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ELŐSZÓ 

A. fehérhimzés, melyet az utóbbi években a divat első helyre 
emelt, célszerű és szép mivoltával ezt a helyet beláthatatlan időkre 
biztositotta magának. 

A női kéz finom munkáját a legtökéletesebb gép sem pótolja; 
a teritett asztal hófehér himzésdiszét szépségben semmiféle szin-
pompa nem múlja felül; a kézzel himzett ágynemű kiváló helyet 
foglal el a menyasszony kelengyéjében épp ugy, mint a nagyanya 
kincses szekrényében. A fehérhimzés örökbecsű dísze nemcsak asztal-, 
ágy- és fehérneműnek, de ruháknak és egyéb, a megjelenés báját és 
az otthon derűjét szolgáló tárgyaknak. 

Ez a könyv a kézimunkát kedvelő s a szépben gyönyörködni 
tudó hölgyeknek szánt mintasorozatot rejti magában s célját elérte, 
ha tetszésre talál és e szép munkát szélesebb körben terjeszti, és 
tökéletesiti. Kedves olvasóink figyelmébe ajánljuk a könyvünkben 

ábrázolt szép rajzmintáinkat, melyek A Bazár divatlap kiadóhiva-
talában (Budapest, VII., Dohány-utca 12. sz.) megrendelhetők. 

Magyar  Kereskedelmi  Közlöny 
Hírlap-  és Könyukiadóvállalat 

kiadóhivatala Buda p esten 





I. RESZ 

LIKACSOS FEHÉRHIMZÉS 
PÁRNÁK, FUTÓK, ASZTALKÖZEPEK, TÁLCAKENDŐK, 

BETÉTEK, FODROK, TERITŐK, ABROSZOK, ÁGYHUZATOK, 
TARSOLYOK, DISZGALLÉROK, KÖTÉNYEK, NAPERNYŐK. 





A likacsoshimzés. (Madeira.) 

l.-sz. Likacssor. 

E szép munka jó szemel és némi gyakorlatot igényel. így gyor-
san halad és szép egészet nyújt. Mint képeink bizonyítják, a leg-
különbözőbb tárgyakat állítjuk elő, illetve ékesítjük vele. 

Alapszövetül, a tárgy rendel-
tetése szerint, finomabb vagy dur-
vább fehér vásznat vagy batisztot 
veszünk. A himzőpamut finomsága 
az alapszövethez illő. A pamutnak 

több válfaja van forgalomban. így 
fehér fénypamut, a D. M. C. himző-

pamut, Neger és Béla pamut. Ez 
utóbbi osztható szálánál fogva a legfinomabb hímzéshez alkalmas. 

A rajzmintát, mely átszurkált körvonalakkal, a hozzávaló 
másolófestékkel és nyomóval-, A Bazár kiadó-
hivatalában (Budapest, VII., Dohány-utca 
12. sz.), a munka nagysága szerinti árban (lásd 
a tartalomjegyzéket) kapható, az alapszövetre 
másoljuk. 

A szövetet most keretre feszitjük, vagy 
viaszosvásznat aláfércelve, ujjunkra szorítjuk. 
A likacsok körvonalait apró fércelőöltésekkel elő-
húzzuk, azután a likacsokat keresztben be-
vagdossuk, a szövetei a tűvel a hátsó oldalra visszahajtjuk, és a 
likacsokat sűrű egyenletes öltéssel körülhimezzük. Ha a likacsok 

sürün egymáshoz sorakoznak, nem 
különállók, úgy nem egyenként 
körül, de hullámvonalban hímez-
zük azokat. (Lásd az 1. sz. ábrát.) 
Ha a likacs alsó fele szélesebb, 
ugy azt hurkoljuk (lásd a 2. sz. 
ábrát.) 

Képeinken a likacsoshimzé-
sek többnyire laposhimzéssel és burkolással vegyítve fordulnak elő. 
Asztalfutók, tálcakendők, fodrok széle hurkolt. Ezt a könnyű 

2. sz. Likacssor hurkolt 
alsó széllel. 

3. sz. Hurkoll ivek, készen és előhúzva. 



öltést, mely mindössze egy kis pontosságot igényel, 3. sz. ábránk 
tünteti fel. 

A rajzmiatákon leginkább virágak, pontok és levelek szerepelnek 
a likacsok közölt. Ezeket lapos-, szár- és tüzőöltéssel himezziik. 
Leveleket, pontokat domboritunk, vagyis aláöltünk, egyenletes 

4. sz. Pettyek körülhuzva, 5. szám. Lapos- 6. szám. Középen meg-
alátöltve és áthimezve. ós lüzőöltés. osztott laposöltéssel. 

öltéssel. A felső öltéssor, mely a töltést fedi, azzal ellenkező irányú. 
(Lásd a 4. sz. ábrát.) Árnyalás céljából a levél fele gyakran lapos-
himzés fele tüzőöltés. (Lásd az 5. sz. ábrát.) A levéleret ugy tüntetjük 
fel, hogy a levelet megosztva hímezzük. (Lásd a 6. sz. képet.) A fehér-
hímzéssel kapcsolatos laposöltés többnyire vízszintes irányú. 



Párnák. 
1. sz. Hosszúkás párnahuzat. Alapszövete finom fehér vászon. 

Hossza 40 cm.,'szélessége 30 cm. A likacscshiirzi sliez 30. sz. D. M. C. 
fonal szük-
séges. A 
szegélyül 
szolgáló] 

vert csipke 
5 cm. 
széles. 
2. szám. 

Szögletes 
párna. A 

párna a leg-
újabb di-
vat szerinL 
négyszögű, 
40 cméter 
nagyságú. 
A huzat 

finom fehér vászon, a himzés 30. sz. pamuttal készül. A szegélv-
csipke 1 cm. 
széles. A párna-
huzat rajza asz-
talközépre, vagy 
a most oly ked-
velt székvédőre 
is alkalmas. 

3. és 4. sz. 
Két négyszögű 
párna. A két 
párna teljesen 
egyforma anyag-
ból, középfinom 
íener vászonból, 
35 cm. nagyság-
ban készült. A 
szegélyző, vert 
csipke is egy-
forma 4 cm. szé-
najzmlnták ára hátul a • tartalomjegyzékben. Megrendelésnél ktrjiik az álir.i o/úiuál  jelezni. 



les. A hímzéshez 2."). 
sz. fehér pamutot ve-
szünk. Csupán a szép 
rajzban van némi el-
térés, de mind keltő 

jól használható asz-
talközépre, vagy szék-
védőre. 

."). sz. Párna át-
huzott szalagdisszel. 
A finom, fehér, 38 : 24 
cm. nagyságú ba-

tiszthuzat alól a párna kék selyme áttetszik. A huzal szélébe fű-
zött, 3 cm. szé-
les szalag is kék. 
A velencei esi], 
kével személy-
zet t fodor 8 cm. 
széles. A hímzés-
hez finom fény-
pamutot ve-
szünk. 

6. sz. Párna 
likaesoshimzés-
scl és beöltöll 
recekockákkal. 
A hosszúkás pár-
nahuzat finom 
fehér vászon és 



40 : 30 cm. nagyságú. Szegélye 3% cm. széles vert csipke.̂ ?A.Jjhim-
zéshez 30 sz. fényfonal szol-
gál. A rccemunkál vert csipke 
vagy horgolt kockákkal pó-
tolhatjuk. Belese rózsaszinü 
atlasz. 

7. sz. Kis diszpárna. A 
25 :30 cm. nagvságu ba-

ít i.i'iniDiák áru hálni ii (;irl:ilo:iijeuyzékhpii. Meyrriulelé^ui'l l»i-rjiik íiz íil»ra sy.úuiiil Jele/ni. 



liszthuzatot rózsaszínű selvenipárnára gomboljuk. A felső lap négy 
himzelt részből áll, melyeket vert csipke-betét köt össze. A 

középen egy-egy 
reticella csillag. 

8. és 9. sz. Két 
hosszúkás párna. 
Alapszövetük fe-
hér baliszt, bélésük 
sárga selyem. A 
8. sz. huzatot vert 
csipkecsillag, a 9. 
számút csipkeszög-
let ékesíti. Mind-
kettőnek a kereszt-
szélén 4 cm. széles 
vert csipke. 

10. sz. Hosszú, 
keskeny párna. A 
39 : 25 cm. nagy-
ságú huzat alatt 

világos eperszinü atlasz látszik. A hímzett vászonrészt vert csipke 
egészíti ki a párna 
nagyságára. 

11. sz. Szögletes 
párna. A finom vá-
szonhuzat 40 cm. 
nagyságú. A hímzés-
hez 30. sz. pamut 
szükséges. Szegélye 
4 cm. széles vert 
csipke. A rajz min la 
székvédőre asztalkö-
zépre is alkalmazható. 

12. sz. Szivalaku 
^^párna. A 30. sz. fény-

fonallal hímzett ba-
tiszthuzat rózsaszínű 
selyempárnára van 
húzva és 8 cm. széles, áttört varrással kiséri fodorral szegélyezve. 



13 15. sz. Három kis párna. A három huzat anyaga (fehér 
batiszl) teljesen megegyező, ugy a 30. sz. pamuttal öltött himzés 

készitésmódja is. A 13. sz. párna közepén beoltott, horgolt kocka 
a szélén szalagvarrás. A 14. és 15. sz. szélén vert csipke. Mindhárom 
huzat rajza 
tojásmelegi-
tőre is alkal-
mas. 

1C>. szám. 
Párnalelő. A 
világoskék al-
laszpárnára 
két hurkoll-
szélü, fehér 
ha liszt lap 
van l'iizve, a 
képenlálható 
módon, kék 
selyemzsinór-
ral. A fii z és 
alatt allasz-

Bajzmlnfúk úro liúlnl a (iirliilom.ieuvzckben. Mciircndclésucl kóriiik íiz Hl>r.i számöt JeleznL 



dudor. A 
felső ba-
tisztlap 
hímzett. 
Rajza tál-
cakendőre 
is jó. 

17. sz. 
Hosszúkás 
párna. A 
45:35 cm. 
nagyságú 
vászonhu-
zal ol a ké-
rész tszéle n 
veri csipke-
betét köli 
össze. Bé-
lése lila se-
lvem. 

18. sz. 
Hímzett 
párna dus 
csipke- és 
szalagdisz-
szel. A 
49: 40 cm. 
nagvságu 
baliszthu-
zaton egy 
szélesebb s 
két keske-
nyebb, 
hímzett be-
tél, két sza-
laggal' áL-
huzható és 
háro m-há-
rom sima 
csipkebe-



ir> 

tél vonul hosszában. Keresztben, az alsó és felső szélen, szintén há-
rom. Körül 
3 cm. szé-
lesvelencei 
csipke. Bé-
lése színes 
selyem. 

19. szám. 
Szögletes 

párna. 
Nagysága 

40 cm. A 
huzal fi 
nőm fehér 
vászon, 30. 
sz. 1). M. 
C. fonallal 

hímezve. 
Körül 5 cm. 
széles vert 
csipke. 

20. szám. 
Hosszúkás 

párna. A fim m baliszlhuzal 10 :30 cm. nagyságú. A himzéshei 
2.1. sz. pamut 
szükséges. A 
bélés színes 
selyem vagy 
szatén.' Sze-
gélvül 5 cm. 
széles csipke 
szolgál. 

21. szám. 
Hosszúkás 
párna" rece-es 
varrott esip-
kerésszel. A I 
finom lenba-
tiszt-huzat 

"••mmiifuk ara liálul a lailalumjei yy. klu-ii. llegreiiilH.Mirl kérjiik az ultra -./áuiúl jele/ni. 



50 : 40 centiméter nagyságú Aszép rajzú likacsoshimzés közepén 
beoltott recekoska. A sarkokon varrott csipke. 

22. szám. 
Szögletes pár-
na. A sárga 
selyemre hú-
zott, hímzett 

batisztla-
pot 5 cm. 
széles, vert 
csipke szegé-
lyezi. Nagy-
sága csipke 
nélkül 30 : 30 
centiméter. 
Az ily, szög-
letes párna 
nagy, mélv 
karosszékbe vagy hintaszékbe illik. Hálószobába szánt párnát fehér 
vászonból, vagy batisztból, szines selyembéléssel készítünk, ebédlőkbe, 

férfiszobába vagy 
verandára szürkés, 
vagy nyersszinü 
vászonból, kissé 
erősebb pamuttal. 
Esetleg készíthető 
a párnahuzat fe-
kete ripszselyem-
ből, melyre a min-
tát aranyfonallal 
varrjuk ki, vagy 
zöldes-szürke ripsz-
selyemből, szines 
miiselyemmel hí-
mezve. Természe-
tesen ehhez a 
minta nem áttö-
rölt, hanem szár-
öl tésii. 

Fehér vászonalappal, fehér likacsos hímzéssel és vert csipke-
szegéllvel" a huzal felső lapja székvédőnl is szolgálhat. 



23-25 . sz. Há-
rom hímzett párnahu-
zat. Mindhárom hu-
zal 10 : 30 cm. nagy-
ságú és l'inom len-
vászonból áll. A 23. 
és 25. sz. disze li-
kacsos fehérhimzés, 
a 24. számút a him-

zett likacssorokkal ki-
sért, tiillhimzésbetét 
ékesiti. E huzatok 
ágykészlethez, vagy 
utipárnához tartoz-
nak. A likacsoshim-
zéshez 30 sz. fehér 
himzőpamut szüksé-
ges. Mindhárom pár-
na himzesmintája 
paplanhuzatra is al-
kalmas. 

I< ózimunkakOnv v. 



2G. sz. Párna recekocka középpel. A finom vászon huzat 45 : 60 
cm. nagyságú. Négy sarkát állört fehérhimzés, közepét horgolással 
beillesztelt recekocka disziti. A huzalol szines selyemre boriijnk. 

26 
27. sz. Tűpárna. A himzelt batiszllap közepére veri csipke-

kockát öltünk. Szélein veri csipkebelét. E himzelt lapol szecskával 
töltött, kemény selvemvánkosra boritjuk és csipkeszegélyes fodorral 
köritjük. A sarkokon szalagcsokor. 

A vert csipkebetét 
helyett velencei betétet 
vehetünk. A külső, ba-
lisztfodor szélére is ve-
lencei csipkét öltünk. A 
batiszl fodor felső szélét 
kétsorosán behuzzuk s 
a párna felső batiszl-
lapjára forditva felvarr-
juk, azután szép hullám-
vonallal elrendezzük. A 

egyező. 

hímzett batisztlapot szí-
nes'selyemre boritjuk s 
e selyembélés a közbülső, 
tűnik. A sarkokat ékesítő 

• »>7 

beoltott csipkekocka alól hatásosan eló-
szalagcsokor szine a bélésselyemmel meg-



2<X. sz. Párna likacsos- és rcncszanszhimzésscl. A tő : 35 cin. 
nagysága párnatelő teher baliszt, likacsoshimzéssel előállilolt, szép 

tüzérminlával és reneszanszliimzésii kockákkal. Szegélye 5 cm. széles, 
veri csipke. 

29. sz. Párnahuzat szalagdisszel/Sziikséges hozzá 60 cm. baliszt, 
3 in. selyem szalag 3 cm szélességben és 30. sz. himzőpamut. A 

huzat tetső lapja, az 5 cm. széles, áttört varrással hozzákötött 
szélcsikkal együtt 40 : 30 cm.rnagyságu. A kettős szövetből álló szél-
csíkba szalagot füzünk, a hurkoltszélü bevágásokon áthúzva. 



30. és 31. sz. Hosszúkás és szögletes párna beoltott esipke-
koejtákknl. Mindkét huzat finom, fehér vászonból áll. A likacsos-

himzés 25. sz. I). M. C. 
pamüttal készült. A be-
oltott recekockákat vert 
csipke vagy horgolás pótol-
hatja. 

Vászon helyett anya-
gul vehetünk finom fehér 
batisztot, ami alól a párna 
szines selyemboritása elő-
tűnik. E selyembélés'a leg-
újabb divatnak megfele-
lően lehet eperszinü, sárga, 
mályvaszínű vagy tompa 
kék. Ha a két párnát együtt 
alkalmazzuk, úgy ízlésesen 
összeillő színeket válasz-

szunk, pl. ha az 
egyik párna vi-
lágoskék, a má-
sik sárga. Sár-
gával jól össze-
ülik a mályva-
szín ü, viszont 
sárga vörössel 
és kék lilával 
együtt nem szép, 
ugv vörös-kék, 
vagy lila-vörös 
együtt bántó. 
Készíthetjük a 
párnákat a leg-
újabb divat sze-
rint egészen fe-
hér színben tart-
va, a hímzés 
alatt fehér se-

lyembéléssel. Ugv a 30. sz. párnát, mint a 31. számút a likacsos-
himzésen kívül beöltött recekockák ékesítik. Ezekhez finom lencér-
nát veszünk. 



32. sz. Hosszúkás párna. A 60: 45 cm. nagyságú batiszthuzal 
likacsoshimzése 30. sz. D. M. C. pamutlal készüli. A vert szegély-
csipke 5 cm. széles. 

A batiszthuzatot szines selyemmel álvont párnára huzzuk. 
Sárga, kék és eperszinü selyem alkalmas e célra. E párna leginkább 
hálószobába, pamlagra vagy karosszékbe illik. A vert csipkét horgolt 
pótolhatja. 

33. sz. Párnahuzal 
csipkés széllel. Az eper-
szinü atlaszra boritott 
batiszthuzat himzett 
mintáját beoltott, varrt 
vagy horgolt csipkekoc-
kák élénkítik. A két 
keresztszél iveit kes-
keny horgolt csipke ki-
séri. Itt eperszinü sza-
lagcsokrok. 

E bájos párna női szoba diszét képezi. Támlásszékbe is jól illik. 
A horgolt kockákat vert ̂ csipke, vagy recemunkából álló kockák 
pótolhatják, ugy a szegélycsipke lehet vert. 



34. sz. Szögletes párna. A finom fehér vászonhuzal közepére 
vert csipkekocka van beöllve. A stilizált virágminta áttört és lapos-

hiinzéssel készült. Szélét 4 cm. 
széles, vert csipke kiséri. A him-
zés alól szines selyemhuzat tű-
nik elő. A szegélycsipke horgolt 
is lehet, ugy a középre öltött 
kocka is állhat horgolásból vagy 
recemunkából. A horgolást fi-
nom cérnával eszközöljük és le-
hetőleg. áttört mintát válasz-
szunk, hogy a párna finom ki-
vitelével összhangban legyen. 

Bélésül sárga vagy 
eperszinü atlasz leg-
szebb. A fehérhimzés 
30. sz. D. \I. C. pamut-
tal készül. 

35. sz. Tűp'árna 
szalaggal áthúzott szél-
lel. A likacsoshimzés-
sel diszitett párnatelő 
szegélye vert csipke-
betét és csipke. A be-
téten szines szalag van 
áthúzva. 

3fi. sz. Párna likaesos-
és laposliimzéssel. A fi-
nom, fehér vászonhuzaton 
könnyű minta ékeskedik. 
A felső, csokorminta alá-
öltött laposhimzéssel, a 
koszoruminta és az elszórt 
virágok likaesoshimzéssel 
készüllek, 30. sz. D. M. C. 
pamuttal. 



sz. zöld-sárga-íekete gyöngypamut-
lal, a 39. sz. lila-zöldsárga színezés-
sel készült. Mindkettő ebédlőbe vagy 
verandára, kerti szobába van szánva. 
A 40. sz. párna huzata finom 
fehér lenba-
liszt, a közé-
pen beillesz-
tett, vert csip-
kecsillaggal. 
A himzett 
mintarésze-

ket vert csip-
kebetét vá-
lasztja el egy-
mástól. A két 
kereszlszélen 

szélesebb 
csipkebetét, 
úgyszintén 

széle-
sebb 
csipke-
fodor 
van. 

Hajzmluták úth hátul 
a tartalomjegyzékben. 
Megrendelésnél kérjük 
az ábra számát Jelezni. 

37. sz. Párna horgolt esipkeszegéllyel. A szines selyemre bo-
liloll, himzelt baliszllapol horgolt csipke köríti. A párna nagy-

sága 38 : 38 cm. 

38.—40. sz. Három divatos 
párna. A 38. és 39. sz. párna 
durva, szürkés vászonhuzatát 
szines laposhimzés élénkíti. A 38. 



41. sz. Hosszúkás párna csipkeszegéllyel. Nagysága 30 : 60 cm. 
A hímzett fehér batiszthuzat alól sárga selyem tűnik elő. A 
keresztszéleken 5 cm. széles vert vagy horgolt csipke. 

A huzathoz batiszt helyett fehér lenvásznat is vehetünk. A himzés 
ekkor kevéssel vastagabb pamuttal készül. 

42. sz. Hosszúkás párna szalagdisszel. Nagysága 28 : 60 cm. 
A likacsoshimzéssel ékesitell huzat középszerű finomságú fehér 
vászon. Alatta a párnát lila selyem boritja. A keresztszéleken öt-öt 
pár lila selyem kötőszalag. 



13. sz. Tűpárna. A likacsoshimzéssel diszilell, finom fehér 
batisztlapot szines 
selyempárnára bo-
ritjuk. Szélein se-
lvembodor, felette 
vert csipke. Az 
egyik sarkon sza-
lagcsokor. 

44a. és 44b. sz. 
Két tűpárna. A kél 
tűpárnán hasonló 
fehér .mintát lá-
lunk. Mindkettői selyemmel álliljuk ki, a szegletes párnál ezenkívül 

45. sz. Párna 
csipkeszegéllyel. 
A 40 : 30 cm. 
nagyságú, finom 
fehér batiszthu-
zalot kedves ró-
zsaminta diszili. 
Szélein 5 cm. szé-
les, vert csipke. 

még csipke is di-
szili. Akét minta 
lányérkendőcs-
kére is alkalmas. 



16. sz. Párna ujdivatu feliérliinizéssel. A 46 : 36 cm. nagyságú 
fehér vászonhuzal hímzésén ujdonságul tekinthetjük a virágok 
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közepéi kitöltő pókokat, melyek a munka szépségét nagyban emelik. 
A hímzéshez 14. sz. Néger fénypamutot veszünk. 

47 

1/. sz. Párna todorszegéllyel. A finom, fehér baliszlhuzal lő : 3."> 
cm. nagyságú. A fodor S cm. széles és átlört varrással van beszegve. 



,1. sz. Három-
részes asztalfutó. 
Célszerű és szép 
divatujdonság a 
háromrészből ösz-
szeállitható futó. 
Így nagyobb terí-
tékhez mind a há-
rom, kisebbnél csu-
pán a közbülsőt 
használjuk. Mind-
egyik rész külön-
álló s igy is készül, 
finom fehér vá-
szonra, 30. sz. I). 
M. C. pamuttal dol-
gozva. 

Képünkön az 
egyik, szélső rész 
hiányzik a hely 
szűke miatt; ez 
azonban az ábrá-
zolttal teljesen meg 
egyező. A«szép min-
ta likacsos himzés-
ből áll, a szél a 
minta kihajló kö-
reit kivéve burko-
lás. E körök széle 
feltöltött lapos-
himzés. A minta 
belsejében egyenes 
vonalakkal össze-
kötött, áttörlsaiió-
alakok tűnnek fel. 

Futó-, 
asztalközép-, 

tálca- és 
tányérkendő. 



2. és 3. sz. Két hosszúkás asztalközép. Csupán a mintában van 
eltérés, a két teritó anyaga (fehér vászon) és nagysága (76 : 46 cm.) 
megegyező. A himzés 30. sz. D. M. C. pamuttal készül. 

E pamut finom vászonhoz illik, durvábbhoz 25. sz. is elég 
vékony. A 2. sz. teritőn a szélt képező mintaalak kivül hurkolt, 
belső széle feltöltött laposhimzés. 



finom, fehér vászon. 
A hímzéshez 30. sz. 
D. M. C. pamutot 
veszünk. Az asztal-
közép nagyobb tál-
cára teritőül is hasz-
nálható. A szél mind-
kettőnél hurkolt. r, 

I. és 5. sz. Asztal-
közép és futó. Az asz-
talközép nagyobbtea-
tálcára teritőül is al-
kalmas. Ugy ennek, 
mint a futónak anyaga 



0. sz. Aszlalkiizép. Képünkön a lerilő negyedik oldalán a csipke 
hiányzik. Ez azl célozza, hogy a himzés min Iá ja Iclszés szcrinl 

megismételhető s így a középből hosszú íu Lói lehel alakilani. A min la. 
közepén beillelszell, veri csipkecsillag, *mellelte két, kisebb kocka 

Szegélyül.") 
cm. széles, 
veri csipke 
szolgál. 

7. sz. 
Táleaterito. 
Alapszöve-
te finom, 
fehér vá-

szon. A 
minta li-
kacsos- és 
laposöltés-
sel készül. 



A széle hurkoll. A munkához 35. szánni fehér himzőpamulol 
veszünk. 

«S. és 0. sz. Asztalí'iiló és asztalközép. l'gv a fúló, mini a közép 
linóm, fehér vászonból áll. A likacsos és laposhimzéshez, vala-
mint a bur-
koláshoz a 
vászon mi-

nőségével 
megegyező 
finomságú 

fehér him-
zőpamulol 
veszünk. Az 
aszlal közép 
nagyobb le-
ri lékhez az 
abrosz köze-
pére, vagy 
teaasztalra 
abroszul al-
kalmazható. 

« l 
10. sz. Tálcaterito. Nagyobb teatálcára illik. Finom fehér vászon-

ból áll s 30. sz. fehér himzőpamutlal készült likacsos-, lapos- és 
luirkollhim-
zés diszili. 
Anyagul ve-
hetünk ke-
vésbé finom 
himzővász-
nal is, a pa-
mut ehhez 
kissé dur-
vább, mint 
finom vá-
szonhoz. 25. 
sz.elégséges. 
E teritő asz-
talközépül 

is alkalmaz-
ható. 
ItaJzmluták áru hűlni » fnrtuloiiijeuyzékhen. Megrendelésnél kérjük nz Altra szárnál Jelezni. 



11. sz. Aszlalközep. 
Finom fehér vászonra 
fehér fénypamuttal dol-
gozzuk a szép, áttört 
mintái. A szélekel bur-
kolás szegélyezi. 

12. sz. Táleakendő. 
Kisebb, ovális tálcára 
alkalmas. Középfinom 
fehér vászonra 30. sz. 
I). M. C. pamuttal hí-
mezz ü k a k ö 1111 y ii m i n t á l. 
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13. sz. Tnleakemlo 
ivell széllel. Alapszövete 
1'ehér vászon. A szép, 
rokoko izlésü min la 30. 
sz. pamullal készül. Kisebb 
l álcára, vagy kenyérko-
sárba alkalmas. 

11. sz. Kerek aszlal-
kiizép.- Az állörl munka 
íinom vászon alapszöve-
tei igényel. A minta egé-
szen likacsokból áll, csak a 
szél hurkolt. 



15. sz. Kis tálcakendő. Kisebb, ovális lálcára illik. Fehér vászon, 
fehér pamuttal hímezve. Széle hurkolt. 

rajza ki-
sebb tár-
gyakra kü-
lön-külön 

felhasznál-
ható. A hurkolt szé-
leket pálcikák kötik 
össze. Ehhez a fona-
lat többsorosan fe-
szitjük, áthurkoljuk. Sze-
gély ül vert csipke szolgál. 

17. sz. Asztalfutó. A lika-
csoshimzést itt is finom fehér 
vászonra, 30. sz. pamuttal ölt-
jük. Az iveit szél hurkolt. 

16. sz. Asztalközép. A szép teritő önálló 
mintájú kockákból van összeállítva s így ezek 



18. sz. Táleakendö. Kisebb lálcára van szánva. A likacsos-
himzésl középl'iuom vászonra, '25. sz. paniullal öl fjük. Széle hurkolt. 

19. és 20. sz. Szögletes és kerekded tálcakendő. Alapszövetük közép-
finom vászon. Mindkettő nagyobb tálcára alkalmas. Szélük hurkolt. 



21. és 22. sz. Futó és asztalközép. A szép minin finom anyagól, 
lenvásznai igényel. A fu-
lóra nagyobb veri csipke-
kockák. a kö-
zépre csilla-
gok vannak 
öli ve. Mind-

23. sz. Tál-
eakendö. A na-
gyobb teatál-
cára szántkendő 

négy sarkán 
hurkolt sziv, a 
két hoszszél kö-
zepén szintén 
hurkolt kör, bel-
sejében virág-
minta. Anyagul 
középfinom fe-
hér himzővász-
nat veszünk. 

keltől széles vert csipke 
szegélyezi. A likacsos-
himzésl 30. sz. pamul-
lal készítjük. A vert csip-
kekockákal recemunka 
vagy horgolás pótol-
hatja megfelelő finom 
kivitelben. 
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21. sz. 1I iiuzcfI liHóí. Ágyneműre. blúzra, gyermekruhára alkal-
mas. A minlál ugy vászonra, mini baliszlra öllheljük, megfelelő 
finomságú fehér pamullal. 
ItHjziiiiiilíik íira Imi Ml a liirUiloiiijeiiyy.éklieii. Mrijrcndelésnél kc rjjiik nz álmi -/ínnál  jelezni. 



26. sz. Keskeny aszlalt'uló. 
Hatszemélyes terítékhez illik a 
szépmintáju futó. Feltöltött la-
pos-, szár- és hurkolóöltéssel ké-
szül a likacsokon kiviil. 

25. sz. Asztalfutó. A szép 
minta finom vászon alapszövetet 
igényel. Néger- vagy fénvpamu-
tot veszünk a munkához. 



27. sz. Futó dus csipkcdisszcl. Ünnepélyes levitékhez, pl. eskü-
vőre, névnapra alkalmas. A három, hímzett vászonkocka min-
tája külön-külön, tű-
párnára, likőrtálcateri-
tőre is felhasználható. 
A három himzett koc-
kát két vert csipke-
kocka köti össze. Kö-
rül vert csipkebetét és 
csipke. 

28. sz. Futó. Alap-
szövete középfinom vá-
szon. A mintát lika-
csos- és laposhimzés-
sel állítjuk elő. A szél 
hurkolt. 

29. sz. Tálcakendo. 
A munka likacsos-
himzésből, a sarkok-
ban 'látható rene-
szanszhimzésből és a 
szegélyt képező hurkolásból áll. Tetszés szerint, finomabb vagy 
erősebb vásznat és fehér fénypamutot veszünk anyagul. 
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30. sz. Futó. Hatszemélyes terítékhez alkalmas. Előállítható 
finomabb vagy erősebb fehér vászonból, fénypamultal öltött, likacsos-
szár- és laposhimzéssel. A szegély burkolás. 



31. sz. Futó. 
8 —12 személyes 
1 eritékre alkal-
mas. A sarok-

minta rene-
szanszhimzés, a 

minta többi 
része likacsos. A 
3 cm. széles szö-
vethajtást át-
tört varrás szegi. 
A belső szegélyt 
is áttört varrás 
képezi. 

32. sz. Asz-
talközép. A ke-
rekded teritő kö-
zépfinom vá-

szonból áll. A 
munka likacsos-
himzés és bur-
kolás, 25. sz. 
pamuttal öllve. 

33. sz. Kis 
kerek teritö. Sü-
teménykosárba 
vagy kis, kerek 
lálcára illik. Kö-
zépfinom vászonra 25. sz. pa-
muttal öltjük a likacsoshimzést. 

34. sz. Kis, kerek teritő re-
neszanszhimzéssel. A mintát a 
vászonra másoljuk, a körvona-
lakat előhuzzuk, álhurkoljuk, 
az alapot kivágjuk és pálcikák-
kal pótoljuk. Ezekhez a dolgozó-
szálat löbbsorosan fesziIj ük s 
álhurkoljuk. 



35. és 36. sz. Két nagyobb táleakendo. A széprajzu terítők 
nagyobb teatálcára alkalmasak. Finom vászonra,* 35. sz. pamuttal 

készülnek. Mindkellő likacsos hímzésből s burkolásból áll. A 35. sz. 
szegélyét képező mintaalakok nemcsak a külső szélen, de belül is 
hurkollak. A 36. sz. lerilő csupán a szélén hurkol 1. 



37. és 38. sz. Tálcakendők. Mindkettő alapszövete finom vászon. 
A munka likacsoshimzésből áll, csupán a kisebb teritő sarkán látható 

fej Richelieu-himzés. Ehez a körvonalakat előhuzzuk s áthurkoljuk. 
Kivül az alapszövetet kivágjuk és összekötő vonalakkal pótoljuk. 
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39. sz. Futó. A szép minta lapos- és likacsoshimzéssel 
készül, finom vászonra. A laposhimzést gondosan feltöltjük. 
A szél hurkoll. 
HiiJ/.iuliilák  íira liúlul a liirinluuijeyyzi'kltni. M<-ijrrn<l<-li>ii<'l kiriiik »•/.  álirii szám ál Jolrzni. 



10. sz. Dí-
szes asztalfutó. 
Tizenkétszemé-

lyes, ünnepi asz-
talra alkalmas. 
A feltöltött la-
pos- és likacsos-
himzést finom 
lenvászonra dol-
gozzuk. A kö-
jtf.ji/é' horgolt 

sarkokkal be-
illesztett rece-
kocka jön. Ez 
a különleges disz 
felette gondos 
munkát kiván. 
Finom lencérná-
ból hálóalapot 
kötünk, a kocka 
méretének nagy-
ságában. A rece-
munkát most 
erre a hálóra 
dolgozzuk, szin-
tén finom len-
cérnával, tömő-
öltéssel. A min-
ialap minden 
egyes kockája a 
háló egy likacsá-
nak felel meg, 
amit be kell 
tömni. A kész 
recekockát a vá-
szonfutó köze-
pére f ércei j ük, 
széleit egyenle-
tes burkolással 
a vászonra erő-
sítjük. 



11. és 12. sz. 
Asztnlküzépcsi'iitó. 
A közép szélén a 
hullámvonalu sza-
lag és a csokor 
szár- és lüzőöltés-
höl áll. Egyébüli 
likacsos, a szél hur-

kolt. A futó lika-
csoshimzés, a sar-
kokban laposhim-
zésü pontokkal. Az 
asztalközép teatál-
cára is alkalmaz-
ható. 



43. sz. Futó. Képünk a szép luLól csak felerészben ábrázolja. 
A belső szegélyvonal likacsokból, a kél szivalaku, valaminl az ezckel 

tagoló vonalak két, laposöltésü sorból és a középre bimzetL pettyekből 
állnak. A külső szél hurkolás. Középfinom vászon és 25. sz. pamut 

44—46. sz. Három táleakendő. Kisebb és nagyobb ovális alakú, 
valamint egy szögletes tálcára valók. A két kerekded likacsos- és 
laposhimzéssel, a szögletes csupán likacsoshimzéssel készül. Szélük 
hurkolt. 



17. sz. Aszlalközép^dus csipkedisszel. A gyönyörű leiilőn a hímzés 
(középkocka és nyolc sarok) kevés munkál ad, de a himzeil és veri 
esipkerészck összeállilása nagy ponlosságot igényel. 

Mindegyikei a vászonalapra férc?ljiik, ill állítjuk össz<• s csak 
azután vágjuk ki az alapot. 

48. sz. Tálca-
kendő. Anyaga 
középfinom vá-
szon, 25. sz. D. 
M. C. pamut. A 
virágminta in-

dáit száröltés 
tünteti fel, a 
többi likacsos-
himzés. A szél 
hurkolt. 
Itnjzmlnlák áru liálul a larluloinJmy/.rklM'ii.  Mi'urfiulflésiiél kérjük ii/.  ábra szálnál Jelezni. 



l(.). s/ám. Fuló. Kzen képünk a l'ulól háromnegyed rész-
ben mulalja be. A virágok koronájál képező pellyek laposhim-

zésből állnak, egyébüli likacsosliimzés. A sarkok nagy levél-
mintája és a külső szegély burkolás. 

:>n 
.">0. sz. Tálcakendn. A könnyű munka középfinom himzővászonra. 

2."). sz. D. M. C. pamuttal készüli. 



51. és 52. sz. Fagylalt-
kendő. Az üveg fagylalt-
tányér alá használunk ily 
kendőcskéket. Anyaguk] kö-
zépfinom vászon és 25. sz, 
fénypamut. 

53. és 54. sz. Bölcső-

takaró és 
párna. Fi-

nom vász-
nat és 35. 
sz. D. M. 
C. pamutot 
vagy fény-
pamutot ve-
szünk anya-
gul. A sza-
lagminta la-
posöltésből 
áll, a mada-
rak és virá-
gok likacsos-
himzés, a 

szél burko-
lás: A párna-
huzat alul 2 
cm.-rel ki-

sebb. 



55. sz. Ke-
rekded teritő. 
Használhatóna-
gyobb teatál-
eára vagy asz-
talközépül. Fi-
nom vászon és 
30. sz. fénypa-
mut szolgál a-
nyagul. A teritő 
gyönyörű füzér-
mintája több-

szörös ismétlés-
sel pohárszékte-
ritőre is hasz-
nálható. Szegé-
lyül szövethaj-
tást és áttört 
varrást, vagy 

vert csipkét al-
kalmazunk. A 
teritőn látható, 
likacssorokkal 

kisért hurkolást 
csak tükör segít-
ségével alkal-

mazhatnék po-
hárszék teritőre, 
az egyes hurkolt 

mintaalakok 
összeállításával. Csipke-
vagy áttört varrással kí-
sért hajtásszegély keve-
sebb munkát ad, mint az 
igy előállított hurkolás. 

56. sz. Tálcakendő. 
A könnyű, csinos min-
tát középfinom himző-
vászonra 25. sz. fény-
pamuttal dolgozzuk. 



57. sz. Táleakendő. A különleges, szép leritő közepén varrt 
esipkekocka, virágmin La szögleteiben egy-egy kisebb csipkekocka ékes-

Ilaj/.uilntúk  ura halul a larlHloiiijenyzékben. Megrendelésnél kérjük az álira számát Jelezni. 
4* 

kedik. A sarlóalaku mintarészek széle laposöltésből, a közép össze-
kötő csipkeöltésből áll. A teritő külső széle 3 ]/2  cm. széles vert csipke. 

58. és 59. sz. Két kis, 
kerek táleakendő. Likőr-
tálcára, süteménykosárba 
alkalmas. A könnyű minta 
likacsoshimzéssel és bur-
kolással készül. 

60. és 61. sz. Két szög-
letes táleakendő. Anyaguk 
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középiinoni vászon. 2.~>. sz. H. M. C. pániul. A kockamintához a 
körvonalakat előhúzzuk, laposölléssel ál varr juk, a szövetei kivág-

juk és összekötő vona-
lakkal pótoljuk. Ezek-
hez a dolgozószálat két-

sorosán i'esziljük s álhurkoljuk. A virágmin la likacsos'hímzésből áll. 
62. sz. Asztalközép. A min la finom vászon alapszövetei igényel. 

A virágok likacsoshimzéssel, a szögletes vonalak áttört varrással 
készülnek. A lerilő 
szegélye 4 cm. szé-
les vert csipke. 

63. és64. sz. Két 
kis táleakendő. A 63. 
sz. likacsoshimzésü, 
csupán a virágok 
szárai állnak lapos-
öltésből. Széle hur-
kolt. A 64. számún 
a rajzmintát a vá-
szonra másoljuk, a 
körvonalakat elő-
huzzuk és álhurkol-
juk. A kész munka 
mellől a szövetet le-
vágjuk. 



65. sz. Asztalközép. Középfinom vászonra 25. sz. I). M. C. pamúl 
tal, likacsoshimzéssel készül. 

66. és 67. sz. 
Két táleakendő. A 
két kerekded te-
ritő könnyű min-
tája középfinom 
vászon alapszö-
vetet és 25. sz. 
pamutot igényel. 

68.-70. sz. 
Három kis teritő. 

A 70. sz. sütemény-
kosárba, a 68. és 69. 
sz. kisebb tálcára al-
kalmas. Alapszövetük 
középfinom vászon. A 
liimzéshez 25. sz. pa-
mut szükséges. 

71. sz. Táleakendő. 
Finom vászonra 30. sz. 
fénypamultal készül. A 
virágok szára feltöltött 
laposhimzés. 
Itajznilnlák úrit hálni a liirialom.iciiy/.ckhon.  Meijrentlelésnél kérjük a/,  áhra >/ámál  jelezni. 



72. sz. Futó. Mintája könnyű és középfinom vászon alapszövetei 
igényel. 25. sz. D. M. C. pamulot veszünk hozzá. 
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73 sz. Futó dús hímzéssel és bcöltülL reeekockákkal. Alapszövete 
finom lenvászon, a munkához 30. sz. fénvpamut kell. A beoltott rece-
kockákat vert csipke vagy horgolás pótolhatja. Képünk a futót 

73 

helyszűke miatt fél hosszúságban ábrázolja. A himzés likacsos mintá-
ból és hurkolt szélből áll. A virágfüzérek közé rejtett recekockákat 
lencérnával, sürü hálóalapra, tömőöltéssel készítjük, a vászonra 
férceljük, a szövetet alóla kivágjuk s a recekocka szélét lapos-
öltésekkel a vászonra dolgozzuk. 



74. és 75. sz. Szögle-
tes és kerekded tálca-
kendő. Mindkettő na-
gyobb teatálcára illik. A 
75. sz. alapszövete fino-
mabb vászon, mint a 74. 
sz.-é, igy a himzőpamut 
is finomabb. A durvább 
vászonhoz 25. sz., a fi-

nomabbhoz 
30. sz. pa-
mut kell. A 
74. sz. teri-
tőn a himzés 
rajza egy-

szerűbb, ki-
vitele köny-
nyebb, azért 

megfelelő 
hozzá a dur-
vább vászon 
és vastagabb 
pamut. A75. 
sz. rajzmin-
tája nehe-
zebb és igy 
kidolgozása 
is több fárad-
ságot okoz. 

Anyagul 
jobb a fino-

mabb vá-
7 6 szon és vé-

konyabb pamut. Különösen szépek a minta 
rózsaalakjai. Ezek feltöltött laposhimzéssel 
készülnek. A középen a pórodák szintén 
laposöltésből állnak. 

.76.—78. sz. Három fagylaltkendő. Fi-
nom vászonból állnak s 30. sz. fénypamut-
lal vannak himezve. 

11 <» 
Iliijziiifiitíik áru liátul a larlaloiujeuy/.éklM'ii. Megrendelésnél kérjük a/,  álira szárnál jelezni. 



» 

1 79. sz. Fagylaltkendő. Közepe horgolt kocka. Ezt pótolhatjuk 
recemunkával vagy vert csipkével. 

80. sz. Tálca-
kendő. Középfi-
nom vászonra 
25. sz. D. M. C. 
pamuttal készül. 

81. sz. Há-
romrészes futó. 
A gyönyörű fu-
tónak csak két 
fészét tünteti fel 
'Képünk.'A har-
madik kocka az 
előbbi kettővel 

tökéletesen megegyezik. A kockák szegélye keskenyebb és szélesebb 
áttört varrás. A minta likacsos- és laposhimzés.'°A kockákat 
egyenként asztalközépül vagy teaterilőül használhatjuk. 



84. sz. Asztalközép. 
Középminőségü himzővá-
szonra 25. sz. D. M. C. 
pamuttal készül. 

• ; 87-89. « 
sz. Három 
táleakendő. 
Kisebb tál-
cákra al-
kalmasak. 
Alapszöve-
tük közép-
finom vá-
szon. A 

munka 25. 
sz. fénvpa-
muttal ké-
szül. 

85. és 86. sz. Két ke-
rek táleakendő. Alapszö-
vetük középfinom vászon. 
A munka 25. sz. fénypa-
mutot kiván. 

82. sz. Tál-
eakendő. Közép-
finom himzővá-
szonra 25. sz. 
pamuttal készül. 

83. sz. Fagy-
laltkendő. A kö-
zépéV elfoglaló 
kocka áttörés, 
melyhez á vá-
szon szálait ke-
resztben és liosz-
szában csopor-
tonként kihúz-
kodjuk, a meg-
maradtakat pe-
dig álvarrjuk. 



90. sz. Asztalközép. 
Nagysága 80—84 cm. Alap-
szövete középfinom vászon, 
25. sz. pamuttal himezve. 

91. és 91a. sz. Hímzett 
betétek. Blúzra, gyermek-
ruhára, kisebb párnáéi- -al-
kalmasak. Készíthetjük vá-
szonra, vagy batisztra. 

12 — 15 cm. szélesek. A 
két betét mintája között 
csekély az eltérés. A munka, 
likacsoshimzés, könnyű és 
kevés fáradságot igényel. 

92. sz. Kerekded tálea-
kendő. Készíthetjük ugy 
erősebb, mint finomabb vá-
szonból. Az alapszövet mi-
nősége szerint 25—35. sz. 
pamut szükséges hozzá. A 
könnyű mintához kevésbé fi-
nom alapszövet is megfe-
lelő. Középminőségíi hímző-
vászonhoz 25. sz. D. M. C. 
pamutot veszünk. 



93. sz. Szögletes tál-
cakendő. Középminőségü 
himzővásznat és 25. sz. 
pamutot veszünk hozzá. 
Kisebb tálcára alkalmas. 

94. és 95. sz. Két 
fagylaltkendő. A 94. sz. 
kendőre négy recekocka, 
a 95. számúra egy hor-
golt csillag van öltve. A 
94. számú likacsoshim-
zés, a 95. számú feltöl-

!Hi 

tölt laposhimzés. Mindkettő ŝze-
gélye hurkol l. 

96. sz. Szögletes teritő. A fi-
nom vászon téri tő különleges és: 
mégis könnyű, egyszerű mintája 
likacssorokból áll, 30. sz. D. M. C. 
pamuttal öltve. Szögletes tálcára, 
süteménykosárba vagy kis asztal-
kára alkalmas. Anyagul kevésbé 
linóm vásznat s ehhez 25. sz. pa-
mulol is vehetünk. 

Moijrciiilpli'siií'l kérjük a/,  altra számúi Julczui, 



98. sz.Futó. Könnyű mintájához 
középfinom vászon és 25. sz. pamut 
alkalmas. Képünk a futót négyszere-
sen összehajtva ábrázolja helyszűke 
miatt. A kerek mintaalakot a futó 
két végére alkalmazhatjuk, vagy sza-
bályos köaökben négyszer ismételjük. 
Ha csak a két végén van ez a hat-
szoros likacskör, ugy a közép üresen 
marad, csupán az apró, elszórt virágok 
és a hurkolt szél ékesitik. 
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99. sz. Tálcateritő. Középfinom vászon, 25. sz. D. M. C. pamultal 
öltve. 6 személyes 
teritékhez asztal- /tHkS^^Í  ^ í ^ f ^ S ^ ^ 
középül is a l k a l - ' t r k . 
mas. Füzérmin-
tája futón és na- Á ^ ^ S r ' x.-' 
gyobb teritőn is Á m W 1 5 W < H S » 
aikalmazastnyer- s^j^ú'' p % ^ cr 
het. Főleg pohár-
szék- vaov tálain- « 
szeK vágj t a i a i o - - % « 
asztalteritön ha-
tásos. Többszörös Y m É \ f J f c * é k * 1 

ismétléssel alkal- W F 
mázzuk ezen e s e l - ~ ®T 
ben. Poharszekte-

két vagy áttöri 
varrással kisért szövethajlásl veszünk. Vert csipke helyeit esetleg 
horgolt csipkét is ölthetünk fel. 

100. sz. Futó. Mintáját likacsos- és laposhimzéssel állítjuk elő. 
Széle hurkolt. 
Anyaga középfi-
nom vászon. A 

futó mintája 
könnyű, egysze-
rű, kevés fárad-
ságot igényel és 
mégis csinos. 



101. sz. Pillangóminta szekrénycsikhoz vagy párnaszegélyhez. 
Finom vászonra vagy batisztra,megfelelő erősségű fehér fénypamuttal 

102-104. sz. Három 
kis fagylaltkendő. A csipke-
szegélyes, himzett vászon-
teritőcskék az üveg fagy-
lalt tányér alá alkalmasak. 

A himzés 30. sz. D. M. C. pa-
muttal készül. 

105. sz. Fagylaltkendő. Kö-
zepére horgolt kocka van öltve. 
Anyaga finom vászon és 30. sz. 
fénvpamut. 

106. és 107. sz. Két kis te-
rítő. Sütemény és kenyérkosárba 
vagy likörtálcára alkalmasak. 
Középfinom vászon és 25. sz. 
pamut szükséges mindkettőhöz. 

E két kis teritő likőrtálcára, söröskancsó alá, süteménykosárba 
is jól alkalmazható. A 107. sz. szögletes teritő kis asztalon is 
csinos, derült hatást keltő. 



Kerek teritők. 
1. sz. Teritő varrott csipkével. Nagysága K) cm. A finom vászonra 

öllüll likacsoshimzést 18 cm. széles, varroll csipke köri ti. 

í 
A különleges szép teritő értékes szegélydisze művészi, varrott 

csipke. Akik e nehéz és nagy ügyességet igénylő munkában nem 
jártasak, pótolhatják e gyönyörű diszt recemunkával, esetleg szép, 
finom horgolással. Mindkét, pótlásul megnevezett munka nagyon 
finom kidolgozást kiván, hogy a varrott csipkét pótolja. Vert csipkét 
csak ugy alkalmazhatnók, ha azt a kivánt kerek alakban készítenék. 



2. sz. Teritő beoltott esipkckockákkal. Anvaga középfinom vászon, 
30. sz. fénypamut a himzéshez. A reeemunka finom lencérnával készül. 
A recekockákon kivül kis, kerek, horgolt minták diszitik. 



3. sz. Toritö vert csipkeszegéllyel. A középfinom vászonra öltött 
liiinzést 10 cm. széles, vert csipke köríti. A teritő 4 1 cm. nagvsáeu. 

4. szám. Teritő stolavégekkel. 
finom, fehér vászonteritőt a 

likacsoshimzésen kivül horgolt 
kockák és a stolavégekre varrt, finom lencérnából bogozott rojt 
disziti. Kerek teaasztalra alkalmas. Képünk háromnegyed nagyság-
ban tünteti fel. 



5. sz. Teritő. Alapszö-
vete finom lenvászon. A 
minta részben likacsos-, rész-
ben Richelieu-himzéssel ké-
szül. A csillagokat varrott 
pókok töltik ki. Szegélye le-
het horgolás, vagy vert csipke. 

6. sz. Kis. kerek teritő. 
Középrésze likacsoshimzésü 
kocka, melyet vert csipkebe-
lél határol. A gömbök hor-
g< i tak és be vannak öltve a 
vá s/< inba. 

' t'/.ininnkakönvv 



7. sz. Teritő. Nagysága 60 cm. A közbülső koszoruminta feltöltött 
laposhimzés, a szélső füzérek szintén. A beoltott csipkekockák rece-

»munka. A szél hurkolt, egyébütt likacsoshimzés képezi a diszt. A 
kép fél nagyságban mutatja. 
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8. sz. Teritő. A nyolcszögletű, mintegy 55—60 cm. nagyságú 
finom vászonlapot likacsos- és laposhimzés, valamint horgolt betét 
disziti. Szélén keskeny, horgolt csipke. (A képen alul három szöglet 
hiányzik helyszűke miatt.) 



Székvédők. 
1. sz. Székvédő beoltott csipkekockákkal. 50 cm. hosszú, 35 cm. 

magas. Disze likacsoshimzés és kél, beöltötl, veri csipkekocka. 

í 
Körül keskeny veri csipke s alul lencéniából bogozoll rojt szegélyezi. 
Alapszövete finom vászon. 

2. sz. Székvédő keskeny esipkebetéttel. A finom vászonra öltött 
likacsoshimzést 2 cm. széles vert csipke tagolja. Alul 4 és 8 cm. 
magas rojtszegély. 
Rnjzmlnták ára háful a tartalomjegyzékben. Megrendelésnél kérjflk az ábra számát Jelezni. 

5* 
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3. sz. Székvédő hurkolt szegéllyel. Alapszövete finom vászon. 
"A himzésl három vert esipkekocka élénkili. Felső szélén keskeny veri 
csipke, oldalt és alul hurkolás. 

1. sz. Székvédő. Alsó szélén, a sarkokban kél csipkekocka. 
Kz lehel veri csipke, recemunka vagy horgolás. Anyaga linóm vászon. 



5. sz. Székvédő dús csipkedisszel. Anyagul nagyon finom len-
vászon szükséges. A szép himzés közé kél recekocka van öltve. Alsó 
szélén széles, egyébült keskeny vert csipke. 

5 

6. sz. Székvédő. A szép minta finom vászon alapot kiván. Sze-
gélye vert csipke, alul lencérnából bogozott rojt. A likacsos- és 

laposhiinzés 30. sz. fehér D. M. C. pamuttal készül. E védők lám-
lásszékre vannak szánva és rendkívül divatosak. Ugy az 5., mini 
a 6. sz. védő rajzmintája pohárszékieritőre is alkalmas, a kellő 
hosszabbilással. 



7. sz. Székvédő bojtokkal. A finom lenvászonra öltött likacsos-
himzés között két csipkekocka ékeskedik. Alul lencérnából bogozott 
s a keskeny csipkeszegélyre erősitett bojtok. 

8. sz. Székvédő könnyű hímzéssel. A finom vászon alapszövet ti 
védő hímzése kevés munkát ad, fő disze a három recekocka. A közép-

s 
kocka felett egy-egy kis vert csipkekocka van beöllve. 1 cm. széles 
vert csipkeszegély. A mintát kétszeres vagv háromszoros ismétléssel 
pohárszékteritőre is alkalmazhatjuk. 



Pohárszék-
teritők. 

1. sz. Pohárszék-
teritö dús csipkedisz-
szel. Alapszövete fi-
nom lenvászon. Alsó 
széle négy himzett, 
három rececsipke, és 
két vert csipke koc-
kából, oldalszéle az 
alsó recekockán kí-
vül két likacsoshim-
zésü vászon s egy vert 
csipkekockából áll. 
Körül vert csipkesze-
gély. Nemcsak vál-
tozatos, szép képet 
nyújt a különböző 
szögletekből összeállí-
tott szegély, de felette 
célszerű is, mert a te-
ritő igy tetszés sze-
rint hosszabbítható 
vagy rövidíthető, a 
pohárszék méretének 
megfelelően. A re-
cemunkával készült 
kockát horgolt pó-
tolhatja. Ez azon-
ban nagyon finom 
anyagot és kivitelt 
igényel, hogy a rece-
munka szépsége mö-
gött ne maradjon. 
Ugy a vert csipkesze-
gély helyett is al-
kalmazható horgolt 
csipke, a kivánt fi-
nomságban. 



2. sz. Pohárszékteritő beoltott reeekockával. Középfinom vászonra 
25. sz. fénypamuttal öltjük a likacsoshimzést. A szép rajzú bordűr 

közepén beölLöll recekoeka. Az alsó, fodorrészt 3 cm. széles vert 
csipke köti a felsőhöz. 



3. sz. Pohárszékteritő hímzett szegéllyel. A könnyű minta közép-
íinom vászon alapszövetet igényel. 25. sz. D. M. C. pamuttal hímezünk. 

4. sz. Pohárszékteritő vert esipkeesillagokkal. E szép mintájú 
himzés függönyre s alsószoknya fodrára is alkalmas, bolgozhatjuk 

finom vászonra vagy batisztra. A beöltött csipkecsillagokat likacssor 
körili. A bordűr a pohárszék nagysága szerint hosszabbítható. 



5. sz. Pohárszékteritö könnyű hímzéssel. Képünk a teritőt % 
hosszúságban mutatja bs. Alapszövete középfinom vászon, melyre 
likacsoshimzés és hurkolás 25. sz. pamuttal készül. 

i> 
6. sz. Pohárszék- vagy felszolgálóasztal-teritő. Képünkön rövid 

teritői látunk, mely felszolgál óasztalra alkalmas, de a himzés mintáját 

megismételve hosszú teritőt nyerünk, mely a divatos, széles pohár-
székre is jól illik. Anyaga középfinom fehér himzővászon, 25. sz. 
D. M. C. pamut. A bordűr likacsos- és feltöltött laposhimzés, az 
alsó szél hurkolás. A minta jelen nagyságában székvédőre is hasz-
nálható. Ekkor az alsó, hurkolt szélére cérnarojtot, a löbbi há-
romra keskeny horgolt csipkét öltünk. 



7. sz. Pohárszékteritö csipkekockákkal váltakozó hímzéssel. 
A képen % nagyságban látjuk. A felső bal sarokban eszkö-
zölt kivágás a pohárszék oszlopa alá kerül. A vert csipke-

kockákkal váltakozó hímzés egyes 
párnára is használhatók. 

«S. sz. Pohárszékteritö perzsa 
öltölt, likacsoshimzésü virágmintái 

mintarészei kis tálcakendőre, 

áttöréssel. A finom vászonra 
perzsa áttöréssel készült csil-

lagok élénkítik. Ezekhez a karikákat és sarkokat lencérnával 
aláöltjük és laposölléssel fedjük. A középre a cérnaszálat háló-
szerűén feszitjük. 



Asztalteritők és abroszok. 
1. sz. Hímzett abrosz. Anyaga finom vászon, dísze 30. sz. fény-

pamuttal öltött likacsoshimzés. Széle hurkolt. Nagysága lehet 160 cm. 
Különösen ötórai teához vagy ozsonnához alkalmas az ily himzett 

í 
abrosz. Asztalkendőket is készíthetünk a rajzminta egyes részeinek 
felhasználásával, még pedig a sarokminta alsó, hármas virágalakjá-
val a sarkokban. A szélt itt is hurkoljuk. Az abrosz egyik sarkába, a 
himzett mintarész fölé, ugy az asztalkendőkre is, monogrammol 
hímezünk. 



2. sz. Abrosz hímzéssel és csipkével. Széléi körül szövelhajlás és 
veri esipke szegélyezi. Középrésze himzett vászon és veri csipkckoc-
kákból áll s keskeny veri betétekkel kiséri széles recebetét köti a 
hímzett füzérmintával ékesilell oldalrészekhez. K szép abrosz elegáns 

lealerilékhez illik. Képünkön a hely szűke miatl az abroszt kél 
oldalán behajtva láljuk. A széleket ékesítő füzérminta pohárszék-
ieritőn is alkalmazható. A középrész vert csipkekockáit horgolás 
vagy recemunka pótolhatja. 



3. sz. Teritő dús liinizésselés csipkedisszel. A gyönyörű teaasztal-
teritő alapszövete finom lenvászon, melyre a likacsos- és feltöltött 
laposhimzésl 30. sz. l'éiiypaniullal^ölLjük. A sarkokat ékesitó kisebb 
nagyobb és középen látható vert csipkecsillagok és a hosszúkás alakú 
receinunka gondosan be van öltve. Szegélyül J cm. széles rececsipke 

8 
szolgál. A szegélyül alkalmazóit rececsipkél vert csipke pótolhatja. 
A szép teritőt nemcsak teaasztalra, de nagyobb teritékre asztal-
középül is használhatjuk. A recemunkát finom lencérnával készitjük. 
Sürii hálót kötünk alapul s a mintát tömőöltéssel erre himezzük. 
A kész recemunkát a vászonra terceljük, ezt alóla kivágjuk, a szabás-
szélt keskenyen visszahajtjuk és a receminta szélével hurkoló öltéssel 
összekötjük. 



4. sz. Teritő könnyű hímzéssel. Kisebb aszlalra teritőül vagy nagv, 
kerek asztalra középül alkalmas. Alapszövete középfinom vászon. 
A kockák egyes mintáit fagylalt kendőre, vagy más, kisebb munkára 
felhasználhatjuk. 

5. sz. Abrosz dús hímzéssel. A szép ozsonnaabrosz anyaga finom 
lenvászon, melyre a szőlőminta 30. sz. fénypamuttal van öltve. Széle 
hurkolás. 

5 



6. sz. Abrosz és asztal-
kendők. Nagysága 180 cm. 
négyszögben, de a himzett 
szegélymintát folytatva, tet-
szés szerinti nagyságban elő-
állithatjuk. Az asztalkendő-
kön az abrosz mintája ki-
sebbítve ismétlődik. 

7. sz. Abrosz könnyű sző-
lőmintával. Középfinom vá-
szonra 30. sz. D. M. C. pamut-
tal likacsos- és feltöltött lapos 
hímzéssel készül a min la. A 
hajlásszéll áttört varrás szegi. 

« 



«S. sz. Hímzett ozsonnaabrosz. Nagysága 160 cm. Alapszövete 
linóm lenvászon. A hajtásszegélyen keskeny, felette szélesebb áttört 
varrás. Az abrosz sarokmintája az asztalkendőkön kisebbítve ismét-

s 
lödik. Monogrammot is alkalmazhatunk az asztalkendőkre, ha a nagy 
sarokmintával szemben eső kalászmintát elhagyjuk s ennek helyére 
hímezzük a kezdőbetűket. Az abroszon nem a sarokba, hanem egyik 
oldalszélének közepére öltjük a monogrammot. A betűket a vászonra 
másoljuk, a körvonalakat apró öltésekkel előhuzzuk, a hézagot 
magasan feltöltjük, azután keresztben, egyenes öltésekkel fedjük. 

kézlmunlwkönyv. 6 



9. sz. Abrosz hurkolt széllel. Anyaga középfinom vászon, 2"). sz. 
1). M. ('. pamnl. Kisebb terítékre van szánva. 

9 
10. sz. Abrosz könn\ ii hímzéssel és áttört varrással. A középfinom 

vászonabrosz 160 cm. nagyságú. Sarkait likacsoshimzés disziti. 



hajlásszögéi vén és 
5 cm.-rel felelte 
háromsoros áttört 
varrás. 

11. sz. Abrosz 
hímzett szegéllyel. 
A dús likacsos- és 
laposhimzés finom 
lenvászon alapszö-
vetet és35.sz. fény-
pamutot igényel. A 
szél hurkoll. 

v - V r - 'V 12.sz. Hímzett 
PlJf^Sfj ^náLr abrosz. A könnyű 
y ^ ^ f e i y ^ É L ^ T T Í ^ ^ * 1 * Z j hímzést középfi-

i- ^ ^ ^ ^ nom vászonra, 30. 
sz. lenypamuttal öltjük. A hurkolt szélen, valamint feljebb, a ko-
szorumintán likacsok és feltöltött levelek váltakoznak. 
Itajzmlnt&k ára hálul a tartalomjegyzékben. Megrendelésnél kérjük az ábra számát Jelezni. 
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14. sz. Terito 
kisebb asztalra. 

Teaasztalra térí-
tőül vagy nagyobb 
abroszon középül 

H Iák fagylaltken-
dőre, vagy kis tálcára, a középminla nagyobb tálcakendőre al-
kalmas. 

vert vagy horgolL 
betétet öltünk, a 
szövetet alóla ki-
vágjuk. 

13. sz. IlimzcH 
abrosz keskeny csipke-
betéttel. 180 cm. nagy-
ságban készíthető. A 
hímzett minta 
közé keskeny 



15. sz. Stólalc-
ritő. Kis teaasztalra, 
vagy nagyobb teri-
tékhez középül alkal-
mas. A szép koszorú-
minta likacsoshimzés, 
a szél hurkolt. 

16. sz. Abrosz 
könnyű hímzéssel. 

Alapszövete középfi-
nom vászon, melyre 
a könnyű likacsos 

minta 25. sz. D. M. 
C. pamuttal készül. 
Nagysága 160 cm. 

"1/. sz. Díszes abrosz. A gyönyörű, divaLos abrosz himzclt és 
horgolt, valamint vert csipkekockákból és sarkokból van összeállítva. 



Ezeket veri csipkéből él köti össze. Széle bimzell bordűr, a sarkokban 
szöglet min t ÍI val és li cm. széles veri csipkoszogéllyel. A kép nagy-
ságban mulatja be. 



r 

Agyhuzatok. 
1. és 2. sz. Himzett 

ágyhuzat. A i'inom len-
vászon párnál, valamint 
a paplanlepedő í'odrál 
likacsos- és laposhimzés 
diszili. A fodor széle hur-
kolt, felül három kes-
keny lüzölt szegő. 

3. sz. Himzett ágyterítő. A könnyű baliszllerilőre a mintát 
10. sz. fénypamuttal hímezzük. Két hoszszélén húzolL fodor. Vert 
csipkeszegély. A lerilő szegélymintája kellő rövidítéssel vagy 
hosszabbítással paplanlepedőre vagy párnára is alkalmazható. A hú-
zol l szövetfodor helyett széles vert vagy rececsipkét ölthetünk fel. 
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- 4. sz. Disztörülköző. 
A könnyű likacsoshim-
zés finom vászonalapra 
készült. A törülközőt 
alsó és felső végén vert 
csipkebetét töri át. Sze-
gélye mindkét végén 3 
cm. széles, áttörve sze-
gett szövethajtás. 

5. és 6. sz. Ágyhu-
zat. Anyagul finom len-
vásznat veszünk. Ugyj 
a párna, 5. sz., mint "a 
paplanhuzat 6. sz. him-
zése megegyező. 35. sz. 
D. M. C. pamuttal ké-
szül. A paplanhuzat haj-
tásszélén gomblyukak. 

7. és 8. sz. Ágyhu-
zat. A finom lenvászon 
párna (7. sz.) két felső 
sarka, a paplanhuzat 



« 
(8. sz.) széle himzelt. Ez utóbbit három-három szegő kiséri. A minta 
kerekded, likacssorral kisért részei reneszánsz hímzésből állnak, 
egyébült likacsoshimzés. A monogramm feltöltőit laposhimzés. 



9. 11. szám. Áyyhuzal. Anyaga igen finom lenvászon-
ból készül. Az egyik párna sima, himzell, a másikon a hím-
zést keskeny szegők ki- \ 
sérik. A paplanhuzat V 
(11. sz.) is simán hím- c, \ 



Ili 

zell. A 1110-
nogramm fel-
iöltöü lapos-
himzés. 

12. és 13. 
sz. Ágyliuzat. 
Anyaga finom 
lenvászon. A likacsos hímzést áttöri 
varrás határolja úgy a párna sarokmin-
láján, minta paplan szegélymintáján. 
A kezdőbetűk feltöltőit laposhimzésből 
állnak. 

11 — 16. sz. Agyhuzal. A kis párna 
(14. sz.) szegélycsikja valamint a monog. 
rammja likacsoshimzés, a lő. sz. paplan-
huzat Richelieu- és laposhimzéssel ké-
szült, a 16. sz. párnán a bordűr és a fo-
dor likacsos és laposhimzés, a kezdő-
betű színién Fel töltött laposhimzés. A 
szél hurkoll. 

17 19. sz. Disztörülköző, nagy 
párna, kis pármi. Mindegyik finom fehér vászonból áll s 30. sz. 
1). M. C. pamullal van hímezve. A munka likacsos és laposhimzés. 



Zsebkendők. 
1—3. sz. Három hímzett zsebkendő. Mindhárom finom len-

batisztból öö. sz. fénypamutlal öltött likacsoshimzéssel készüli. 

4 —6. sz. Három díszes zsebkendő. A 4. sz. anyaga finom lenbatiszt 
és hozzáillő 1). M. C. pamutlal öltölt reneszanszhimzés ékesiti. 

Az ő. sz.-hoz legfinomabb iivegbaliszLol és tüllt veszünk.A batiszlol 
a papirra feszilell lüllre fércetjük, a mintát rámásoljak, a körvonala-
kat előhúzzuk és a legfinomabb fonallal áthimezziik. A baliszt alapot 



a tiilliől levágjuk. A <i. s/.  aiivaĵ a lenbaliszl és 65. sz. lénvpamul lal 
őllöll likaesoshimzés diszili. 

7. és (S. sz. Két himzelt zsebkendő. A 7. sz. közepe legfinomabb 
iivegbaliszl, széle finom brüsszeli tüll, melyre fehér selyemmel, lapos-
öltéssel hóvirágok vannak himezve. A szél hurkolt. A cS. sz. lenbatiszt, 
likaesoshimzéssel. 

» 10 ii 
0 11. sz. Három disz-zsebkcndő. A 9. és 10. sz. likaesoshimzéssel 

ékesilelt lenbaliszl, a 11. sz. közepe iivegbaliszt, a széle varroll 
lüll csipke. 

12. és 13. sz. Két liimzetl zsebkendő. Mindkellő lenbaliszl. 
likaesoshimzéssel és hurkoll széllel. 
Itnj7.iiilntúk ára Italul a larlalonijeiiyzékhen. MrnrrndelhnH kérjük az áhra szántát Jelezni. 



14 Ki. sz. Három dísz-zseb 
kendő. A 14. és 1"). sz. lenbatiszl 
likacsoshiinzéssel, a 16. sz. üveg 
batiszl, legfinomabb fonallal öli öl 
likacsoshiinzéssel és velen-
cei'csipkeszegéllyel. 

17. és 18. szám. Két 
himzett zsebkendő. Anya-
gul finom lenbaliszl szol-
gál, a likacsoshimzés 6f). 

sz. 1). M. C. pá-
niul lal készül. 

19 -22. szám. 
Xécjy disz-zsebken-
dő. A 19., 20. és 
21. sz. lenbatiszl, 
likacsos- és fellöl-
L öl l laposhimzés-
sel. Szélük hurkoll. 
A 22. sz. közepe 
üvegbatiszl, széle 
himzelt tiillcsipke. 



Függönyök. 

tájál egyenkint felhasználhatjuk diszpárnákra. Az alapszövetet áttörő 
csipkebetét 1 cm. széles, alul és kél hosszélén vert csipke a belélen 
kivül. 

1. sz. köző|>íii(|(jöiiy likncsoshimzéssH és vi'ii csipkével. Anyaga 
linóin függönvbaliszl. A likacsoshimzéssel készüli kockák rajzmin-



2. sz. Himzett függöny horgolt kockákkal. Any aga linóm függöny-
baliszt. A likacsoshimzésii kockák horgollakkal váltakoznak. Belső 
szegélye keskeny, horgolt belét, a húzott fodrot alul horgolt csipke 

fejezi be. A horgolásl rece- vagy vert csipke pótolhatja. Ha rece-
niunkál alkalmazunk, ugy ezt finom lencérnából készítjük. Sürii 
hálóalapol kötünk s a mintát erre lömőöltéssel készítjük. Veri 
csipkekocka is pótolhatja a horgolásl, de lehetőleg süni mintájú. 
Széléi laposölléssel erősítjük a vászonra. 



Mosdókészletek. 
1. sz. Falvédő. Mosdó fe-

lett a falra függesztendő. 
Középfinom vászon, 30. sz. 
fénypamuttal hímezve. A fü-
zérminta közé öltött kép rece-
munka. A szél hurkolt, felül 
hurkok a szögekhez. 

2 — 5. sz. Xégy hímzett 
teritő mosdóra. Középfinom 
vászonra öltött likacsos-, la-
pos- és száröltésü hímzés. A 
teritők nagyság szerint a 
mosdótál, korsó, szivacs- és 
szappantartó alá lesznek te-
rítve. A terítők nemcsak mos-
dóra, de kisebb, kerek asz-
lalra, nagyság szerint tea-, 
gyümölcs- és likőr - tálcára 
alkalmazhatók. 



a középrész fehér velez vagy dörzsvászon, melyre a vászonszél disz-
varrással van erősítve. 

6 — 10. Mosdókcszlet. A likaesoshimzéssel ékesitelt, középfinom 
vászonteritőket a mosdóaszlal különféle tárgyai alá teritjük. 

11—15. sz. Mosdókészlet velez középpel. Az öl, különböző nagy-
ságú teritő széle középfiilom vászon, 25. sz. D. M. C. pamuttal hímezve, 



Tarsolyok. 
1. sz. Hosszúkás tarsoly. Mimikéi lapja likacsoshiinzéssel és 

áttöréssel ékesített. Az át hajló iedőlap széle hurkolt. Szines selyem-
mel bélelhető, de bélés nélkül is csinos. Középfinom himzövászon-
ból. 25. sz. pamutlal készül. Fogantyúja fehér zsinór. 

2. sz. Kerek tarsoly. Középfinom himzővászon, 25. sz. pamut 
szolgál anyagul. A lapok összevarrásánál 1 cm. széles vert csip-
két foglalunk közbe. Rélésiil sárga selymei veszünk. Felső, nyitott 

szélébe selyemszalagot huzunk, fogan-
tvul alakítva és csokrot öltve belőle. 

4 



3. sz. Hiinzeü tarsoly. Fehér batisztból, szines selyembéléssel 
készül. A hímzéshez 35. sz. I). M. ('.. pamulol veszünk. 

4. sz. Tarsoly leyomholt fedőlappal. Anyaga középfinom hinizö-
vászon 25. sz. pániul. A kiilső Oldalon a hímzés mintája a főla-
pon s a fedőlapon megoszlik. Bélése szines selyem. A fogantyúja 
fehér pamutzsinór. 

5. sz. Himzetl 
tarsoly esipkesze-
géllyel. 25. sz. pa-
muttal himzell kö-
zépfinom himzővá-
szon a tarsoly 
külső és belső-, va-
lamiül 'fedőlapja. 
Bélése szines se-
lyem, szegélye hor-
golt vagy veri 
csipke. A fogantyú 
fonott zsinór. 

('). sz. Szögletes tarsoly. Fehér himzővászon, 30. sz. pamut szolgál 
anyagul. A fogantyú kettős, lefűzött szövel. 

7. és 8. sz. Kétj[ tarsoly rojt szegéllyel. Anyaguk finom himző-
vászon, eérnarojt, szines selyem bélés és selyem szalag vagy zsinór 
fogantyúul. A könnyű munka likacsos-és laposhimzés. 



Zsebkendő- és kesztyűtartók. 
1. sz. kesztyűtartó csipkeszegéllyel. Anyaga linóm vászon, a 

likacsos hímzéshez 35. sz. pamut, flanelbetét, selyembélés. A tarsoly-
nak csak a 
felső- és fedő-
lapja himzett. 
Az alsó és 
felső lapot 
flanel- vagy 
könnyű gya-

potbetéttel 
ellátjuk és 

selyemmel 
béleljük. A 
hímzés alá is 
selvmet borí-

tunk. A fedőlap sze-
gélye 1 cm. széles vert 
csipke. 

2. sz. Kesztyűtartó. 
Alikacsoshimzést közép-
finom vászonra ölljiik. 
A fedőlap széle hurkolt. 

3. sz. Zsebkendő-
tartó. Felső lapja li-
kacsoshiinzéssel dí-
szített, finom batiszt, 
mely alól a rózsa-
színű selyembélés át-
tetszik. Az alsó és 
felső lap gyapot be-
tétet és selyembélésl 
kap. Velencei csipke 
szegélyül. Az alsó és 
felső lapot selyem-
szalag köti össze. 

8 



i. sz. Kesztyűtartó. Anyagul vehetünk finom lenbatiszlot. A 
himzéshez~35.~sz."pamut alkalmas. Vert csipkeszegély a fedőlapon. 

5. sz. Divatos 
monogramul. 
Zsebkendő és 
fehérneműbe 
illik. A körvo-
nalakat előhuz-
zuk, apró ölté-
sekkel felöltjük 
s egyenes irányú 
laposöltéssel 
fedjük. 10. sz. I). 
M. (1. panuillal 
készül. 

(i. sz. Kesztyűtartó. Középfinom 
vászonra 25. sz. pamuttal készül 
a likacsoshimzés. Bélése szines se-
lyem. A fedőlap széle hurkolt. E 
tarsolyok kesztyű, zsebkendő, fályol 
és más, apró piperecikk megőrzé-
sére szolgálnak és fehérnemüszek-
rény vagy öllözőasztal hasznos 6 

ékességél képezik. A vászon vagy baliszttarsoly kettős selyem-
bélése közé könnyű flanel vagy gyapot betét jön. Anyagul alkal-

mas finom vá-
szon vagy len-
batiszl, hozzá-
illő finomságú 
fehér fénypa-
mul munka-
anyagul. Vá-
szonhoz 25 — 
30. sz., ba-
tiszlhoz 35 — 
40. sz. D. M. 
C. vagy Neger-
pamutot ve-
szünk. Ez utób-
bi 12. sz. lehet. 



7. sz. Kesztyűtartó. A 
likacsoshiinzéssel ékesilell I 

8. sz. Díszes 
kesztyűtartó. A li-
kacsoshimzés fi-
nom baliszlra 
készül. A középen 
beöllöll veri, vagy 
horgoll csipke-
kocka. Velencei 
csipke- és szalag-
disz. K larsoly kél, 
egymásra hajloll 
lapból áll. A felső 
diszes, az alsó sima. 

fedőlap rézsútos széllel hajol a szintén 
elsőlapra. A larsoly bélése szines selyem. 

9. sz. Kesztyűtartó. 
A baliszllapon könnyű 
likacsoshimzés. Széle hur-
kolt, alatta selyemsza-
lagból húzott fodor. 
Gyapotbetét és selyem-
bélés járul hozzá. A ba-
lisztrészt egyben szab-
juk, egymásra hajtjuk, 
a felső lapot himezzük. 
Ugy az alsó, mint a felső 
lap szélét hurkoljuk. 

Eredetinken a 
himzett batisztlap 
világoskék selyem-
re van boritva, a 
selyem alatt vé-
kony gyapot (vate-
lin) réteg, azután 
ismét selyembélés. 
A gyapotbelét igy 
a kél, szélein ösz-
szevarrt selyemlap 
közé jut. 



10. sz. Kesztyűtartó. Felső lapja likacsos- és laposhimzéssel díszí-
tett s fehér batisztból áll. Gyapotbetét és szines selyembélés járul 

hozzá. Szegélye keskeny 
velencei csipke. Két sar-
kában szalagcsokor s az 
alsó és felső lapot is sza-
lag köti össze. A hím-
zéshez 35. sz. D. M. C. 
fehér himzőpamutot ve-
hetünk. A laposhimzést 
kissé feltöltjük. A ve-
lencei csipkét finom 
horgolás pótolhatja.Ere-
detink bélése szalma-
sárga selyem. 

11. sz. Zsebkendőtartó. Anyagul 
fehér batiszt, szines selyembélés és 35. 
sz. fehér pamut szolgál, mellyel a 
likacsoshimzés készül. A virágtartó 
felett látható csokorminta feltöltött 
laposhimzésből áll. A külső szél ugy a 
felső,mint az alsóbatisztlapon könnyű 
ivekben hurkolás. A selyembélés le-
het rózsaszínű, világoskék, sárga vagy 
eperszinü. 

12. és 13. sz. Két kesz-
tyűtartó. Anyaguk középmi-
nőségü vászon és 30. sz. fény-
pamut. A 12. sz. fedőlapjá-
nak széle áttört varrással 
szegett, a 13. sz.-é hurkolt. 
E két tarsolyt készíthetjük 
flanelbetéttel és selyembélés-
sel, vagy csupán selyembélés-
sel. A 12. sz. eredetije mályva-
színű, a 13. sz.-é aranyszínű 
selyembéléssel, betét nélkül 
készült. A tarsolyok alakja 
hosszúkás. 



14. és 15. sz. Kesztyű- és zsebkemlőtartó. Mindkettő finom fehér 
batiszlból, likacsoshimzéssel, selyembéléssel és gyapotbetéttel készült. -
Szélök hurkolt. A 
bevágásokon á.1 hú-
zott szalag s az 
alsó lap széléhez 
erősitett csokorba 
van kötve. A him-
zés 35. sz. fehér 
D. M. C. himzőpa-
muttal vagy 12. sz. 
Neger-fénypamut-
tal készül. Ugy a 
kesztyű-, mint a 
zsebkendőtartó 
szalmasárga se-
lyembéléssel bir. 
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16. és 17. sz. Fá-
tyoltartók. A felső és 
alsó lap nincs össze-

kötve, csak könnyedén egymásra 
hajtva. A likacsoshimzés alapja fi-
nom batiszt. Selyembélés és a hur-
kolt szél alá öltött csipkefodor 
járul hozzá. E két tarsolyt készíthet-
jük könnyű flanel- vagy gyapotbe-
téttel a kettős selyembélés közé 
foglalva, vagy csupán csak selyem-
béléssel. 

18. sz. Kesztyűtartó. A feltöl-
tött laposhimzéssel ékesített, hur-
kolt szélű batisztlapot gyapotbe-
téttel ellátott selyem tarsolyra bo-
rítjuk. Nyitott széleit selyemsza-
laggal összekötjük. A hímzéshez 
35. sz. D. M. C. fehér himzőpamut 
alkalmas. 



Tea- és kávé-
melegitők. 

1. sz. Káveinelcgilü. Alapja kemény papirharang, mely belül meleg 
gyapotbeléllel és selyembéléssel Van ellátva, kívül selyemmel ál-
vonva. A himzett balisztrészt alul csipke, felül szalagdisz fejezi be. 

2. sz. Teanielegilo. A likacsos- és laposhimzésii baliszt részt se-
lyemmel alvóul kemény papirharangra borítjuk, melv belül melegei 
tarló gvapolbeléllel és selyembéléssel van ellálva. A két, himzett 
baliszllap varrásába keskeny verlesipkél foglalunk. K harangot a 
forró teáskannára húzzuk, hogy melegéi 
tovább megőrizze. 

3. sz. Teamelegitő. A himzett batisztlap hurkol ti széle alól a se-
lyemmel átvont papírlapra öltött selyemdudor tűnik elő. Alul is sza-
lagfodor. A harang belseje gyapotbetéttel és selyembéléssel van ellátva. 

4. sz. Kávémelegitő. Gvapotbetétlel és selyembéléssel ellátott, 
kívül selyemmel átvont papirharangra huzzuk abatiszlalapra öltött 
likacsoshimzést, mely négy részben készült s csipkével van varrva. 



Bölcsőtakarók és párnák. 
1. és 2. sz. Párna és teritő. Alap-

szövetül finom batisztot veszünk, 
melyre a likacsoshimzést 35. sz. D. M. 
C. pamuttal hímezzük. A párna Há-
rom oldalán, a terítőn körül csipke-
szegélyes fodor. A terítő bélése szines 
selyem. A párna felső lapjára szines 
selymet borítunk, mely a himzelt 
lap alól előtűnik. A teritő bélése 
a párnahuzatéval megegyező. A szé-
lekel szegélyző baliszt fodor eredelin-
ken himzelt, de a hímzést pótolhat-
juk felvarrt velencei csipkével, esetleg 
az egész fodor helyett széles vert 
vagy velencei csipkéi alkalmazunk 
vehetünk. 

1 3. és 1. sz. Párna és teritő. A finom lenbatiszl párna és leritő-
disze feltöltőil laposhimzés, mely 35. sz. I). M. C. pamullal készül. 
A szél hurkolt. A párna alsó szélén gombolt. A téritől szaténnal 

béleljük. A himzés rajzmin-
lája ugy finom, mint dur-
vább alapra, balisztra vagy 
vászonra alkalmazható. — 
A munkaanyag minősége az 
alapszövetnek megfelelő. Ba-
tiszlhoz finomabb, vászonhoz 
erősebb himző-pamutol ve-
szünk. A minta egyes alak-
jait az előhúzás után löbb 
öllés-sorral feltöltjük, hogy 
a himzést domborítsuk. Igy 
kidomborodók a levelek és 

virágok, a szárak ellenben laposak. A teritőt esetleg készilhetjük 
sárgás női posztóból, szines selyemhimzéssel és szines szaténbéléssel. 
A levelekhez több árnyalatú zöld müselymet, a virágmintához vi-
lágoskéket veszünk s lapos- és száröltéssel dolgozunk. A külső sze-
gélyt kék selyemmel hurkoljuk. 



1. sz. Gallér. Finom fehér vászon alapra szár- és laposöltéssel 
készül. A széle hurkolt. 
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4. sz. Gallér. Alapszövete lehet finom vászon, vagy batiszl, a 
hímzéshez 35. sz. pamutot veszünk. 

2. sz. Gallér dús hímzéssel. Alapszövete finom lenvászon, a hím-
zéshez 35. sz. D. M. C. pamut szükséges. 

3. sz. Gallér. Finom vászon, 35. sz. pamuttal öltött likaesos-
himzéssel és hurkolással. 



5. és 6. sz. Két díszes gallt 
Keskeny velencei csipkéből és 

r. Az 5. sz. gallér finom csipkemunka, 
csipkeszalagból alakítjuk a rajzminta 
szerint és legfinomabb csipkecérná-
val hálózzuk az alapot. A 6. 'sz. 
gallér finom batiszt, likacsoshimzés-
sel és a hurkolt szél alá öltött csip-
kével. 

7. és <X. sz. Két gallér könnyű hímzéssel. 
3"). sz. pamuttal öltött likaesoshimzéssel. 

s T 



9. sz. Gallér. Alap-
szövete finom vászon 
vagy hatiszt. A himzés 
3f). sz. pamuttal készül. 
K gallér házi ruhákhoz, 
blúzokhoz és főleg ser-
dülő leányok ruhájához 
igen alkalmas. Ha a 
bluz fölé kábától ve-
szünk, a gallért kivi.il, 
erre bori íjuk. A 10. sz. 
képen bemutatott kéz-
elő e gallérral együtt 
igen csinos, divatos és 
nagyon célszerű készle-
let képez. 
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11. sz. Himzett kendő-
gallér. Finom balisztból 
szabjuk s 4;~). sz. fény pa-
muttal hímezzük. A képen 
láthatóan velencei csipke-
betétekkel áttörjük és 
csipkével szegélyezzük. A 
minta rajzát az alapszö-
vetre másoljuk, ki hímez-
zük, a csipkebetétekel fel-
férceljük, a szövetet alóla 
kivágjuk, a szabásszéll be-
lül visszahajtjuk s a csipke-
belélet leszegjük. Hátul a 
középen szintén csipkebe-
ié t vonul. 

10. sz. Kézelő. Finom ba-
lisztból, likacsoshiinzéssel és hur-
kolt széllel készül. Felső szélére 
pánt van erősítve a befércelés 
számára. E kézelő a 11. sz. kendő-
gallér kivételével az összes him-
zett gallérokhoz illik. 



13. sz. Nyakkendő. 45. sz. pamullal öltötL likacsoshinizés ékesíti 
a batisztcsikot. 

14. sz. Gallér. Finom vászonra öltött likacsoshimzés és burkolás. 
A munkához 35. sz. D. M. C. pamut alkalmas. 

12. sz. Gallér. Alapszövete lehet finom vászon vagy baliszl. 
A hímzéshez 35. sz. D. M. ('.. pamutot veszünk. 

A 10. sz. képen ábrázolt kézelőpár jól illik e gallérhoz. 
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t f 15. sz. Gallér. Finom vászonra 35. sz. pamuttal készül a himzés. 
A szél hurkolt. 



16. sz. Mellfodor. Anyaga finom tüll. Az állógallér szegőzött, 
alsó és felső szélén boszorkányöltéssor. A berakott fodor alsó szélén 
varrott csipkecsillagok. 

21. sz. Hímzett nyakkendő. Anyaga finom batiszt. Az alsó részt 
likacsoshimzés, a felsőt likacsos- és laposhimzés diszili. Az alsót 
horgolt csipke, a felsőt hurkolás szegélyezi. 

i« 
17. és 18. sz. Hímzett nyakkendők. Finom fehér batisztra 45. sz. 

fénypamullal öltött likacsoshimzés. 
19. és 20. sz. Két hímzett nyakkendő. A rajzmintát balisztsávokra 

másoljuk és 45. sz. D. M. C. pamuttal hímezzük. 



Nap-
ernyők 
és apró 
ságok. 

1. és 2. sz. Két 
himzett napernyő. 
Mindkettő finom, rit-
kaszövésü vászon. A 
részeket kiszabjuk, a 
rajzmintát 
juk s 30. sz. pamut-
tal himezzük. A szél 
hurkolt. Most a része-
ket pontosan össze-
varrjuk s az ernyő 
állványárahuz-
zuk, helyen- ' 
ként megerő-
sítve. Az er-
nyők egészen 
fehér színben vannak 
tartva. A munka köny-
nyü likacsoshimzés. 

3. és 4. szám. Két ing-
betét. Mindkettő likacsos- és 
laposhimzés, felső széle hur-
kolás. Az ing szövetéből szab-
juk, külön elkészítjük, azu-
tán áttört varrással az ingre 
erősítjük. Anyagul legalkal-
masabb a finom irlandi vászon 
és 35. sz. D. M. C. pamut. A 

lapos hímzést alátölt-
jiik, hogy kissé dom-
borodjék. A likacs-
sorba keskeny, szines 
selyemszalagot füz-
hetünk. 
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7. szám. Himzett ernyő. Finom vászonra öllölt likacsoshimzés, 
széle hurkolás. Az 1. sz.-nál leirt módon készül. 

5. és 6. szám. Két ernyő dús hímzéssel. Anyagául finom, ritkás 
vásznat, vagy siirii baliszlot veszünk. A hímzést mindkettőnél 30. sz. 
pamuttal készítjük. 



9. sz. Hímzett 
ernyő. A finom, sürü 
batisztra dolgozott li-
kacsoshimzést beol-
tott csipkecsillagok 
élénkítik. Ezek állhat-
nak vert vagy var-
rott csipkéből. 

szám. Díszes ernyő csipkemunkával és tüllf odorral. A 
finom csipkeszalaggal készült munkál a lüllel ál vont fehér se-
lvem ernyőre öltjük. Alatta négy, legyezőalaku tüllfodor, melye-
ket csipkebodor köt 
egymáshoz. Az ernyő 
szélén és felette hú-
zóit l üli fodor. 

10. sz. Főkötő w t & l i 
könnyii hímzéssel. Li- H: -k m ^ " S / ^ J ^ . 
kacsos- és száröltésű ' ^ V v 
himzés finom fehér - C. ~ ^VvVflí ' r ^ 
baliszLon. Bélése vi- ^ i ^ É i ||l| f 
lágoskékselyem. Ilyen ^ t v , 
k(")l őszalagok. * 

11. sz. Főkötő líillhimzéssel. A tüllL a kemény rajzmintára < 
férceljük, finom csipkeszalagot a minta szerint felvarrunk. Szélére j 

medaillon szalagot öltünk. * Az 
elszórL virágok himzellek. A fő-
kötő bélése rózsaszínű selyem. 

12. sz. Főkötő kis leányoknak. 
Ugy a hátsó, mini az elülső rész finom batiszti 
35. sz. pamuttal öltött likaesoshimzéssel és burkolás-
sal. Bélése rózsaszínű selyem. Szegélye és kötősza-

lagjai is ilyenek. Hátul és oldalt rózsaszínű, keskeny szalagcsokor. 
HtiJ/inliilúk  úr ii hűlni ii lurliilonijefiyzéklieii. Mrureiiilrlrsiirl kérjük az áhrn szám&t Jelezni. 
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Kötények. 
1 - 3 . sz. 

Három hím-
zett kötény. 

Mindhárom 
kötény anya-
gául tinóm, 
fehér batisz-
tot veszünk, 
a mintát rá-
másoljuk és 
35. sz. fény-
pamuttal hí-
mezzük. A 

széleket hur-
kolás szegé-
lyezi, egyé-

bütt likacsoshimzésből áll a munka. Az 1. sz. kötény alsó, nagy 
ivei hurkoltak. Szines selyem kötőszalagokat varrunk fel. 

4. sz. Teakötény hímzéssel és csipkével. Öt batisztrészből állítjuk 
össze. A felsőt és a két szélső alsót feltöltött laposhimzéssel díszítjük, 

a felsőt be-
varrások-
kal szükit-
jük. Az al-
só közép-
részt sze-
gőkbe tüz-
zük. E ré-
szeket vert 
vagy var-
rott csip-
kebetéttel 

kötjük 
egymás-

hoz. Alul 
széles 

fodor ve-
lencei csip-
kéből. 



II. RÉSZ 

RICHELIEU- ÉS RENESZANSZ-
HIMZÉS 



Richelieu- és reneszanszhimzés. 

E két munka egymáshoz hasonló. Mindkettőnél apró fércelőöltéssel 
előhuzzuk a minta körvonalait, a Richelieu-himzésnél most e vona-
lakat apró, szabályos öltésekkel áthurkoljuk, a reneszanszhimzésnél 
nem hurkoljuk, hanem apró laposöltésekkel fedjük. A Richelieu-
himzésnél éppen ugy, mint a reneszanszhimzésnél a min la mellől az 
alapszövetet kivágjuk. Richelieu-himzésnél az alapot pótló összekötő 
vonalakhoz a dolgozószálat kétsorosán feszitjük és áthurkoljuk, a 
finom reneszanszmunkánál a kivágott alapot csipkeöltések, például 
pókok is pótolják. Az összekötő vonalak pedig nem hurkollak, hanem 
egyszerűen álcsavarlak. Általában a reneszanszhimzés finomabb, 
nehezebb munka és inkább ágyhuzatra, fehérneműre alkalmazzuk. 
A minlaalak középrésze a reneszanszhimzésnél erősen árnyalt, vagyis 
feltöltött laposhimzéssel vegyitelt. Az erősen feltöltött munka a 
relief- vagy domború himzés, a fehérhimzés legrégibb és legfinomabb 
válfaja. így készülnek a monogrammok, virágminták. A vonalak 
közét hosszában vonuló fércöltésekkel többsorosan kitölljük, azután 
kereszLben, az ismert laposöltéssel fedjük. 

Könyvünkben gyönyörű rózsaminták találhatók, reneszánsz- és 
feltöltött lapos- vagyis domború hímzéssel. Ugy a Richelieu-, mint a 
reneszanszhimzés vászonra, batisztra, selyemre, posztóra és bársonyra 
készilhelő. Legfinomabb és legszebb kivitelű fehér lenvásznon lehet 
az alapszövet minőségének megfelelő finomságú pamuttal öltve. 



Párnák. 
1. sz. Párna Richelieu - hímzéssel. Anyaga erős himzővászon, 

25. sz. fehér fénypamut. Készíthető színesen, például szürkés vá-
szonból ilyen gyöngypamuttal is. A himzés alá elütő selyembélés jön. 

i 
2. sz. Szalonpárna Iliclielieu-himzéssel. A 30. sz. fehér fény-

pamultal hímzett batiszllapot szines selyemmel átvont, kerek pár-
nára boritjuk. Az oldalszél húzott, könnyű selyem. 
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3. sz. Kis párna Richelieu-himzéssel. A fehér batisztra öltött 
himzést szines selyempárnára boritjuk. Sarkos szélein selyemdudor. 
Rajzuiluták ára háful a tartalomjegyzékben. .Mei/reiidelétiiél  kérjük az ábra számát jelezni. 



4. sz. Párna Richelieu-himzéssel. Női szobába illik. Finom fehér 
batiszt, fodros széllel és szines selyembéléssel. A himzés finom fény- / 
pamuttal készül. Hurkolt szélű bevágásokon áthúzott szalag és csok-
rok ékesitik. A fodorszegélyt tetszés szerint el is hagyhatjuk s 
keskeny, horgolt vagy vert csipkével, esetleg selyemdudorral pó-
tolhatjuk. Képünk eredetije sárga selyemmel átvont párnára húzva 
fehér batisztból állt, 35. sz. D. M. C. pamuttal. A hurkolt szélű be-
vágásokon áthúzott selyemszalag is sárga, valamint a két sa-

rokra erősitett csokor. A minta vászonra is alkalmas. A virágok 
szirma szár- és csomóöltéssel készül. Egyszerűbb kivitelben, fodor-
és szalagdisz nélkül a párna utazáshoz jól használható. Ebben az 
esetben a szines selyembélés elmarad. A fehér batiszthuzat helyett 
pedig nyersszinü vásznat veszünk. A pamut természetesen szintén 
valamivel erősebb a vászonalaphoz, mint a batiszthoz. 

A szép virágmintát ágyneműre, asztalfutóra, pohárszékteritőre 
is felhasználhatjuk mint betétet. E munka mosásnál nagy vigyá-
zatot kiván, csak igy őrizhetjük meg hosszú ideig. 



5. sz. Párna likacsos és reneszanszhimzéssel, rojlszeyélivel és beöltölt 
recekockával. A himzett batisztlap közepén beillesztett recekocka, 
mellette reneszánsz-, alább Richelieu-munka. A himzés alatt szines 
selyem. A rojt fehér lencérná-
ból van bogozva. A recekocka 
mellett likacsoshimzés tölti ki 
a fehér alapot. A munkához 
35. sz. D. M. C. pamut alkalmas. 
A recekockát finom lencérnából 
készitjük. A hálóalapra a min-
tát tömőöltésekkel dolgozzuk. 
A hálóalapol valamivel véko-
nyabb cérnával készitjük, mint 
a tömést. A rojtszegély ugyan 
nagyon divatos jelenleg, de aki 
nem óhajtja, mellőzheti. 

o 
6. sz. Kerek szalonpárna. A közepet képező batisztlap reneszansz-

himzés. A gyönyörű rózsaminta 45. sz. fénypamuttal készül. Alatta 
szines selyem, mellette ráncolt selyemmuszlin, mely zsinór felett 
többsorosan be van húzva. 



7.rsz. Szögletes párna. Fehér vászonra öltölt Richelieu-himzés. 
Kbédlőbe is alkalmas. Bélése szines selyem. 

8. sz. Párna. A szép mintájú reneszanszhimzés fehér vászonra 
készül. A fehér huzat alól szines selyem tűnik elő. A himzés legfő 

tm r y ^^sm 

H 
ékessége a négy, stilizál l rózsaminta, mely belül széles laposul lések-
ből áll. Az erős himzővászon-alap 25. sz. 1). M. C. pamulol kiván. 



9. sz. Diszes párna. Középrésze lencérnával sűrű hálóra lömölt 
recemunka, melyei keskeny horgolt csipke szegélyez. Mellel le a 
balisztalapon Richelieu-himzés, a sarkokon egy-egy horgolt kocka. 
Szegélyül 8 cm. széles rececsipke szolgál. A gyönyörű párnatelőt 

szalmasárga selyemmel ál vont párnára boritjuk. Összes szépsége a 
pontos, finom munkában rejlik. A horgolt kockákat varrott vagy 
vert csipkével pótolhatjuk. A külső szegélyül szolgáló, széles rece-
csipke helyett is vehetünk veri csipkéi, de csakis nagyon művészi 
kivitelben, nehogy a ritka szépségű párna összhangját rontsa. 



11. sz. Párna rojtszegéllycl. A dus Richelieu-munka alapszövete 
finom fehér vászon. A rojt fehér gyöngypamutból készül. 

10 
10. sz. Négyszögű párna. Finom fehér vászonra öltött Richelieu-

és likacsoshimzés. Szegélve 6 cm. széles vert csipke. Nagysága 40 cm. 
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12. sz. Párna. Alapszövete finom fehér vászon. A sarokminta 
Richelieu-himzés, beoltott, vert csipkecsillaggal. Felette a szegély-
vonal Richelieu- és laposhimzés, a belső koszoruminta szintén. 
A középen horgolással beillesztett recekocka. 

13. sz. Hosszúkás párna. A finom, fehér vászonhuzatot szép 
reneszanszhimzés ékesiti. Hoszszélein hurkoltszélü bevágásokon áthu-



zoll, szines selyemszalag és csokor. Szegélye 4 cm. széles, veri csipke. 
A himzés alall szines selyem. 
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14. sz. l'árnu különleges hímzéssel. A finom, fehér vászonalap 
középrészén a minlaalak reneszanszhimzés laposhimzéssel vegyilvc, 
a kivágoll vászonalapol a dolgozószállal szabályosan öllögelcli háló ké-
pezi. A szegélyminla Richelieu-himzés. Szélein 5 cm. széles veri csipke. 



15.sz.I'árna könnyű hímzéssel. Akönnyii mintájú Richelieu-hiinzés 
fehér vászonala|)ra készült. Alatta szines selyem. Vert csipke szegély-

1A 

16. sz. Hosszúkás párna. A fehér batiszlhuzat közepét ékesilő 
szép rózsaminta reneszanszhimzés. A párna nagysága 40 : 32 cm. 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 17. sz. Kis párna. A 
jjl batiszt párnatetőt Riche-

licu-himzés disziti. Szélén 

himzés alatt szines selyem, 

n száliránnyal szabjuk. 
18. sz. Hosszúkás párna. A szines selyempárnára boritoll Richc-

lieu-himzés fehér baliszlalapra készül. Szélén vert csipke, ez alatt 
selvemdudor. A sarkokon selyemzsinórból csokor. A dudorhoz rézsútos 
selyemsávol szabunk, . ^ ^ _ ^ ^ 
ezt alsó és felső szé-
lén egyenletesen be-
huzzuk s a párnára 
öltjük. A csipkét' a 
himzelt lapra varrjuk, 
azulán azzal együtt 
a párnára boritjuk. 



19. sz. Párna. Fehér vá-
szonhuzat Richelieu-, lapos-
és likacsoshimzéssel. Alatta 
szines selyem. Anyagul közép-
finom himzővászon alkalmas. 
A himzéshez az alapszövet 
minősége szerint választunk 
pamutot. Középfinom vászon-
hoz 25. számút. 

20. sz. Kis párna. A könnyű Richelieu-himzés a vászonhuzat 
egyik sarkát foglalja el. A hurkoltszélü bevágásokon áthúzott, szines 
szalag itt csokorral végződik. 
Eredetink szalmasárga selyem-
mel átvont párnára van húzva 
s a külső szalagdisz is ilyen 
szinü. E csokor és szalagdisz 
elhagyásával az egyszerű pár-
nát utazáshoz jól használhat-

- juk. A csokor helyére, a sima 
alapszövetre monogrammot 
himezhetünk. Vászon alapszö-
vet helyett lenbatisztot is ve-
hetünk. A munkához 35. sz. 
D. M. C. pamut alkalmas. 

21. sz. Tűpárna. A középen fehér batisztlapreneszanszhimzéssel. 
Szélén keskeny csipkefodor, alattajzsinórral'huzott és csipkével köri-
tett batisztdudor. A baliszthuzat alatt a párnát szines selyem borit ja. 
A dudorhoz széles, egyenes száliránvu batisztsávot szabunk, ezt 

alul és felül sima szélén, a 
középen zsinór felett behuz-
zuk. Itt velencei csipkét fog-
lalunk a varrásba. A himzett, 
kerek lap szélére szintén hú-
zott csipke jön, ami a dudor 
felvarrását fedi. A bájos ko-
szoruminta alól rózsaszínű 
selyem tűnik elő. A himzés 
40. sz. D. M. C. fehér him-
zőpamuttal készül. 



í 
1. sz. Futó Kielielieu-liinizéssel. Képünk a gyönyörű futót 

: i4 nagyságban mulatja be. Alapszövete finom fehér vászon, melyre 
a reneszanszhimzés 35. sz. D. M. C. pamuttal készül. A l'uló hosszú 
asztalra illik, 12 — 21 személyes terítékhez. 

Kt'ziniunknl-oiiy v. 



2—4. sz. Hosszúkás, szögle-
tes és kerek teritő. A Richelieu-

himzés finom vászonalapra készül. A hosszúkás teritő teaasztalra, a 
szögletes asztalközépül, a kerek nagyobb tálcára alkalmas. 

5. és 6. sz. Két tálcakendő. Finom vászonra reneszánsz-, likacsos-
és laposhimzéssel, továbbá hurkolással készülnek. A munkához 35. sz. 
pamutot veszünk. 



készül. A futó és pohárszékteritö hoszszéleit levélmintából álló bordűr 
s mellette keskeny szövethajtás szegélyezi, a közép és a csemege-
asztal-teritő áttört varrással van szegve. 

kérjük az ábra számát jelezni. 
9* 

7 — 11. sz. Asztalközép, futó, párna, pohárszékteritö és esemege-
asztal-teritő. A szép szőlőminta erős himzővászonra, 25. sz. pamuttal 



12. sz. Asztalküzóp. Anyaga középfinom vászon, a reneszansz-
himzés 30. sz.pamullal készül. 4 cm. széles hajlásszegélvél ál töri varrás 
kiséri. 

13. sz. Táleakendö. Középfinom vászonra öllöll reneszánsz- és 
likacsoshimzés. A szél hurkolt, mellette laposöltéssor és ponlok. 
A kél sarokminla reneszanszhimzés. 



14 
11. sz. Aszlalközép. Anyaga középfinom vászon. A rózsaminla 

reneszanszhimzés, likacssorral határolva. A középen lálhaló kör 
3 cm. széles veri csipke. Hasonló beiéi köli egymáshoz a veri csipke-
sarkokai. —̂̂ •rr̂ -̂ /r 

15. sz. Fuló. Keskeny, hosszú aszlalra illik. Anyaga középfinom 
vászon és 25. sz. D. M. C. pamul. 



16. sz. Asztalközép. Középfinom vászon, a Richelieu-himzés 
25. sz. fehér pamuttal öltve. A sarokminta főalakját és a szegély 
hullámvonalát csipkeöltések töltik ki. 
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17. sz. Teritő kártyaasztalra. Fehér könyvünkbe ez a szines 
teritő kivételképpen jutott. Anyaga szürkés vászon, széle zöld, 
könnyű posztó, melyet bronzszínű gyöngypamut laposöltéssor erősit 
a felső szélén. Mellette a vonalminla 3 árnyalata aranyszínű, a sarok-
minta bronz-
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18. sz. Futó. A szép rózsamintát reneszanszhimzéssel középfinom 
vászonra 30. sz. D. M. C. pamuttal öltjük. A futó 12 személyes teri-
tékhez illik. 



VM'y 

19. sz. Kerekded asztalközép. Hossza 105, szélessége 75 cm. 
Alapszövete finom fehér vászon. Richelieu- és laposhimzés, továbbá 

finom lencérnával készült recemunka ékesili. E nagy recekoekákal, 
valamint a közép két kisebb recekockájál s a belső szegélyvonalon 
a négy horgolt csillagot beöltjiik. 
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20. sz. Asztnlfuló. Alapszövele középfinom vászon, a himzés 
30. sz. I). M. C. pamuttal készül. A középen és a négy sarokban vert 
csipkekocka. Kz utóbbiakat horgolás pótolhatja, megfelelő finom 
anyagból és kivitelben. A szép futó szélét burkolás szegélyezi. 



21. sz. Díszes asztalfutó. A gyönyörű munka alapja finom vászon. 
35. sz. fénypamuttal készül. Két végén beoltott recekocka. Közép-
része szögletet képez, a négy sarkon vert vagy horgolt csipkecsillag. 
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Ezeket 4 cm. széles vert csipkebetét köti össze. A recemunka háló-
alapja, valamint tömése finom lencérnából áll. A reneszanszhimzés 
35. sz. D. M. C. fehér himzöpamuttal készül. A munka összes szép-
sége a pontos kidolgozásban rejlik. A recekockák, valamint a 
horgoll csillagok beöllése is nagy figyelmei igényel. 



22. sz. Asztalközép. Anyaga középminőségü himzővászon, 30. sz. 
D. M. C. pamut. 

23. sz. Poliárszékteritő és varróasztalterilő. A bordűr főalakja 
reneszanszmunkából áll, az elszórt virágminta feltöltött laposhimzés, 

a szegélyvonal 
likacsoshimzés. 

A pohárszékte-
rilől három ol-

; dalán, a varró-
aszlalteritőt két 
keskenyebb szé-
lén 4 cm. széles 
szövelhajlás és 
áttört varrás 
szegélyezi. Alap-
szövetül sárgás 
vászon alkalmas 



24. sz. Tálcakcndő. Nagyobb lealálcára alkalmas. A könnyű 
himzést a középre öllölt, horgolL esipkekocka élénkili. Szegélyül 
3 cm. széles, horgolt csipke szolgál. Alapszövete középfinom himző-
vaszon. 

sz. Tálcakendő. Középfinom vásznat és 30. sz. pamutot 
WL 

20. sz. Tálcakendő. A gyönyörű rózsamin la középfinom vászon-
alapra 30. sz. ü. M. C. pamuttal készül, reneszánsz hímzéssel. 



27 —29. sz. Kesztyűtartó. tálcakemlő és zsehkemlőtartó. Mind-
• három egyforma anyagból, középfinom vászonból készüli. A Riche-

lieu-himzéshcz 30. sz. I). M. C. pániul alkalmas. A zsebkendő és 

kesztyűtartó himzell vászonlapja alall selyemmel álvonl és könnyű 
gyapolbeléllel elláloll, bé-
leli tarsoly. A zsebkendő-
l art ót (29. sz.) egyik sar-
kán szines selyemszalaggal 
összeköt j ük. 

30. sz. Asztalközép. 
A la pszö ve l e középm i n ő-
ségii vászon, a liimzés 30. 
sz. D. M. C. pamuttal ké-
szül, reneszánsz hímzéssel. 
A gyönyörű rózsaminla 
gondos kidolgozási igényel. 
A rózsalevelek árnyalását 
széles, fellöllöll laposhim-
zés tünteti fel. 



31. sz. Teritő. Teaasztalra abroszul, vagy nagyobb teritékhez 
középül alkalmas. Alapszövete középfinom vászon. A szegélyminta 
Richelieu-himzés, a belső likacsoshimzés. 

32. sz. Tálcakendő. Kisebb 
tálcára alkalmas. Anyaga közép-
finom vászon, 30. sz. fénypamut. 
A munka Richelieu- és likacsos-
himzés. Külső szegélyét a levél-
mintát befejező hurkolt sor ké-
pezi. Belül likacssor. Az egyik 
végét ékesitő csokorminta szin-
tén Richelieu-himzés. A kivágott 
alapot itt összekötő vonalak pó-
tolják. 



33—35. sz. Három lerito. A 33. sz. asztalközépül, vagy kis, 
kerek asztalra, a 34. sz. teaasztalra, a 35. sz. varróasztalra alkalmas. 

Anyagul erős himzővászon 
és 25. sz. pamut szolgál. A 
kerek teritő széle hurkolt, 
a másik kettőé keskenyen 
szegett. 

36—37. sz. 
Két táleate-
ritő. Közép-
finomvászon, 
30. sz. D. M. 
C. pamuttal 
himezve. A 

munka 
Richelieu-
himzé . -

87 



38 — 40. sz. Futó, asztalközép és pohárszékteritö. A keskeny futó, 
ugy a közép és a lerilő középfinom vászonból áll. A reneszanszhimzés 
30. sz. pamuttal készül. A pohárszékteritö mintája megfelelő folyta-
tással ozsonnaabroszra is alkalmas. 

41. és 42. 
sz. Futó és 
asztalközép. 

Mindkettő fi-
nom vá-

szonra öltött 
Richelieu-

himzés. A 
minta egy-
egy kockáját 
párnára, eset-
leg tálcaken-
dőre is fel-
használhat-

juk. A koc-
M> kákát horgolt 

vagy vert csipkebetét köti egymáshoz. Szegélyül horgolt vagy vert 
csipkét veszünk. 



43. sz. Futó. 12—24 személyes teritékhez illik. Középfinom 
vászonra 30. sz. pamuttal, reneszanszhimzéssel készül. Szegélye 1 cm. 
széles áttöréssel kisért szö-
vethajtás. Képünk a hosz-
szu, gyönyörű futót hely-
szűke miatt a középen ösz-
szehajtva ábrázolja. Ez a 
körülmény azonban nem 
okoz zavart, mert a közép-
rész az asztali disz elhelye-
zésére számitva sima* vá-
szon,*"csupán a két hossz-
szélen határolja a szép 
gyümölcsminta. A futó 
rajzmintája nemcsak ötle-
tes (szőlő, barack, szilva 
és dinnye), ami oly derűs 
hatást keltő a teritett asz-
talon, hanem eléggé mun-
kás is és gondos kidolgo-
zást igényel, mert összes 
szépsége ebben rejlik. 

A mintát a vászonra má-
soljuk, illetve a kiadóhiva-
talban rendelhető, szurkált 
papírmintát a vászonra he-
lyezve, a kék festékkel el-
látott nyomóval rádörzsöl-
jük. A vászon alapszövet 
minősége szerint választjuk 
a himzőpamutot. A kör-
vonalakat most könnyű1 

tüzőöltésekkel előhuzzuk, 
azután egyenletes lapos-
öltésekkel fedjük. A szőlő-
bogyókon az árnyalást alul 
vastagabb öltéssor tünteti 
fel. A levélereket száröltés-
sel ábrázoljuk. A kész munka 
mellől az alapot kivágjuk és 
összekötő vonalakkal pótoljuk. 43 



44. és 45. sz. Kerekded és szögletes tálcakendő. Alapszövetük 
középfinom vászon. A Richelieu-himzés 25. sz. D. M. C. pamuttal 
készül. 

46. sz. Tálcakendő. Középminőségü 
himzővászon, 25. sz. D. M. C. pamuttal hí-
mezve. A csinos, ovális teritő kisebb tál-
cára, például boros- vagy söröskészlet alá 
alkalmas. A lóhereminta gondos kidolgo-
zást igényel. 

44t 
47 — 49. sz. Három 

tálcakendő. Anyaguk 
középfinom himzővá-
szon, 25. sz. pamut. Ri-
chelieu-himzés. A kisebb, 
szögletes teritő fekete-
kávés készlethez, a na-
gyobb szögletes teatál-
cára, az ovális sütemény 
felszolgálásóhcz alkalmas 



50. sz. Hímzett abrosz. Nagysága 160 cm. négyszögben. Közép-
finom vászonból áll, a himzés 30. sz. pamuttal készült. Keskeny, 
vert csipkebetét töri át s 8 cm. széles vert csipke szegélyezi. 

5 0 

A keskeny csipkebetétet áttört varrás szépen pótolja. A további 
disz Richelieu-himzés. A gyönyörű abrosz kávé- és teateritékhez, 
villásreggelihez alkalmas. Asztalkendőket is készíthetünk hozzá, 
a hímzett minta egyes részeinek felhasználásával. 
Rajzminták Ara hfilul a tartalomjegyzékben. Megrendelésnél kérjük az ábra számát Jelezni. 

lü* 
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51. sz. Abrosz himzett szegéllyel. Középmin. vászon, 30. sz. D.M.C. 
pamuttal himezve. Nagysága 160 cm. A munka Richelieu-himzés. 

52. sz. Pohárszékteritö. A középfinom vászonteritől 30. sz. 
pamutlal öltött Richelieu-himzés disziLi. Alsó és oldalszélén hajtás-
szegély, áttört varrással. 



53. sz. Hímzett abrosz kerek asztalra. Nagysága 160 — 180 cm. 
Alapszövete finom himzővászon. Szegélyét himzéssel váltakozó rece-

5 3 

kockák adják. Ezeket felül 4 cm. széles vert csipkebetét, alul 5 cm. 
széles vert csipke kiséri. A recemunka finom lencérnával készül. 
A vert csipkét horgolt pótolhatja. 



54. sz. Kerek terítő tüllhimzéssel. Kis szalonasztalra illik. A tüllt 
a kemény vászonra, papirra férceljük, erre borítjuk a finom batiszt-
lapot, a rámásolt rajzmintá-
val. A körvonalakat apró öl-
téssel előhuzzuk, áthurkol-
jak. A kész munka mellől a 
szövetet kivágjuk, a tüllt 
meghagyjuk. 

55. sz. Nagy stolateritő. 
Készíthetjük egészen fehér 
színben tartva, középminő-
ségü himzővászonból, 25. sz. 
pamuttal hímezve vagy szür-
kés vászonból, hasonló színű 
gyöngypamuttal s a virágmin-
lát természethü színezéssel. 
Ebben az esetben a leveleket 
löbb árnyalatú zöld, a szőlőt sötétkék és vörös, a virágtartót bronz-
barna selyemmel, la-
posöltéssel hímezzük. 



56. sz. Asztalközép. Négy oldalát széles szövethajtás szegélyezi. 
Ez áttört varrással van szegve. 

Anyaga középfinom vászon, 3U. sz_ 
1). M. C. pamut. Richelieu-himzés. 

57. sz. Kávémeleíjitö. A három him-
zelt vászonrészt a hurkolt széleken össze-
kötjük s a meleg gyapolbelcllel és selvem-
hélésscl ellátott, kemény papirharangra 
luizzuk. A munka reneszanszhimzés. A ki-
vágott alapot összekötő vonalak pótolják. 
Az egyes részek széle hurkolt ; az ivek 
alatt likacssorral. E részekel a burkolt 
iveken néhány öltéssel egymáshoz kötve. 



5(S. sz. Teritő- vayy asztalközép. Teaaszlalra lerilői'il vagy nagyobb 
terilékhez középül használhaló. A szegélyininla Richelieu-himzés. 

Alapszövete finom vászon. A középre vert csipkckocka, a sarkokra 
ovális csipkeminta van beöltve. Szélét 5 cm. széles, áttört varrással 

szegett szövet hajtás sze-
gélyezi. A vert csipkekoc-
kái és ovális mintákat 
horgolás pótolhatja. 

59. sz. Ilimzett sarok-
minta. Alkalmazható ab-
roszra, pohárszékieri tőre, 
asztalközépre, ágyhuzatra. 
Richelieu-himzés. 



60. sz. Teritő. Teaasztalra alkalmas. Képünk a helyszűke minil 
a baloldalon szegély nélkül lünteli lel a lerilől. Alapszövete finom 
vászon, a Richelieu-himzés 30. sz. pamuttal készül. A közbülső kocka 

(H) 

rajzmintája párnára, lálcakendőre s egyébre is felhasználható. 
A kockákat vert csipkebetét köti össze. Külső szegélyül is vert csipke 
szolgál. 

61. és 62. sz. Kerek teritő és párna. A teritő alapszövete közép-
finom vászon, 30. sz. D. M. C. pamuttal hímezve. A párna fehér 
könyvünkben kivételképpen szines : szürke vászonból áll s több 



árnyalatú zöld müselyemmel és aranyszállal,-laposhimzéssel készült. 
Ebédlőbe vagy férfiszobába illik. 
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(>3. sz. Pohárszékteritö. A szép gyümölcsmintát középfinom 
vászonra, 30. sz. pamuttal hímezzük. A munka Richelieu-himzés. 
Alul és oldalt a hajtásszegélv felett keskeny vert csipkebetét. 

s-asacaaî ^ "OÍ3XÜ5asaSöL ̂ assssassssoBt 



64. sz. Hímzett abrosz dús csipkedisszel. AlapszöveLe linóin 
bimzővászon. A Richelieu-munkához 30. sz. pamutot veszünk. A vert 

csipkebeié le-
ket a képen fel-
tüntetett alak-
ban öltjük be. 
Az abrosz nagy-
sága 160 cm. 

65. sz.Tál-
cakendő. Kö-
zépfinom vá-
szonból. 30. sz. 
D.M.C.pam ul-
lal van himez-
ve. A munka 
likacsos- és Ri 
chelieu-himzés. 



66. sz. Asztalterítő. Készíthetjük egészen fehér színben, vagy szür-
kés vászonból, gyöngypamullal. Fehér színben tartva középminőségii 

(Mi 

vászon és 25. sz. D. M. C. pamut alkalmas hozzá. Richelieu-himzés. 
A kerek sarokmintát laposöltésből álló pontok köritik. 



67. sz. Asztalterítő. Alapszövete középfinom fehér vászon. 
A képminta 30. sz. pamuttal öltött Richelieu-himzés, a virágfüzér-
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minta vagy egészen fehér szinben tartott, feltöltött laposhimzés, 
vagy szines műsetyemmel, természethü színezéssel készül. A terítőt 

keskeny haj tásszegély 
köríti. 

68. sz. Hímzett ab-
rosz. Kisebb ozsonna-
asztalra alkalmas. Alap-
szövete középfinom vá-
szon, a likacsoshimzés 
25. sz. pamuttal ké-
szül. A sarkokban, va-
lamint a szegély min la 
közepén horgolt csillag 

i van beöltve. Ez finom 
cérnával készül. A hor-
golásl esetleg vert csipke 
vagy recemunka pótol-
hatja. Az abrosz széle 
burkolás, felelte lika-
csoshimzés. 



69. sz. Teritő. Tcaasztalra alkalmas. Középfinom vászonból áll 
s 30. sz. D. M. C. pamuttal öltött, könnyű himzés disziti. A középen 
varrott, oldalt három-három vert csipkekocka. Szegélye 6 cm. széles 
vert csipke-. A varrott csipkekockát, valamint a vert. kockákat 

horgolás, esetleg recemunka pótolhatja. A horgolás finom cérnával 
készül. A recemunka hálóalapjál finom vászoncérnából hálózzuk, a 
mintái, melyei a kivánt nagyságban szabadon választunk, valamivel 
erősebb Jenfonallal lömjük be. A recemunka annál szebb, minél 
finomabb cérnával és pontos kivitelben készül. 



70. sz. Asztalközép. 
Alapszövete középfinom 
vászon, melyre a mintát 
30. sz. pamuttal hímezzük. 

71. sz. Teritö. Hasz-
nálható teaaszlalra teri-
tőül, vagy nagyobb terí-
tékhez asztalközépül. Négy 
kockamin táját, melyeke l 
vert csipkebelél köt össze, 
külön-külön párnára, Lál-
cakendőre is alkalmazhat-
juk. A munka Richelieu-
himzés. A vert csipkebe-
léteket és a csipkét finom 
kivitelű horgolás vagy re-
cemunka pótolhatja. A hímzés középfinom lenvászon alapra, 30. sz. 
D. M. C. fehér himzőpamuttal vagy 12. sz. Neger fénypamullal készül. 



72. sz. Poliárszékteritő. Középfinom vászonra 30. sz. D. M. C. 
pamuttal készül. A szegélyminta tetszés szerint hosszabbitható. 

, Richelieu- és feltöl-
tött laposhimzés'. 
A szél hurkolt. Ha 
a teritőt csak kis 
mérettel hosszab-
bítjuk, ugy a kö-
zépminta a közé-
pen marad, ha pe-
dig jóval hosz-
szabbra óhajtjuk, 
ugy a nagy közép-
mintát megismétel-
jük. E gyönyörű 
szegélyminta ozson-
naabroszra is alkal-
mas, a középminta 
főalakja viszont 
párnára és egyébre 
használható. 

73. és 74. sz. Hosszúkás és szögletes teritö. A 73. sz. teaasztalra, 
a 74. sz. asztalközépül alkalmas. Richelieu-himzés. 



75. sz. Pohárszéklerilo. 
Képünk az alsó végéi kissé 
rövidilve tünteti fel. Alap-
szövetül középfinom vászon, 
a Rielielieu-himzésliez 25. sz. 
1). M. C. pániul szolgál. A te-
ritő széles pohárszékre illik. 

Az alapszövetei a kész 
munka mellől kivágjuk és 
összekötő vonalakkal pótol-
juk. Ezekhez a dolgozószálal 
kétsorosán feszítjük s álhur-
koljuk. Helyenként kerekei 
tömünk a vonalak közöli. 

A fuló közepén látható 
fiizérminla likacsoshimzés, 
ami a szép szegélyt változa-
tossá leszi. Ennek a mintája 
láleakendőre, párnára, disz-
lörülközőre és egyéb tár-
gyakra alkalmazható. 

A széles szegélymin la 
viszont ozsonna- vagy tea-
abroszra jól használható. A 
sarkokat tükör segítségével 
másolhatjuk a vászonra. Hím-
zése kevés munkál, de pon-
tos kidolgozási igényel. 

Alsó szélén befejezésül 
hurkolt sor vonul, oldalt és 
felül ezt keskeny, áttört var-
rással szegeit szövet hajtás, 
esetleg hurkolt vagy laposöl-
léssor pótolhatja. E munka 
hosszú éveken ál szép és tar-
lós marad, ha a mosásnál 
kíméletesen bánnak vele. Vi-
gyázni kell, hogy a himzett 
szegélyt ki ne nyújtsák, 
el ne szakiIsák az összekötő 
vonalakat. 



76. sz. Pohárszékteritő dus csipkedisszel. A finom himzővászonból 
álló teritőt különleges mintájú Richelieu-, likacsos- és laposhimzés 
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és a sarkokba öltött, vert csipkével határolt recekocka, valamint a 
8 cm. széles csipkeszegély disziti. 



77. sz. Pohárszékteritö dus hímzéssel. Alapszövete finom hiniző-
vászon. A 30. sz. D. M. C. pamuttal öltött Richelieu-himzés között 
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három, varrott csipkekocka. Szegélyül 6 cm. széles vert csipke 
szolgál. 



78. sz. Pohárszékteritö himzett széllel. Középfinom himzővászon-
ból áll a szép teritő. Szélét 15 — 20 cm. széles himzés kiséri. 
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A sarkokban s elől a középen füzérminta likacsoshimzéssel. 

A szegély Richelieu-himzés. Képünk a terilőt alul kissé rövidítve 
ábrázolja. 



79. sz. Szegély Richelieu-himzéssel. Különböző tárgyakra, pl. 
leritőkre, függönyre, bluz- és gyermekruhára alkalmas. Alapszövete 

lehet vászon, vagy batiszt, megfelelő finomságú pamut a hímzéshez. 
Alsó szélén selyemcsüngők. 

80. sz. Teritő. Kisebb asztalra teritőül alkalmas. Középfinom 
vászonból áll s 30. sz. I). M. C. pamuttal van hímezve. A munka 
likacsoshimzés, csupán a virágok közepe reneszánsz. Szélén 5 cm. 
széles hajtásszegély. Képünkön a terítőt összehajtva látjuk. 



81. sz. Fuló. Finom vászonalapra 30. sz. 13. \I. C. pamultal 
készül. Szegélye vert csipke. A szép minta Richelieu- és likacsos-
liimzésből áll s ponlos kidolgozást igényel. 



82. sz. Teritő. Teaasztalra teritőül, vagy nagyobb teritékhez 
asztalközépül alkalmas. Alapszövete finom vászon. A középen len-
cérnával varrt recekocka, mellette vert csipkebetét. A himzés 
30. sz. fehér himzőpamuttal készül. Az áttört himzéssél alakult csillag 
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közeit váltakozva reneszanszhimzés és vert csipkesarkok töltik ki. 
A csillagon kivül eső sarkok vert csipkéből állnak. 

83. sz. Pohárszékteritő. Alapszövete, melyre a reneszanszhimzést 
öltjük, finom fehér vászon. A himzett kockák mintáját egyenként 
más tárgyra, pl. párnára, kis tálcakendőre is felhasználhatjuk. 
A teritő további diszét a képen feltüntetett alakban felvarrt, vert 
csipkebetét és a szegélyül szolgáló ert csipke képezi. 



C.-pamuttal ké-
szül. 

85. és 86. 
sz. Teaasztal- és 
pohárszékteritö. 

Alapszövetük 
középfinom him-
zővászon. A Richelieu-himzés 30. sz. D. M. C. pamuttal készül. A 
85. sz. teaasztalra, a 86. sz. pohárszékre alkalmas. 

84. sz. Abrosz himzett szegéllyel. Nagysága 180 cm. Finom 
himzővászon, a szép minta Richelieu-himzés és 35. *sz. D. M. 



87. sz. Felszolgálóasztalteritő. A szép szőlőminta középfinom 
himzővászonra 25. sz. pamuttal készül. A három himzett oldalt 
3 cm. széles szövethajlás szegélyezi. A szőlőminta reneszanszhimzés. 
A kivágott alapot összekötő vonalak pótolják. Ezekhez a szálat két-
sorosán feszítjük s átcsavarjuk. 

87 
» 

88—91. sz. Háromrészes és egyrészes asztalfutó. A 88., 89. és 
90. sz. hosszú asztalra együtt alkalmazandó. Ugy az alapszövet, mint 
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a himzés mindegyiknél egyforma. Kisebb teritékhez az ovális közép-
rész kiilön használható, a kerek teritők tálcakendőül is szolgálhatnak. 
A 91. sz. futó szintén középfinom vászon, reneszánsz- és likacsos-
himzéssel. 



E szép minta párnatetőre is alkalmas. Szegélyül ehhez nem vert, 
de velencei csipkét veszünk. A himzett huzatot szines selyemmel 
átvont párnára boritjuk. Párnahuzatul batisztot vehetünk, 

92—95. sz. Négy asztalkendő. Himzett, fehér ozsonnaabroszhoz 
alkalmasak. Az abroszhoz illő vászonból állnak. A sarokminta 
Riehelieu-himzés. Áttört varrással szegett, 3 cm. széles szövethajtás. 

96. sz. Tálcakendő. A Richelieu-himzés középfinom vászonalapra, 
30. sz. D. M. C. pamuttal készül. Szegélyül vert csipke szolgál. 



97. sz. Táleakendő. Alapszövete középfinom himzővászon. 
A Richelieu- és likacsoshimzés 25. sz. pamuttal készül. Ugy kivül, 

mint belül laposölléssor képezi a szegélyt. A minta mellől kivágolt 
alapszövetet összekötő vonalak pótolják. Ezekhez a szálat kétso-
rosán feszitjük s átcsavarjuk. 

98. sz. Himzett szekrényesik. Finom vászonalapra 30. sz. pamuttal 
öltött likacsoshimzés. Az iveit széleket 1 cm. széles vert csipke kiséri. 

E csipkét horgolt pótolhatja, kellő finomságú cérnából készítve. 
A csík hímzésének mintája kézelőre és lehajtott gallérra is alkal-
mazható. 
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99. sz. Pohárszékteritő. Középfinom vászonra 30. sz. D. M. C. 
pamuttal öltött Richelieu-himzés. Képünk a teritőt alul a helyszűke 
miatt rövidítve mutatja be. A minta tetszés szerint hosszabbítható. 
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100. sz. Pohárszékteritö. A szép minla tetszés szerint hosszabbít-
ható. Alapszövetül középfinom vászon szolgál. A reneszanszhimzés 
30. sz. pamuttal készül. 
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101. sz. Asztalfutó. Képünk a futót középen összehajtva tünteti 
fel. Másik végén ugyanez a himzés. Alapszövete középfinom vászon, 
Raichelieu-himzés 30. sz. pamuttal készül. 

Iliijzmlnták árn hálni n tnrtiilomjeuyzlkhen. Meurendelt snll kérjük nz ábra számát Jelezni, 



102. sz. Korok asztalterítő. Nagysága 120 cm. Egészen hímzésből 
áll, mely finom vászonalapra 35. sz. D. M. C. pamuttal öltött Riche-

lieu-munka. 

103. és 104. sz. Tálcakendő 
és asztalközép. Középfinom vá-
szonból állnak, szélükön Riche-
lieu-himzésből szegély. Relül át-
tört varrásból szegélyvonal. 

105. sz. Asztalfutó. Képünk 
a futót összehajtva ábrázolja. 
Másik vége ugyanilyen. Alap-
szövete középfinom vászon, 30. 
sz. pamuttal öltötriikacsos- és 

helieu-himzés díszíti. Széle 
hurkolt. 



106. sz. SzékvédŐ. Az alsó, recemunkából álló sarkok és bojtok 
elhagyásával asztalfutóul is alkalmas. A likacsoshimzésü kockák 

alapja finom vászon. 
Ezeket a recekocká-
val vert csipkebetét 
köti össze. , Körül 
keskeny, vert csipke. 

107-114. szám. 
Hat kis teritő és két 
kerekded teritő Ri-
chelieu- és likacsos-
himzéssel. Alapszö-
vetük finom him-
zővászon. A 107. sz. 
kerekded és a 113. 
sz. szögletes teritőt 
likacsoshimzés, a töb-
bit Richelieu-himzés 
disziti. Az 114. sz. 
kis" kerek teritő kö-
zepén beoltott rece-
kocka. A szegély itt 
likacsoshimzés, a szél 
hurkolt. 



relv . teritő 
középrészéi 
képező rc-
cekoekához 
linóin len-
eérnál veszünk. A kész koc-
kái a vászonra helyezzük, 
ráférceljük, a vásznai alóla 
kivágjuk, a szabásszéll alul 
visszahajtjuk s a kocka 
széléi sürün rádolgozzuk. 

A 109. és 110., valami nt 
a 112. sz. kis, kerek leritő 
R i e h e 1 i e u- b imz ésé hcz 30. sz. 
1). M. CTpanml szükséges. 
A ION. sz. gyönyörű sze-
géi viliin Iá-
ja 30. sz. 
1 ).M.C. pa-
mut lal ké-
szül. A111. 
sz. kis, ke-



115. sz. Párna likaesosliinizéssel. Középfinom vászon szolgál a 
huzal anyagául, a himzés 30. sz. D. M. C. pamuttal készül. Szegélye 
vert csipke. A himzés alall szines selyem. 

llfi. sz. Terítő. Középfinom vászon alapszóveire 30. sz. pamuttal 
készül a likacsos-
és Riclielieu-him-
zés. Két sarokban 
himzell, kellőben 
reeeminla. 

117. sz. Tea-
inelejjilo. Kél ke-
rek, vászon- vagy 
ba liszt lapot liime-
ziink, a likacsos 
minta közé vert 
< sipkekockákal öl-
lünk. A kél lapot 

nőst a kerek szélén összevarrjuk, a varrásba I cm. széles veri csipkéi 
foglalVrtk. Alsó, nyitott szélével a selyemmel ál vont s gyápotbelél lel 
t-s s» A'embyléssel ellátott, kemény papirharangra huzzuk. E kész ha-
rangot a teáskannára borítjuk, hogy forróságát tovább megőrizzük. 
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A [himzett betét 
szép mintája egyéb tár-
gyakra, például pohár-
szék- és felszolgálóasz-
tal-teritőre vagy védő-
teritőre is felhasznál-
ható.Természetesen csak 
a középrész egyenesmin-
tája. Az oldalrész kerek 
mintája ismét párnára 
alkalmazható. Ugy női 
szobába illő, batisztból, 
vagy finom vászonból 
álló, szines selyemmel 
alábélelt párnára vagy 
verandára, kerti szo-
bába szánl, durvább 
anyagból, péld. szürke 
vászonból készüli s ilyen 
szitui gyöngypamul lal 
himzett párnára is al-
kalmas. A párnalelő 
széle is lehet hurkolt, 
vagy simán szegett. 

118-119. sz. Három-
részes asztalfutó. Képünk 
csupán a középrészt s az 
egyik oldalrészt mutatja 
be. A másik oldalrész ezzel 
teljesen megegyező. Mind-
egyik rész különálló s igv 
külön is alkalmazható, a 
középrész kisebb teritékü 
asztalra, a két oldalrész tál-
cakendőül. A három 
együttvéve 12 — 24 szemé-
lyes teritékhez illik. 

Alapszövetük finomhim-
zővászon, 30. sz. pamuttal 
öltött Richelieu-himzéssel. 



120. sz. Korok lerilő dus hímzéssel. A pompás teritőt széles 
szélbordür disziti Rirhelieu-himzéssel. Különösen emeli a teritő szép-
ségét a kiváló rajz. Alapanyaga finom fehér vászon. A himzés 
fehér fényfonállal készül, hurok- és kordonétt-öltéssel. 

121-123. sz. 
Három kis teritő. 
Alapszövetük kö-
zépfinom himzővá-
szon. A Richelieu-
inunka 30. sz. I). M. 
C.pamuttal készül. 
A 121. sz. kis lerilő 
himzésmintájaigen 
alkalmas kisebb 
párnatetőre v.védő 
terilő középrészéül. 
Rajzmlnták ára liálul a tiirtalomjegy/rkhon.  Meurpiulelésui-I kirjiik »/.  úlirn »/úmá<  Jelezul 



124. sz. Korok teritő. Alapszövete finom vászon, disze likacsos-
himzés, a középen recemunkába illesztett kis vert csipkekocka s a 
himzés főalakjainak közepét képező vert csipkekockák. Szegélye kes-
keny vert, vagy horgolt csipke. A gyönyörű mintájú teritőt ugv 
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asztalközépül, mint teaasztalra abroszul használhatjuk. A közbülső 
recekockához az alapot finom lencérnából hálózzuk, a mintát va-
lamivel erősebb lenfonallal tömjük rá. A teritő szegélveül szélesebb 
vert csipkét, esetleg rececsipkét alkalmazhatunk. A beöltött, kis, 
vert csipkekockákat szépen pótolhatjuk horgolással, megfelelő 
finomságú kivitelben. 



125. sz. Kerek teritö. Középfinom vászonból áll. Szegélvdisze 
Richelieu-himzés, a középminta likacsoshimzés. A munka 30. sz. 
D. M. C. pamuttal készül. A középminta, mely igen kevés munkát 

ad és finom, bájos rajzú, párnatetőre is felhasználható. A külső 
szegélymintái pedig, a minlaalak egyenkénti összeállitásával szintén 
jól alkalmazhatjuk pohárszékteritőre és más, egyenes szegélyhez. 
Alapszövetül szürkés vásznat is vehetünk, melyre a mintát erősebb 
pamuttal öltjük. 



126 — 128. sz. Három asztalközép. Mindhárom alapszövete közép-
finom vászon. A 126. sz. disze likacsos- és száröltésű himzés. Széle 
hurkolt. A 127. sz. szintén likacsoshimzésü, szegélye 6 cm. széles, 

vert csipke. A 128. sz. likaesoshimzéssel borilott vászonkockáit vert 
csipkebetét és a középen sarkok kötik egymáshoz. Szegélye vert 
csipke. 

129. sz. Kerek teritő. Ki-
sebb asztalra, vagy nagyobb 
tálcára alkalmas. Alapszövete 
középfinom vászon. A Richelieu-
himzés 25. sz. L). M. C. pamut-
tal készül. A gyönyörű koszoru-
minta nemcsak a fent nevezeit 
teritőre, de nagyobb divánpár-
nára is igen szépen illik. Pár-
natetőhöz finomabb alapszöve-
tet és munkaanyagot veszünk, 
mint teritőhöz s a himzés is 
pontosabb kidolgozást igényel. 



130. sz. Kávémelegitö'. A két, reneszanszhimzéssel ékesített 
batisztlapol kerek szélén gombolás köti össze a kemény papirharan-
gon, mely kivül selyemmel van 
átvonva s belül gyapotbetéllel és 
selyembéléssel ellátva. E kávéha-
rang, melyet a forró kávéskannára 
borítanak a célból, hogy gyorsan 
ki nc hűljön, egyike a legdivato-
sabb kézimunkáknak s az ozson-
naasztal legkedveltebb díszeinek. 
A hímzett huzalot ugy készitjük, 
hogy azt a selyemmel átvont pa-
pirharangról könnyen levehessük 
s kimosva ismét visszatehessük. 
Belül, a rózsaszínű selyembélés 
helyett fehér batiszloL vehelünk. 

131. sz. Kölüll hülesőteritő kereszthimzcssel. Fehér, erős pamutból 
köljiik a téritől. A kockák egyenletes számú sima és forditotl sze-

mekből alakulnak. A simán kölöll kockára hí-
mezzük kereszlöltésscl, természetim színezéssel, 
selyemmel a rózsaniinlál. A kész teritőt fehér 
szaténnal béleljük. A kölölt lerilő nagyságát a 
bölcső, vagy gyermekkocsi mérete határozza meg. 
131. sz. ábránk a teritő kcreszlhimzésü mintáját 
mulatja be. 

132. sz. Bölesőterítő. Középfinom vászon, 30. sz. pamuttal öltölt 
reneszanszhimzéssel. Szélén 3 cm. széles hajtásszegély, áttört varrás-
sal. Szines selyemmel bé-
leljük. Az angyalfejet áb-
rázoló sarokminta nélkül, 
csupán a közbülső kö-
szörűmül tál teaabroszra, 
asztalközépre, védőterilőre 
is felhasználhatjuk. Sze-
gélyül ugv a bölcsőteritő-
nél, mint a fentnevezett 
tárgyak bármelyikénél a 
szövelhaj tás helyett vert 
csipkét alkalmazhatunk. iao 



135. sz. Teritő. A képen feltüntetett alakban alkalmazható 
kisebb esemegeaszlalra, de a himzésl folytatva szabályos, négyszögű 

133. és 134. sz. Két hölesotakaró. Mindkettő középfinom vászon-
ból áll s könnyű Richelieu-himzés diszili. A himzés 25. sz. pamuttal 
készül. A terilők bélése rózsaszínű 
szatén. Mindkét teritő szép rajzát 
szines lapos- és száröltéssel is hí-
mezhetjük. Alapszövetül ekkor nen 
vásznai, hanem fehér, női posztói 
vagv finom flanelt veszünk. A hin -
zésl egyszínű 
világoskék, v. 
több árnya-
latú rózsaszí-
nű müselyem-
mel dolgoz- • ; v > ' i : w 
zuk. Fiúcska 
teritője kék, 
leánykáé ró-
zsaszínű a szí-
nek szerint. 

terítőt nyerünk, mely teateritőül s nagyobb leritékü asztalra középül 
alkalmas. Felhasználhatjuk továbbá a szép szegélymintát nagyobb 
abroszra, szürkés vászon asztalterítőre, pohárszékieritőre és ha-
sonlókra a kellő hosszabbítással. 



136. sz. Toritő. Kisebb asztalra alkalmas. Középfinom fehér 
himzövászonból áll s 30. sz. 1). M. C. pamuttal öltött Richelieu-
himzés díszíti. — 

138. sz. Kerek ^ y Jm^k  V • r \ 
asztalleriíő. Alapszó-
vele házi szol les vá- no 
szon. A kalotaszegi áttört ininla fehér gvöngypainullal készül. Szélén 
6 cm. széles rojt. 

137. sz. Stolate-
ritő. Fehér könyvünk-
ben e csinos teritő ki-
vételt képez : alap-
szövete szürkés vá-
szon és tarka kereszt-
himzés disziti. Szélén 
10 cm. széles rojt. 



139. és 140. sz. Kezdőbetűk. Ágy- és asztalneműbe alkalmasak. Az 
alapszövethez illő finomságú pamuttal, reneszanszhimzéssel készülnek. 
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141. sz. Kerek teritő. Alapszövete középfinom vásron, melyre 
a Richelieu-himzés 30. sz. D. M. C. pamuttal készül. 

142. és 143. sz. Két kis, kerek teritő. Likőrtálcára alkalmasak. 
Finom himzővászonból állnak. A 142. sz. Richelieu-himzéssel készül ; 
a 143. sz. széle hurkolt, közepén horgolt minta van beöltve. Mellette 
likacsoshimzés, 
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111. sz. Asztalterítő. Nagysága 1<S0 cm. Alapszövete középfinom 
himzőyászon. A Richelieu-himzés 30. sz. pamuttal készül. Szélén 
1 cm. széles vert vagy horgolt csipke. 

14ő 



145. sz. Kerek teritő. A szép munka reneszanszhimzés, 30. sz. 
D. M. C. pamuttal készül. Alapszövetül finom vászon szolgál. 
A gyönyörű teritő kerek Leaaszlalkára abroszul, vagy nagy, kerek 
asztalra, diszes lerilékhez" középül alkalmas. 

144! 

1 10. sz. Kerek teritő. Alapszövete középfinom vászon, melyre a 
Richelieu-himzés 25. sz. pamuttal készül. Széle hurkolt. Használható 
leaaszlalra abroszul, vagy nagy, kerek ebédlőasztalra, diszes leri-
lékhez középül. Készíthető szürkés vászon alapszövetre erősebb fo-
nallal, igy falusi vagy kerti szobába, asztalterítőül is alkalmas. 



147. sz. Korok teritő. Teaasztalra alkalmas. Anyaga finom vászon, 
a Richelieu-himzés 30. sz. pamuttal van öltve. A gyopárminta fel-

147 

148. sz. Botét Rielielieu-hinizéssel. Ágyneműre, asztalfutóra alkal-
mas. Tetszés szerint hosszabbítható a minta ismétlésével. Dolgozhat-
juk finomabb vagy durvább vászonra. 

ib 
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149. sz. Yarróasz-
talterilő. Küzépminőségü 
vászon, Riehelieu-him-
zéssel diszitve. Képünk 
összehajtva tünteti fel, 
mindkét végén himzés 
ékesiti. Ez 30. sz. pa-
muttal készül. Hosz-
szélein keskeny, kereszt-
szélén szélesebb szövet-
hajtás. Készíthető nyers-
szinii vászonból is, erő-
sebb pamuttal hímezve. 

na 
150. sz. Kerek teritő. A szép rózsamintát finom vászonra, 30. sz. 

pamuttal hímezzük. A szél hurkolt. 



lói 

151. sz. Díszes abrosz. Alapszövete finom lenvászon. A szegély-
minta Richelieu-himzés, feljebb likacsos- és feltöltött laposhimzés, 

beöllött rccekockák és vert csipkeminták. A himzés 30. sz. D. M. C. 
pamuttal készül. 

152. és 153. sz. Teritő és kávémeleyitő. 152. sz. képünk kis mokka-
asztalra alkalmas, finom vászonból álló s reneszanszhimzéssel ékesített 
teritői mutat be. A 153. sz. kép kávémelegilő. Ez vászon, reneszansz-
himzéssel s gyapolbeléllel és selyembéléssel ellátott, kemény papir-
harangra van húzva. 



154 — 106. sz. Asztalfutó. varróasztalteritŐ és poliárszékterito. 
Alapszövetük középfinom vászon. A reneszánsz- és likaesoshiinzés, 

valaminl a bur-
kolás 30. sz. pa-
muttal készül. 
A varróasz t alt c-

s rilőn s a futón a 
/ pohárszékteritőt 

ékesitő szegélyt 
rövidítve, ismét-
lés nélkül látjuk. 
Ismételve tetszés 
szerinti hosszu-
ságban kapjuk 
a bordűrt. 

157. sz. Varióaszlallerilo. Középfinom vászonból áll. A himzés 
30. sz. 1). M. C. pamuttal készül. Alatta vert csipkebetét, a szegély 
lencérnából bogozott rojt. A szép, hatásos és könnyű minta nem-

csak varróasztal-teritő-
re, de különböző tár-
gyakra, például disztö-
rül közőre, hintaszék vé-
dőre, kerti asztal-teri-
lőre és más hasonlókra 
is alkalmas. Ugy a raj-
zot is felhasználhatjuk 
mindezekhez. A fehér 
vászon alapszövet he-
lyett vehetünk szür-
két vagy nyersszinü, 
házi szőttes vásznat 
és erősebb fehér pamu-
tot a [hímzéshez. A 
rojt az alapszövet szí-
néhez illő, fehér vászon-
hoz, finomabb minőség-
hez fehér lencérnából, 

durvább vászonhoz fehér gyöngy pamutból bogozzuk. Szines vászon-
alaphoz a rojt is szines. Sárgás vagy szürkés vászonhoz a fehéri-
tetlen házi fonál igen jól illik s szépen mosható is. 



158. és 159. sz. Két diszlürülküzo. Mindkettő finom lenvászon. 
A 158. sz. himzése reneszánsz, a 159. sz.-é Riehelieu. A hímzéshez 
35. sz. pamut szükséges. 

líjO- 11)2. sz. Kezdőbetűk. Agy-, asztalnemű- s diszkendőre alkal-
mas. Tetszés szerinti nagyságban készíthető. 



Napernyők 
és apróságok 

1. sz. Bélelt 
ernyő Riehelieu-
himzéssel. A him-
zés finom vászonra 
35. sz. pamuttal 
készül. Bélése fehér-
selyem. Vászon he-
lyet finom len-
bal isztot is vehe-
tünk alapszövetül. 
A bélés igy fehér, 
vagy szines selyem, 
eselleg baliszl. A 
munkál a kiszabol l 
részeken elkészít-
jük és ernvőformá-
ra összevarrjuk. 

2. sz. Kesztyűtartó. A batiszllapot Richelieu-himzés disziti. 
Szegélve 6 cm. széles veri csipke. A tarsoly selyembéléssel és gyapot-
vagv flanelbeléttel készül. 

A veri csipkebelél 
helyett vehelünk hor-
golt, vagv himzett be-
létel, esetleg recemun-
kát. A tarsoly felső 
lapját diszili csupán 
himzés és csipkebelél, 
az alsó sima baliszl. A 
két lapot a hátsó hosz-
szélen keskeny, szines 
se 1 v e m s z a 1 a gg a 1 v a r r j u k 
össze. Kél keskeny széle 
s alsó hoszszéle nyitót l; 
ez utóbbit az alsóval felvarrt selyemszalag köti össze. A fehér lapo-
kat a selyemtarsolyra boritjuk s a széleken hozzáölljük. 

E csinos larsolv kesztvii, fátvol és hasonló holmi megőrzésére 



5. és 6. sz. Ké( kis teritő. Süteménykosárba alkalmasak. Alap-
szövetük középfinom vászon. Beoltott, vert csipkekocka és Richelieu-
himzés disziti. Szegélyük hurkolás. 

3. és 4. sz. Két himzett ernyő. A 3. sz. likacsoshimzés, beoltott 
vert csipkekockákkal. A 4. sz. Richelieu-himzés. A 3. sz. széle hurkolt, 
a 4 sz.-é szegeit. Mindkét ernyő anyaga finom himzővászon. A munka 
anyaga 35. sz. pamut. 

A lerilőcskék csinos mintája, lőleg a középre öllötl recekocka 
párnára, asztalközépre és hasonlókra is felhasználható. A hurkolt 
szegély ekkor elmarad. 
Rajzmlnták ára hátul a tartalomjegyzékben. Megrendelésnél kérJAk nz ábra számát Jelezni. 
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7 — 10. sz. Négy himzett ernyő. A 7. sz. szegélye Richelieu-himzés, 
a 8. sz.-é feltöltőtt laposhimzés, a 9. sz. likacsoshimzés, a 10. sz.-é 

likacsos- és laposhimzés. Mindegyik ernyő finom himzővászonból áll. 
A hímzéshez 35. sz. D. M. C. pamut alkalmas. 



Függönyök 
1. és 2. sz. Két 

táblafüggöny. Fi-
nom batisztalapra 
dolgozott Riche-
lieu-himzés kép 
a közepet. Mellette 

vert csipkebelét. Alul és felül 
csipkeszegély. 

3. sz. Táblafüggöny. A fi-
nom balisztlapol 45. sz. pa-
muttal öltött reneszanszhim-
zés disziti. Alul csipkeszegé-
lyes baliszl fodor. 

4. szám. Középfüggöny. 
Anyaga finom függönybatiszt. 
A reneszánsz- és likacsoshimzés :s 



4 
35. sz. pamutlal készül. A három íelső- és a kél szélső alsó kocka 
recemunka, a többi vert csipke. Vert csipkebelélek tagolják a l'iig-



gönvt a képen látható alakban. Alsó széle iveit s vert csipkebetéttel 
hozzákötött fodor szegélyezi. • 

5. sz. Középfiiygönv. Finom függönybatiszt adja az anyagot. 
A reneszanszhimzés 35. sz. pamuttal készül. A himzett tulipánminta 
felső részét beöllötl vert csipkekocka élénkili. Alatta hullámvonalban 
felvarrt, veri csipkebelét, egy-egy csillaggal. Hosszában két csipke-
betét töri át. A fodor akó szélén is csipke. 

G. sz. Középfiiygönv. Könnyű, ritka baliszlra öltjük a Hichelieu-
himzést. A felső középre és alul a kél oldalra beöllötl csipkekocka 
recemunka. Ez finom hálóalapra lencérnával van öltve. Alul a középen 
veri csipkekocka. Az alsó szegélycsipke is recemunka. 
Rujiuilulák áru liplul ii lurtaloiuji-u.vzt'klieii. .Mc)iri'!itlel«>mt,l kirjjük uz áliru s/.áuiál  Jclt'zui. 



A vert csipkekockái szépen pótolhatjuk linóm cérnával készüli 
horkolással, az alsó csipke viszont lehel horgolt, vagy veri. 



r 

Agy huzatok. 
1—3. sz. Nagy- ós kis 

párna, törülköző. A nagv 
párna mintája l'elszolgáló-

asztal-teritőre, a kicsié tálcakendőre 
is alkalmas. A disztörülköző (3. sz.) 
durvább anyagból 
varróasztal-téri tő-
ül is használható. 
Eredetiben e kész 
let finom lenvá-
szonból áll s 30. 
sz. pamuttal öltött 
reneszanszhimzés disziti. 

és 5. sz. Falvédő és ágyterítő. Mindkeltő középfinom vászon, 
25. sz. 1). M. C. pamuttal 
öltött Richelieu-himzés-
sel. Ugy az ágvteritő, 
mint a falvédő himzett 
betélmintája tetszés sze-
rint rövidíthető, vagy 
hosszabbítható. Az ágy-
lerilől készíthetjük ba-
tisztból, könnyű selyem-
béléssel. 

6—8. sz. Ágyhuzat. 
A paplanhuzat (6. sz.) 
visszahajló felső szélén 
két himzett sarok. Ha-



sonló disz a lábpárnán (7. sz.) és a fejvánkoson (8. sz.). A készlet 
anyaga lenbatiszt, a reneszanszhimzés 15. sz. 1). \I. C. pamuttal 
késziil. 

9. és 10. sz. Áyybuzat. A finom lenvászon készlet disze Richelieu-
himzés. Ugyanez a munka a kezdőbetű is. A vánkos (9. sz.) keskenyebb, 
a paplanhuzat (10. sz.) szélesebb szegéllyel bir. E gyönyörű készlet 
igen jó anyagot és pontos kidolgozást igényel. Csak igv lehet a 
munka tartós, örökbecsű. Mosásnál is nagyon kell vigyázni a hím-
zésre, mert a burkolás mellől levágott vászon könnyen foszlik. 



11. sz. Bölesőteritő. Finom lenbatisztra öltött likacsoshimzésből 
és recemunkából van összeállítva. Szegélye áttört varrással szegett 
batisztfodor. Rózsaszínű selyemmel béleljük. Sarkaiban egy-egy 
selvemcsokor. 

12 — 14. sz. Ágyhuzat. Anyaga finom lenvászon. A paplanhuzat 
szélén s a kis és nagy párna két oldalán, hosszában 10 cm. széles 

betét, 45. sz. D. M. C. pa-
muttal öltött reneszanszhim-
zésből. A himzést alul és felül' 
áttört varrás határolja. Az 
alsó varrás egyben a szegélyül 
szolgáló, széles szövethajtást 
is szegi. A paplanhuzat gomb-
lyukait e szövethaj Lásra varr-
juk ki. A paplanra a szövet 
sziliéhez illő, selyemfonálból 
horgolt gombokat varrunk 
fel, a párnahuzatra fehér len-
cérnából horgolt gombokat. 
Az ily gomb a legszebb és 
legcélszerűbb, nem rozsdáso-
dik, mint a készen vehető 
és nem törik a mángorlásnál, 
mint a gyöngyházgomb. 



15 — 16. sz. Ágyhuzat reneszánsz-hímzéssel. A szép ágyhuzat, 
mely paplanhuzatból (15. sz.) és vánkosból (16. sz.) áll, finom rum-
burgi vászonbóljjkészült s 35. sz. D. M. C. pamuttal öltött rene-

szansz-himzés díszíti. A párna 80 cm. széles, a sarokminta egyenes 
oldalai 26% c m - hosszúak. A paplanhuzat 140 cm. széles, a him-
zett betét 10 cm. széles. 



17—20. sz. Ágyhuzat. Anyaga lenbaliszl. A paplan visszahajló 
szélét, a nagy és kis párnál (18. és 19. sz.), valamint a szendergő-
párnát (20. sz.) 45. sz. pamullal öltőit reneszánsz-és likacsoshimzés 
disziti. 

A himzés igen pontos kidolgozást igényel, máskülönben nem 
szép és nem is tartós, az első mosásnál feslik, foszlik, hololl sűrű, 
egyenletes öltésekkel igen hosszú ideig szép marad. A szendergó-
párna fodorszegélye burkolt. A himzelt huzatot szines selyemmel 
ál vont, hengeralaku párnára Imzzuk sa kél végén selyemszalaggal össze-
fűzzük. 



Lámpa-
ernyők 

1. szám. 
Lámpaernyő. 
Finom ba-
liszlból ki-

szabjuk az 
ernyőrészt- s 
45. sz. I). \I. 
C. pamuttal 
elkészítjük a 
likacsoshim-

zést. Közbea 
vert csipke-
kockákat öl-
tünk be. Alul 
és felül keskeny vert csipke, alul lencérnából bogozott rojt. A himzett 
részt összevarrjuk és a selyemmel ál vont kemény papirernvőre borítjuk. 

2. sz. Lámpaernyő. Az 1. számú-
nál leirt anyagból és azzal teljesen 
megegyezően készül. 

3. sz. Lámpaernyő. A himzelt rész 
fehér balisztra 45. sz. pamutlal öltötL 

Richelieu-himzés. A lámpa-
ernyő alapformája drótból 
áll, felül a középen nyilas-
sal a lámpaüveg számára. 
E kerek drótforma könnyű 
selyemmel ráncosán be van 
vonva ; szélére süni rán-
cokba vasalt, könnyű se-
lyemfodor jön, alsó szélén 
1 cm. szélesselyembodorral. 
A hímzést a felső szélre erő-
sítjük s ezt a varrást se-
lyembodorral fedj ük. 



Kesztyű- és zsebkendő-tartó. 
1. sz. Zsebkendőtartó. A 

batisztlapol 3ő. sz. D. M. C. 
pamuttal öltött reneszansz-
himzés disziti. Szegélye ve-
lencei csipke. Alul a sarko-
kon selyemcsokor, a középen 
a tarsolyt összekötő szalag. 

2. sz. Kesztyűtartó. A szi-
nes selyem tarsoly külső lapja 
reneszanszhimzéssel ékesitett, 
finom vászonlap. 

3. és 4. sz. Kesztyűtartók. A 3. sz. finom fehér vászonra öltött lika 
csos- és hurkolt himzés, a 4. sz. fehér könyvünk egyik kivétele 

szürkés vá-
szonból áll s 
vörös szár- és 
hurkolt öl-
tésü himzés 
disziti. 

ö. és (>. sz. 
Két kesztyű-
tartó. Mind-



keltő finom vá-
s z o n b ó l áll, lika-
esős-, lapos- és 
hurkolt hímzés-
sel. 

7. sz. Kesz-
t y ű i a r l ó . A f i -

nom baliszlla-
pol Riehelieu-
himzés díszíti. 
Szegélye kes-
kenv horgolt csipke. A flanelbetéttel és selyembéléssel ellátott lar-
solvl oldalt három-három selyemszalag zárja. 

8. sz. Tűpárna. Kék se-
lyemre borított, Richelieu-him-
zésü batisztlap. Mintája zseb-
kendőtartóra is alkalmas. 

9. sz. Zsebkendőtartó. Felső 
lapja batisztra öltött Richelieu-
himzés. Keskeny horgolt csipke 
és selyembodor szegélyezi. 

10. és 11. sz. Kesztyű- és 
zsebkendőtartó. Mindkettő ba-

tisztra öltött Richelieu-himzés. Szegélyük szines selyemzsinór. A kesz-
tyűtartót (10. sz.) két, a zsebkendőtartót (11. sz.) egy szalagkötés zárja. 



12. és 13. sz. Kesztyű- és zsebkendőtartó. Mindkettő baliszlra 
öltőit Richelieu-himzés. Ebből áll a szegély is. 

11. sz. Zsebkendőtartó. Felső lapja 
balisztra öltölt Richelieu-himzés. Kes-
keny horgolt csipke és selyemfodor 
szegélyezi. 

15. sz. Himzett tarsoly. Finom fehér vászon, 30. sz. D. M. C. 
pamuttal himezve. Széle hurkolt. 

Kézimunkftkönyv. ^ 

11. szám. Zseb-
kendőtartó. A Riche-
lieu-hin ẑéssel díszí-
tett bátisztlapot kes-
keny, horgolt csipke 
szegélyezi. Csupán az 
egyik nyolcadszögle-
ten függ össze a tar-
soly, egyébüti nyi-
tott s az összevar-
rott széllel szemben 
zárja szalagkötés. 



Gallérok. 
Ugy az 1. 

és 2. sz. gallér, 
mint a 3. és 4. 
sz. gallér és ké-
zelő előállitható 
finom vászon-
alappal vagy 
batiszttal, meg-
felelő finomságú 
pamuttal himez-
ve. A minta Ri-
chelieu- munká-
hoz épp ugy al-
kalmas, mint 
reneszánszhim-
zéshez. Utóbbi 
kissé nehezebb 
munka, de pon-
tos kidolgozás-
sal igen szép. 

1. és 2. sz. Szögletes és kerek gallér. 
Alapszövetük finom himzővászon. A Riche-
lieu-himzés 35. sz. D. M. C. pamuttal készül. 

3. és 4. sz. Gallér és kézelő. Finom ba-
tisztalapra 35. sz. pamuttal, Richelieu-
himzéssel készülnek. 



8. sz. Gallér. Finom fehér vászonalapra 35. sz. pamuttal öltött 
likacsos- és Richelieu-himzés. 

9. sz. Mellfodor. A csipkeszegélyes és csipkebetétekkel átfogott, 
berakott batisztfodrot két oldalán himzett sáv határolja. Ennek 

széle hurkolt, be-
lül likacsos- és la-
poshimzés. 

Rajzmlnták ára h&tnl a tartalomjegyzékben. Megrendelésnél kérjük az ábra 6Z&mfit Jelezni. 
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5. és 6. sz. Kézelő és gallér. Finom himzővászonra, 35. sz. pamuttal 
Richelieu-himzéssel készülnek. 

7. sz. Gallér. Finom fehér himzővászon, 35. sz. pamuttal öltött 
likacsos- és laposhimzés. Széle hurkolt. ^ 



10. és 11. sz. Két gallér. Mindkettő finom fehér vászonalapra, 
35. sz. D. M. C. pamuttal öltött Richelieu-himzés. 

12. sz. Diszes gallér. Munkája tüllaplikáció. Kemény papirra 
tüllt boritunk, erre a rajzmintával ellátott üvegbatisztot férceljük. 

A körvonalakat előhuzzuk és reneszanszhimzéssel beöltjük. A kész 
munka mellől a batisztot levágjuk s igy alapul a tüll marad. Szegélye 
keskeny velencei csipke. 



Kézi tarsolyok. 
1. sz. Tarsoly. Finom vászonra öltött likacsoshimzés. Bélése szines 

selyem. Három oldalán horgolt csipke, alul lencérnából bogozott rojt. 

2. sz. Tarsoly. Batisztalapra dolgozott reneszanszhimzés. A két 
lap összevarrásába keskeny velencei csipke van foglalva. 

3. sz. Tarsoly. Vászonra öltött Richelieu-himzés. Bélése szines 
selyem. Felső szélén horgolt csipke. ^ S k V 

4. sz.Tarsoly. Készíthetjük fehér batisztból, vagy szines selyemből. 
A munka reneszanszhimzés, mely pamuttal, vagy selyemmel készül. 



5. sz. Tarsoly. Anyaga 
finom himzővászon, melyre a 
likacsos himzés 35. sz. pamut-
tal készül. A középre rece-
munka van öltve. Fogantyúja 
erős, fehér zsinór. 

A szép tarsoly nyári, fő-
leg fehér ruhához igen jól 
illik. Ugy a koszorumintát, 

.mint a középre öltött rece-
munkát egyéb tárgyra, pél-
dául kisebb párnára vagy 
zsebkendőtartóra is felhasz-
nálhatjuk. A koszoruminta 
könnvü likacsoshimzés.Ennek 
összes szépsége a pontos ki-
dolgozásban rejlik. A kisebb 
likacsokat csonttűvel formál-
juk a munka befejeztével. A 
recemunkához kétféle vastag-
ságú lencérnát veszünk. A 

finomabb fonalból az alapot hálózzuk, a vastagabbat a kosár-
minta tömőöltéseihez vesszük. A kész recemunkát a vászonlap 
közepére helyezzük, szélein leférceljük, a vászonalapot kivágjuk 
s a szabásszélt sürü laposöltéssel fedjük. 

6. és 7. sz. Két tarsoly. 
A 6. sz. felül összehúzott, 
kis zsák, a 7. sz. fedőlappal 
ellátott tarsoly. Anyaga 
mindkettőnek finom himző 
vászon. 

A szép mintát rene-
szánszhimzéssel állit juk 
elő. 30. sz. D. M. C. himző-
pamut alkalmas a mun-
kához. A vászonalap ki-
vágásánál óvatosan jár-
junk el, nehogy a szél 
rojtos legyen, vagy a him-
ézs egy szálát elvágjuk. 



Kötények. 
1. sz. Teakötény 

Richelieu - hímzéssel. 
A bájos kötény, mely 
fiatal leányoknak oly 
jól illik, fehér batiszt 
alapszövettel, Riche-
lieu-himzéssel készült. 
A ritka szépségű min-
ta csak ugy érvénye-
sülhet, ha a himzés 
igen pontos kivitelű. 

Az alapszövethez 
fehér himzőpamutot 
veszünk (legalkalma-
sabb a most oly ked-
velt Neger-féle fény-
pamut). A minta re-
neszánszhimzéssel is 
előállitható. A kötény 
egy darabban sza-
bott, felső szélén rá-
tűzött korccal és fel-
varrt, szines selyem 
kötőszalagokkal. 

2. sz. Teakötény. 
Fehér batisztból áll s 
finom fénypamuttal öl-
tött Richelieu-himzés di-
sziti. Felül szegők szü-
kitik. 

3. sz. Kötény. Fe-
hér batisztalapra öltjük 
a likacsos himzést. A 
minta felső részén be-
horgolt csipkecsillagok. 

ccfl 
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Zsebkendők. 
1—5. sz. Disz-zsebkendők. Az 1—4. sz. anyaga finom lenbatiszt, 

az 5. sz.-é üvegbatiszt. Az 1 —3. sz.-ut reneszanszhimzés, a 4. sz.-ut 
Richelieu-himzés, az 5. sz.-ut tüllaplikáció disziti. A munkához 

finom Néger fénypamutot veszünk. A tüllhimzés külső széle alá 
keskeny velencei csipke van öltve. A tüllhimzés, illetve applikáció 
a következő módon készül: Kemény papirosból a zsebkendő nagy-

ságának megfelelő négyszöget 
vágunk, erre elébb a tüllt, 
azután a rajzmintával ellá-
tott batisztot férceljük. A kör-
vonalakat előhuzzuk s egyen-
letes laposöltésekkel fedjük. 
A kész munka mellől a ba-
tisztot levágjuk, a szegély 
alapjául a tüll, a zsebkendő 
közepéül a batiszt marad. A 
virágminta többi részét szár-
öltéssel tüntetjük fel. 



Himzett ruha és fehérnemű. 

,1. és 2. sz. Két gallér. Gyermekruhára alkalmasak. Alapszövetük 
finom himzővászon. A Richelieu-himzés35. sz. D. M. C. pamuttal készül. 

3. sz. Alsóderék. Fehér batisztból, hátgombolással szabott. 
A nyakkivágást 35. sz.D.M.C. pamuttal öltött Richelieü-himzés disziti. 

4. sz. Bluz likacsoshimzéssel. Egyszerű kimonószabásu. Készít-
hető vászonból, vagy batisztból. 

5. sz. Himzett bluz. A kimonószabásu batisztbluzt különleges 
himzés disziti. A rózsaminta feltöltött laposhimzés, a rácsos betét 
áttörés (azsur). Ezt pótolhatjuk csipkeszövettel. 



6. sz. Himzett kötény. A batisztkötényt diszitő s reneszánsz-
hímzéssel előállított szép rózsaminta gallérra is használható. A kötényt 
velencei csipkebetétek törik át s szélét is velencei csipke kiséri. 

7. sz. Nyakkendő. 
Fehér batisztsáv, 35. 
sz. pamuttal öltött 
Richelieu-himzéssel. 

8. és 9. sz. Kézelő 
és gallér. Sürü szövésű 
fehér batisztra öltött 
likacsoshimzés. A szél 
hurkolt. 

10. sz. Himzett bluz. Fehér batiszt, reneszánsz-, likacsos- és 
száröltésű himzéssel. A lebbeny széle hurkolt. A kézelő csetneki 
csipke. A bluz a hátközépen zárul. A lebbeny felvarrását szines 
selyemszalaggal áthúzott batisztpánt fedi. 



11. sz. Bluz likacsos- és laposhimzéssel. Az ujjal összefüggő 
szabású. Hátul gombolt, elől bevágás, visszahajtott szélekkel. Fehér 
batisztból áll s 30. sz. D. M. C. pamuttal van himezve. 

Eredetink hosszú, alul fodorral 
végződő ujjal van szabva, de tetszés 
szerint készíthető félhosszu, alul kissé 
szűkített ujjal is. Ez utóbbi eset-
ben himzett ujjhajtóka alkalmaz-
ható. A hajtóka hímzéséhez egyes 
virágalakokat veszünk mintául a bluz 
előrészén látható szép rajz közül. 

12. sz. Himzett ruha 6 - 8 éves leánykáknak. Az aljat likacsosan 
himzett fodorból alakítjuk. Ennek alsó széle hurkolt. A derékrész 
szegőzött s 6 cm. széles, himzett betétek díszítik. A ruha fehér batiszt-
ból készül és hátul csukódik. Az öv kék selyem. 



13. sz. Alsószoknya likaesoshimzéssel és vert csipkebetéttcl. 
A fehér batisztszoknya öt részben szabott. Alul széles himzés disziti 

14. sz. Fiizővédő likacsos- és 
reneszánszhimzéssel. Anyagul finom 
batisztsifon szolgál. 

15. sz. Hímzett ruha 8 — 10 éves 
leánykáknak. A fehér batisztruhát 
széles, hímzett csipke díszíti. 

16. sz. Nappali ing likacsoshimzéssel és burkolással. A finom 
lenvászon ing sima szabású. Előrészén himzés. Kivágásszéle hurkolt. 



21. sz. Nappali ing. Kivágásszélét egyszerű hurkolás szegélyezi. 
Elől domború hímzéssel övezett három áttörés-kocka adja a külön-
leges diszt. 

csipke hor-
golt is lehet. 

19. sz. Füzővédő. Rövid, hozzátoldott lebbennvel bir és hátul 
gombolt. Kivágásszélein hurkolás, elől likacsoshimzés. 

20. sz. Füzővédő. Elől gombolt. Kivágásszélein a hurkolás alatt 
likacsok a szalag áthúzására. Elől 
likacsoshimzés. 

17. sz. Nappali ing felgombolt vállpánttal. A sima, egyenes 
szabású ing előrészén dús likacsoshimzés. A hurkolt szélű váll-
pántokon himzett likacsok. 

18. sz. 
Nappali ing 
vert csipkével. 
Anyaga len-
batiszt. Avert 



22. sz. Nappali 
ing. Finom lenvá-
szonból áll és sima 
szabású. Elól li-
kacsoshimzés. 

23. sz. Háló-
ing. Anyaga ba-
tisztsifon. A szög-
letesen kivágott 
tükörrész likacsos-
himzésbőláll s felső 
széle hurkolt. A 
hálóing elől gom-
bolt. 

Ingnadrág. Szabása kétfelé osztható : 
mint nadrág használható. Összefüggő 
himzett csipke. 

24. és 25. sz. 
felső része mint füzővédő, alsó 
szabással inget is pótol. Disze 

27. sz. Háló-
ing. Himzett váll-
résszel készül s elől 
gombolt. Ujjain is 
himzett fodor. 

28. sz. Nappali 
ing. Az ing hátré-
sze egybenszabott 
s kerek kivágásu. 
Előrésze ráncokba 
vasalva jön a him-
zett váll-és ujj rész 
alá. 

29. sz. Nyitott 
nadrág. Alul bő 
szabású. Itt széles, 
himzett fodor szegélyezi, 
megegyező. 

A himzés mintája a 27. és 28. sz.-éval 



zés. Hátul gombolt. A himzés mintáját különböző tárgyakon fel-
használhatjuk, pl. párnára, disztörülközőre és hasonlókra. 

33. sz. Nappali ing. Anyaga lenvászon. Sima szabású, a vállon 
gombolt. Elől likacsoshimzés. A kivágásszél hurkolt. Itt a tartósság 
szempontjából keskeny vászonszalagot fércelünk a kivágásszél belső 
oldalára s ezt is áthimezzük. 

30. sz. Nappali ing. Finom lenvászonból áll, sima szabású. Elől 
domború himzés disziti. Kivágásszéle hurkolt. 

31. sz. Nyitott nadrág. Bő alsó szélét hurkolás szegélyezi. Felette 
a 30. sz. inghez illő 
domboruhimzés. 

32. sz. Alsóruha. 
Princesz szabású, alul 
sima fodorral. Disze 
hurkolás és likacsoshim-



34. sz. Nappali ing. A finom lenvászon inget gyönyörű himzés 
ékesiti. Likacssorok határolják és váltakoznak fehérhimzésü kockák-

i g - kai. Az ing ki-
vágás- és karöl-
tőszéle hurkolt. 

35. sz. Nap-
pali ing. Az ing 
a vállon össze-
függő szabású. 
Felső szélén hur-
kolás, a szalag 
áthúzásához kö-

rülhimezett bevágások 
szolgálnak. Elől szép 
virágminta likacsoshiin-
zéssel. 

36. sz. Nappali ing. 
A kereken kivágott ing 
a vállon gombolt, szélei 
hurkoltak. Elől likacsos-
himzés. A szabás telje-
sen sima. A hurkolt szélt 
belül a himzésl megelő-
zően felférceit vászon-
szalag erősiti. 

37. sz. Nappali 
ing. Mintánk kü-
lönleges disze a ki-
hajtót feltüntető 
himzés. Ezt a he-
gyes kivágás két 
oldalára öltjük s 
hurkolással hatá-
roljuk. Az ing a 
vállon gombolt. 



38. sz. Reggeli ruha. Anyaga világos kreppon, díszül fehér szövet 
szolgál, mely a kabáton mint szegély, az aljon mint a fodrot övező 
pánt nyer alkalmazást. 

39. sz. Diszes alsóruha. Szükséges 4% m - fehér batiszt 80 cm. 
szélességben. A princesz-szabásu ruha hátulgombolt. A nyakkivá-
gáson s alul széles himzés ékesíti. Alul csipkével szegélyzett fodor. 



40. sz. Nappali ing. Felgombolt vállpánttal készül. 41. sz. Füzo 
trikószövetből. 42. sz. Hálóing. Vállrészén és ujjain domború fehér-
himzés. 43. sz. Alsóderék. Felgombolt vállpántja hurkolt. 44. sz. Nad-
rág. A szárak alsó szélén fehérhimzés és csipke. 45. sz. Melltartó. Széle 

47 48 49 

hurkolt. 46. sz. Nappali ing. Kivágásszélén domború himzés és hur-
kolás. 47. sz. Hálókabát. Disze hurkolás és tűzött szegők. 48. sz.. 
Hálófőkötő. Finom fehér batiszt, laposhimzéssel és szalagdisszel. 
49. sz. Nadrág. Disze laposhimzés és hurkolás. 



50. sz. Himzett fodor. Finom fehér - batisztra öltött likacsos-
himzés, hurkolt szegéllyel. Függönyre, alsószoknyára alkalmas. 

51. sz. Nappali ing. Kerek kivágását elől Richelieu-himzés disziti. 
52. sz. Nappalijng. A kivágás négyszögű, de a himzés mintája 

szivalakot tüntet fel. Ugy az 
51. sz., mint az 52. sz. ing 
finom fehér lenvászon vagy 
lenbatiszt anyagot kiván. A 
himzéshez 35. sz. D. M. C. 
pamut alkalmas. 

53. sz. Nappali ing. A 
finom batisztsifon ing hur-
kolt kivágásszéle alatt kö-
rülhimzett bevágások a sza-
lagáthuzáshoz. Elől szép 
lóhereminta. 

Rajzmin Iák ára hitnl a tartalomjegyzékben. Megrendelésnél kérjük^ az ábra számát Jelezni. 
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54. sz. Nappali ing. A lenvászon ing ráncolt előrésszel s bevarrt 
ujjakkal készült. Díszéül különleges mintájú reneszánszlnmzés 
szolgál. A kivágásszélen s az ujjakon hurkolás. Az ing szabásmódjá-

nál fogva idősebb vagy 
gyenge testalkatú hölgyek-
nek van szánva. A him-
zés szépen pótolható finom 
horgolással vagy vert csip-
kével. 

55. sz. Nappali ing. 
Disze szép mintájú Kiche-
lieu-hímzés domború fehér-

hímzéssel váltakozóan s a szegélyt képező hurkolás. Szükséges 
anyag : 2% m. finom lenvászon 110 cm. szélességben és 60. sz. himző-

fonál. A himzés mintáját 
a kiszabott ingre másoljuk 
s csak ha a himzés elké-
szült, varrjuk össze az 
inget. 

56. sz. Betét Rielie-
licu-himzéssel. E gyönyörű 
mintájú betét ágyhuzatra, 
abroszra, pohárszékieri lő, 
törülközőre és számos más 
tárgyra alkalmas. Készit-
helő vászonra vagy ba-
liszlra, megfelelő finom-
ságú D. M. C. himzőpa-
mulLal. 
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57—60. sz. Nappali ing, fiizovcdő, hálóing és nadrág. A szép 
készlel anyaga fehér lenbatiszl, diszül likacsos- és Richelieu-himzés, 

valamiül a szélekel bizlosiló hurkolás szolgál. A hálóing és nadrág 
ezenkivül szalagdisszel van ellátva. A nappali ing és füzővédő sima 
szabású, ez utóbbi bálul gombolt. A hálóing ampirszabásu. 



61—63. sz. Három himzett ruha 2—4 éves leánykáknak. Mind-
három ruhácska egy anyagból, fehér vászonból, egyforma szabással: 
hosszú kimonóbluzzal és hozzávarrt, behúzott fodoraljból áll s hátul 
gombolt. Csupán a himzés különböző. A baloldali, szélső ruha disze 
likacsoshimzés ; a nyakkivágáson, az ujjak s az alj alsó szélén hurkolás. 

Az alj felvarrását fedő s oldali szövethurkokon áthúzott öv szintén 
hurkolt szélekkel bir. 

A közbülső ruha disze szines kereszthimzés. Eredetink két árnya-
latú kék pamuttal van himezve. 

A jobboldali ruhácskát szép mintájú fehér Richelieu-himzés 
ékesiti. A ruhákhoz himzett vászonkalapok járulnak, felgombolt, 
tehát a mosásnál levehető tetőrésszel. 



64. sz. Vászon-
ruha 'likacsoshiinzés-
sel. Mintánkon szép 
rajzú likacsoshimzés 
alkalmazását látjuk 
a csinos, kabátos 
nyári ruhán. A ké-
pen ábrázolt ruha 
szabásmód j ához szük-
séges 7 m- vászon 80 
cm. szélességben. A 
kábát alá könnyű ba-
tiszt vagy kreppbluzt 
vehetünk. Az alj két 
részben szabott s alul, 
bordüralakban disziti 
likacsos-himzés. Aka-
báton a féloldali ki-
hajtó, kézelők és a 
kerek nyakpánt áll-
nak himzésből. A csi-
pőövet elől a zárulás-
nál disziti himzés. A 
haj tókán, valamint 
az alsó szegélyen vo-
nuló himzés mintáját 
felhasználhatjuk más 
szabású ruhához is, 
például a most oly 
kedvelt kettős alj ha-
rangrészét is szegé-
lyezhetjük ily bor-
dűrrel s a kabát is 
készíthető más sza-
bással, kettős hajtó-
kával, csipőöv nélkül, 
bevarrt ujjal, vagy 
hozzászabottal, hím-
zett hajtókával. 



10 
65. sz. Betét reneszánszhimzésscl. A gyönyörű mintájú betét 

cm. széles. Nyári kosztümre, blúzra szép és divatos disz, ezenkivül 
asztal- és pohárszékteritőre s egye-
bekre is alkalmazható. Alapszöve-
tül finom fehér vásznat veszünk. 
A mintát erre rámásoljuk, a kör-
vonalakat apró fércelőöltésekkel elő-
huzzuk, az árnyalt helyeket több 
öltéssorral feltöltjük, azután hime-
zünk. 10. sz. fehér Neger-pamut 
alkalmas. — A körvonalakat apró, 
egyenletes, az árnyalásokat nagyobb 
laposöltésekkel fedjük. A levélereket 
száröltéssel, a virágok leveleinek 
belső, kis árnyvonalait szintén szár-
öltéssel dolgozzuk. A virágok szirma 
laposöltésből álló pont, száröltésü 
pórodákkal. A kész munka közül az 
alapszövetet kivágjuk és összekötő 
vonalakkal pótoljuk. Ezekhez a dol-
gozószálat kétsorosán feszitjük és ál-
csavarjuk. Több ily szálat ,,pókkal,, 
összetartunk. 

6. sz. Gallér. A fentebb leirt betétből van alakitva s nyári ruhákra 
alkalmas, 



67. szám. Nyári 
ruha hímzéssel. A fe-
hér vászonruha szép 
és különleges disze 
a renészánszhimzéssel 
előállított rózsamin-
ta, mely a megelőző 
oldalon látható 65. 
sz. betéttel és a 66. 
sz. gallérral megegye-
ző. E ruhán a rózsa-
minta mint nyakbe-
tét, ujj és alj disz tű-
nik fel s nem szabá-
lyos, egyenes vona-
lak között van raj-
zolva, de természethű 
ágak szerint. A vá-
szonruha eléggé egy-
szerű szabású ; az alj 
kétrészes, elől a kö-
zépen azsur varrás-
sal, hátul s felső 
szélén behúzással. A 
rózsabordür alul van 
alkalmazva. A bluz-
derék hátul rejtve 
zárul s mély vállal 
szabott. Az alj fel-
kapcsolását a blúzon 
ráncolt selyemöv fe-
di. A ruhához szük-
séges 6 m. fehér vá-
szon 80 cm. széles-
ségben, 30. sz. D. M. 
C. himzőpamut. Ké-
szíthetünk kabátot is 
a ruhához, a 66. sz. 
gallér alkalmazásával. 



68. sz. Ruha, 
kabát, napernyő és 
tarsoly likacsoshim-
zéssel. — A ruhához 
szükséges 6 m. vá-
szon, a kabáthoz 3 m. 
80 cm. szélességben. 
Az alj egy részben 
szabott s egészen si-
ma ; alul széles bor-
dűr likaesoshimzés-
sel. Tetszés szerint 
készíthetjük sima, 
szük aljjal, himzés 
nélkül s bő harang-
résszel, melyre a hím-
zést alkalmazzuk. A 
hátul gombolt bluz 
toldott ujjal bir. A 
szép himzés a blúzt 
dúsan disziti. A he-
gyes nyakkivágásba 
sürün bevasalt ba-
tisztfodrot öltünk. A 
ruhához illő kabát 
laza, egyenes szabású. 
A himzés a kihajtón, 
a széleken s a kéze-
lőn látható. A tarsoly 
a ruha szövetéből áll 
s felül fehér szalag 
vagy zsinórral van 
összehúzva. A naper-
nyő finom himzővá-
szonból van szabva. 
Ugy a ruha, mint a 
kabát, tarsoly és er-
nyő rajzmintája meg-
egyező. A hímzés-
hez 30. sz. D. M. C. 
fonal alkalmas. 



69. sz. Ruha, ka-
bát, tarsoly és napernyő 
Richelieu-himzéssel. A 
képünkön bemutatott 
szabásmód szerint, kö-
zéptermetre számitva, 
szükséges a ruhához 6 
m. fehér vászon 80 cm. 
szélességben. Az alj tel-
jesen sima, egy részben 
szabva, hátul varrással. 
Alul szép mintájú Riche-
lieu-himzés köríti. Ké-
szíthető az alj tuniká-
val, vagy a most oly 
kedvelt harangrésszel is, 
ebben az esetben az alsó 
alj simán marad, s a tu-
nikára vagy a harang-
részre jön a himzés. A 
bluz hátul csukódik. A 
mély váll alá toldott 
ujjakkal bír. A hegyes 
nyakkivágást batiszt-
pliszé szegélyezi. A blúzt 
kiszabjuk, a himzés raj-
zát rámásoljuk, azután 
pontos munlvával elké-
szítjük. Végül a blúzt 
összevarrjuk s a himzett 
ujjakat is beillesztjük. 
A sima szabású kabát 
hajtókáin, alsó szélén és 
a kézelőkön himzett. 
Az ern5rő és a tarsoly 
himzése a ruháéval meg-
egyező. A kabáthoz 3 
m. szövet szükséges, 
ha az 80 cm. széles. 
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70. sz. Bluz magas gallérral 
és likaesoshimzéssel. 

71. sz. Bluz magas gallérral 
és Richelieu-himzéssel. 

Négy divatos, himzett bluz. 

72. sz. Bluz Richelieu-hini-
zéssel és mellénybetéttel. 

73. sz. Bluz Richelieu-himzés-
sel és lehajtott gallérral. 



TARTALOM 

Oldal 
ELŐSZÓ 3 
I. RÉSZ. Likacsos fehérhimzés  5 

(Párnák, futók, asztalközepek, tálcakendők, betétek, fodrok, teritők, 
abroszok, ágyhuzatok, tarsolyok, diszgallérok, kötények, napernyők.) 

A likacsoshimzés (Madeira) 7 
Párnák 9-26 

Párnák rajzmintája bérmentve darabonként 60 fill. Szúrt sablon 
festékkel együtt darabonként 1 kor. 20 fill. 

Futó, asztalközép, tálca- és tányérkendők  27 — 61 
Futók és asztalközepek rajzmintája bérmentve darabonként 80 fill. 
Szúrt sablon festékkel együtt darabonként 1 kor. 50 fill. 
Tálca- és tányérkendők rajzmintája bérmentve darabonként 40 fill. 
Szúrt sablon festékkel együtt darabonként 1 kor. 

Kerek teritők  62 — 66 
Kerek teritők rajzmintája bérmentve darabonként 1 kor. Szúrt sablon 
festékkel együtt darabonként 2 kor. 

Székvédők  67 -70 
Székvédők rajzmintája bérmentve darabonként 80 fill. Szúrt sablon 
festékkel együtt darabonként 1 kor. 50 fill. 

Pohárszékteritők  . 71—75 
Pohárszékteritők rajzmintája bérmentve darabonként 80 fill. Szúrt 
sablon festékkel együtt darabonként 1 kor. 50 fill. 

Asztalteritők  és abroszok 76 — 86 
Asztalteritők és abroszok rajzmintája bérmentve darabonként 1 kor. 
Szúrt sablon festékkel együtt darabonként 2 kor. 

Ágijhuzatok 87-91 
Egy ágyhuzatkészlet rajzmintája bérmentve 1 kor. 50 fill. Szúrt 
sablon festékkel együtt 3 kor. 
Disztörülköző rajzmintája bérmentve darabonként 60 fill. Szúrt 
sablon festékkel együtt darabonként 1 kor. 20 fill. 

Zsebkendők  92-94 
Zsebkendők rajzmintája bérmentve darabonként 40 fill. Szúrt 
sablon festékkel együtt darabonként 1 kor. 

Függönyök 95 — 96 
Függönyök rajzmintája bérmentve darabonként 1 kor. Szúrt sablon 
festékkel együtt darabonként 2 kor. 

Mosdókészletek 97 -98 
Mosdókészletek rajzmintája bérmentve készletenként 80 fill. Szúrt 
sablon festékkel együtt készletenként 1 kor. 50 fill. 
Falvédő rajzmintája bérmentve 60 fill. Szúrt sablon festékkel, 
együtt 1 kor. 20 fill. 

Utánvéttel is küldjük, de akkor 30 fillérrel  drágább. 



Oldal 
Tarsolyok  99-100 

Tarsolyok rajzmintája bérmentve darabonként 40 fill. Szúrt sablon 
festékkel együtt darabonként 1 kdr. 

Zsebkendő- és kesztyűtartók 101-105 
Zsebkendő- és kesztyűtartó rajzmintája bérmentve darabonként 
40 fill. Szúrt sablon festékkel együtt darabonként 1 kor. 

Tea- és kávémelegitők  106 
Tea- és kávémelegitő rajzmintája bérmentve darabonként 40 fill. 
Szúrt sablon festékkel együtt darabonként 1 kor. 

Bölcsőtakarók  és párnák 107 
Párnák rajzmintája bérmentve darabonként 40 fill. Szúrt sablon 
festékkel együtt darabonként 1 kor. 
A takarók rajzmintája bérmentve darabonként 60 fill. Szúrt sabfon 
festékkel együtt darabonként 1 kor. 20 fill. 

Gallérok, kézelők  és nyakkendők  108-112 
Gallérok, kézelők és nyakkendők rajzmintája bérmentve darabonként 
40 fill. Szúrt sablon festékkel együtt darabonként 1 kor. 

Napernyők  és apróságok 113 — 115 
Napernyő rajzmintája bérmentve darabonként 60 fill. Szúrt sablon 
festékkel együtt darabonként 1 kor. 20 fill. 
Az apróságok rajzmintája bérmentve darabonként 40 fill. Szúrt sablon 
festékkel együtt darabonként 1 kor. 

Kötények i 116 
Kötények rajzmintája bérmentve darabonként 60 fill. Szúrt sablon 
festékkel együtt darabonként . 1' kor. 20 fill. 

II. RÉSZ. Richelieu- és reneszánszhimzés 117 
Párnák 119-128 

Párna rajzmintája bérmentve darabonként 60 fill. Szúrt sablon 
festékkel együtt darabonként 1 kor. 20 fill. 

Futók, terítők  és tálcakendők  . . . 129-130 
Futók és teritők rajzmintája bérmentve darabonként 80 fill. Szúrt 
sablon festékkel együtt darabonként 1 kor. 50 fill. 
Tálcakendők rajzmintája bérmentve darabonként 60 fill. Szúrt sablon 
festékkel együtt darabonként 1 kor. 20 fill. 

Asztalközép, futó,  párna, pohárszékteritö és csemegeasztalteritő  131 
Asztalközép, futó és pohárszékteritö rajzmintája bérmentve darabon-
ként 80 fill. Szúrt sablon festékkel együtt darabonként 1 kor. 50 fill. 
Párna és csemegeasztalteritő rajzmintája bérmentve darabonként 
60 fill. Szúrt sablon festékkel együtt darabonként 1 kor. 20 fill. 
Egyszerre meghozatva az egész készlet rajzmintája 3 kor. Szúrt 
sablon festékkel együtt .7 6 kor. 

Asztalközepek, tálcakendők, futók  és teritök 132 — 138 
Asztalközepek és futók rajzmintája bérmentve darabonként 80 fill. 
Szúrt sablon festékkel együtt darabonként 1 kor. 50 fill. 
A teritők rajzmintája bérmentve darabonként 1 kor. Szúrt sablon 
festékkel együtt darabonként 2 kor. 
Tálcakendők rajzmintája bérmentve darabonként 60 fill. Szúrt sablon 
festékkel együtt darabonként 1 kor. 20 fill. 

Asztalközép, pohárszékteritö és varróasztalteritő  139 
Asztalközép és pohárszékteritö rajzmintája darabonként 80 fill. 
Szúrt sablon festékkel együtt darabonként 1 kor. 50 fill. 
Varróasztalteritő rajzmintája bérmentve 40 fill. 
Szúrt sablon festékkel együtt 1 kor. 

Tálcakendők,  kesztyű- és zsebkendőtartók  140 — 141 
Tálcakendők, kesztyű- és zsebkendőtartók rajzmintája bérmentve 
darabonként 40 fill. Szúrt sablon festékkel együtt darabonként 1 kor. 



Oldal 
Teritök,  futók,  tálcakendők és asztalközép 142 — 144 

Téritők rajzmintája bérmentve darabonként 1 kor. Szúrt sablon 
festékkel együtt darabonként 2 kor. 
Futók és asztalközép rajzmintája bérmentve darabonként 80 fill. 
Szúrt sablon festékkel együtt darabonként 1 kor. 50 fill. 
Táleakendők rajzmintája bérmentve darabonként 40 fill. Szúrt sablon 
festékkel együtt darabonként 1 kor. 

Futó 145 
Futó rajzmintája bérmentve 80 fillér. — Szúrt sablon festékkel 
együtt 1 kor. 50 fill. 

Tálcakendök  146 
Tálcakendők rajzmintája bérmentve darabonként 40 fill. Szúrt sablon 
festékkel együtt darabonként 1 kor. 

Abroszok, teritök, pohárszékteritök, asztalközepek, tálcakendök, párna, kávé-
melegitö és himzett sarok 147 — 160 
Abroszok és teritők rajzmintája bérmentve darabonként 1 kor. 
Szúrt sablon festékkel együtt darabonként 2 kor. 
Pohárszékteritők és asztalközepek rajzmintája bérmentve darabon-
ként 80 fill. Szúrt sablon festékkel együtt darabonként 1 kor. 50 fill. 
Tálcakendők és párna rajzmintája bérmentve darabonként 60 fill. 
Szúrt sablon festékkel együtt darabonként 1 kor. 20 fill. 
Kávémelegitő és himzett sarok rajzmintája bérmentve darabonkint 
40 fill. Szúrt sablon festékkel együtt darabonként 80 fill. 

Pohárszékteritök  161-164 
Pohárszékteritők rajzmintája bérmentve darabonként 80 fill. . 
Szúrt sablon festékkel együtt darabonként 1 kor. 50 fill. 

Szegély, teritök, futók,  asztalközép és pohárszékteritő  165 — 169 
Rajzmintájuk bérmentve darabonként 80 fill. Szúrt sablon festékkel 
együtt darabonként 1 kor. 50 fill. 

Asztal- és tálcakendök és szekrénycsik 170 — 171 
Rajzmintájuk bérmentve darabonként 40 fill. Szúrt sablon festékkel 
együtt darabonként 1 kor. 

Pohárszékteritök, futó  172-173 
A pohárszékteritők rajzmintája bérmentve darabonként 80 fill. 
Szúrt sablon festékkel együtt darabonként 1 kor. 50 fill. 
A futó rajza bérmentve 60 fillér. — Szúrt sablon festékkel 
együtt 1 kor. 20 fill. 

Kerek teritő,'  asztalközép, futó,  székvédő  és tálcakendő  174 — 175 
A kerek teritő és futó rajzmintája bérmentve darabonként 80 fill. 
Szúrt sablon festékkel együtt darabonként 1 kor. 50 fill. 
Az asztalközép, székvédő és tálcakendő rajza bérmentve darabonként 
40 fill. Szúrt sablon festékkel együtt darabonként 1 kor. 

Teritő,'  asztalfutó,  párna és teamelegitő  176 — 178 
A teritő és futó rajzmintája bérmentve darabonként 80 fill. Szúrt 
sablon festékkel együtt darabonként 1 kor. 50 fill. 
A párna és teamelegitő rajza bérmentve darabonként 60 fill. Szúrt 
sablon festékkel együtt darabonként 1 kor. 20 fill. 

Kerek teritők,  asztalközepek és kis teritők  179 — 182 
A kerek teritők és asztalközepek rajza bérmentve darabonként 80 fill. 
Szúrt sablon festékkel együtt darabonként 1 kor. 50 fill. 
A kis teritők rajzmintája bérmentve darabonként 40 fill. Szúrt sablon 
festékkel együtt darabonként 1 kor. 

Bölcsőtakarók  és}kávémelegitő  183-184 
Rajzmintájuk bérmentve darabonként 60 fill. Szúrt sablon festékkel 
együtt darabonként 1 kor. 20 fill. 



Oldal 
Teritök  és kezdőbetűk A—Z-ig 185 

A négyszögletes teritő rajza bérmentve 80 fill. Szúrt sablon festékkel 
együtt 1 kor. 50 fill. A kerek és stólateritő mintalapja nem kapható. 
A betűk rajza darabonként 30 fill. Szúrt sablon festékkel együtt 
darabonként 60 fill. 

Kerek terítők,  két kis teritő  és varróasztalteritő  186 — 191 
A kerek teritők rajza bérmentve darabonként 1 kor. Szúrt sablon 
festékkel együtt darabonként 2 kor. 
A varróasztalteritő rajza bérmentve 60 fill. Szúrt sablon festékkel 
együtt 1 kor. 20 fill. 
A két kis teritő rajza bérmentve darabonként 40 fill. Szúrt sablon 
festékkel együtt darabonként 1 kor. 

Asztalfutó,  varróasztalteritők  és pohárszékteritö  192 
Rajzmintájuk bérmentve darabonként 60 fill. Szúrt sablon festékkel 
együtt darabonként 1 kor. 20 fill. 

Disztörülközők,  napernyők,  kis teritők  és kesztyűtartók 193 — 196 
Disztörülközők és napernyők rajza bérmentve darabonként 60 fill. 
Szúrt sablon festékkel együtt darabonként 1 kor. 20 fill. 
Kis teritők és keztyütartók rajza bérmentve darabonként 40 fill. 
Szúrt sablon festékkel együtt darabonként 1 kor. 

Táblafüggönyök  és középfüggönyök  197 — 200 
A táblafüggönyök rajza bérmentve darabonként 40 fill. Szúrt sablon 
festékkel együtt darabonként 1 kor. 
A középfüggönyök rajza bérmentve darabonként 1 kor. Szúrt sablon 
festékkel együtt darabonként . . 2 kor. 

Ágyhuzatok és bölcsőteritö  201—205 
Egy ágykészlet rajza bérm. 1 K 50 f. Szúrt sablon festékkel együtt 3 K 
A bölcsőtakaró rajza bérmentve 60 fill. Szúrt sablon festékkel 
együtt 1 kor. 20 fill. 

Lámpaernyők  \ 206 
Rajzmintájuk bérmentve darabonként 60 fill. Szúrt sablon festékkel 
együtt darabonként 1 kor. 20 fill. 

Kesztyű- és zsebkendőtartók  és tarsoly 207 — 209 
Rajzmintájuk bérmentve darabonként 40 fill. Szúrt sablon festékkel 
együtt darabonként 1 kor. 

Gallérok 210-212 
Rajzmintájuk bérmentve darabonként 60 fill. Szúrt sablon festékkel 
együtt darabonként 1 kor. 20 fill. 

Kézi tarsolyok 213-214 
Rajzmintájuk bérmentve darabonként 40 fill. Szúrt sablon festékkel 
együtt darabonként 1 kor. 

Kötények 215 
Rajzmintái bérmentve darabonként 60 fill. Szúrt sablon festékkel 
együtt darabonként 1 kor. 20 fill. 

Zsebkendők  ' • 216 
Rajzmintájuk bérmentve darabonként 40 fill. Szúrt sablon festékkel 
együtt darabonként 1 kor. 

Himzelt ruhák és fehérnemüek  217—229 
Rajzmintájuk bérmentve darabonként 60 fill. Szúrt sablon festékkel 
együtt darabonként 1 kor. 20 fill. 

Himzett ruhák, blúzok, napernyők,  tarsolyok, betét és gallér 230 — 236 
A himzett ruhák rajzmintái bérmentve darabonként 80 fill. Szúrt 
sablon festékkel együtt darabonként 1 kor. 50 fill. 
A blúzok és napernyők rajzmintái bérmentve darabonként 60 fill. 
Szúrt sablon festékkel együtt darabonként 1 kor. 20 fill. 
Tarsolyok, betét és gallér rajzmintái bérmentve darabonként 40 fill. 
Szúrt sablon festékkel együtt darabonként 1 kor. 

217—236. oldalig megjelent ruha- és fehérnemű-szabásai nem kaphatók, 
csakis a rajzminták és a szúrt sablonok. 












