlemile
poole tahapoole keeratud wollid.
Alt kuue äär on klatt-siidi äärega ilustud, niisama ka alt põigiti wollide ääred. Warrulad on
põigiti wollitud. Õla pealt, üle warrula õmbluse
käiwad iseäralised tükid, millede otste peal nööbid on.
Nende tükkide wahelt käib üks wastand-woll üle õla.
Eest westi wäljalõikust täidab walge gui püür. Wollitud kurt ou pluuse ja kuue otsa külge'kinni õmmeldud.

Materjal: 4 1 / 2 küün. riiet, 120 tsm. lai; 1 ^ küün.
poordet, 4 tsm. lai: 1 nahk kurt.
See pikk Wene ülikond on hallist Inglise riidest.
Püksid on alt kummipaelaga kinni tõmmatud, tagant
piha külge nööbitud ja eest piha külge kinni õmmeldud. Külje peäl on ka wäikesed taskud. See Wene
kittel on woodriga ja saab külje pealt poorde alt kinni
pandud. — Eest rinna pealset ilustab wäljaõmmeldud
ankur. Kaela ümber ou 2x/2 tsm. laiune püst-krae.
Warrulad on eest otsast manjhetti moodi stepitud wollidega ja 7-me tsm. pikkuse slitsega. Kurt on pruunist nahast ja külgede peal käib ta aasadest läbi.
Seda wormi wõib ka pesu-riidest teha. —

Nr 65. Jahi ehk mängu ülikond
15—17 aastase poisile.
Materjal: 7^/2 küün. riiet, 110 tsm. lai. —
Pruun triibuline willane riie on selle mõnusa
ülikonnale kohane. Pükste alumised otsad on sisselõikustega kitsaks õmmeldud. Ioppe on eest ja tagant
klatstükkidega, mis peale stepitud saawad, nagu pilt
seljatagant näitab. Ees ja taga on 2 doppelt wolli,
millede alt kurt läbi käib. Kurt saab niisama lai,
kui wollidgi. Ioppe on eest pinsaku wormi ja mahapööratud kraega. Külje peal on suured taskud, milledel nööpidega ilustud pattid on. Warrukate, kurdi
ja pättide peäl on ühesugused wäikesed nööbid. Müts
saab sellestsamast riidest tehtud, mis ülikondgi. Sukad
on ülewalt kirju äärega.

Seljatagant:
Seljatagant:

Nr. 65a.
Nr. 67a.

Nr. 65a.^iNr. 67a.

Nr. 66. Pool-lahtine (empier)
kleit tütarlapsele, 7 9 aastasele.
Materjal: 4*/2 küünari riiet, 110 tsm. lai;
35 tsm. pikkeed, 80 tsm. lai: V2 küün. batisti,

75 tsm. lai; 1^/2 küün. siidi. —

Nr. 65.
Nr. 66.
Nr. 67.
Nr. 65. Jahi ehk mängu ülikond 15—17 aastase poisile. Nr. 66. Poollahtine (empier) kleit tütarlapsele 7—9 aastasele. Nr. 67. Kleit tütarlapsele, 12—14 aastasele.

See 5V2 küünra laiune kuub on mattist, kergest willasest riidest tehtud. Kuuel on ees wastand woli ja sellele järgnewad mõlemile poole
4 tsm. sügawused tahapoole keeratud wollid. West
on walgest pikkeest ja kuld-nööpidega. Klatstük
ja püst-krae on wäljaõmmeldud batistist tehtud.
Eest alt sissekrausttud talje on rabattidega ja rohelise siidiga ületõmmatud. Sellestsamast rohelisest siidist ou warrula wollitud mansettid ja ka
wollitud kurt. Kleit ja niisama ka kurt on
tagant kinni panna.
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tagant krae moodi ringi käiwad, nagu pildi peal seljataganr näha on. Pati otsad lähewad eest kiilumoodi
pandud wolli alla, mis sammeti paelaga ilustud on,
Kolmweerand pikkuseid warrukaid ilustawad wilturiidest üle ühe teise käiwad patid. —

Nr 6 8 . tile-pluusega kleit tütarlapsele 11—13 aastasele.

Nr. 68. Me-pluusega kleit tütarlapsele, 11—13 aast.

Materjal: l1/* küünart riiet, 110 tsm. lai; 6
küüu. Schotti riiet: kardi siidi 60 tsm., 50 tsm. lai
ja üks mahapööratud krae. —
See kleit on sinisest willasest riidest ja Schoti
siidist pluusega. Mahapööratud walget kraet ja
mansettisid ilustab kraasitud pits. Pluuse ja warrukad on trausitud. Ümberringi wollitnd kuub on 8
küünart alt lai. Tema all äärel ou 6 tsm. laiune
palistus; ülewal pool palistust on must, sutaasiga
wäljaõmmcloud poorde. Seesama karuituur on ka
pluusel ees wäljalõiknfe ääres ja warrulate otste
peal. Eest üle pluuset kinuitawad sütaas nöörid,
Kleit ja kala-luudega (Fischbeiue) kangeks tehtud
kurt ou tagant kiuni panna. —

Nr. 67. Kleit tütarlapsele,
13—14 aastasele.

Nr. 6 9 . Kooli kleit tütarlapsele,
7—9 aastasele.

Materjal: 7l/2 küünart wiilast riiet, 110 tsm. lai;
1/2 küün. sinist ja 35 tsm. walget siidi; 2 küünart
sammeti paela. —
See kleit on halli ja sinise ruutulisest riidest tehtud ja saab tagant kinnipandud. Kuue laega miederkuuel un all wolaugi Moodi karnitnri jagu, wiltu
riidest ja külgelõigatud pattid. Pattisid ilustawad
nööbid. West on sinisest siidist. Temal on walgest
siidist äär, must stmmict pael ja sütaas ilustus; eest
käib tema'laialt waheliti. Klatstük on walgest peenetesse
wollidesse õmmeldud siidist. Siis ilustawad weel
taljet wiltu-riidest läbi stepitud klapid, mis kaela

Materjal: 4V2 Wiltast riiet (serge), 100 tsm. lai;
40 tsm. linast, 10 tsm. satiini — mõlemad 80 tsm.
laiad: 6^/2 küün. sataas paela. —
See kuub on ümberringi wollitnd. Ees keskpaigas
on üks doppelt woll; järgmised wollid on tahapoole
keeratud. Kuue wollid on nõndasama kinni stepitud,
kui pluuse wollidgi, kuni pnusadeni, ehk poole pikkuseni. — Pluuse on eest 2 rea kuldnööpidega. Ees
klatstüki peal on wäljaõmmeltud ankur. Madruse
krae otsasid ja warrula mansettisid ilustawad nööbid.
Ees on-sinisest siidist kaelaside. Kurt wõib walgest
ehk mustast nahast olla, —•

zlr. 70. Põll noore tütarlapsele
Materjal: 51/* küünart riiet, 65 tsm. lai; 14
küün. einsatsi, 2 tsm. lai; 8 pitsi wigurit.
See uhke põll on mustast klantsiwast moireest,
aga leda wõib fn Panama siidist ehk pesuriidest teha.
Põll on 2 tsm. laiuse pitsi einsatsiga ilustud. Ülemiste
nnrkade külge tulewad 3 tsm. laiused õlapaelad,
millede ääresid 1. tsm. laiune (kõrgune) wolang, mille
äärde 3 peenikest wolli on õmmeldud.

$lr. 71. Üle-pluusega kleit tütarlapsele, 15—17 aastasele.
Materjal: 8^/2 küünart millast riiet, 110 tsm. lai,

4 küünart pitsi, 45 tsm. lai: 2^/2 küün siidi; 60 tsm.
poordet, IV2 tsm. lai. —
Sellel ilusal willasel keskmist wärwi kleidi kuuel
Nr. ^.^«li^lei^tütarlapjele, 0 n sakitud äärega doppelt-jägu peäl. Saki ääred on
wiis korda läbistepitud, niisama ka kuue alumine äär,

Nr. 70. Põll noore tütarlapsele.
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Pluuse ääred ja warrulate pealsed on ära sakitud
siidiga kanditud. Kurt on ka sellest samast siidist ja
wollitud. West, warrukad ja püst-krae on pitsiriidest,
mille all klatt siid on. Kitsat mansheti jagu katab
tikkitud poorde. —

Nr. 72. Kostüüm, pluusega, tütarlapsele.

Ur. 73. Iahi-ttlikoud pruunist fchewiot-riideft
Nr. 71. Üle-pluusega kleit tütarlapsele, 15—17 aastasele.

Ur. 72. Pluusega kostüüm,
tütarlapsele.
Materjal kuue ja jaki tarwis: 10^/2 küünart
fchewioti, 110 tsm. lai; 80 ism. atlas-siidi; pluuse
jauks : 8 1 / 2 küünart riiet, 110 tsm. lai, */, küünart wiltulõigätud siidi.
See ilus kostüüm - kuub on ilma woodrita ja ees
on tal üheteise wastu keeratud wollid, mis 40 tsm.
pikkuselt kinnistepitud on. Nende wollide ääres on
50 tsm. pikkune sutaase poorde. Alt palistus on
läbistepitud. Kuuel on taga niisamasugused wollid,
kui eesgi; kinnipanek on wollide all. Jaki peäl on
sutaas-poorde, niisama kui kuuel. Eest kinnipanek on
nöör-öösidega. Sall-krae ja manshetid on mustast
atlas-siidist; ääresid kandib neil riide serw. Selle
kostüümi all kantakse sinise ja walge triibulist särgipluuset, mis jaki alt nagu kirju West wõi maniskas
pika kaelasidemega wälja paistab. Ülewalt ja alt
krausitud pluuse warrukatel on 4 tsm. laiune manshett.
Kurt on otse riidest ja 31/2 tsm. lai. Suweks wõib
seda kostüümi ka linasest riidest teha, mille krae ja
manshettid teist karwa (näit. sinised) wõiwad olla, kui
Pluuse.

rohelise nahaga kanditud. Jakk on lühikene ja 2 rea
nööpidega. Nööpid on riidest rohelisest nahast äärtega. See rohelise nahaga kanditud jahi - ülikond
näed wäga tore wälja. —

Ur. 74. Nanna ehk suwitamise
ülikond.
Iak on
2 rea nööpidega, sinisest schewiotift.
Krae on siidiga ületõmmatud; niisama ka manshettid.
Kuub on walgest flanellist ja wollitud.

Nr. 73. Mantel pruunist kalewist
on 100 tsm. pikk.
See saab kaittud kirju westiga, lillelisest riidest ehk
pikeest, mis mantle wärwiga kokku passib. Mantel
wõib eest kinni ehk lahti kantud saada.

Nr.

76.

Ialutufe-ülikond

on walge ja musta triibulisest schewiotift, ümmarguse
sall-kraega, eest kolme nööbiga kinnipanna. Jaki
ääred on mustaga kanditud.
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Nr. 79. Jaapani worm warrulatega
ühes tükkis lõigatud ja eest kinni kanda.

N r . 8 0 . Kõigeuuemat moodi
kilnunoo - ümbrik
saad tehtud 100 tsm. pikk.

Nr. 73.

N r . 77.

Nr. 74.

Kahereaga mustast kalewist
palitu
on sall-kraega.

Krae ja manshettid on musta siidiga ületõmmatud.
Kaela ümbert krae murdel (bruch) ja manshettidel on
wäljapaistew walge kalewi äär.

N r . 78.

Hele, kahereaga palitu,
püst-kraega.

Sellel kõigeuuemat moodi heledast triibulisest riidest palitul on krae ja manshettid naha-karwa kalewiga
üle tõmmatud. Palitu on 100 tsm. pikk.

Nr. 75.

Nr. 76.
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Nr. 77.

Nr. 78.

Nr. 7i>.

Nr. SO.

WeM-Wuini prmkijatele.
Moodi-AIbum ilmub esialgul 4 korda aastas. Kui aga rohkem osawõtjaid saab olema, siis saab ta 6—8 korda aastas ilmuma hakkama. Igal
numbril saab korralikult kaasas olema: kahepoolega doppelt joonistuse poogen ja wäljaloigatnd schnitt. Praegnse moodi-albnmil on üks lvaljaloigatnd
jaki schnitt, mille pilt Nr. 76 on, kaasas. Järgmisel numbril saab jaki ja
kuue schnitt wäljaloigatult kaasas olema.

Moodi-AIbnmi tellimine aasta peale hakkab 1. Ianuarist kuni 1. Januarini. Albnmi hind on: aasta peale, postiga 5 rnb. 5 0 kop., ilma postita — 5 rnbla; poole aasta peäle (f. o. Iannarift tnni Innlini ja Juulist
kuni Iannarini) postiga 2 rnb. 7 5 kop., postita
2 rub. 5 0 kop. Iga
üksik number maksab postiga saates 1 rub. 75 kop. ja postita
1 rnb. 5 0 k.
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Kui keegi moodi-albumi tarwitajatest mõnda schnitti soowib,

mida pildil mitte kaasas ei ole,

siis võib seda igal ajal saada. 1 1
Soowija peab

ijiucu^iiöiiiiriijsc jci Ä d i n i i i i i i i n i d
(postmarkides) ära saatma:
jaki schnitt 3 0 kop., kuue — 3 0 kop. ja
talje — 2 0 kop.

M e ! olgu järgmiselt ülesse antud:

I 1

jämedus — talje pikkus — kõik pikkus — selja laius — eest pikkus
•— kaela jämedus — talje jämedus.

W. Ehrenpreisi S f i U r « i *
— = Tallinnas, = —
Harju ja Rüütli uulitsa nurgal u r . 11.

Walmistab kõiksugu tliikiliiösid,
nii tui:
ajalehta, raamatuid, kuulutusi,
programmisid, õnnesoowi-, laulatamise- ja matmise-lehta. kaarta
sündimisepäewaks, leerimälrstuseks, hõbepulmadeks jne., kõiksugu wallakohtutejawallawalitsuste blankettisid,
kutfefedelisi kohtute, politsei, konturite ja kaupluste trükitööst, igasugu
kwiitungiraamatuid lihunikkudele.

Suures wäljawalikus

nimekaartifid,
kõige uuemat moodi, leerilastele
iseäranis odawalt. Töö saab puhtalt. korralikult, ruttu ja odawasti tehtud.
Auupaklikult

W. Ehrenpreis.

Wäljaandja K. Rammul.

Trükitud W. Ehrenpreis'! trükikojas, Tallinnas, Harju ja Rüütli uul. nurgal nr. XX,
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