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EEN l\fANDJE VAN EETBARE WAREN. 

N adat de baars ons zijne -schubhen, de walvisch zijn 

balein, de oesters hare parels, · zoo vcle plan ten ons 

hare graankorrels, ten hehoeve van vrouwelijke uit

vinding en vlijt gegeveri hehben, is de tijd gekomen, 

111 welken wij de voorraad-l:amers op s chat ting zetten, 

en gierst- en rijstvat en kruidnagel-doos zullen dwin gen 

ous haren inhoud af te staan , om uit denzel ven, onder

scheidene handwerkjes te vormen • 

. De: kosten voor -qezen kleinen, eleg�nten� arheid zul

len gering zijn, maar geduld, 1 revc dames ! geduld, daar

&p· z�'l hef w�l voornamelijk aankomeu. De henoodigd

heden tot dit werk zijn ook gemakkelijk te verkrijgen ; 

eenige stukjes bordpapier, eene hand:vol rijst, en eene lapje 

taf voor voering_, ziet hier al �·wat men behoeft, om cen 

aardig, bevallig inandje te maken. 

· Snijdt u een' ovalen hodem van dik bordpapier, 13 
-Ned. 'duim lang eR 10 breed; heplakt dit van huiten 

en van --hinnen met zwaar wit vclin papier; snijdt 
twee randen :van. matig dik karton ' omtrent 1i duim 

breed!, en zoo lang dat zij den· hodem kuunen om

v·atten' welken men insgelijks, doch slechts aan eene 

zijde met p�pier beplakt. Eve.n .z.oo sn ijdt · en heplakt 
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www.antiquepatternlibrary.org 05.2012

FREE DISTRIBUTION ONLY - NOT FOR SALE



www.antiquepatternlibrary.org 05.2012

FREE DISTRIBUTION ONLY - NOT FOR SALE



-5-

door den schrij ver of de schriJ. fster gekozen , naannate de 
stemming is , in welkc zij zich l)cvindcn. Hct hemela-
blaauw tcekent cene ernstige stemmiug aan , in welkc 
men de zorgen dcr aarde , als het mogclijk is, vergeten 
wiL De rozeroode pen wordt gcnomcn als ecn zinne
}Jecld van de genocgcl�jke zielsgcstcltlhcid, welkc over alles, 
wat zich aan ons oog vcrtoont, cen.en helderen sluijer 
werpt. De oranje k1eur herinnert ons de bloem van 
die verw, in het Fransch souci genaamd en aan de 
bezorgdc zielsgcsteldheid van schrij ver of schrijfstcr voc· 
gendc. Eindelijk. necmt men de groene pen in de hand 

als de hoop weder in het hart begint te herleven en 
men de zorgen en verdrietelijkheden ter zij<le denkt te 

zetten. 

N og behoort hij dit cadeau eeu e  portcfeuillc of een 

foudraal van zacht roze- of cenig andcr gekleurd pa

pier, in den vorrn van ecn album, in hetwelk 12 dozijn 
dub bel gcvouwen blaadjes, van kcurig velin pnpicr, 

voor briefjes moctcn l iggen . Ieder papier is met een een· 

voudig maar smaak vol gedrukt of geschilderd randje 

vcrsierd , en bet cerste heeft daarenllovcn cen v1gnet in 
het grijs tot sieraad . 

EEN BEURSJE VAN ZILVERLINT. 

D b · ·I k. J rh ·md te ver-e grond van deze cursJes, c oor eenc ·m e < 

vaardigen ,·is Fransch merinos of wcl vlaggedoek. De stof 

· 1 k 1· t ter wederziide met met welke men ze beuaa1t,sma ·noop In ' J 
. . . . n·t rinos naait men 

een smal z1l veren rand J c mgewevcn. 1 me 
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op eeueu ko.ker -van karton, met een of ander papicr 
beplakt, nadat men in de lengte en in de .brccdte dra
den uitgetrokken en daardoor opene ruitjes gevormd hccft, 
door 10 of meer draden b. v. uit te halen en even zoo veel 
latenliggen. Ook naait men er, wanneer het a�n ccn knipje 
moet, van hoven een smal zoompje, anders een schuifje 
aan. 11et neurs1e op uc 1·u1 naa1Je11ue, 1egt men <ie twee 

uiterste eindjes op clkander , en naait die zoo er in 

vast. Verder steekt men het lint in eene rijgpen , en 

rijgt daarmede eerst in de lengte, vervolgens in de breedte, 

door alle openingen l1een ; slechts zorg dragende , d�t 
het niet draaije. Dit is dan ook. wei het eenige wat 

omtrent dit werkje in het oog te .houden is. Een kwastje 
-van dezelfde stof, maakt het sieraad van onderen nit. 

Wit merinos met wit lint en goud, doet ook. eene zccr 

goede uitwerking. 

EEN LAMPENKLEEDJE 

dat zecr eenvoudig, zeer onkosthaar en in eenen lieven 

smaak is. De stof op welke men horduurt is katoen

fluweel; die met wclke men horduurt saaijet; doch zulke 

fijne, fraaije, z�jdeachtige saaijet , dat zij hetzelfde uit

werksel Joct, als zijde, en de nuances even zeer in ecn 

smelten. Tot patroon kan men natuurlijkcr wijs neroen 

wat ID(m goedviudt; een eenvoudige rand van wijngaard

l>laden doet echter eene zeer g oede uitwerking. .Meu 
neemt hiertoe driederlci nuances van groeu; als geet-
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_,_ 
groeJJ, hruin-groen en blaauw.,.groen. Echter dient meo 
van elk wel 8 of 9 afdeelingen te hehhen , van het heele lichte af tot het donkere toe. 

Voor de franje neemt men gewone saaijet, met welke 
men tapisserie naait, in vele nuances; maakt daarvau 
eene franje op de hand ; deze moet gij niet uitlJOrstelen, 
maar uitl:ammen, met cen fijn kammetje, ter weder
zijde, zoodat al de draden los en vlossig zijn. Even 
zoo hehandelt gij de tweede , maakt en naait die nu 
aan de eerste: dezc heide franjes vervo1gens te zameu 
kammende : zoo ook, de derde , vierde en vijfde nu.ance ; 
waarna gij al de franjes nog eens goed uitkamt , · met 
oena seheFpe schaar al de oneffenheden afsnijdt, en al
zoo de franje om het tapij tje zet. 

SYBERISCHE POLS-MOFJES. 

Geen wonder, mijne vriendinnen! dat men in zulk 
een koud land, als Siberie, bedacht is , op alles wat de 

warmtestof in lie ligchamen hewaren kan; en wat zwarig

heid , indien wij daar hct cen en ander van overnemen' bet• 

welk ous waarlijk in winters, als den afgeloopenen' genoeg 

te pas kan komen, en hierloe behooren deze pols-mofjes, ge-
0 d Zii worden schilt om onder den japon of den Jas te ra�en. J 

0 • diad .en zijn zeer van allerle1 soort en stof en verw vervaar o ' · 
o 

' 

h L l . f br1iden grof of ftjo �tpoed•g gereed. Men k.an z� e"'e en o ' 

d t aal" betcbrijven., dat 
pit)l of ionchr franjea. Ik. wil eens a P 

ij · . !I aaaldeD 
. .., aij :Ust••n dat van seer 6Jne .aaa .-: op 
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met 130 steken is opgczet. Hiermcde breidt men rijkc
Jijk 3 Ned. duimen hoog, regts en avercgts in licht he

mclshl aauw ; vervolgcns ncemt men g of 6 nuances gecl 

tot bruin en brci(lt daarmcde een of andcr wcrkjc. Dit 

geeimligd zijndc, hrcidt men cr ccncn breeden rand aan 

van puntjcs, (hierna op te gcven ;) 5 puntjcs hoog is 

·volr1ocndc. Eindclijk hrcidt men daarop J1og cvcu hoog 

den eenvoudigen regtschen en averegtschen steek; dit Hnd 

wordt omgeslagen naar hinnen toe ; even als bet ho
vemte eind , waarom men dit op de hoogte, waar het 
moet omgevouwen worden, met gaatjes breidt, hetwelk, 

alzoo omgeslagen zijnde , puntjes vormt. 

Men breidt om de 3 toeren eenen draad wol er 

in, en wel op deze wijs: Neemt ecn stuk van een 

hlad watten, hecht dit aan een' spijker of zoo iets 

vast, en trekt nu al achteruit loopende eenen draad, 

zoo dik als gcwonc labcdist-wol , uit hetzelve; om trent 

op de wijze, als de haanders of touwtrekkers doen. De· 

�en draad houdt men achter het wcrk en vat om de 4 
or 5 stckeu ecn gcdccltc daarvan mede op' niet dikker 

dan dat hct even vast lwudt; dit gccft ccu luchlig ,·ocr
sci, ltctwclk. tc\'cns zccr warm is. 

De t\vcedc sourt ''an 1110fjcs, JS vccl ccnvotu.liger, 

en cigcnlijk 'Vcd warmer. 1\lcu zct op Jc naaldcn 45 

stcken op, ,·an gcwouc hon.luur-woJ, en breidt daarvan 

rcglsche en a,·crcgtschc ribbctjes van 3 stcken , zoo hoog 

men dit 'Vcrkiest. Nu maakt men franje op ecn houtjc, 

zoo als voor de lampcnUeedjcs, maar in 'VerschiJlendc 

www.antiquepatternlibrary.org 05.2012

FREE DISTRIBUTION ONLY - NOT FOR SALE



- 9 

nuances, 6, 8 of Io toeren, naait met saaijet, de eerste 
nuance , hoven aan de mof, snij dt , kamt en horstelt 
die goed uit; vervo1gt met de tweedc en dc1·de nuance 
tot zij er aile op genaaid z ij n , telkcns iederc nuance 
uitsnijdeudc, ui tkammende en uitborstelende. H iermedc 

zijn deze mofjcs gcreed, men kau zc , des begeercnde, 

ook m nuances l)rciden, doch daar de mofjes onder den 

1as of hct klecd komen, en a1lccn de fran 1· e ziu t1 • - 0 na . .tr 

is, is dit wei schier niet noodig. Bij bet opnaaijen, 

draagt men aileen zorg, het mofje niet in te trekken. 
Dit komt men veel voor , door de 8 laatste toeren regt 

te hreiden. Deze opgave is aileen voor eene dunne 

hand geschikt, voor eene dik.kere dient men wei 51 
steken te nemen. 

NOG lETS OVER HET WERKEN IN HAAR. 

Het is met deze kunst even als met iedere andere; 

zij is voor veel volmaking vatbaar, en dezel ve door drie 

verschillendc kunstcnaars ziende ]Jeocfencn , zal men wcl

ligt drie verschillendc handgrepcn zicn gebruiken. Mp1 

zou dan k walijk docn, mecneudc dat men dezc of cenigc 

andere kunst goed vcrstonJ, de gclcgenhcid tc verzui

men, nog iets meer en bcters v an dczel yc tc lccren. 

Zoo althans dacht ik cr over, toen nnJ onlangs 

Je gelegenheid werd aangebodeu , om op nieuw ecnige 

lessen in het haarwcrk te nemen , en ik aarze1de niet 

mij eeue aanmerkclijke opoffering van tijd en geld daar� 
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voor . te gettoosten. In vele opzigten kwam do m:mie1, 
o vereen met die, -wclke men mij te voren gelecrd had ' 
doch ook in menig ander opzigt, vond ik dezclvc an-

ders en beter. lk wil dan hier het resul taat van mij
ne oefeningen mededeelen. Men vcrgelijke dit, met het 

vroegcr opgegevene, oordcele en kieze. 

De ecrste bereiding, '11relke de harcn mocten ondergaan, 
is, dat zij in bosjes gebonden, gelijk afgesneden , en 

in wit zeepsop uitgewasschen worden; vervolgens wor

den, zij gekookt in wijngeest, waardoor zij zacht en huig· 

zaam worden. 

Nu neemt men eenige haren hij elkander, zoo veel, dat zij , 

nat en met een mesje uitgestreken zijnde , de breedte hehhen 

van twee Ned. strepen ; bestrijkt �eze van hoven en van on

deren met de toebereide vischlijm, en strijkt met een stukje 
i voor, dat eenigzins scherp is , h. v. met een klein 
vouwbeen , op een ander stukje ivoor , (een vierkant 

VleSJe in eene viesjes-doos h. v.) het haar glad uit, 

waama gij het tusschen de vingers doorhaalt ; dit her

haalt gij , misschien 1 o of 12 malen , telkens tegen den 

dag ziende , of er ook een haartje dwars ligt. De haren 
mogen volstrekt niet op , maar moeten nevens el

kander liggen , en toch ook weer zoo digt, dat dezelve 

wezenlijk zich aanraken , want a1s de opening tusschen 

heide, alleen door de lijm gevuld is, houdt het niet 
bij bet snijden; en van deze voorhereiding het rigten' 
too als 'men het noemt , van bet haar, hangt zoo ver

haasd veel af. Daar de lijm altijd beter in den warmeli 
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daa in den kouden staat werk.t, zet men. het Beschje.in 
een kopje warm water op een ltomfoortje. 

Een aantal zulke gerlgts haren , van omtrent een 
palm lengte , gereed hehbende , hegint men dezelve tot 
blaadjes te snijden. Daar zij echter zoo ligt wegsprin
gen, doet men wei , een servet voor zich op de tafel , 

en over den schoot te leggen, waarop de verlorene 

spoediger gevonden worden. N u neemt men het haren
lintje tusschen den duim en wijsvinger der · ijnk.erhand 1 

zoodat bet op den middelstcn vinger komt te liggen, 

k.nipt er door twee. schuine sneden, eene punt aan, zie 

Fig. I, snijdt met de meeste zorgvuldi-gheid de hockjes af, 

zoodat het een zuivcr halfrond worde , zic Fig. 2, keert het 
lintje om, dat de ronde punt op uwen middelsten vinger 

naar u toe ligt, en snijdt met eene zeer fijne en scherpe 

schaar, het blaadje, (want dit moet het worden) in de rigting 
zoo als de arsering het aanwijst, in hct schuin af. Fig. 3. 

Deze schuinte vormt gij voor het tweede hlad , wederom tot 

eene punt,  Fig. 6. vervolgens tot ee.n rond en snijdt het 

,veder af. Zoo gaat gij voort , voor ccn takje vergeet 
mij niet 3o of 4o hlaadjes te maken, waarhij gij als 

nieuwelinge wel op de helft meer rekenen moogt, voor 

degene die verongelukken. 

· Hebben de hlaadjes de eerste hewer king ondcrgaan, 

zoo neemt men ze een voor een op' met een zeer fijn 

penseel; hetwelk men eenigzins in den mond he·vochtigt' 

en legt een hlaadje Fig. 4. op het ivoortje, met de punt 

_naar : beneden. VervoJ.sens ucemt gij eeu :r.eer s�hel!p 
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· rondt met- hetzelve de hovenste ziJ'de van pennemesJe , 

bet blaadje af, en snijdt van onderen , van de linker 
naar de regterhand, het pun tje zoo ver weg, dat bet 

blaadje bijna de gedaante van een rond heeft, en 
men nergens, hoegenaamd eenige hoekig heid ontdek t, 

Fig. 5; waut hoe weinig d.it nu scbijnt, zoo is het, wanneer 
ae hloem opgemaakt is, dadelijk zigthaar. Zoo dik werf 
een hlaadje voltooid is , zoo dik werf legt men bet op 

een stuk glas , waaronder een wit papier is geplakt. 

Nu gaat men ze uitzoeken en legt vijf aan vijf hlaadjcs, 

van gelijke grootte hijeen ; dit gedaan zijnde, gaat men 

schoteltjes maken om ze op te zetten. Deze schoteltjes zijn 

van zeer fijn papier, en hehhen deze gedaante : Fig. I3. 
Het scboteltje wordt nu omgevouwen, zoodat bet op bet 

steeltje komt te leggen Fig. 14. en daarna maakt men er, 

met den kop eener speld, of wel met een stiftje, een bollig

heidje in, hetwelk bet den naam van schotel tje doet geven. 

Deze scboteltjes plakt men met de steeltjes eventjes vast op 

hct glas, daar de _hlaadjes op liggen ; hrengt in het 

midden een weinig ·-viscblijm en Iegt uwe vijf hlaadjes 

daarin' zoodat zij in het midden goed tot een komen. 

Fig. 1S. Heeft men het schotel tje te groot gemaakt , dan 

ziet men dat het er uit komt. Het was misscbien niet 

kwaad, bruin papillotten-papier hiertoe te nemen, al
thans voor aanvangers: maar anders is dit een werk l1et· 

welk geen de minste onnaauwkeurigheid duldt , en ik 
prijs de strengheid van mijne leermeesteresse , die mij 
dik werf in een blad , hctwelk ik voor zeer goed hield, 
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eene kleine onnaauwkeurigheid aanwecs, welke mij het
zel ve ter zijde deed leggen. 

Om nu bet hart in deze hloempjes tc brengen, neemt 
men zoo vele haren, dat zij de diktc van eenen grovcn 
draad hebben; maakt die met speeksel door en door nat ' 

lcgt ze op den midde1sten vinger, en snijdt ze met de 
schaar zoo fijn mogelijk-, als ·tot sto( ; hoe natter zij zijn 

hoe hcter dit gaat; strijk t ze dan op bet glas, hrengt 

er cen drupjc vischlijm op, maakt er een papje van 

en brengt met het penseel er een korreltje van , in_ bet 

hart van uwc bloem. Nu kunt gij . .  met het scbaartje 

bet scbo teltje van het steeltje snijden , en het bloe:nipje 

tot gebruik hewaren. 
Voor de blaadjes neemt men baarlintjes, maar eens 

zoo smal. De grootste worden met bet pennemes van _ 

hoven wat afgerond. Bij de kleinere hehoeft dit niet. 
Fig. 11 en 12. 

·ne roos en de rozebladeren vordercn mede eene ge-

heel andere hchandcling. De bladen voor de bloem 

zelve de (petalen) worden echter op dezelfde WlJS 

gemaakt , maar veel grooter. Tot de groene bla-

den gaat men anders te werk. Men ncemt twee 

haren-lintjes veel breeder dan voor de bloempjes' 

en snijdt die in schuine stukken, Fig. 7· Hier-

van een genoegzame voorraad hezittende, plakt men 

d I. bet met wat speeksel , een · stuk zeer dun gou v Ies 0P 
gbs; brengt in cene regte lijn , hier op de lijm en 

h c d h ar hier op. · echt stuk voor stuk , van bet a1gesnc en a 
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brengt gij eene tweede ; maar bier 
Tegen dezei streep 

d h Ceue andere rigting. Over bet 
hebben e aren 

midden brengt men 5 of 6 met gom hcstrck.ene , ha-

ren als bet aartje· hetwelk midden doorloopt, Fig. 8. 

Hiervan snijdt men nu de blaadjes, cerst puntig van 

hoven en vervolgens wat minder puntig van onderen, 

Fig. g. Deze hlaadjes moeten ook zorgvuldig met bet 

m�sje hesneden worden, Fig. 10. Men kan ook , en dit 

is missohien nog beter' bet aartje over het blad leg

gen , nadat hetzel ve gevormd is; men doet betzel ve 
dan een weinig overschieten, waardoor het tevens tot 

steeltje dienen kan. 
Wil men eenc roos vormen , zoo make men insgelijks 

cen schoteltje; doch wat grooter; snijdt vijf blaad

jes , al mede wat gtooter dan voor de vergeet mij niet, 

plakke die, een weinig over elkander schietende , op 
hetielve; snijdt vijf hlaadjes van eene . kleinere, en 
vijf van eene nog klein ere soort ; . en plakke die, nada t 

de eerste vijf gedroogd zijn , in de roos, er ten laatste 

een·:hart inhrengende. Wil men eenen k11op hewer ken, 
zoo. moet dit op het i voor geschieden. Men plakke 
een. hlaadje, hrengt er een dodje fijn geknipt haar op, 
en ,lijme vervolgens 3 of 5 hlaadjes daa�tegen. Het 
f�ne,haar, geeft de welving. aan den knop (*). 
m!...,.llk �o�t �ijne Lezeressen met de heschrijving van de citl'Oe .. ' � <tot bet� v,olije:ad> nommet uitstellan., 
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,. *I' .•es ¥¥i J. 

z. 

: � 3. 

� 4· 

4 5. 

����·�:> 6. 

7· 

x3. 14. x5. 

MODE:ijERIGTEN. 

COSTUl\lES V\tAARGENOMEN DIJ EENIGE D£R L.A..ATSTE lt.t:.P1tt:-

8Elli'T.A.TieN IN 'DE SCBOUWBURGEN TE P.AlUJS. 

I. Een Grieksch kapsel, parelsnoer door de haren en 

over hct voorhoofd; het haar· van achteren gevlochten 

als een matje, en hieruit eenige tirebouchons hangende. 

Korenaren in het haar. Een kleed van witte zijden 

stof, hijna heel gegarneerd: lijf a la Sevigne met eenen 

haak van edel gesteente, van welken cen duhbele gou

deu ketting afhing. 

�· Een kleed van witte tulle met rouleaux in satijn, 

van voren drie bouquetten, wat lager dan de knien. 

3. Een k.leed van rozerood satijn, met eene fichu 

'Van gaas , 'Van voren en achteren ove1·slaande met eenen 
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kraag, en met satijn geboord. Van onderen een hiais 

van fluweel. De mouwen van den onderarm glad, van 

hoven als eene bouffante. Een hoed van zwart fluweel. 

4· Een kleed van zwart flu'Yeel , witlc satijnen mou

wen , tour de gorge van blonde; gouden ceintuur en gesp 
en eene soort van kroon uit tot punten gevouwen lin

ten bestaande. 

5. Tusschen de plooijen van sommige mouwen zag 
men velerlei lintjes los hangende, en bij den minsten 

wind naar aile zijden zich hewegende. 

6. Eukele dames hadden het Chinesche kapsel zoo 

hoog opgebouwd , alsof men de waardij der vrouwen 

thans hij de ellenmaat berekeneu mocst. 
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