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3 oIjbatuS.
DHa taitama painaja eli toätjäri ei fuinfaan riipu 

fiitä, että ofaa painaa ufeoita märejä, maan pifemmin 

fiitä, että on felpo tpöntefiä, tarffa pitelemifesfä ja tarffa 

painettonmn taroaran pul)biSt«mife£fa ja ontoa mpöSmars 

fin tärfeätä pitää astiat ja fupit p. m. puhtaina ja fii€= 

tinä jofa märjäpffeen. Sen tärfepben muoffi, jota tama= 

ran puljbiStamifeEa ort, alan mäfyäifen teoffeni pejutta.

I. ^efeminen.
SBiHatanfaitt ja mttafufouSieit jjefemtiten.

SBiHalanfoja pestään monetta eri taroatla. konetta 

on tapana pestä fuoroatta, joCa fuitenfin painettavalle ta* 

maraHe on peräti määrin feuraanrista fpistä:

1) <Sentät)ben, että fuoroan rasmasta ja roittoisfa ole= 

maSta öljpStä fpntpp limainen, piljfamainen aine, jofa 

tarttuu lanfoitjin ja on maifea faaba eroamaan;

2) foSfa lanfa fiitä faa taipumnffen manumifeen; ja

3) fen nmo!fi, että fe estää märin painumasta ta* 

faifefti.

SoS lanfa fuitenfin on fiHä peStp, niin moibaan fitä 

pudistaa feuraamalla tamatta: fun tamara on peStp ja 

f)uuf)bottu, fieljautetaan mettä ja fefaan pannaan fjiufan 

nifun tiifiä, fefoiitien af)?eraSti, fnnneS fe täpbettifeSti li= 

foaa. ©e faapi npt olla alattaan ja laSfeuba, jolloin päällä 

olema felmä liemi faabetaan toifeen astiaan. £äSfä fet= 

mäSfä fief)umaSfa liemeSfä fotfetaan lantoja V* tuntia ja



roirutetaan fitten IjaaleaSfa roebeSfä. Sangat tulemat fiHä 

tarooin puf)taiffi, mutta taipumusta roanumifeen ei fittcn= 

Idän faa e-itetrjffi ja fiitäpd fppStä on, futen jo ennen on 

fanottu, para§ roälttää faiffea painettaroaffi aijottujen tan= 

!ojen pefemistä juomatta.

Söielä roafjingottifempaa on peitä lantoja paljaana 

fief)uroaSfa roebeSfä; fitta fen fiaan, että faifi ne Iät»te» 

mään putjtaiffi li’aeta ja raSroaSta, pataa lifa maan pa* 

Remmin fiini ja fittempä onfin juurin pula faaba taroa* 

raa pufytaaffi.

©itä mastoin pestään lantoja ja mittaista feuraa» 

matta tamatta, jo?fa on evo vibettäroä fettaifetla, jota pai* 

netaan ja fettaifetta, jota ainoastaan pestään.

1) £groin pudistettuun astiaan faabetaan 2 ofaa 

fiefiuroaa ja 1 ofa fplmää mettä, joSfa liuotetaan fjiufan 

fuutaa, fufjteettifeSti Va naulaa fuutaa 10 naulalle tamaraa. 

5EäSfä lipiäSfd pestään langat, otetaan tjlöS ja t)uul)bo= 

taan puljtaiffi fplmäsfä mebesfä.

SBiljeltpä limettd fopii fäpttää ufeampiinfin pefuifyin, 

Junaan jofa terratta panee lifäffi tjiufan fuutaa ja niin 

paljon mettä tuin pefuSfa on tutunut, ©itä moi mpöS 

fäilpttää jontun aitaa ja taafen lämmittää tarmittaesfa.

2) Sangoille ja tutouffitte, joita ei paineta, maan 

pitäifi tulla malfoifemmiffi tuin ebellifen ofotteen mutaan 

tulififaan, teljbään feuraamaSti: 3)t)td mätemään fuuta= 

lipiään tuin pttä on määrättp, fefoitetaan mät)än ebeltä= 

päin miSpattua fuopaa, jouta jälteen pefeminen tapahtuu 

famatta tamatta, mutta tamara roirutetaan fen fiaan t)aa= 

leaSfa mebesfä. £ofin faattaifi f)uuf)toa fplmättäfin me- 

bettä, mutta fitloin pitää fen tapahtua airoan oitis, taroas 

ran otteSfa roield lämpimänä, muutoin eirodt lätjbe lifa 

ja fuopa.

Sitfe pefeminen tapahtuu fiten, että langat afetetaan 

puhtaille, fileitte feppilöitte, parafyiteu fuorimattomaSta päf)*
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tinä=puu8ta. Äuuftfia ja mäntpfiä feppiä moipi mpöS 

fäpttää, funtyan maan tarfaSti fatfotaan etteuuät ole pi§* 

faifta. Sanfaa pyöritetään fäbettä fepin ympäri melfeht 

laffaamatta ja feppiä nostetaan plöä ja alaS lipeänä, jonfa 

lautta lanfa tulee paretnmaffi, mutta pubistamiSta roäfte* 

tään niin paljon fuin mafybottista, foefa lanfa fiHoin IjeU 

posti manuu. ©amaSta fppetä ei astia faa olla al)baS.

äöattljojen nmatteibett pcfcnmten.
2Banl)at maatteet, joita painetaan, maalimat tarfan 

pefun. ©nfiffifin fatfotaan tarfaSti ntinfä laatuifia lifapilf- 

fuja niisfä on. $ifis eli terroa=pilfut moitettaan 3 eli 4 

päimää ennen pefua ihralla, fuolattomatta raoitta tafji puu* 

öljyllä, jofa hierotaan fjpnrin fifään formiHa, jolloin ne 

pilfut liufeneraat.

SSanfyan raaatteen puf)taafji pefemifeffl liuotetaan 10 
naulalle roaatetta Va naulaa fuutaa, tal)i jos maate on 

f)t)urin lifaieta, 3/4 nauloa. Siinä fitä fitten pestään fur= 

rooen puufapulatta tal)i muulla fettaifetta ja roälttta fään= 

nettään fitä fäfin ja fitä pitfitetään funneS to aate on pu^= 

baS. ©itä ei faa Mtenfaan l)ieroa eifä n)cnutetta fäfillä. 

©itten furraotaan ja rcirutetaan fe roarfin tjuolettifeeti fpl* 

mäSfä mebesfä ja furmotaan puljtaaffi fatnatta tamatta fuin 

on fanottu pestesfä.

^otteimät terra a= ja pifi=pilfut fittenfään ole fabon= 

neet, niin pitää ne taas uuhestaan ^erottaman famatta 

tamatta raSmatta ja fen jälfeen peStämän fuuta4ipeesfä ja 

meneteltämän niinhän ennen on fanottu.

SBärjätpt purnut ja faalit p. m. täpS; ja puoli=mil* 

laifeS.ta eiraät aina färfi fuutatta talji fuoroaUa pefemistä. 

©enrouoffi pitää fiitä enfin tulla mafuutetuffi, jofa fytU 

poimmin tapahtuu fiten, että palanen fanfaaSta pestään 

fuutatta talji fuomatta. jottei fe fumaitfe fumpaafaan 

näistä, niin menetellään feuraaraaSti:
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$uu=aStiaan faabetaan fief)uroaa mettä ja fefaan fe* 

foitetaan niin paljon nifnn Hifiä, että fe tulee roettin fa= 

fuifeffi. ©iifyen pannaan maate, Jäännettään atjferaSti 

ympäri puhtaatta fepittä ja furraotaan fapulatta, niinfuin 

mittaifen pefuSfa on fanottu. Sitä pitfitetään y4 tuntia, 

jonfa jälteen maate otetaan ylös ja roirutetaan f>uoletti= 

feSti. ©opiipa myös, liifi=t)auteecta ytö§ otettaisfa, laSfea 

roaate puhtaalle pöybätte ta^i taubatte ja fotfea roaroroaSti 

pari fertaa tapumetta, niin lifa lähtee paremmin. ©ettais 

nen roaate, jota on pesty fuutatta talji fuoraatta, onmyöS 

rairuttamifen jäifeen pantaroa felroään liifi^auteefen ja 

fitten taaä rairutettaroa, fittä fen fautta poistetaan faiffi 

lipiän jäljetfin. SBitjeriä, falifininen ja ofa retliinietä ei= 

mät farfi fuopaa eifä fuutaa. Sflettiiniä, jofa on painettu 

aueliinitta, faattaa roaroroaifeSti pestä Ijeifotta fuuta=lipis 

ällä, jofa ei ole Ui’an lämmintä, mutta fe on paifatta mu 

rutettaroa ja ripuStettaraa futroamaan.

SöittaiSta, jofa on painettu fosfinettittä tat>i lafbyittä, 

rooi myös roaroroaSti pestä fuubatta tafyi fuoroatta ja fyiul): 

toa roifusti, mutta fyuuljtomifen jätteen ottaa fe retliini 

roärin tal)i alfaa fiuljtaa farmofinilta. SLulipunaifen roä= 

rin tafaifin faamifeffi menetellään näin: ^Buljtaaffi fuu= 

rattuun roaSfipannuun talji mnuljun astiaan, joSfa on fie= 

fjuroaa roettä, pannaan futtefin naulalle pestyä taraaraa 

3/4 luotia tinafuolaa, talji yljtäpaljon famanlaista alunaa 

fuin täytetään laffapunaifeen. ©ittenfuin tätä lientä on 

|yroin fefoitettu, pannaan roaate fefaan, roatfataan â Ee= 

raSti V4 tuntia ja l)uul)botaan fitten Ijyroin niin fe tulee 

taas fauniin punaifeifi. 3>oS menettelee fiten roaroroaSti, 

niin rooi punaista pitää fauJan fauniina.

SoS fanfaasfa on ufeampia roärejä, niinfuin punaista, 

feltaista, roiljeriäistä, retliiniä, falifitiistä j. n. e. niin me= 

netettään famatta taroatta, fittä faifitle näitte roäreitte telj= 

bään niinfuin punatfette.
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?|}unaijten ja faltfinisten mittaisten pöptäroaatetten 

fanSfa menetellään famoht.

SJJuiStutuS. $lä îero foSfaan tät)fi= talji puoli= 

mittaista peSteSfäfi, olfoon fe roärittistä talji roäritöntä, 

maan fotfe fejpuljtaaffi yltä mainitulla tamatta.

@tlftn pcfcmittcit.
©ilftn pefemifesfä maabitaan erinomaista tarffuutta 

ja roaroroaifuutta, erittäinfin maaleita roärejä peSteSfä.

SRuStia liinoja pestään tyaaleaSfa roebeefä ja niin 

paljon fuutaa, että liroe tuntun liuffaatta formisfa ja fiinä 

pestään ftlffiä funneS fe on täpbetteen puljbaS raSmaSta 

ja li’aSta. §proin raSmaifitte liinoille tarrattaan roäfyän 

mäferoämpää limettä. pefeminen tapahtuu fiten että lit= 

naa pibetään fiini faljbesta futmaSta ja faStetaan plöS ja 

alas lipiäSfä, fitten muutetaan tuimia ja fitä pitfitetään 

famatta taroatta funneS liina tulee puljtaaffi. Sffiälittä lpö= 

bään ja puristetaan fitä fäfisfä. Sopuffi fjuufybotaan 

pufytaaSfa, mieluummin lämpöifeSfä roebeSfä. SRuSfeat 

liinat pestään famatta taroatta, mutta muita roärejä peS= 

tään fitä_roaStaan lämptmäsfä roebeSfä Ijproin raiSpatutta 

filffi=faipualla. ©inifet, feltaifet ja retlitnifet liinat, jotfa 

omat roirttpneet, pannaan fplmään meteen, joljon on pantu 

fjiufan punaista alunaa, niinfuin punaista millaista peS= 

teSfä, niin että roefi maistuu etifan Ijappamalta. 9Ie faa= 

mat olla fiinä 10 minuutta ja roirutetaan fitte fyproin.

il. 'gMaiJen painaminen.
£eitto=aStiat, joita roillaifen painamifeSfa fäptetään, 

pitää mieluummin olla fuparista, fillä rautaifet pabat ja 

pannut oroat roäfjemmin fopiroia, roaiffei felroottomia, paitfi 

fentieS fanteli=ruefeaan ja mustaan. Äun mittaista paine= 

taan prifiljalla, pitää fe pantaman puSfeiljin Ijartoa^ta
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fanfaaSta efttn. faljmifäfiStä, jotta pitää oEa tilamia, että 

reäri paremmin fieljuu ulos. ^riftlja feitetään puSfiSfaan 

mebeäfä ja fe on malmilta tarraitfematta fiiroilöimiStä. 

fuitenfin pitää otta eri puSfi fettaifeHe ori finifette pri* 

ftljatte.

^Junaifta raateja.
^« n a is ta  foSftnetttlla

(1 naulalle taroaraa.)

©nfin malmistetaan aluna, jota täefä täytetään, fen* 

raamatta tamatta: Ijiufau pufybaSta tinaa futataan pie= 

nesfä rautapannuSfa ja mätetään tipottain meteen. ^i= 

puttaisfa pibetään pannua parin fyynärän pääefä fiitä 

astiasta, joSfa roefi on, jolloin tina tippuelfaan muotoa 

tuu ofyuiffi, t)ienoiffi muruiffi.

Min faabuSta futatusta tinasta otetaan alunafji */* 

luotia ja mietä 2Va luotia fieroettä, Va luotia fuolat)ap= 

poa ja 3 luotia putjbaSta mettä. 9?ämät fefoitetaan laft 

tal»i posliini aStiaSfa feuraamaSti. ©nfin faabetaan meft, 

fitten fiemefi ja miimein fuolafyappo, jonfa jälleen tina 

pannaan fefaan ja annetaan liu’eta 12 tunnin ajan.

$oS ei tat)bo itfe laittaa alunaa, faapi fen fijaSta 

fäyttää 3 luotia tinafuolaa; mutta märi ei tule fittä niin 

fauniiffi, maan enemmän ftnertämäffi.

Äun nyt tuo on tefjty, täytetään foptroa fuparifattila 

mebettä, jofa heilutetaan, fitten fuin fe on melfein fie|u= 

maa, fefoitetaan fiiljen futtefin naulalle tamaraa, pari fou* 

rallista nifun liifiä, jofa fefoitettaan t)ymin ja muutaman 

minuutin fuluttua famoin lVa luotia fiienofji furmottua 

töiinifiroeä. Mäntän tapafitueSfa ei fattila roielä faa fie* 

l)ua. Äaiffi Itifi ja lifaifuuS fuin noufee pinnalle luoti* 

taan tarfaSti pois ja fitten fefoitetaan jofa naulalle ta= 

maraa 3 luotia Ijienoffi furmottua ja tyarfi=feulatta feulot*
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tua f oktettia, 17a luotia hienonnettua ruiiniJiroeä ja 8 

luotia yllämainittua alunaa, jonfa jälfeen faiffi fefoitetaan 

tytöin fefaifin fepillä. &un liemi nyt alfaa fietjua, pan= 

«aan painettaroa taroara fefaan talji pibettään fitä fäfin, 

fittä joS fe on lanfaa, niin on pata» pujottaa fe puhtaille 

feppilöitte ja fäänneHä aljferasti, fillä roäri tulee fiten ta= 

faifemmaffi. ©aapi my ostin pujottaa paffumpi riljma royylj* 

tien läroitfe, mutta ei folmeta foroaan, jonfa jälfeen fe la3= 

fetaan fattilaan. ©e faapi nyt fieljua 2 tuntia, jotta a= 

jatta taroaraa aljferaSti fepitta fäännettään.

Sota enemmän foSfinettiä otetaan, fitä firffaammaffi 

ja fauniimmaffi tulee mäti.

Sopuffi f)uul)botaan tamara tyrnin.

SBaaleata eli pucltpunaH>ta.
(1 naulalle ianmraa.)

■DMfein fiefjuroaan »eteen pannaan pari fourattista 

ntfunliifiä ja 5 minuttia fen jälfeen 1 luoti taroattista 

alunaa. Äun Hifi on nouSfut pinnalle, fuoritaan fe pois 

uriSpilättä ja fun roeft fiten on pudistettu pannaan roie* 

läfin fefaan iy2 luotia feulottua foSftnettia, 2 luotia t)ie= 

uonnettua roiinifiroeä ja fitten 2 luotia tina=fuolaa. fiaifft 

fefoitetaan fjynrin fepillä ja fattila faa fietjua, jolloin lan= 

gat pannaan fifään ja feitetään aljferasti fäännetten IVa 

tuntia, jonfa jälfeen ne tarfaSti roirutetaan pufitaifft.

Saroara faa tällä taroatta fauniin, fini=!iul)taroan roa= 

rin, jofa on putjbasta ja fii§ erittäin fuljettaroa fuofiooit.

peippoa Eos>fincUt=punatSta.
(1 naulalle iaroama.)

painaminen tapahtuu famatta taroatta fuin fo§fineUi= 

punaifeSfafin, enfimäifeSfä ti euro o »f a, mutta fosfinetlia ei 

oteta fuin 2 luotia ja fun taroara on Herunut 2 tuntia, 

otetaan fe ylös, fattila täytetään fylmällä roebettä, joljon

2
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fefoitetaan 2 luotia parasta fr appia. 9ipt fefoitettaan t)p* 

roäSti, tamara laSfetaan uuhestaan fefaan ja tö ittään  

aljferaSti nouferoaSfa fuumuubeSfa 1/2 tuntia, mutta et 

anneta fiet»ua. Xaroara roirutetaan fitten.

Difeata farntofuni‘punat$ta.
(1 nauIaEe taroaraa.)

painetaan enfin roaalean punaifefft, niinfuin ebeEifen 

ebeEifeSfä neurooSfa on fäsfettp ja fitten fuin fen jäleStä 

on d u^ 0ttu, pannaan 2 tunniffi put)taafen roeteen.

kattila täytetään taaSfin roebeEä ja lämmitetään ja fuin 

fe on fiel)umaifittaan, fefoitetaan fefaan 2 luotia ^a)a^e 

roiSpilöitpä perfiota. kattila faapi fieljua 10 minuttia, jol

loin fe jääf)bptetään faatamalla fefaan roät)än fplmää roettä 

niin, että fief>untinen taufoaa.

SSaaleaffi painettu taroara pannaan npt fefaan ja faa 

fielpta y2 tuntia, joEoin faabaan faunista ja oifeata far= 

mofiini=roäriä.

$oS palataan tummempaa roäriä, niin otetaan 2 luo= 

tia perfiota. ©en fautta tulee roäri firffaammaffi ja l)e= 

leämmäffi.

taroara Ijuuljbotaan fitten fjproin ja ripustetaan fuiroa= 

maan roarjoifaEe paifaEe (ei miEään muotoa auringon pais= 

teefen); fuiroaeSfa fäänneEään fitä pari fertaa.

Sefo-farmofiinia.
(1 naulalle taroaraa.)

Äun taroara on peStp pufitaaffi, alunoibaan fe feu= 

raaroaEa taroaEa: fun painatrtifeen määrättp fattila on täp= 

tettp roebeEä ja alfanut fieljua, pannaan fefaan 8 luotia 

taroaEiSta alunaa ja y2 luotia roiinifiroeä. Siinnän fu= 

lattua fefoitetaan roefi Ijproin ja taroara pannaan fifään ja 

faapi fiefiua 2 tuntia, jonfa jälfeen fe otetaan plös ja an-'
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netaan jääljtpä. Xaroara patinaan puhtaalle paifatte 12 
tunniffi ja peitetään fiffi ajaffi puhtaatta TOitta=n>aatteeffa.

©itten feitetään 24 luotia tjtjroää roära=poffia enftn 

?al)beSfa roebeSfä, 1 tunti fummaSfaftn ja pitää, jollei puS= 

fta ole fäptettp, tarfaSti fiiroitöitämän niin, ettei mitään 

tiffuja mene mufana.

Äun painamifeen töhritään, niin fjuuljbotaan taroara 

pu^taaffi alunasta ja roärn=poffi liemi faabetaan roaro= 

roaSti fattilaan, ettei poljjaSfa oleroa paffu rupa tule tmt= 

fana. 9tiin pian fuin roärn=poffi=feite on lämminnpt laS= 

fetaan alunoitu ja t)uul)bottu taroara ftiljen ja fäännek 

lään afjferasti nouferoaSfa fuumuubesfa 1 tunnin ajan, 

funneS fattila alfaa roäfyin fieljua, jolloin taroara otetaan 

9I0S. <Se ei faa nimittäin fieljua. Samaraa faattaa ntjt 

faunistaa, jofa fät) laatuun feuraaroaSti: Gnfin leroite* 

tään fe Ijtjrotn pajalle, puolet roärnpoffi liemestä faabe= 

taan pois ja fattila täytetään fen fiaan roebeEä. %äsfä 

JjaaleaSfa fjauteeSfa liuotetaan 1 luoti fuutaa, jonfa jäl= 

feen fe fefoitetaan turoin ja taroara pannaan tafaifin ja 

faa olla fiinä niin fau’an afjferaSti fäännetteSfä, fuin on 

faanut halutun roäri=roail)teen. Ijaluaa taroaraa enem= 

män finerroäffi, niin pannaan Ijtufan Ufää fuutaa ja fiinä 

pibellään fitä roieläfin 1/i tuntia. Äun taroara npt on 

roalmitffi painettua, niin tjuuljbotaan fe tarfaSti ja fuiroa= 

taan, mutta ei auringon paiSteeSfa. käännettään fuiroa= 

esfa jofa toinen tunti, muutoin ei tule rtfSroäriStä.

Saffa=puttai$ta.
(1 naulalle taroaraa*)

S£ämä punaroäri on roiime aitoina melfein alistanut 

fo&finettkpunaifen pois, fittä laffapunainen on ppft)roäm= 

pää ja melfein p^tä faunista; fittä on mt)ös fe etu, ettei 

alfaliat (lipiät) fitä turmele, roaan fe pitää tulipunaifen 

roärinfä, jos fitä roaroroaSti niittä pestään.
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Safb^i eli laffaroäri, jota fätjtetään, pitää otta tjtjnjäu 

laatuista, furraottaman Ijienoffi ja feulottaman Ijienon ̂ arfu* 

feulan täroitfe. Sttuna, joSfa fe liuotetaan, te^bään feu* 

raaroatta taroatta: 4 luotia fuolaljappoa, y2 luotia fieroettä 

faabetaan lafi= eli poSliini*aStiaan ja ftiljen pannaan 1 

luoti engelSfan tinaa. Mäntän alunan feifottua rouoro!au= 

ben ajan, faabetaan ftrfaS roefi pof)ja=fafaSta ja täljäu f el* 

roääu neSteefen fefoitetaan 41/* luotia lafbpitä, jofa fefoi= 

tetaan ftiljen puuroffi puhtaalla puutifuEa. 1 luoti roettä 

lifätään fitten ja faiffi fefoitetaan litjroin ja annetaan fet= 

foa 3 ä 4 päiroää, jolloin lafbtji on roaltnista painatnifeen.

kun fe on tapat) turo a, niin täytetään fiitjen määrätty 

fattila roftbettä ja fun fe alfaa fieljtta, fefoitetaan fiiljen 

puolet liuotetusta lafbtjistä tjnnä iy 2 luotia roiinifiroeä. 

taroara pannaan fefaan ja feitetään 3/4 tuntia, jonfa pe= 

rästä fe otetaan pois ja jälettä oleroa lafbtji, iy2 luotia 

roiinifiroeä ja 1 luoti tinafuolaa talli roeteen tiputettua ti= 

naa pannaan lifäffi. taroara laSfetaan tafafin ja feite= 

tään 1 tunti, jonfa jälfeen fe otetaan 9I0S, ljuuljbotaan 

Ijtjroin ja fotfetaan faffi fertaa tapumetta. ©itä l)uuljbo= 

taan funfin fotfetnifen roälisfä ja on fitten roalmista. jottei 

fitä Ijtjroin Ijuuljbota ja fotfeta, tulee taroara farljeata ja 

epäfelroää.

Sifeafa poufo=punai§ta.
(1 naulalle taroaraa).

Saroara painetaan enfin laffapunaifeffi ebeKifett neu= 

roon ntufaan. ©ittenfuin fe on Ijtjroin fjuuljbottu ja fot= 

lettu, pannaan fe 3— 4 tumtiffi ftjlmään roeteen. 9lt)t pi= 

betään reilaSfa fattila lieljttroaa roettä, joljon roiSpilöitnäHä 

on liuotettu 3 luotia Ijtjroää perfiota. Äuu perfio on l)ty- 

roin tjljhjntjt roetetjen, laSfetaan laffapunainen taroara fe= 

faan ja annetaan fteljua y2 tuntia, jolloin fe otetaan tjlöS, 

f)uul)botaatt ja fuiroataan, ei fuitenfaan auringoSfa.



13

amarantta^unaiäta.

(1 naulalle tanmraa.)

&ätä faunista ja ppfproäiftjptenfä rouoffi fiitcttpä roä* 

riä painetaan feuraaroatta taroatta:

taroara painetaan laffapunaifeffi, mutta ennenfuin 

lafbpi pannaan fefaan, feitetään roebeSfä 3 luotia feltaista 

prifiljaa.

Äun taroara on täten painettu, ^uuf»botaan ja fotfe* 

taan fe, jonfa jälfeen 2 luotia perfiota liuotetaan puf|= 

taaSfa, fiel)uroa§fa roebeSfä ja täfiän roärifyauteefen pan= 

naan taroara ja faa fieljua fiinä V2 tuntia, jolloin fe ote» 

taan plös ja §uul)botaan uuhestaan.

&tappi'ptntai§ta

(1 naulalle iaroaraa.)

speStp taroara alunoibaan feuraaroatta taroatta: Sun 

roefi fieljuu, pannaan fefaan 71/i luotia taroattista alunaa, 

1 luoti roiinifiroeä ja 1/2 luotia tinafuolaa. kun faiffi 

tuo on liu’ennut, laSfetaan taroara fefaan ja annetaan 

fieljua 2 tuntia atjferaSti fäännetten, jonfa perästä fe ote; 

taan plöS ja annetaan jäätjtpä ja Ijuitljbotaan 12 tunnin 

päästä fen jälfeen. kattila täytetään ntjt puhtaatta roe= 

bettä ja fen Ijaateaffi lämmittpä, pannaan fefaan 16 luo= 

tia tai roäljintään 12 luotia frappia, jofa fefoitetaan f)p= 

roin, niin että fe pljtpp roeben fanSfa, jolloin taroara IaS= 

fetaan fifään ja fefoitetaan melfein laffaamatta, fittä ai= 

faa fuin roalfeata Ufätään ijljbeu tunnin ajan, jonfa jäl= 

feen fuumituS nostetaan puotesfa tunnisfa melfein fiel)u= 

mifeen faaffa, fuitenfaan faamatta fie£»ua. Äun taroara 

fittä tarooin on ollut lVa tuntia frappi=l)auteeSfa, otetaan 

fe plöS ja Ijuuljbotaan, jottoin fe on malmista. S£ämä 

roäri on ppfproäiStä.
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9>ottfo«puttai$ta frakilla.
(1 naulalle taroaraa).

painetaan enfin frappi=punaifeffi futen ebeHifeSfä on 

neuroottu ja fitten fuin tamara on l)t)roin Ijuntjbottu, pai* 

netaan fe perfiolla, feuraaroaUa tamatta: kattilattifeen fie* 

purnaa mettä pannaan 3 luotia perfiota ja fun fattila 

alfaa fieljua, pannaan fefaan frappipunainen tamara, jonfa 

jälfeen fe faa fieljua 25— 30 minuttia, jolloin fe otetaan 

plöS, fjuuljbotaan ja fuimataan, mutta ei päiroän paisteeSfa.

2lmarantta=puuai§ta f rap tila.
(1 «autatte taraaraa.)

Stlunoibaan niinfuin frappi=punainen, mutta mäti; 

IjauteeSfa feitetään 3 eli 4 luotia feltaista prifiljaa. jottei 

pusfta fäptetä, fiimilöibään tifut pois, liemi annetaan 

Ijiufan jääh tyä ja fitten pannaan lifäffi Va naulaa frap= 

pia. Säsfä menetellään tamaran fanSfa niinfuin frappt= 

punaifeSfafin. ©idä taroaUa painettu taroara painetaan 

fitte amarantta=punaifeffi 2 tuohitta perfiota putjtaasfa 

roebeSfä. 9Jleuetettään muutoin niinfuin painaeSfa ama= 

rantta-punaista lafbtjittä.

2lnelint=punat&ta.
(1 naulalle taroaraa).

kietmroaSfa mebesfä liuotetaan Va luotia anelinia. 

Näljän Ijauteefen laSfetaan taroara ja fäänneHään aljfe= 

rasti Va eli */* tuntia, jonfa jälfeen fe otetaan plöS ja 

roirutetaan. ©amaSfa ^antee^fa rooi painaa fitten 1 nau= 

lan taroaraa roaaleammaffi anelini=punaifeffi.

^onfopunaiöta fantelitla.
(1 naulalle taroaraa).

kattilaan faabetaan roettä ja fefaan pannaan 12 Iuo= 

tia l;t)wää fantelia ja 4 luotia perfiota, fitten pannaan
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taroara fifään ja annetaan liehua IVa tuntia, taroara 

otetaan fittoin ylös ja fattitaan pannaan 2 luotia Ijienoffi 

furmottua alunaa talji ys luotia tinafuolaa, jonfa perältä 

taroara taaSfin laSfetaan fefaan ja fäännettään roäri=l)au= 

teeSfa y4 tuntia, jolloin f e otetaan pois ja ljuuljbotaau 

roifuSti.

kattila täytetään nyt puhtaatta roebeffä ja fun fe on 

läljeS fietjuroaa, niin fefoitetaan fitljen 1/i luotia punaista 

anelinia, §aui)e fefoitetaan tyyTO™ ia taroara pannaan fi= 

fään ja fäännettään fiinä y4 tuntia. Otetaan ylös ja 

fjuufybotaan ja fuiroataan, ei fuitenfaan auringon paisteesfa.

SJtuSfeita nmreja.
©anteU-rtt&feafa.
(1 naulalle taroaraa.)

kattilan täytettyä puhtaalla roebeEä ja fen ruroetesfa 

fieljumaan, pannaan fefaan Va naulaa fantelia ja 3 luo* 

tia fumaffia. Samara pannaan fitten fefaan ja annetaan 

tiefjua tiemesfä iy 2 tuntia, jonfa jälfeen fe otetaan ylös 

ja faa jäähtyä. 9lyt lifätään 1 luoti roiljtrittiä ja fun fe 

on fulanut, pannaan tamara tafafin ja fäännettään tafai= 

feStt fiinä, fattilan fietjueSfa Va tuntia.

3oS mäti fittenfin olifi Iii’an roaaleata, niin otetaan 

taroara pois ja liemeen lifätään Va luotia roiljtrittiä, ta= 

mara pannaan tafafi ja annetaan fieljua y4 tuntia, jol= 

loin fe otetaan ylös ja ljuutjbotaan tjyroin.

3oS ta^botaan faaba airo an m us tan  ruSfeata 

m ä t i ä ,  niin feitetään 4 luotia ptifiljaa enneufuin fanteli 

pannaan, fittoin otetaan 4 luotia fumaffia ja tummaffi fe 

teljbään 2 luobitta roiljtrittiä.

kaf>roi=ru6fcata.
(1 naulalle taroaraa.)

kun fattila on täytetty roebellä ja fe alfaa fieljua,



lifätään Vs naulaa teltoista prifiljaa, jota feitetään fiinä 

1 tunti. Sierni ftitoilöibään fitten ja fiit»en fefoitetaan 8 
luotia fantelia ja 3 luotia fumaffia aljfetaSti hämmentäen, 

kun roäri^aube uuheltaan alfaa fieljua, pannaan tamara 

fifään ja annetaan fieljua IV2 tuntia, jolta ajalla fitäufe* 

asti fefoitetaan. Samara otetaan fitten ylös ja joi fe on 

lanfaa, niin felroiteEään fe, jonfa jälfeen fe tummennetaan 

feuraaroaSti:

Siemeen lifätään 2 luotia mif)triEiä ja fuin fe on Uu’= 

enuut, laitetaan tamara tafafin ja feitetään aljferasti fe= 

foiteEeu Vs tuntia.

3 ol 1) alut aan multempaa faf)toi=rulfeata, niin pan= 

naan mieläfin lifäffi 1 luoti roifjtrittiä ja feittämiStä pit= 

fitetään mielä y4 tuntia eli enemmänfin.

3JJ it i 11 . Samara pitää aina otettaman pois mil)tril= 

liä pantailfa, eifä laSfettaman tafafin ennenfuin fe onfu= 

lanut.

®aneli=rtt&?eata.
(1 naulalle taroaraa.)

®eben fietjumatfi fuumennettua, fefoitetaan fiiljen Vs 

naulaa feltaiSta prifiljaa ja fe faa fieljua 1 tunnin, kun 

fe on fiiroilöitty ja fattila alfaa uuhestaan liehua, lifätään 

Ijauteefen 8 luotia fantelia ja 1 luoti hienonnettua roiini= 

firoeä. Siemi fefoitetaan tjyroiu ja taroara pannaan fe= 

f aan ja annetaan fie^ua fiinä IV2 tuntia.

Soi halutaan tummempaa ja täyteläifempää faneli= 

ruSfeata, niin otetaan taroara ylös ja liemesfä fulatetaan 

Vs luotia fromi^appoiSta falia. kun fe on fulanut, tal= 

fetaan taroara tafafin, jofa nyt faa taas fieljua V2 tun= 

tia roäri=hauteesfa. —  Sämä roäri on erittäin faunilta ja 

pyfyroäiltä.

©ittenfuin faneli=ruSfeata on painettu ja ennenfuin 

fromifjappoilta falia on pantu fefaan, faattaa liemesfä

16



17

painaa f a un i s t a  haroanna=rulfeata , joi taroara las» 

fetaan liemeen ja aljferasti fdännellään ainoaltaan */4 
tuntia.

§aroanna=rue>feata.
(1 naulalle taroaraa.)

Stiefjuroaan roeteen pannaan 6 luotia feltailta prifiU 

jaa, jofa fiinä faa fieljua 3/4 tuntia, jonfa jälfeen liemi 

fiiroilöibään ja faabetaan tafafin fattilaan ja fun fe uu= 

beltaan alfaa fieljua, lifätään 2 luotia fantelia talji frap* 

pia ja 1 luoti roiinifiroeä ja fen perältä taroara, jolloin 

faiffi tyyni faa fieljua 3/4 tuntia. Dtetaan ylös ja ljuul)= 

botaan fjymälti.

Säilä taroatta rooi painaa tummempaa ja roaaleam= 

paa tjaroaunaa, aina fen mufaan joi ottaa enemmän tai 

roäljemmän roäriä fattilaan.

Soi otetaan efim. 1 luoti fantelia, niin faabaan 

feltailta tyaroannaa. 3» ! taal otetaan 3 luotia feltaista 

prifiljaa ja 2 tai 3 luotia fantelia, niin faabaan enem= 

ntän talji roäljemmän punertaroaa haroanna=roäriä. — Sa= 

roara huuljbotaan aiua tjyroin.

9luufu=ru§feata.
(1 naulalle taroaraa).

puhtaatta roebettä täytetyn fattilan ruroetelfa fielju* 

maan, pannaan fefaan Va naulaa fantelia ja 5 luotia 

perfiota, fefoitetaan tjyrain ja taroara laitetaan fefaan ja 

faa fieljua l x/a tuntia, jolloin fe on roalmilta.

3fo§ halutaan ru l fe a n  roebähtäroän f ini feen, 

niin otetaan roaan 12 luotia fantelia.

3 ol fitä taljbotaan taal enemmän punaifeen roebäh= 

täroäffi, niin fefoitetaan liemeen, fitteufuin faiffi on pai= 

nettu enfimäifellä taroatta, 1 luoti alunaa ja fun fe on 

fulanut, noltetaan fattila tuletta ja taroara pannaan ta=

3
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lajin ja fäännettään houteeSfa 10 nunnitta, jonfa jälfeen 

fe otetaan ylö?, huul)botaan Ijvjroin ja fuiroataan roarjosfa, 

SJhmaifetta aneliinitta, liuotettuna uuhtaaefo, fie^u» 

roaSfa mebesfä, rooi myöefiti painaa punertaroalfi; mutta 

fittoin ei täytetä alunaa ottenfaatt.

kitiiffa-ruSfeafa.
(1 naulalle tattaria), 

kiehumaan roeteen pannaan Va naulaa teltoista pti= 

filjaa ja feittamic-tä pitfitetään 1 tuuti, jonfa jälfeen liemi 

fiiroilöibään ja fiitjen fefoitetaan 12 luotia fantelia ja 4 

luotia peifiota, jotfa fefoitetaan haroin ja fun fattila taa§ 

alfaa fie^ua, paunaan taroara fefaan ja annetaan fieljua 

liemesfä IV2 tuntia, jolloin tämä faunia, pyfyroä roäri on 

roalmieta.

3>oS tätä roäriä halutaan punertaroammalfi, niin pati= 

naan roäti4)auteefen hiuffafen punaista aneliinta, taroara 

laitetaan tafafin ja fäännettään fiinä V< tuntia, jonfa pe; 

räStä fe otetaan ylös, huuhbotaan haroin ja fuiroataan, 

mutta ei millään ct)botta auringon paiSteesfa.

$ e l t a i f t a  raärejd.
8 ttruuna=felfai5ta.

(1 naulalle taroaraa.)

§yroin firffaaffi fuuratuSfa fattilaefa lämmitetään 

roettä ja fun fe on fiehuroaa, pannaan fefaan pari fourat= 

lista nifmt liifiä ja fefoitetaan ja 5 minuttia fen jälfeen 

1 luoti alunan. Sitä myöten fuin liifit nouferoat pin; 

nalle, tuontaan ne roiSpilättä pois, funneS faiffi on poisfa. 

$auteefen faabetaan nyt 12 luotia froerfitruunaa, jofa fiinä 

faapi fieljua hiljaa Va tuntia, jolloin fe tarfaSti fiiroilöi* 

bään pois ja liemeen pannaan 3 luotia tinafuolaa (tahi

6 luotia famanlaista alunaa, fuin täytetään fosfinettupai*
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neefen), ynnä 2 luotia roiinifiroeä. Sitten fuin faiffi on 

Ijijroin fefoitettu, pannaan taroara fefaan ja faapi jääbä 

finne fäännetteefä V2 tunniffi, jolla ajaEa liemi pibetään 

fieljuroana, roaiffa ei faa fieljua.

3o§ taljtoo faaba tummempaa feltaieta, niin faa liemi 

fiefjvta 10 minuttia, joufa jälfeen taroara otetaan glöS, 

ljuul;t>otaan Ijijroiu ja fuiroataan roarjoefa.

SCranfcfcItai&ta.
(1 naulalle taroaraa.)

Saroara painetaan eufin fitruuna=feltaifeffi, otetaan 

lauteesta ja fattila jäädytetään roät»ällä roebeEä ja lie= 

meeit pannaan 2 luotia frappia. Saroara lasfetaan ta* 

fafin ja fäftteEään fiinä V2 tuntia, joll’aifaa fuumuuä 

faa nousta fieljumifeen faaffa, roaan ei faa fieljua. 

roara otetaan ylös ja Ijm^botaan droin, jonfa jälfeen 

fe fuiroataan Ijijroin, mutta ei auringon paisteena.

S o ife lla  taroalla.

(1 nauratte taroaraa.)

Saattaapa mtjösfin ebuEifeSti painaa oranfi=feltai§ta 

famasfa liemesfä, joefa on painettu foSfinefli=punai3ta, 

jos pannaan Ijiufan lifää foSfineEia niin, että taroara tu= 

lee roaaleanpmtaifeffi. Sitten otetaan fe plöS ja liemeen 

fefoitetaan ijiufan froerfitruunaa ja Ijappoja, niinfuin pai« 

naesfa fitruuixa=feltaista, joEoiu taroara painetaan täefä 

duteeifa.

SäEä taroaEa faabaan erittäin faunista oranfiroäriä.

SSie läf in  to ifel la taroalla.

(1 naulalle taroar ia.)

8 luotia froerfitruunaa, 4 luotia alunaa, 3 luotia 

roiinifiroeä, 2 luotia tinafuolaa ja l 1/» luotia fosfineEia 

feitetään 1 tunnin ajan ja meneteEään niinfuin taroafli* 

f«Sti. Slutaa erittäin firffaan ja fauniin oranfi*roärin.



ÄuKftit fcltttiättt.
(1 naulalle taroaraa.)

painetaan niinfuin oranfia enfimäifen laman mutaan, 

mutta tätä roarten otetaan maan 1 luoti frappia.

© itttftä  raateja, 

kalifmi&ta.
(1 naulalle taroaraa.)

tyrnin puijbi^tetugfa fattilaäfa lämmitetään mettä 

ja !un fe on haaleata, fefoitetaan fiiljen 2 luotia hienon* 

nettua finit)appoi§ta falia (bläfyrabt tali), talji 3 luotia 

fali=pulroeria ja 2 luotia engeläfan riffifiappoa, jofa roa= 

roroaäti fyienona fuifyfuna, tai mietäfin paremmin pifaroit= 

tain faabetaan roeteen aljlerasti fefoittaen, jonfa jälfeen 

taroara pannaan fefaan ja faiffi fäftteEään tyyroin, fiEä 

aitaa fuin tulta lifätään funneS fattila alfaa fieljua, joU 
loin taroara otetaan ylös ja liemi jäädytetään roebeEä. 

9tyt paunaan lifäffi taroaEifeEa roaroroaifuubeEa 2Va luo= 

tia engelsfan rifliljappoa ja 3/4 luotia tinafuolaa, fitten la§= 

fetaan taroara tafafin ja fäänneEään Ijyroin, fuumuuben 

nouätesfa fieljumifeen asti, jota yEäpibetään Va tuntia. 

Samara otetaan pois fiEoin, tuli Ijäroitetään fattilan alta, 

jofa jäädytetään IjiufaEa fylmäEä roebeEä. SBäriu tum= 

mentamifeffi faabetaan fefaan TOäljän feitettä finifeStä pri= 

filjaäta, taroara pannaan tafafin ja fäänneEään Ijauteesfa 

1U tuntia. 3Jiitä muStemmaffi roäriä ladotaan, fitä enent? 

män pannaan prifilja=feitettä.

3 o£ ladotaan faaba tätä finiroäriä roarfin felroäffi, 

niin pannaan prifilja=feitteen fiaSta, liu’oitettua roioletti=ane= 

liinia mielen mutaan ja fuumuuä faa nousta fieliuma=a§* 

teefen, mutta ei faa fieljua. (Sillä taroaEa faabaan roar* 

fin l)ieno ja fiiltäroä roäri.

20
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äöaaleatnpaa faXiftnifttä.
(1 naulalle taroaraa*) 

painetaan niinfuin ebettinenfin, mutta otetaan roaan 

1 luoti punaista finitiappoista falia ja Va luotia tinafuo» 

laa, jonfa jälfeen mätiä Ijiufan firfaStetaan Riutalla roio» 

letti=aneliinin liu’offetta.

3Jlinerali=jtni§ttt.
(1 naulalle taroaraa.)

kun fattila on täytetty puhtaatta roebcllä ja fe on 

tullut fyyroin lämpöifeffi, niin pannaan fefaan 2 luotia 

alunaa, 2 luotia engelsfan riffiljappoa (pifaroittain) ja 1 
luoti roiinifiroeä ja fun aluna on liu’ennut, pannaan ta» 

roara fifään ja fefoitetaan aljferaSti, fill’aifaa fuin tulta 

lifätään Va tuntia, mutta ei niin että fattila alfaa fieljua, 

maan että Ijaube ainoastaan tulee fie|uroaffi. Sämän 

ajan fuluttua otetaan taroara ylös ja Ijauteefen fefoitetaan 

roielä 2 luotia engelsfan riffiljappoa ja Ijiufan JjyicäSti 

riffi=roiSpilöityä intifo=farmiinia. @i ole maljbottista mää» 

rätä fuinfa paljon intifo»farmiinia pitäifi ottaa, fittä fe 

riippuu fen roäferoyybeStä ja fuinfa roaaleata eli tummaa 

roäriä Ijahttaan. ©en rouoffi on parasta panna roäfjän 

ferraSfaan ja roälittä foetetta roäriä. kun intifo=farmiinia 

on pantu paraljultaifeSti, niin laSfetaan taroara taas fe» 

faan, fäännettään Ijyroin Ijauteesfa, tafaifeSti nouferoaSfa 

lämmösfä, jofa ei fuitenfaan faa foljota fieljumifeen, Va 

tunnin ajan, jonfa jälfeen fe otetaan ylös ja tyrniltään. 

^oS taljbotaan, että f in inen  roebäfjtäifi puna i fe l ta  

ja tulift ro äijän tummemmaffi, niin panuaan famaan ijau= 

teefen roäfjätt roioletti=aneliinin liu’oSta, josfa taroaraa pi» 

betään y4 tuntia, jolloin faabaan erittäin faunista roäriä.

Sftetliitti roärejä.
Stetliiniä perftolla.
(1 naulalle taroaraa.)

Säntä faunis roäri on pyfyroäistä, mutta on roiimei»
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ftrtä aitoina, ro äärin fytta, tuUnt fyrjään fyfätyfft roioletti* 

anetiinin täfyben, jofa fnitenlin antaa huonosti pyfyroää 

roäriä ja on fmtreeti tätä fefynompaa. SÖNnä puolustan fen 

rouotfi peiftotta painettua retliiuiä, fitlä fitä faattaa pestä 

fuinfa monta fertaa fyyroänfä ja tulee melfein roaan fau* 

ntimmafft jofa terratta.

kattila täytetään puhtaatta roetettä ja tuin fe on 

frarouttanut puolet fiel)uma=fuumuut eitä, itiin lifätään 5 

luotia perfiota, jofa roispilöibään tjyroin tj enoffi roetesfä. 

Samara laSfetaan nyt liemeen, fefoitettaan al}?era?ti ja 

fattila faa ruroeta fietjumaan, jota pitfitetään 3/4 tuntia.

$o3 tätä roäriä halutaan punaifemmaffi, niin pannaan 

fefaan muutama rippunen punaista oneliinia ja taroara 

laitetaan tafafin, jonfa oi; e: f a tulta imiljeunetään fattilan 

alta. Säsfä fäännettään nyt taroaraa l/4 tuntia, jolloin 

faabaan erittäin faunista, punaiieen roebäbtäroää lettiini 

roäriä. §uutybötaan fitte Ijyioiu ja annetaan fuiroaaroar* 

josfa.

©amaSfa liemesfä rooi painaa yljtä paljon roittalan» 

faa roaaleannetliiniffi. ©aabaffeett retliiuiä roebäfjtämään 

puuaifelta, faattaa punaifen aneliinin fiasta täyttää ljiuf= 

tafen Ijienonnettua alunaa ja pitää taroarata fiinä V* tuntia.

Sinifeit=tetluntä.
(1 naulalle taroaraa.)

Sätä faunista ja pyfyroäistä roäriä roarten pitää 

taroara enftn painettaman t)etmi=finifeffi fyypisfä, mutta 

ilman fyypisfä finistämistäfiu, rooi painaa fangen faunista 

finifeturetliiniä, feuraaroan yffinfertaifen taroan mittaan.

Saroara painetaan enfiu minerali=fitiifeffi ja l)iiut)bo= 

taan roarfin roifusti, fitten paunaan fe tifoon puljtaafen 

roeteen, josfa fe faa olla 2 rouorofautta, jolla ajalla faat* 

taa muuttaa putybasta roettä pari fertaa.

©en ajan perästä otetaan 5 luotia perfiota melfein
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fiefjutoaan roeteen jo ftityen pannaan taroara ja faa tyil= 

jälleen tietyltä y2 tuntia, ^uutybotaan fitten ja fuiroataan, 

roaan ei auringo?fa.

Sen mutaan fuinfa tummaa tatyi roaafeata tyalutaan, 

painetaan enfin tumman eli roaalean minerali=finifeffi.

Sietliiitiä attcltinilla ett Ijyaftntt^ftniSta.
(1 n auta lie tarocria.) 

kun fattila on täytetty putytaaEa roebeEä ja fe on 

melfein fietyumaifiEaan, pannaan fefaan 4 luotia alunaa 

ja 2 luotia floritinaa tai 3 luotia ttyonerbea (faroea) ja 

1 luoti roiinifiroeä. kun ne oroat tyyniin fulaneet, laefe* 

taan taroara fefaan ja annetaan tyiljaa fietyua 1 tunnin, 

jolloin fe otetaan ylös ja tyuutybotaan.

kattila taitetaan reilaan ja täytetään taas putytaoEa 

roebeEä painamista roarten. ©eten tultua niin tämpöi* 

feffi, että tuSfin fättä fiinä rooi pitää, pannaan fefaan roio* 

Ietti=aneliiniu liu’osta, fiinä futyteesfa fuin tatybotaan tutu» 

mempaa tai roaaleampaa, 1/3 eli V» luotia aueliinia ja 4 

luotia engelsfan riffityappoa jofa naulalle taroaraa; fe fe= 

foiteEaan tarfasti ja fitten tasfetaan taroara fefaan ja tään* 

neEään atyferasti tyauteesfa 3/4 tuntia, joEa ajaEa fuits 

muutta lifätään, maan ei faa nousta fietyumifeen. $o3 

fiEoiit roäri mieleltä on lii'art roaaleata, niin otetaan ta* 

roara pois ja enemmän aneliini4iu’oeta taotetaan lifälft; 

jo-3 tyalutaan finifempää, niin pannaan tyiufait riffityappoa 

tifää, taroara lasfetaan tafafin, roalfea tyäroitetääu fatti- 

lan alta ja taroara faa jääbä liemeen 2 tunniffi. €en 

fantta, että taroara, roalfean tyäroilettyä, jätetään liemeen 

mainituffi ajaffi, tulee roäri firffaammaffi ja roärkaine tar= 

fentmin fifään imetyffi

Saroara tyuutybotaan ja fotfetaan tyyroin ja fuiroataan 

roarjosfa.

SoEei ote matyboEista faaba floritinaa tatyi ttyoner*



bea, niin alunoibaan 6 tuohitta alunaa, mutta filloin ti 

roäri tule pyfyroäistä, eifä myösfään niin CirfaSta.

9tnetiiui=liu’oS roalmistetaan näin: SBalfoifeen laft- 

pulloon faabetaan 3 fuutiotuuma (1 jumpru) roäferoää 

priitä (polityri priitä) jofaifette tuobiKe aneliinia, fitten 

fuljetaan putto tyyroättä forfitta ja puistellaan tyyroäSti.

SPutto afetetaan nyt fattilaan ja fiityen faabetaan mettä, 

jota lämmitetään niin fuumaffi, että tuSfin fietää fättä 

fiinä pitää, jonfa otyeSfa forffia Ijiufan irroitetaan. $putto 

pibetään mebesfä 3 tuntia famaSfa lämmöSfä, eli funneS 

faiffi on liuennut, jottei faiffi aneliini fittä ajalla ole 

liu’ennut, niin faabetaan firfaS neste pois ja tyiufan enem= 

män priitä faabetaan lifäffi ja täy hellinen liu’oituS tety= 

bään famatta tamatta.

parasta on liu’oittaa ferrattaan 3 eli 5 luotia ane= 

Uinia, että aina tarroittaesfa on fettaista liu’oSta roal= 

miina. $utto, joSfa fitä fäilytetään, pitää olla tyyroin 

tufittu, ettei alfotyoli pääfe tyaitytumaan, fittä fittotn faffa= 

nntuu aneliini ja täytyy taas Uu’otettaa uubeSfa priisfä.

©inittuolettta aneliinitta.
(1 naulalle taroaraa.)

kun fattila on fietyumaifittaan, pannaan fefaan 1 luoti 

tärffelyStä, jofa fefoitetaan tyyniin ja fitten 3/4 luotia alu= 

naa ja roaatybon nouSteSfa pinnalle fuoritaan fe tarfasti, 

jonfa jälfeen lifätään l 1/* luotia riffityappoa taroattifetta 

maromaifuubetta ja tyaube fefoitetaan tyyniin. ©itien pan* 

naan tamara fifään ja annetaan tyiljaa fietyua Va tuntia, 

jolloin fe otetaan ylös ja liemeen fefoitetaan mielä l 1/» 

luotia riffityappoa, 1 luoti tyapanta alunaa ja aneliini* 

Iiu’oSta mielen mufaan, fitten pannaan tamara tafafin ja 

jätetään märi=tiemeen 1 tunniffi, jotta ajalla fe pibetään 

fietyuroana, maan ei faa fietyua.

£apan aluna malmistetaan feuraamatta taroatta: l
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naula 8 tuotta fuolatyappoa ja 4 luotia fieroettä fefoite= 

taan ja fiinä liu’oitetaan 2 luotia roiinifiroityappoa, jota 

pannaan finne roätyisfä oftSfa. kun roiinifiroi=tyappo on 

liuennut, on aluna malmista.

Säntä retliinkroäri on fangen faunista.

Saimaan ftniStä eli ftntStä aneliintUa.
(1 naulalle taroaraa.)

Särnä erittäin fauniS roäri on roarfin muutturoaista 

ja fitä ei fenrouofft foroi fetyua, roarfinfin fun punaifetta 

finityappoifetta Jätittä rooi painaa pyfyroäntpää ja fangen 

faunista finistä. 3 oS jofu fuitenfin tyaluaa painaa tällä 

roärittä, niin fe tapatytuu näin: Saroara alunoibaan niin= 

fuin E>vafintti=finife§fä ja painetaan finifen aneliinin tiu’of= 

fetta. SJlenettely ja lämmön määrä on airoan fama fuin 

tyyafintti=finifeSfäfin, mutta ainoastaan 6 luotia engelsfan 

riffityappoa.

Stneliini=liu’offeSfa on fe ero, että ftnifeen aneliiniin 

otetaan 2 fuutiotuumaa politgri-priitä ja 1 fuutiotunma 

etiffa=priitä jofa luobitte aneliinia, jonfa fautta liu'oS faapi 

tyienon, taitoaan finifen roaityteen.

§tyaftntti«ftni§tä ilman alunoimi^ta.
(1 naulalle taroaraa.)

kun fattilattinen roettä on puoliffi fietyuroaa, pannaan 

fefaan 4 luotia alunaa, 2 luotia ftooritinaa, 1 luoti uriini; 

firoi=preparatia, 4 luotia riffityappoa ja tt?ioletti=aneliinin 

liu'oSta, faman laSfun mufaan fuin on ilmoitettu tyya= 

fintti=finifeSfä alunoimatta. Samara pannaan fifään ja 

annetaan tyiljaa fietyua Va tuntia, oltua fuumuuben nouS* 

teSfa tyauteeSfa jo Va tuntia ennenfuin alfaa fietyua. 3Bal= 

fea fammutetaan fitten ja taroara faapi jääbä roäri=lie= 

«teen 2 tunniffi, jotta ajalla fitä toifinaan fefoitetaan. 

©itten tyuutybotaan taroara tyyroin. —  Sämä tyyafintti=fi=

4
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ninen ei fuitenfaan tule foSfaan niin faunista fuin fe, 

jota alunoibaan.

SBtljeriä ifiä  roärejä.
SaroaHiSta puolittui)emä.

(1 nauIaUe taroaraa.) 

kun pannu on täytetty puhtaalla mebettä ja fe aU 

faa fietyua, pannaan fefaan 20 luotia feltaista prifiljaa, 

jota feitetään 1 tunti, jolloin prifilja t̂yaube fiimilöibään ja 

fefaan pannaan 6 luotia alunaa. Sienti ei faa fietyua 

alunaa pantaisfa, to a an olla fietyuroan fuumaa. pinnalle 

noufee nyt lifaifen feltaista toaatytoa, jofa roiSpilättä tar= 

lasti fuoritaan pois, funneS maatyto on putytaan feltaista. 

9]yt pannaan fattilaan utineralia, faiffi fefoitetaan tyyniin 

ja taroara laSfetaan fefaan, jolloin liemen p!tää fietyua. 

Samaraa fäännettään atyferaSti fiinä ja faapi olla tuoSfa 

fietyumaSfa tyauteesfa iy 2 aina 2 tuntiin faaffa, jonfa pe

rästä fe otetaan ylös ja tyuutybotaan tyymin putytaaffi.

2Jtinerali, jota roityeriään märiin täytetään, laitetaan 

fiten, että fuurenmoifeen juomalafiin, lafipurffiin tai poS* 

Iiini=aStiaan faabetaan 4 luotia -Jlorbtyaufin it)itytriHi=öljyä 

eli niin futfuttua fuitferoaa riffityappoa (engelsfan ei ttU 

paa tätyän), jonfa fefaan pannaan 1 luoti tyienonnettua ja 

feulottua intifoa, alinomaa fefoittaen tifutta, jonfa jälfeen 

feoS faa fetfoa yöfauben eli 12 tuntia. 6 en ajan fulut= 

tua lifätään 2 luotia putybaSta mettä, jofa fefoitettaan tyy= 

mäSti ja annetaan feiSta 1 tunnin, jolloin fe on ro ai* 

mistä.

V2 luotia intifoa on taroattifeSti fyttäfft jofa naulalle 

tamaraa, mutta riippuupa fe myösfin fiitä, fuinfa tummaa 

märiä tyalutaan.

©amaSfa liemesfä, joSfa on painettu puolkroityeriää, 

root fitten painaa Va naulaa tamaraa roaalean mityeriäffi;



37

mutta ftHoin pitää lifätä muutama pifara mineraUa, ettet 

TOttyeriäinen tule lii’an feffatytaroaa.

SJtuStan roityettää.
(1 naulalle taroaraa.)

SftuStan r̂oityeriä pitää oifeastaan painettaman enfin 

roaalean finifefifi fyypisfä, mutta moi myös feuta aro alla 

taroatta painaa faunista ja fangen pyfyroäistä. kun fat= 

tilallinen roettä alfaa fietyua, pannaan fefaan 3/4 luotia 

fromityappoista falia, y8 luotia ©aljburgin roitytrittiä (tai 

ptytä paljon ftnifiroeä) ja %  luotia roiinifiroeä. kun faiffi 

tämä on tyyroin fefoitettu ja liu’ennut, niin laSfetaan ta= 

roara fefaan ja annetaan fietyua iy 2 tuntia, jonfa jälfeen 

fe otetaan ylös ja tyuutybotaan. kattila tytyjennetään ja 

täytetään putytaatta roebettä, joSfa feitetään Va naulaa 

feltaista prifiljaa ja y4 naulaa taroattista prifiljaa 1 tun= 

nitt ajan, jolloin roäri=liemi fiiroilöibään ja tuotyon faa* 

tuun fetroään neSteefen fefoitetaan tytufan mineralia (tetyty 

V* luobista intifoa eli 1/i puoli=roityeriäSfä määrätystä 

määrästä), jofa roiSpilöibään enfin fylmäSfä roebeSfä. %a> 

tyän laSfetaan nyt tuo alunoitu ja tyuutybottu taroara ja 

faapi fietyua 1 tunnin roäri=tyauteeSfa. roäri mielestä 

on lii’an roaaleata, otetaan taroara -ylös ja liemeen pan* 

naan ys luotia roitytrittiä, fefoitetaan tyyroin ja taroara 

laSfetaan tafafin ja annetaan uuhestaan fietyua y4 tuntia.

©iniroityertaä.
(1 naulalle taroaraa).

Samara painetaan enfin minerali=finifeffi, roaaleam= 

maffi tai tummemmaffi, riippuma fiitä miufälaista fini* 

roityeriää tatybotaan. Sitten feitetään 3 eli 4 luotia fel= 

täistä prifiljaa putytaaSfa roebeSfä ja fun fe on feitetty, 

fiiroitään liemi ja lifäffi pannaan 1 luoti alunaa, jolloin 

pinnalle nouferoa lifa fuoritaan pois, niinfuin puoli=roitye= 

riäSfä. Sätyän liemeen laSfetaan taroara ja annetaan fie=
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tyua fiinä 3/4 tuntia atyferaSti fefoitetten, jonfa jälfeen fe 

otetaan t)löS, tyuutybotaan ja fuiroataan, roaan ei autingoSfa.

Ottamatta enemmän tai roätyemmän feltaista prifiljaa, 

rooi faaba eri roaityteita finiroityeriää.

5Jlu§tta «Jareja.
(1 naulalle taroaraa).

2JiuStaa painetaan tofin monetta eri taroatta, mutta 

minä pibän tarpeettomana fertoa niitä, tatybon ainoaltaan 

efitettä gffinfertaifimman ja tarfoituffen mufaifimman taroan.

kun täyfi fattila alfaa fietyua, pannaan roeteen 1 
luoti fromityappoista falia, Va luotia finifiroea ja Va lu°5 
tia riffityappoa. £>appo faabetaan enfin roaroroaSti pifa= 

roittain tatyi tyienona fuityfuna atyferaSti fefoitetten pieneen 

määrään fylntää roettä ja fiten laimennettu tyappo faabe= 

taan fitten fattilaan.

kun fromityappoinen fali on fulanut ja fattila fie= 

tyuu, pannaan taroara fefaan ja fietyumista pitfitetään IVa 

tuntia, jolloin taroara otetaan ylös ja painetaan loputti; 

f esti feuraaroatta taroatta:

^utytaaSfa roebeSfä feitetään Va naulaa prifiljaa ja 

fen fietyuttua ys tuntia, fiiroilöibään liemi ja taroara pan= 

naan fifään ja annetaan fietyua fiinä 3/4 tuntia, jolloin fe 

on roalmista.

SoS tatybotaan fynfempää, täyteläif etupää mustaa, 

niin otetaan toifen prifiljan fefaan 4 luotia feltaista pri= 

filjaa, joten tyaluttu roaitybe faabaan.

^ a rm a ita  njätejä.
Summan tyarmaata.

(1 nauIaEe taroaraa.)

kun fattila fietyuu, pannaan fifään 2 luotia prifiljaa 

ja fuin fe on feittynyt, fiiroilöibään liemi, fitten lifätään 

4 luotia fumaffia, faiffi fefoitetaan tyyroästi ja taroara taS= 

fetaan fefaan ja annetaan fietyua tyauteesfa 1 tunti, joi;
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loin fe otetaan pois ja Herneen Hfätään iy a luotiaJroityt= 

rilliä, jonfa tin’ettna taroara pannaan tafafin ja annetaan 

fietyua Va tuntia. §uutybotaan fitten ja on malmista.

SBaalean harmaata faHeppeltHä.
(1 naulalle taroaraa.)

Äietyuroaan roeteen pannaan Va luotia fatteppeliä, jonfa 

jälfeen fe faapi ruroeta fietyumaan, jolloin taroarafin la§* 

fetaan fefaan ja faiffityyni faa fietyua 1 tunnin. Xämän 

ajan fuluttua otetaan taroara ylös ja liemeen lifätään Va 

luotia roitytrittiä. Minpian fuin fe on fulanut, laSfetaan 

taroara tafafin ja annetaan fietyua roäri=HemeSfä Va tun* 

tia, jolloin fe on malmista.

^oS tatybotaan tyarmaata roebätytämään punaifeen, niin 

pannaan fefaan muutama rippunen perfiota. 3 oS perfion 

fiaSta otetaan frappia, faabaan fauta feurauS ja roäri tu= 

lee pyfyraäifempää.

§eltnt'tyarmaata.
(1 naulalle taroaraa.)

*/4 luotia prifiljaa feitetään putytaaSfa roebeSfä, fxi= 

roilöibään ja fefaan pannaan V* luotia finifiroeä ja airoan 

tyiuffafen perfiota. Siemi fefoitetaan tyyroin ja taroara 

pannaan fefaan, fefoitettaan atyferaSti ‘/a tuntia, jotta a* 

jatta fattila pibetään ftetyuroan fuumana, roaan eitarroitfe 

fietyua, ja fittoin fe on malmista.

©en mufaan jos otetaan enemmän tai roätyemmän 

prifiljaa, faabaan tummempaa tai roaaleampaa tyelmityar= 

maata; jos lifätään perfiota, tulee roäri enemmän retliiniä.

§elmityarmaata roantyatta mustatta roärtltemellä.
(1 naulalle taroaraa.)

Siemi, joSfa on painettu mustaa roittalanfaa, on oi* 

wattista fitten painamaan tyarmaata; mutta fiinä tapauf* 

fesfa ei faa otta feltaista prifiljaa fäytetty muStaffipainaeSfa.
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6 itä täytetään tätyän tarfoituffeen feuraaroatta ta* 

roatta: Äun musta lanfa on otettu ylös, fatfotaan ettei 

liemi ole lii’au roäferoää ja taroattifeSti faapi faataa puo* 

let pois ja panna putybaSta mettä fiaan. Sätyän latmen= 

nettuun liemeen pannaan noin tyerneen fuuruinen palanen 

roitytrittiä ja muutama rippunen perfiota, fefoitetaan tyyroin 

ja taroara lasfetaan fefaan ja fäännettään atyferaSti Va 

tuntia. $o§tyalutaan faabatyarmaan = ret li iniäroäriä,  

niin pannaan tyiufau perfiota lifää roätyitellen, funneS faa; 

baan tyaluttu roäri=roaitybe.

Säilä taroatta painaa tyarmaata on fttureSti ebuttiSta, 

fittä liemesfä rooi enfin painaa puolityarmaata ja fitten 

roaalean tyarmaata mielen mufaan.

®uflaa=ty armaat a.
(1 naulalle taroaraa.)

kietyuroaan roeteen pannaan lVa luotia fumaffia, y4 
luotia fantelia, x/4 luotia frappia ja y2 luotia prifiljaa. 

@ttei tarroitfifi feittää prifiljaa, faabetaan fen päälle 10 
eli 12 fuutiotuumaa fietyuroaa roettä firoi=wabisfa tatyi 

muuSfa fettatfeSfa ja annetaan fen feista lifoamaSfa 10 

minuttia, jolloin firfaS roefi fiiroilöibään liina=rieroun lä= 

roitfe ja faabetaan fattilaan. Sitten fuin faiffi on fefoi= 

tettu, pannaan taroara fefaan ja feitetään 3/4 tuntia, joi* 

loin fe otetaan ylös ja tyerneen fofoiuen palanen roitytrit* 

liä pannaan tyauteefen, fe fefoitetaan tyyroin ja taroara 

lasfetaan tafafin, ja annetaan uuhestaan fietyua y3 tun= 

tia. Otetaan ylös ja tyuutybotaan.

m. ^nmpuftn ja liinan painaminen.
kaifenlaifet langat ja fanfaat pumpulista ja petta» 

roaSta, pitää feitettämän roebeSfä, ennenfuin niitä paine=
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taan. 9liitä feitetään lVa tuntia ja tyuutybotaan fitten roi* 

fuSti putytaasfa, fylntäsfä roebeSfä. Sitten «äännetään 

langat. 9J?utta foSfa fe ei felroottifeSti fät) laatuun pal* 

jäin fäfin, fentätyben että tangat eiroät fittoin tule ta* 

faifeffi, eiroätfä fiebä roenyttämistä, roaan taferturoat yty= 

teen, niin roaabitaan fiityen feuraaroat yffinfertaifet falut:

1 patfaS ja 1 fapula.

patfaS työylätään, tatyi roielä parempi forroataan ja 

tetybään pyöreäffi jostain foroaSta puusta, efim. pyöffi; 

puusta, roaatyteraSta, omenapuusta, pärona=puuSta tatyt 

muusta fettaifeSta, muun puutteeSfa nuoresta rauta=tam= 

mesta tatyi foirouSta. Sen fofo on feuraaroa: pituus 2 

jalfaa, pienemmästä päästä 9 tuumaa ja fuuremmaSta 13 

tuumaa ympäri mitaten; fitä paitfi pitää fuuremmaSfa 

pääSfä olla 5 tuuman pituinen, neftsfulmainen tappi, ytytä 

paffu jopa paffumpifin fuin itfe patfaS. käytettäiSfä fii= 

nitetään patfaS jofo pyStySfä olemaan pölffyyn tatyi fen 

tyuoneen fulma=tyirteen eli nurffaan, joSfa painaminen ta= 

patytuu. Sopimaan pölffyyn tyafataan uelisfufmainen reifä, 

niin fuuri, että patfaasfa oleroa tappi fen juuri täyttää, 

fun fe lyöbään reifään fiini. Syömifen pitää tapatytua 

roaroroaSti, ettei patfaS roatyingoitu lyönnistä, fittä fen pi* 

tää olla tafainen ja filoinen, muutoin tarttuu lanfa tyel= 

posti fiini ja fietynääntyy riffi puristettaisfa.

kapula forroataan myösfin tarffuubetta fileäffi ja 

pyöreäffi, 2 jalan pituifeffi ja 4 tuumaa ympärimitaten 

jofa paifaSta pitfin pituuttaan.

■Jtäitä faluja täytetään fittä taroatta, että fun lanfa 

on roäännettäroä, niin pujotetaan fe patfaafen ja fapula 

pistetään myös royytyteen. SRyt roäännetään molemmin 

fäfin ja lanfaa pibetään fiinteästi pingoitettuna, fitten 

fäännetään toifette tatyotte ja roäännetään taas niin fo= 

roaSti fuin rooibaan. Sofa fertaa fuin roäännetään ja 

fäännetään, futfutaan fierteeffi, niin että jos efim. on
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roäännetty ja {äännetty lanfaa 3 fertaa, janotaan fitä 

3:ffi fierteeffi.

SfkinaeSfa ei faa foSfaan tanfoja laSfea itfeffeen mäti; 

tyauteefen (jottei erittäin niin ole fanottu), maan ne pujotele 

laan 2 jalan pituifitte, filoifitte feppitöitte pätyfinäpuuSta tatyi 

petäjästä (pityfattomaSta), jotfa oraat taraattifen paffuifia.

Santa pitää enfin otta jaettu pasmoille ja noin 1 
naula futyunfin royytyteen eli, futen janotaan, fouran täy

teen, jota fanan partta tästä lätyin fäytetään. kaffi myyty; 

teä pujotetaan nyt jofa fepiffe, jolloin paSma=ritymat eiraäf 

faa otta lii’an lytyymiä, maan pitää otta fyttiffi tilaa paS; 

main raälittä. kouran täyteifeen lanfaa on fyttiffi ottaa

2 jalfaa pitfä paSma=rityma. Slstia, joSfa painaminen tety; 

bään, pitää fatfottaman paraiffi fuuri, että on fyllin ti; 

laa fäännettä, maan ei fuitenfaan ole lii’an fuuri. San; 

gan otteSfa tyauteesfa fäännettään fitä niin, että fe ofa, 

jofa on alatyatta tulee ylös fepitte ja fitä pitfitetään fa; 

matta taroatta määrätty aifa. keppiä nostetaan ja laS; 

fetaan jofa ferraffa ja puistetaan famatta. Sangat otetaan 

ylös ja ripustetaan patfaaHe ja astia, joSfa on painettu, 

afetetaan alle ottamaan roaStaan mitä rouotaa. Sanfaa 

roäännetään nyt ja oi’otaan feuraaroaSti: kapulaan tar; 

tutaan fatyben pään molemmilla fäfittä fiini ja ny’äistään 

äffiä puoleenfa, niin että lanfa tyyroäSti oifenee ja fuo; 

riintuu. ©iityen tarroitaan fuitenfin roätyän tyarjoituSta. 

Sanfaa roäännetään ja temmotaan funneS faiffi liifa roäri 

on roalunut pois. ©itten ripustetaan fe fuiroamaan or; 

fitte tai feppilöitte, niin otyuelta fuiit matybottista. Sanfaa 

fuiroattaeSfa temmotaan fitä, että tulifi petymeäffi.

^nnaifta roärejä.
(1 nauratte taroaraa.)

%ämä punainen roäri on fangen faunista, mutta tefo; 

roäriä ja fiiS lätyteroäiStä.
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©itä tetybään feuraaroatta taroalla: kun taroara on 

feitetty ja tyuutybottu ja, jos fe on lanfaa, roäännetty, niin 

painetaan fe enfin tumman feltaifeffi orleanaUa, feuraa; 

ro alla taroalla: 1% luotia orleanaa tyafataan eli jautyetaan 

rauta;tyutymariSfa puhtaalla roebellä ja faabetaan fitten 

painamifeen ai’otun roeben fefaan, joi)on lifäffi pannaan

3 luotia fuutaa ja fofo feoS feitetään 1/2 tuntia, jonfa jäi; 

feen taroara pannaan fefaan ja fäänneHään fiinä 1 tunti.

Sämän ajan tututtua, otetaan fe ylös, roäännetään 

ja pannaan fumaffi=alunaan, roalmistettu 8 tuohista fu; 

maffia, jofa on fietyunut V* tuntia ja faanut felroitä, joi* 

loin firfaS potyja;ruroaSta eritteen faabettu ofa täytetään. 

©umaffuatunaSfa faa taroara otta 12 tuntia, jonfa jälfeen 

fe taas otetaan ulos ja roäännetään. ©itten rytybytään 

roarfinaifeen alunoimifeen, jota roarten malmistetaan aluna, 

niinfuin feuraa. £afi=astiaan tai poSliinrmaljaan faabe= 

taan 8 luotia fuolatyappoa ja 1 luoti fieroettä, fitten pan; 

naan fefaan 1 luoti tyyroää engelsfan tinaa, jonfa liuettua 

aluna on roalmiSta. 3 oS tämä temppu tetybään lafipul; 

loSfa, niin fitä ei faa tuffia, fittä fittoin fepafatytuuriffi; 

paratyiten fe fäy laatuun aroonaifesfa aStiaSfa. SfialmiS 

aluna fitä to aS taan fäilytetään puttoSfa.

kun taroara on alunoitaroa, faabetaan fiityen tarpeet; 

tinen roefi puu=aStiaan, fuitenfaan ei oteta enemmän fuin 

tarpeellifeffi nätybään, fittä tätyän tarfoituffeen on roätyäi; 

nen tyaube parempi. Xätyän roeteen pannaan nyt fefoitel; 

Ien alunasta, funneS roefi tulee niin tyappatnaffi, että fitä 

ntaiStaeSfa fuu;natyfa tulistuu (ei ole roaarattista ottaa 

fitä fuutyun, funtyan roaan ei niele) ja tuntuu roäferoim; 

mältä etiffa;priiltä, jolloin aluna on paraaSfa rooimaSfa. 

Samara pannaan nyt fefaan ja fäännettään fiinä atyferaSti 

V» tuntia ja roäännetään fitte 4 fierrettä.

SUunointifen jälfeen tapatytuu painaminen näin: 24 luo; 

tia roernpoffia feitetään päiroää ennen faffi fertaa puty;
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taaSfa roebeSfä ja jofa feiton jälfeen faabetaan felroä rtê t« 

putytaafen astiaan, jofa fitten faa feifoa.

©nnenfnin tätä roärMientä täytetään, faabetaan tar= 

faSti ja taitaroaSti firfaS ofa f afasia eritteen ja täytetään 

fylmiltään tatyi forfeintaan maibon lämpöifenä. Suotyon 

firffaafen lieroeen laitetaan nyt taroara ja fäännettään 

fiinä atyferaSti 2 tuntia, jonfa jälfeen fe roäännetään 5 

fierrettä, niin foroasti fuin rooibaan, mutta ei tyuutybota. 

temmotaan fitten ja ripustetaan ohuelta fuiroamaan roar; 

joon, roaan ei mitenfään auringon paiSteefen.

SBaaleamntafft punaifeffi otetaan Vs nautaa roern--pof= 

fic, mutta tummemmaffi 1 naula.

S tuS fe ifa  tt»ärejä.

Dtfeata roSfeata.
(1 naulalle taroaraa.)

Sämä roäri anfaitfee fiitoSta, fittä fe fietää pefemiStä 

ja roaStuStaa itmanfin roaifutusta. äSalmiStetaan näin: 

putytaaSfa roebeSfä feitetään 10 luotia fatefuuta ja fun fe 

on täybettifesti liu’ennut, ettei mitään tunnu potyjaSfa, 

pannaan taroara fefaan ja jätetään fiityen 12 tunniffi, jonfa 

jälfeen fe otetaan ylös ja roäännetään 3 fierrettä ja alu= 

noibaan fitten. 2lluna tetybään feuraaroatta taroatta: 3 

luotia fieroettä faabetaan tilamaan laft= tai poSliini=aSti= 

aan ja fiityen pubotetaan muutamia roautyoja fenfä=nauloja 

eli tyeroosfengän palafia. Äaafua, jota fiinä fyntyy ja 

noufee ilmaan, tulee roaroa tyengittämästä fifäänfä, fittä 

fe on roatyingottista, jonfa rouoffi onfin paras tetybä fofo 

temppu ulfona. kun fieroeben fietyuminen taufoaa, on a* 

luna malmista, kaiffi rauta ei faa otta fittoin liu’ennut, 

merfiffi että fieroefi on fylläStetty. Stluna faabetaan nyt 

fylmään roeteen, fefoitetaan tyyroin ja tätyän lasfetaan ta= 

roara ja fäännettään atyferaSti 1 tunnin ajan, jonfa jäi*



fecn fe otetaan ylös ja roäännetään 4 fierrettä. Sitten 

linkitetään l 3/4 luotia fromityappoiSta falia ja l 3/4 luotia 

fuutaa fietyuroaSfa mebesfä, jotjort tamara p aitalla laSfe; 

taan ja fäännettään fiinä Va tuntia ja otetaan fitten ylös 

ja roäännetään 3 fierrettä. Samaran otteSfa Itotnityatt; 

teeSfa, faabetaan fatefuu;lietni fattilaan ja fuumeunetaan 

funneS alfaa fietyua. Samara pannaan nyt tätyän fuu= 

utaan tyauteefen ja fäännettään fiinä atyferaSti 1 tunnin 

ajan ja roäännetään fitte 3 fierrettä ja pannaan taas fittä 

roälin fietyumaffi fuumennettuun fromHienteen, josfa fe 

faapi otta x/a tuntia, jolloin fe tyuutybotaan ja on roal; 

mistä. ©äännetään fitten ja fuiroataan. @i ote roaaral; 

lista, roaiffa tätä roäriä fuiroataan auringon paiSteeSfafin.

9lauta=alunatt fiaSta rooi liu’ottaa 6 tuotta @aljbur= 

gin roitytrittiä roätyäsfä määräsfä lämmintä roettä, jofa 

faabetaan fylmään roeteen ja fäytetään niinfuin rauta; 

aluna. 3JiyöS 8 luotia taroaffista roitytrittiä rooibaan fäyt; 

tää, mutta fittä ei roäri tule foSfaan faunista ja pyfy; 

mäistä.

SoS otetaan roätyemntän rautamunaa tai roitytrittiä, 

niin tulee roäri roaalean ruSfeata; enemmän otettaisfa 

tulee f e tumman ruSfeata.

painettua muutaman ferran tätä roäriä, tottuu pian 

fen oifeaan fäyttämifeen.

Saroatti§ta= eli tefo=ru6feata.
(1 naulalle taroaraa.)

Sämä roäri on tofin faunista ja tyelppoa painaa ja 

tulee tyetpommaffifin fuin ebeHinen, ei myöSfään ole ro ai; 

feata fittä painaa roaaleampia ja tummempia roäriroaity; 

teitä; mutta fuitenfaan ei fitä faata puolustaa, fittä fe ei 

ote pyfyroäinen ja roaalenee pestesfä.

7 luotia fatefuuta, V luotia prifiljaa, IV4 luotia fini; 

firoeä ja IVa luotia alunaa pannaan putytaafen roeteen ja
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feitetään fiinä 3/4 tuntia, jonfa jälfeen fe futataan. Saijan 

felroään tyauteefen lasfetaan taroara ja jätetään fiityen 13 

tunniffi, jolloin fe otetaan ylös ja roäännetään 3 fierrettä. 

kietyuroaSfa roebeSfä liu’oitetaan fitten l 3/4 luotia fromi= 

tyappotSta falia ja l 3/4 luotia fuutaa fefoittelentatta ja 

täsfä liemesfä fäännettään taroara Va tuntia ja roäänne= 

tään fiite 3 fierrettä.

Sillä roälin lämmitetään fatefuu=tyaube puoli=fietyu= 

roaffi, jolloin taroara fiityen lasfetaan ja fäännettään 1 

tunti ja roäännetään fitten 3 fierrettä.

kromi=liemi lämmitetään fitt’aifaa ja lanfaa' fäännel* 

lään taas fiinä Va tuntia, jonfa jälfeen fe tyuutybotaan ja 

roäännetään tyyroin ja on fiUoin malmista, fuiroataan fitten.

kaneli--ru6feata.
(1 naulalle taroaraa.)

Sätä faunista roäriä faabaan näin: fietyuroaan roe= 

teen pannaan 10 luotia fatefuuta, 1 luoti alunaa ja luoti 

finifiroeä. Saapi fietyua funneS fatefuu on liuennut, jol= 

loin taroara pannaan fifään ja jätetään fiityen 12 tunniffi, 

jonfa jälfeen fe otetaan ylös ja roäännetään 3 fierrettä. 

Sitten liu’oitetaan l 3/4 luotia fromityappoista falia fie= 

tyuroaSfa roebeSfä ja fiinä pibettään taroaraa; jonfa jälfeen 

fe roäännetään ja roiebään taas fatefuu=tyauteefen, jonfa 

ftttoin tulee otta fietyuroaa. Siinä fäännettään fitä nyt

1 tunti, roäännetään ja pannaan tafafin fromityauteefen, 

josfa fitä nyt fäännettään Va tuntia. Sitten taas fatefuu= 

liemeen ja roieläfin roiimeifen ferran fromityauteefen. Sen 

jälfeen tyuutybotaan taroara ja roäännetään ja fuiroataan. 

Sietää auringon paiSteeSfa fuiroaamista.

QoS tatybotaan fen roätyemmin roebätytämään feltai* 

felta, niin ei oteta alunaa eifä finifiroeä ottenfaan.

3oS tyalutaan erittäin fynffää faneli=roäriä, niin fäy= 

tetään painettu taroara orleana=tyauteeSfa.
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§aroanna=ru5feata.
(1 naulalle taroaraa.)

ÄietyuroaSfa roebeSfä linkitetään 2 luotia fatefuuta, 

jonfa jälfeen taroara pannaan fefaan ja annetaan otta fiinä 

6 tuntia eli roielä parempi 12 tuntia, jolloin fe roäänne= 

tään ja lasfetaan melfein fietyuroaan roeteen, jo Sf a on tiu’= 

oitettu 1 luoti fromityappoista falia. Säsfä fitä pibetään 

atyferaSti fäännetten x/a tuntia, roäännetään ja pannaan 

tafafin fatefuu=tyauteefen, jonfa filloin tulee olla tyyroin 

lämmintä ja josfa fitä fäännettään 1 tunti, roäännetään 

nyt ja muutetaan taas fromi=liemeen Va tunniffi, jolloin 

taroara uuhestaan roäännetään ja on malmista.

SoS tatybotaan tummempaa roäriä, niin otetaan 3 

luotia fatefuuta ja lVs luotia fromityappoiSta falia.

9tufn=ru6feata.

(1 naulalle taroaraa.)

painetaan niinfuin faneli=rusfea, mutta fäytetään roaan

2 fertaa fatefuu=tyauteeSfa ja 2 fertaa fromityauteeSfa, jonfa 

jälfeen fe roäännetään ja fitten fäännettään fiiroilöibySfä 

feitteeSfä 8 luobista prifiljaa. SEärnä tyaube pitää otta 

tyaaleata ja taroaraa pibetään fiinä 7* tuntia, atyferaSti 

fefoittaen. ©itten pibetään fitä famasfa alunaSfa, jota 

fäytetään punaista painaeSfa, Va tuntia, roäännetään fit= 

ten tyyroin tarfasti ja lasfetaan fylmään prifilja t̂yauteefen, 

tetyty feittämättä 8 luobista prifiljaa, jofa on fiiroilöitty ja 

faanut jäätytyä. Saroara faa otta täSfä liemesfä Va tun= 

tia, tyuutybotaan ja roäännetään fitten tyyroin. SoS tyalu= 

taan faunista puna=ruSfeata, niin otetaan roernpoffia pri= 

ftljan fiaSta, feuraaroaffi tyauteeffi.

SoS tatybotaan roäriä luumu=rusfeaffi ruufu=ruSfean 

fiaSta, niin otetaan roiimeifeffi tyauteeffi x/a nautaa prifil= 

jaa, fiinä määrättyjen 8 luobin fiaSta. Sämä roäri ei faa 

fuiroaa auringon paiSteeSfa.
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$ e l t a i f i a  roärejä* 
©itruuna^ettaiSta.

(1 naulalle taroaraa.)

$painaeSfa tätä roäriä roaabitaan juurta tarffuutta. 

6V2 luotia tyopeati letytiä (ftlroerf Iittiä) ja IV2 luotia It)tjjt}= 

foferia feitetään ytybeSfä P /2 tuntia putytaaSfa roebeSfä, 

jota fetoitettaan ja fun aluna on malmista, pannaan ta= 

mara fiityen. Sttunaa ei tetybä enemmän, fuin juuri pa= 

raiffi tarroitaan taroaran fiityen matytumifeffi, jonfa muoffi 

tamara puristetaan ja pibetään alunan alla 4:lä eli 6:la 

poiffi=puutta, joiben päälle pannaan firoi painoffi; fittä ta= 

maraa ei faa fotyota ytytään pinnan yläpuolelle, joSfa ta= 

pauffeSfa roäri tulee epätafaista. Samara annetaan olla 

12 tuntia tääfä alunaSfa ja otetaan fitten ylös, roäänne= 

tään ja pannaan tyaaleaan meteen, jotyon on fefoitettu 3 

luotia fammuttamatointa falffia. 3oS ei fattuifi olemaan 

fammuttamatointa, niin otetaan 5 luotia f ammutettua falf= 

fia. kalffi fefoitetaan tyymäSti, tamara paunaan fefaan 

ja fäännettään atyferaSti y2 tuntia, jolloin fe otetaan pois 

falffi=roebeStä, tyuutybotaan ja roäännetään tyyroin putytaaffi. 

9iyt liu'oitetaan 3V2 luotia fromia roätyäSfä fietyuroaSfa 

roebeSfä ja Uu’oS faabetaan fylmään roeteen. Sätyän lie= 

meen fefoitetaan nyt roaroroaSti ja roätyitetten, atyferaSti 

tyämmentäen, 3 luotia riffityappoa, jonfa tetytyä taroara 

pannaan fefaan ja fäännetään ja puistellaan fuffelaSti 

tyauteeSfa, fittä taroatta pitfitetään menettelyä 15— 20 mi= 

nuttia, jolloin taroara otetaan ylös, tyuutybotaan roarfin 

tarfasti ja roäännetään 5 eli 6 fierrettä, temmotaan ja ri= 

puStetaan tafaifesti ja taitaroaSti äffiä fuiroamaan.

Säilä taroalla painettu taroara rooittaa faiffi muut 

taroat ja taroara tulee petymoista ja faunista, mutta roar» 

fin tärfeätä täsfä työSfä on, että fäytetään tyyroin putybis* 

tettuja astioita.
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Eranfi«feltat§ta.
(1 naulaEe taroaraa.)

Samara painetaan enfin fitrnuna=fettaifcffi, ebettifen 

neuroon mufaan ja fun fe otetaan fromi=tyauteeSta roään= 

netään fitä 3 fierrettä, mutta ei tyuutybota.

SilFaifaa fietyautetaan mettä, joEjort fefoitetaan 3 luo= 

tia fammuttamatointa falffia. Sätyän fietyutoaan lipiään 

lasfetaan nyt tamara, pibetään fiinä ja fäännetään 4fer= 

taa ja puistetaan tyyroin. Sitten otetaan fe oitis ylös 

ja tyuutybotaan famasfa fitmänräpäyffeSfä tyyroin tarfasti 

fylmäsfä roebeSfä, jonfa jälfeen fe roäännetään tyyroin ja 

fuiroataan. Sietää auringon paisteesfa fuiroattamiSta.

0 i n i f i ä  roärejcu

Sifeata finiötä fylmällä intifo=fyypiKä.
painaa finistä fyypisfä roaatii erityifet laitoffet, 

jonfa otyeSfa fe on tallista; mutta että firja tulifi täybel= 

lifemmäffi, annetaan täsfä fertomus fiitäfin taroasta fille, 

jofa ei arastele fylmän fyypin fatteutta, joSfa itfe rooi 

painaa oifeata finistä.

SämpöifeSfä fyypisfä rooi painaa fefä millaista että 

pumpulia, mutta fe ei anfaitfe täsfä felitettää, fiHä fyyp= 

piä ei rooi fufaan tyoitaa, jofa ei ole täybettifeSti taitaroa 

ja jolla ei ole monirouotista fofemusta tetybaS=painamifeSfa. 

äöaan ennenfuin fylmä fyyppi, oifean finifen painamista 

roarten pumpulille, felitetään lifemmin, on enfin tetytäroä 

tili intifon jautyamifesta.

@i juuri mieluifaSti faata ottaa roätyempää fuin 1 

naulaa intifoa, jofa maffaa noin 10 a 12 marffaa naula, 

jos fe on tyyroää. Sntifo muferretaan enfin roaroroaSti 

fuuremmaSfa tyuutymarisfa tai rauta=pabaSfa, josta jalat 

on otettu pois. Sellaista pataa fanotaan jautyimeffi.
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kun intifo on muferrettu, faabetaan tyiufan fietyuroaa 

mettä fen päälle ja annetaan feista 1 tunnin, jonfa jäl

feen fe furrootaan roebeSfä, niin tyienoffi fuin matybottista. 

Sauliin afetetaan fitten 3 matalan puupalifan päälle, jotfa 

oroat 3 tuumaa pitfiä, 2 teroeitä ja IVa forfeita ja jotfa 

afetetaan folmifulmaan, niin että potyja tulee olemaan roa= 

paana ja ei pääfe foSfemaan pöytään, jolla jautyin feifoo. 

iffiieläfin tarraltaan faffi pientä feppiä, niin pitfiä, että 

plettyroat jautyimen reunain yli. etäistä otetaan yffi fum= 

paanfin fäteen ja folfutellaan f»iljaa jautyimen yläreunaan, 

jolloin paffumpi intifo majoaa potyjaan. koputtamista 

pitfitetään x/3 tuntia, jolloin intifo taraallifeSti on laSfeu= 

nut, ja firfaS roefi faabetaan putytaafen ja timiifen pönt= 

töön. ©en tetytyä pannaan faffi 6:naulaista fanuuuan 

fuutaa jautyimeen intifon päälle. Sautyinta tyeitutellaan ja 

liifutellaan nyt molemmilla fäfiUä, niin että fuulat roieri* 

eleraät fiinä ympäri ja jautyaraat fiten intifon tyienoffi. 

kun fittä taroatta on tetyty työtä yffi tunti, faabetaan noin

2 fannua roettä jautyimeen, fuulat tyuutybotaan ja folfut= 

taminen jautyimen laitoityin uubistetaan. Sautyamista pit= 

fitetään taas uuhen ferran eli niinfau’an fuin intifo on 

täybettifesti tyienoa. ©illoin tyuutybotaan jautyin ja fuulat 

tarfasti ja faiffi faabetaan pönttöön. Sautyettu intifo fe= 

foitetaan tyyroin ja fefaan pannaan 472 nautaa fammutta= 

matonta, tyyroin poltettua falffia palaifina, jolloin roefi at* 

faa fietyua. parempi on lämmittää jautyettu intifo fuu= 

resfa rautapabasfa tatyi fattilaSfa ja panna faiffi roasta 

fitten fuin intifo on tyyroin lämmintä.

kuin fe on feifonut 1 tunnin, niin futataan 4x/2 nau= 

laa roitytrittä roätyäSfä määräSfä fietyuroaa roettä jafefaa= 

betaan intifon fefaan ja fefoitetaan fen fanSfa tyyroin, 

jonfa jälfeen faiffi tyyni faapi feista 1 rouorofauben, jot= 

loin aine on faanut fettaifen roityeriän roärin ja faunia 

muStan^finerroä roaatyto on nouSfut pinnalle.



41

3tfe tyyppi, jonfa nyt tulee olla roalmiS, tetybään lu* 

jaSta tatnmi=agtiaSta rautaroanteiEa. paras tätyän tar» 

foituffeen on roiinitynnöri, jonfa tapin reifä tufitaan ja 

josta toinen potyja otetaan pois. ©en pitää oEa 4 jal= 

faa forfean ja 2 jalfaa läpimitaten. tyypin tulee oEa 

27a jalfaa potyjasta läpimitaten.

Sämä astia faabetaan nyt melfein täyteen putybaSta 

mettä ja fitten faabetaan taitaroaSti puolet intifo-määräStä 

fefaan, jonfa jälfeen faiffi tarfasti fefoitetaan niin futfu= 

tuEa laroanteeEa, jofa on tetyty taroaEifen tyiilifoufun ta= 

paan, mutta on pienempi, ©ittenfuin tyyppi on tyyroin 

fefoitettu, annetaan fen feista alaEaan 3 tuntia, joEoin 

paffumpi aine on laSfeunut potyjaan ja tyyppi on felroä.

painaminen tapatytuu fitten feuraaroaEa taroaEa. £>* 

tamme efiui. pumpuli=lanfaa, jota rooi painaa 2% punttia 

roaalean fiuifeffi eli IV2— 2 punttia puoltfinifeffi.

Sangat pitää oEa tyyroin temmottuja ennenfuin pai» 

namifeen rytybytään. 9tyt otetaan fouran täyfi ja pan= 

naan fepiEe, fe roiebään tyyppiin ja feppiä tyeiluteEaan 

fiinä ytybeltä laihalta toifeEe, fitten fäännetään langat ja 

meneteEään taas famalla taroaEa. $ofa fääntämistä fut* 

futaan roaityboffi. Setytyä 6 nmtytoa, roäännetään lantoja 

fäfin tyypin ylt, jonfa jälfeen niitä roäännetään patfaaEa 

ja temmotaan tyyroin. ©iffoin afetetaan astia aEe, otta* 

maan roaStaan mitä roaluu. ©iEä taroaEa tetybään fai= 

feEe langaEe, jota ai’otaan painaa, funneS faiffi on fäy* 

nyt terran fyypisfä.

(SbeEifet royytybet faaroat aina riippua patfaaEa fen 

aitaa fuin toifia pibetään fyypisfä. 15—20 naulaan asti 

rooibaan täyttää fyypisfä jofa fefoituffeEa (niin futfutaan 

fitä aitaa fuin fyypisfä tetybään työtä jofa ferta fuin fitä 

fefoitetaan.) kun faiffi on täytetty läroitfe, mitä fiEä fer= 

raEa tatybotaan painaa, niin fefoitetaan tyyppi taas la* 

roanteeEa. 3 tai 4 tunnin fuluttua on fe taaSfin laSfetu
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nut ja nyt rooibaan atfaa uuhestaan fantoitta langoitta, 

©ittä taroalla pitfitetään, fefoituS fefoituffelta, funneS tanfa 

on faanut tyalutun roärin.

Sanfain otteSfa puoli=roatmiita, rooibaan tifätä jäännös 

intifo=ntääräStä.

3oS tyyppi fefoittaeSfa näyttää feltaifen roityeriältä 

niin ei ole tyyroä, fittä fen pitää otta airoan feltainen. 

Suon roian poiStamifeffi tiu’oitetaan 2 eli 3 naulaa ioityt= 

rilliä tyiufaefa fietyuroaSfa roebeSfä ja liu'oS faabetaan f'yyp= 

piin ja fefoitetaan fiyroin.

kun tyyppi tulee roantyaffi ja tyeifoffi, niin ei fe fel= 

roiä niin pian ja fittoin ei faa fiinä painaa enemmän fuin 2 

fefoituSta päiroäSfä, nimittäin toinen aamutta toinen illalla.

kun intifon roäri on loppunut, faabetaan firfaS neste 

toifeen ftturempaan astiaan ja paffu potyjafaffa faabetaan 

pois. 5Ryt pannaan uufi panos, jolloin firiaSta ofaafäy* 

tetään roeben fiaSta, tyyppiä fefottaesfa.

koetettaffeen jos langat oroat ottaneet tyalutun roärin, 

otetaan muutamia lantoja ja pibetään putytaan roeben pin= 

nan alla; niin mustatta fuin roäri fittoin näyttää, niin 

muStaffi tulee lanfa fuiroaeSfaan.

kun langat oroat roalmiiffi painetut, pudistetaan ne, 

jofa tapahtuu feuraaroaSti. 2lstiaan, jofa on fyttiffi fuuri 

tätyän tarpeefen, faabetaan putybaSta roettä, jotyon lifätään 

niin paljon riffityappoa, että fe fefoitettua maistuu roäfe* 

roältä etifalta. SaroattifeSti lasfetaan 1 nauta tyappoa 

jofa lanfa=puntitte.

Sätyän tyappameen roeteen lasfetaan nyt tangat ja 

Jäännettään fiinä y4 tuntia, jonfa jälfeen ne otetaan ylös 

ja annetaan maina 5 minuuttia ja tyuutybotaan tyyroin. 

Sitten ripustetaan ne otyuelta fuiroamaan.

■Utu i St. 28älttääffeen intifon jautyamiSta, rooifi fitä 

furrooa tyyroin ja fitten feutoa tarfasti tyienon tyarfu=feuian 

läroitfe. ©itä tapaa ei ole fuitenfaan roielä foeteltn.
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Uuft tapa painaa fefö millaista että pumpulia 
ftnifeJft inttfotta ilman fyyppiä.

ÄattitaSfa lämmitetään 6 naulaa fyöpä=tiroettä tätyeS 

fieljumifeen asti, eli tarfemmin 75° ©elfiuSta, fitten pan* 

n aan fefaan 2 luotia tyienoffi jauhettua ja feulottua inti* 

foa ja IV2 naulaa Ijienoifft firuiffi leifeltyjä, tai mielä 

paremmin farfeaEa raaStinraubatta reroittyjä nauriita, joi» 

loin fattilaa roätyitetten fuumennetaan, funneS alfaa tyitjaa 

fietyua.

.^ntifo liufenee ja roefi faapi intifo=fyypilte tamallifen 

fettatytaroan märin. ©efoitetaan nyt fietyumatta roebettä, 

jonfa jälfeen fattila tarfasti peitetään, ettei ilma pääfe 

meteen, fitten fun nauriit oraat plöS otetut. SBäri faa 

fitten jäätytyä niin paljon, että moi taroaraa fäfin pi* 

beUä.

Söittatangat, joita painetaan, pitää ebeltäpäin otta 

tyyroin pestyt ja liotetut lämpimänä roebeSfä; ne laSfe* 

taan nyt tyauteefen ja fatfotaan tarfasti, että tulemat oi* 

fein liemen pinnan alle, niin ettei ilma niityin pääfe, fittä 

fittoin tulee roäri epätafaista. puolen tunnin tututtua 

jäätybytetään ja lasfetaan fefaan uuhestaan, funneS tulee 

niin tummaffi fuin tyalutaan.

SOtinun lastuni mutaan pitäifi rooiba painaa 3 nau* 

taa roittatanfaa 2 luobitta intifoa, jos fe on tyyroää.

^ibettäföön tarfasti tyuolta fiitä, ettei roäri=tyaube ole 

tii’an fuuri; fittä jos painamifen pitää onnistuman, niin 

täytyy otta perin tarffa ja roaroroainen.

SäSfä fäytettäroä f y ö p ä=l tro e roalmistetaan feuraa* 

roatta taroatta:

Va naul. potaSfaa, Va naut. fammuttamatointa falf* 

fia ja 6 naulaa (1 fannu) roettä fefoitetaan ja annetaan 

feista 1 rouorofauft 25 asteen tämpimäSfä, jolloin felroä 

roefi faabetaan potyja*fafaSta eritteen.
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ÄaliftniStä.
(1 naulalle taroaraa.)

Säntä faunia fittt=roäri on roarfin pyfymätöintä Ja ei 

felpaa fanfaifiin, joita pestään, fittä fe ei fiebä liroettä; 

mutta loimi=lanfoityin puoliroitta=fanfai§fa, jotfa eiroättar* 

mitfe pef emistä, eimätfä joubu auringon paisteefen, moi» 

baan fitä fäyttää. ©itä painetaan feuraaroatta tamatta: 

Dtetaan Va naulaa famaa rauta=atunaa, jota fäyte* 

tään oifeata ruSfeata painaesfa, 1 luoti tinafuolaa, faa* 

betaan ne putytaafen meteen ja fefoitettaan funneS tina* 

fuola on fulanut. Samara paunaan fittoin fefaan ja f ään* 

nettään atyferaSti Va tuntia, mäännetään fitten lujasti fä* 

fittä ja tyuutybotaan tyiufan, mäännetään taas ja pistetään 

fitten feuraamaan tyauteefen: 2Va luotia feltaista finityap» 

poista falia (ei punaista) liu’otetaau tyiuffafesfa fietyumaSfa 

mebesfä ja fefoitetaan fylmään meteen, jofa piifaa tyau* 

teeffi. Samaraa pibettään fiinä Va tuntia ja mäännetään 

fitten tyyrotn (pitää aina määntää märiaStian pii, ettei nti* 

tään märistä joubu tyuffaan.) ©itten pannaan tamara 

taas rautavaluttaan ja pibetään fiinä Va tuntia, jonfa jäi* 

feen fe tyiljaa tyuutybotaan ja roäännetään.

kali=liemeen fefoitetaan fitt’aifaa riffityappoa, niin että 

fe tulee tyyroin etifan tyappantaffi ja tätyän lasfetaan nyt 

taroara ja pibetään Va tuntia, ©itten roiebään fe tafafin 

rauta=alunaan fatnaffi ajaffi, jonfa jälfeen fe tyuutybotaan 

ja roäännetään. ©iHä roälin on fali=lienteen fefoitettu feite 

2— 3 luobista prifiljaa. Saroara lasfetaan fiityen roiimei* 

fen ferran ja fäännettään fiinä V a tuntia. fe nyt on 

lii’an roaaleata, niin lifätään tyiufan prifilja=feitettä ja ta* 

roara pannaan tyauteefen tafafin roätyäffi ajaffi. Sitten 

tyuutybotaan ja roäännetään fe tyyroin tarfasti, niinfuin 

punainenfin. Sätä roäriä ei faa fuiroata auringon pais* 
teesfa.

3oS tyalutaan roaaleata f a l i f in i s t ä ,  niin otetaan
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ro aan puolet ftnityappoiSta falia ja airo an roätyäpätöinen 

määrä prifiljaa.

äöiljetiäiftä mätejä.
Saroara, jota painetaan muStan=roityeriäffi, pitää en* 

fin fylntäSfä intifo=fyypiSfä painettaman tyimmeäSti ro aa* 

lean finifeffi ja jota ai’otaan puoli=roityeriäffi, famoin tyetrni* 

finifeffi.

Painaminen tapahtuu fitten fittä taroatta fuin täsfä 

nyt neurootaan.

SBaalean roityeriäffi feitetään 8 luotia fumaffia roe* 

beSfä V2 tuntia, jonfa jälfeen faffa faa laSfeuba, jolloin 

firfaS liemi fiiroilöibään eritteen. Sätyäit tyauteefen laSfe* 

taan taroara 12 tunniffi, jonfa ajan fuluttua fe otetaan 

plöS, roäännetään ja alunoibaan feuraaroaSfa tyaateaSfa 

atunaSfa: Va naulaa tyienonnettua alunaa futataan fietyu* 

roaSfa ja faabetaan tyaaleaan roeteen ja fefoitetaan tyyroin. 

IV2 luotia potaSfaa futataan myös fietyuroasfa roebesfä 

ja fiityen fefoitetaan puolet ahmaniemestä, jota tetyfcesfä 

fitä atyferasti tyämmennettään fepillä. SäSfä fääunellään 

nyt funtafitta painettua taroaraa 1 tuuti ja jätetään fitten 

fiityen 12 tunniffi, jonfa jälfeen fe otetaan ylös ja roään* 

netään tyyroin. <Sitt’aifaa feitetään Va naulaa froerfitruu* 

ttaa roebesfä ja fiiroilöibään, jonfa jälfeen alurtoitu taroara 

lasfetaan fiityen, liemen otteSfa fietyuroaa ja fäännettään 

fiinä 3 tuntia, jolloin fe otetaan ylös ja tyuutybotaan tyy» 

roin putytaaffi ja roäännetään tarfasti.

SetytäiSfä ebeilistä, roispitöibään tyiufan intifofarmii* 

nia fylntäSfä roebesfä ja fiityen fefoitetaan 2 luotia ebel* 

täpäin fuumaSfa roebesfä liuotettua, tyienonnettua alunaa, 

jonfa jälfeen feoSta tyämmennettään ja taroaraa pibetään 

fiinä V a tuntia, jolloin finiuett on imeytynyt pois. £a« 

roara roäännetään ja lasfetaan taas uuteen finifeen lie* 

meen, joSfa fitä taaSfin pibettään Va tuntia.



46

3o3 roäri roieläfin on lii'an roaaleata, niin lifätään 

enemmän intifo=farmiinia ja taroara pannaan tafafin. 

Parasta on panna intifo=farmiinia 4 fertaa, fittä fiten tn* 

lee roäri tafaifempaa. Äun fittä tarooin on faatu tyaluttu 

roäri, ei taroaraa tyuutybota, roaan roäännetään niinfuin 

punaifesfa ja fuiroataan, roaan ei auringon paiSteeSfa.

©inistä lientä faattaa fitten täyttää painaeSfa puo* 

li=roityeriäistä roittalanfaa.

Sletlitttitt «mtejä.

Stetluniä prtfiljalla ja falpcttertöappotfetta, fnola« 
tyappoifella tinalla.
(1 naulalle taroaraa.)

Santa roäri on tofin faunista, mutta futen faiffi ret* 

liinit pumputUroärit, on fe tefo=roäriä ja fiiS lätyteroäiSta.

Painaminen tapahtuu fiten, että feitetty ja roäännetty 

taroara pibetään fylmäsfä prifilja=tyauteesfa 1/3 tuntia, 

^ota roäferoämpää prifilja=tyaube on, fitä tummemmaffi tu* 

lee roäri. ©itten roäännetään taroara ja alunoibaan fa= 

matta alunalla, jota täytetään punaista painaeSfa. SMän* 

netään fitten roifuSti alunasta ja lasfetaan taas prifilja= 

tyauteefen, roäferoämpään tatyi tyeifompaan, aina fen mu* 

faan minfälaista roäriä tyalutaan. QoS tatybotaan punai* 

fen retliiniä, niin otetaan roern-poffia roiimeifeen prifilja* 

tyauteefen. ©itten tyuutybotaan ja roäännetään taroara tar* 

fasti ja fuiroataan roarjoSfa.

©aabaffeen tätä roäriä pyfyroäifemmäffi, pannaanta- 

roara 12 tuntia ennen fietyuroaan fatefuu=tyauteefen, tetyty 

6 luobista fatefuuta.

©itten painetaan fe ebellä neurootutta taroatta.

StetUiniä eli tyyafmtti=ftnis>tä anclttntllä.
(1 naulalle taroaraa.)

Sätä roäriä fäytetään paljon tyienoin fanfaiftin ja
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onfln fangen faunista, roaiffa ei pyfyroäistä. ©e alunoi* 

baan feuraaroatta taroatta: kietyuroaSfa roebesfä Uusite

taan 10 luotia tyienonnettua alunaa ja 1 Va luotia flori* 

tinaa, kun fe on liu’ennut, faabetaan fe putytaafen, fyl= 

ntään roeteen putytaaSfa, fopiroasfa puu=astiaefa. Sanfaa 

fäännettään fiinä 1 tunti ja jätetään fiityen 12 tunniffi, 

jonfa jälfeen taroara roäännetään, tyuutybotaan tyiufan ja 

roäännetään tarfasti. ©itten faabetaan roiotetti=aueliinin 

liu’oSta fylmään roeteen mielen mufaan, roaan ei lii’a n 

paljon enfi terratta. Säänneltyä täsfä Va tuntia, roään= 

netään taroara tyyroin, jonfa jälfeen enempi aneliini=liu’= 

osta lifätään ja taroara lasfetaan tafafin ja pibetään taas 

‘/a tuntia. QoS tyalutaan tummempaa roäriä, niin lifä» 

tään aneliini=liu’oSta funneS tyaluttu roäri faaroutetaan. 

ParaS on panna aneliinia 3 eli 4 fertaa, fittä ftlloin tu* 

lee roäri tafaifempaa. ©äännetään fitten perin tarfasti 

ja fuiroataan roarjoSfa.

3oS tatybotaan finifempää, niin otetaan finistä ane* 

Einiä roioletin fefaan. ©illoin onfin parasta enfin pai* 

naa taroara roaalean tyelmi=finifeffi fylntäSfä fyypisfä, jo» 

ten fe tulee fefä pyfyroäistä että tyelppoa.

S D lu ^ t ia  r o ä r e j ä ,

SCifeita roärejä.
(1 naulalle taroaraa.)

©aabaffeen tätä roäriä niin pyfyroäifeffi ja pulsfaffi 

fuin matybottista, menetellään feuraaroaSti: 8 luotia fate* 

fuuta feitetään roebesfä (jos painetaan ufeampia nauloja 

taroaraa, niin otetaan famaSfa futyteeSfa roaan 6 luotia), 

kuin fatefuu on !iu’ennut, pannaan taroara tätyän fietyu» 

roaan roäri=liemeen 12 tunniffi, roäännetään fitten ja alu* 

noibaan famatta rauta=alunatta, jota fäytettiin tumman 

rusfeaan. Saroara roäännetään fiitä ja lasfetaan fylmään
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fromi=f)autcefen, tetyty 1 luobista fromityappoista falia, 

jo^fa fitä pibetään Va tuntia ja fitten roäännetään tyyroin. 

©itten fäytetään fitä feitteeSfä 20 luobista prifiljaa. Sämä 

tyaube faapi olla roaan puoliffi fietyuroaa.

2RuiSt. 3oS rautavaluna on lifan tyeiffoa, niin tn= 

lee musta lii’an roaaleata. $oS on roauffa ja tiroiS as* 

tia, rooi rauta=alunaa fäilyttää roaiffa fuinfa fan’an, funtyan 

roaan jofa ferta fuin fitä fäytetään, pannaan roätyän uutta 

lifäffi.

$oS tyalutaan fyroentpää ja petymeärnpää mustaa, niin 

otetaan 24 luotia fiilistä prifiljaa ja 6 luotia feltaista. 

Sätyän tyauteefen pannaan taroara, fen oEeSfa fietyuroaa, 

roäännetään ja fniroataan. ©itten roiSpilöibään 2 luotia 

fuopaa fietyuroaSfa roebesfä ja fiinä fäännellään taroaraa 

Va tuutia, roäännetään fitten tyyroin ja fuiroataan.

Säilä taroalla faabaan mustaa roäriä, jota ei rooita 

mifään pyfyroaifyybeSfä eifä farroaSfa.

Äromt=muStaa.

(1 naulalle taroaraa*)

28 luotia finistä prifiljaa ja 6 luotia feltaista prifil* 

jaa feitetään 1 tunti, fiiroilöibään ja roäri=liemeen laSfe* 

taan taroara 12 tunniffi, roäännetään fitten ja pannaan 

fylntään roefi=tyauteefen, josfa on liu’oitettu 10 luotia niityt* 

rilliä. SäSfä pibetään fitä 1 tunti, fäännellään tyyroin ja 

roäännetään. pannaan fitten fylmään fromityauteefen, 

roalmistettu 1 luobista lämpimäsfä roebesfä liu’oitettua 

fromityappoista falia, joSfa fitä atyferasti fäänneEään Va 

tuntia, joEoin otetaan ylös, roäännetään ja pannaan ta* 

fafin prifilja=tyauteefen, jonfa fiEoin tulee ofla puoli*fietyu* 

roaa. SäSfä fäänneEään taroaraa laffaamatta 1 tunti, 

jonfa jälfeen fe roäännetään fuiroaffi.
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helpompaa m ultaa, jofa on ebutttsta fäyttäd.
(1 naulalle taroaraa.)

Dtetaan 1 naula tyienofft furmottua tammen fuorta, 

nimittäin fifimmäistä, jofa on uKofuoren ja itupuun mä= 

lisfä, ja feitetään fitä 1 tunti putytaaSfa mebesfä, jonfa 

jälfeen firfaS neste fiimitään pois ja fiityen laitetaan ta= 

mara 12 tunniffi. (Sitten pannaan fe felmään falffi=lipi= 

ään ja fäännellään fiinä atyferasti y4 tuntia. kalffi=lime 

malmiStetaan 1 naulalta falffia. ©iitä muutetaan tamara 

fylmään roitytriEi=tyauteefen (tetyty 10 luobista lämpintäSfä 

mebelfä liu’oitettua mitytriHiä), joSfa fitä pibettään 1 tunti, 

pannaan fitten fylmään fromiliemeen (1 luobista fromi= 

tyappoista falia) ja pibellään fiinä Va tuntia. Sopuffi 

pibetään tamaraa 1 tunti lämpimäSfä prifilja=tyauteeSfa, 

malmistettu 4 luobista feltaista prifiljaa, jonfa jälfeen fe 

mäännetään ja on malmista.

^armaita rodt-cjä,

Summan tyarmaata.
(1 naulalle taroaraa.)

Painetaan aiman famatta tamatta fuin fromimuStaa, 

fittä erotta maan, että- tätyän otetaan ainoastaan 20 luo= 

tia finistä prifiljaa ja feltaista ei ottenfaan.

^ u o li tyarmaata.
(1 naulalle taroaraa.)

8 luotia fumaffia ja 4 luotia prifiljaa feitetään 1 

tunti, faiffi liemi fiimitään tarfasti eritteen ja tamaraa 

pibetään fiinä 3 tuntia, mäännetään ja paunaan fylmään 

mitytritti=tyauteefen l tunniffi. Sämä tyaube tetybään 8 luo= 

bista mitytrittiä.

SoS tyalutaan manfempaa raariä, niin tyuutybotaan 

tamara mitytrittistä otettaisfa ja mäännetään tyyrain.

7
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©itten pannaan fe taas fumaffi^auteefen 1/i tun

niffi, jolloin faabaan tummempaa puoli4)armaata.

harm aata fatefuuKa.
(1 naulalle taroaraa.)

4 luotia fatefuuta feitetään funneS on liuennut ja 

fitten laimennetaan feitoS fy lm ällä roebettä niin, ettei fe 

enään ole fietjuroaa. Samaraa pibettään nyt fiinä 2 tun* 

tia, mäännetään ja pannaan fylmään fjauteefen, roalmis= 

tettu 3 luobista miljtrittiä, joSfa fitä fäännellään 1 tunti. 

£uu£)botaan fitten ja on malmista.

Vaaleampaa harmaata faabaan mäljemmällä fatefuu* 

määrällä, aina 1— 1V4 luotiin.

SBaaleata tjarmaata.
(1 naulalle taroaraa.)

3 luotia fumaffia ja iy 8 luotia prifiljaa feitetään 

V* tuntia, jolloin fetroä neste fiimitään pois ja tamaraa 

fäännettään fiinä atjleraSti 2 tuntia, mäännetään ja pan= 

naan fylmään iml)trilli=l)auteefen, malmistettu 3 luobista 

roitjtrittiä. ©iinä fäännellään taroaraa Va tuntia, f)uitf)= 

botaan fitten ja roäännetään ja fuiroataan roarjoSfa. Sätä 

roäriä rooi myös painaa fatefuutta eli tammenfuoretta ja 

roil)trillittä.

Suflaa^arm aata.
(1 naulalle taroaraa.)

4 luotia fatefuuta feitetään funneS liufenee ja fiinä 

liemesfä pibetään taroaraa 3 tuntia, roäännetään ja pan= 

naan fitten haaleaan fromUljauteefen, malmistettu 1 luo= 

bista fromi=f)appoiSta falia, joSfa fitä fäännettään Va tun= 

tia. ©äännetään fitten ja pannaan tafafin famaan fa= 

tefuu=liemeen 1 tunniffi. ©äännetään ja lasfetaan taas 

fromi=l)auteefen ‘/a tunniffi, lopuffi roäännetään uuhestaan
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ja fäännellään Vt tuntia fylntäSfä roif)trilli=tyauteeSfa, roal= 

mistettu Va luobista roiljtrittiä. ^uuljbotaan, roäännetään 

fitten ja on malmista.

^arm aita  ntuott=tt)ärejä.
9Mitä roärejä rooipi painaa fatefuuHa ja roifjtrilMä, 

roaaleammaffi ja tummemmaffi.

kun fuflaa4jarmaa on roalmista ja taroara fitten pan= 

naan tyauteefen feltaifeSta prifiljasta ja fjiufaSta alunasta, 

niin faabaanroi|eriän = |iaruiaafenroebäfitäroääroäriä.

Siina panemalla enemmän tai to äl) eritin an fatefuuta, 

faabaan eri roailjteesfa tummempaa ja roaaleampaa.

QoS otetaan muutama fjiuffanen fuutaa roiljtrillin fe= 

taan, niin roebätjtää tj arinaa Ijiufan punaifelta. käittä 

roärUaineilla rooi painaa faiffia roäri=roaiJjteita: punaifen 

harmaata, roif)eriän harmaata ja fuflaaljarmaata.

kaiffi fatefuulla painetut Ijarmaat roärit oroat pyfy« 

roäifiä.

pumpuli lanfain roalfaifentitten.
(1 ttaulaEe taroaraa.)

PumpuManfain fiynrin ja fauniisti roalfaifemifeen ei 

roaabita mitään fonStia, roaan fuurinta roaroroaifuutta. 

—  2ftenetellään feuraaroatta taroalla:

Sofa lanfa=naulalle otetaan 2 luotia fuutaa ja fiitä 

roalmiStetuSfa Upiäsfä feitetään lanfoja roäfiintään 2 tun* 

tia, jonfa jälfeen ne Ijuuljbotaan roifuSti ja roäännetään 

tyrnin. 3 luotia flori=falffia Ijätnttt ennetään IjyroäSti fyl= 

mäSfä roebesfä, puljtaasfa aStiaSfa, fitten faabetaan enem

män roettä lifäffi ja fefoitetaan, jonfa jälfeen faiffi faa 

feista 1 tunnin, jolloin firfaS roeft fuurimmaHa roaroroai= 

f uuhella faabetaan pois, niin ettei faffaa mene mufana. 

Saas faabetaan roettä floriin, fefoitetaan tarfasti ja an= 

netaan laSfeuba 1 tunti, jolloin firfaS roefi faabetaan eril= 

leen ja roielä folmaS ferta uubistetaan fama menetys.
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on Ijuomattaroa ettei täytetä enemmän mettä, fuin 

että tangat juuri peittyroät roeben alle, tamara pannaan 

fefaan ja fefoitetaan roaroroaSti ja fatfotaan myös, ettei 

mitään jää meben yläpuolelle.

Sangat jäämät flori=I)auteefen 6— 12 tunniffi, jonfa 

jälfeen ne otetaan ylös, mäännetään Ijyroin ja lasfetaan 

fitten fylmään roefHjauteefen, joljon on roaroroaSti ja toä= 

flittäin fefoitettu 1 y4 luotia riffiljappoa, jofa f)ämmenne= 

tään tyy*®™ meteen. Säljän pannaan langat 2 tunniffi, 

jolloin ne otetaan ylös, liuuljbotaan fuurimmalla tarffuu= 

bella puljtaaSfa mebesfä ja mäännetään fuimaffi niin ljy= 

min ja fomaSti fuin maf)bolliSta, jonfa jälfeen ne fuimataan.

jottei langat mieläfään olifi niin malfoifia fuin lja= 

lutaan, niin rooibaan ne panna uuhestaan flori=fjauteefen

3 tunniffi, fitten happoon 1 tunniffi ja miimein l)uut)toa 

tarfasti ja määntää futen enfimäifellä ferralta, jonfa jäl= 

feen taas fuiroataan.

Sittistää malaistua lanfaa ei maffa mairoaa, fittä fe 

fatoaa enfi pefuSfa.

p a l t t i n a n  ja U ina  = l an fa in  roalfaifemifeen 

otetaan feitteefen puolta enemmän fuutaa ja puolet fuu= 

ban painosta falffia ynnä 2Vs luotia florifalffia jofa 

naulalle.

iv. $iömt painaminen.
^Junaifta roärejd.

p una is ta  anelitniUa.
Sämä aneliini=punainen on rooittanut faiffi muut pu= 

naifet roärit ja anfaitfeefin fen, of af fi fauueutenfa ja ofaffi 

pyfyroäifyytenfä tä îben. Sillä painaminen tapahtuu feu= 

raaroaSti:
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Sun ftlffi on pudotettu ja feitetty fuuta=UpiäSfä 

(fatfo ftro. 7), niin Uusitetaan fiiufan aneliinia länt* 

ptmäSfä roebesfä, fitten fefoitetaan fäben4ämpyistä roettä 

lifäffi ja täsfä roäri4iemesfä pibetään ftlffiä funneS fe on 

faauut tafaifen ja fyEiffi tumman mätin.

punaista  tnernpofiHa.
Sämä roäri ei ote niin faunista eifä niin pyfyroäistä 

fuin ebeHinen. painetaan näin: ©Utti alunoibaan h)U 

mäsfä alunaSfa. (SBäljäifitn ofiin on roaifeata määrätä, 

fuinfa paljon alunaa roaabitaan, muutoin fuin että aluna= 

roefi pitää maistua Ijappametta ja futistaroalta). Siitti 

jätetään alunaan 6 tunniffi, jonfa jälfeen fe otetaan ylös 

ja roirutetaan fiynrin. ©ilFaifaa laitetaan roalmiiffi roern= 

poffi=l)aube ja fen oHeSfa fjaaleata, pannaan filffi fiiljen 

ja fäännellään fiinä Vs tuntia.

$oS l)alwtaan farmof i in i=puna iS ta  roäriä, niin 

liu’oitetaan muutama fyiuffanen fuutaa puljtaaSfa roebesfä 

ja filffiä fäännellään fiinä funneS faabaan Ijaluttu roäri, 

jolloin fe otetaan ylös ja ljuul)botaau.

goS tatybotaan punaifen roebäf jtämään f e 11 a i= 

felta,  niin otetaan Ijiufan froerfitruunaa roernpofin fefaan.

$ e l f c t t f i a  tuarejdu

Sitruuna fcltatSfa.
SUunoibaan niinfuin punaista painaeSfa ja painetaan 

froerfitruuna^auteeSfa, jolloin huomataan, ettei Ejaube faa 

olla fuumempaa fuin fäfi fietää. Samara pibetään fiinä 

Vs tuntia, jolloin fe otetaan ylös ja Ejuuljbotaan.

kullan feltatSta.
Painetaan enfin roaaleafft oranfi=roärifeffi orleanalla, 

ljuufjbotaan fitten ja alunoibaan aluna=roebeSfä ja paine=
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taan froerfitrunnalla, tuten ebeEinenfiu, funneS tyaluttu 

roäri faabaan, joEoin taroara tyuutybotaan.

SranfHeltaiSta.
Painetaan enfin tyeleän fettaifeffi orleanaEa, alunoi= 

baan fitten aluna=roebeSfä ja painetaan froerfitruunalla ja 

roernpofiEa ptybeSfä, tyatuttuun roäriin asti ja tyuutybotaan 

fitten.

3ota enemmän roernpoffia otetaan, fitä tummempaa 

oranfia faabaan.

ä ö i l j e n ö i t ä  wärejä*
©ilffi putybistetaan enfin, alunoibaan fitten aluna* 

roebesfä ja painetaan fitruuna=feltaifefft. ©itten pannaan 

fe typroin lämpöifeen tyauteefen, jotyon on fefoitettu tyiufan 

tyienonnettua alunaa ja intifo=farmiinia, fen mufaan fuinfa 

tummaa roäriä tyalutaan. 3>oS ftlffiä tatybotaan mustan 

roityeriäffi, niin pannaan enemmän intifo=farmiinia jaroeft 

tetybään niin fuumaffi fuin fäbet roaan fietäroät pibeEä, 

jonfa jälfeen taroara tyuutybotaan.

©amaUa taroalla rooipi faaba faiffi roityeriän roaityteet, 

fen mufaan fuin lifätään tai roätyennetään roäri=aineita.

•SltuiSt. Sroerfitruunan fiaSta rooipi ebellä täyttää 

feltaista prifiljaa.

9 t u § f e t t a  roärejcu
Stuöfeata fatefuuHa ja Jroinilla.

Sätä roarten otetaan noin 3 luobin paifoiEe fatefuuta 

jofa taroara=naulaEe ja feitetään funneS Uufenee. £ietyu= 

roaan tyauteefen lasfetaan ftlffi ja annetaan olla fiinä roä- 

tyintään 3 tuntia, jonfa jälteen fe otetaan pois ja pannaan 

toifeen typroin tuumaan roeteen, jotyon on liu’oitettu tyiufan 

frontityappotSta falia. SäSfä tyauteeSfa pibetään ftlffiä 

V* tuntia tai enemmänfin. $oS tatybotaan airoan mnS=
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tan*rusfeata roäriä, pibetään molemmat tyauteet fietyuroina. 

Säntä ruäri on täybellifeSti ppfproäigtä, eitä lätybe pefe= 

mätiä, roaiffa feitettäifi tipiäsfä.

3o§ tyalutaan tätä roäriä roebätytämään f e 11 ai = 

f ett a, niin alunoibaan filffi aluna=roebegfä ja paine* 

taan fitten feltaifeäfa prifitjaSfa ntielen mufaan ja tyuutybo* 

taan lopuffi.

9tu§feata roernpofilta ynnä fettaifetta ja ftnifettä 
prijtljatta.

Silffi alunoibaan enfin niinfuin taroattista alunatta 

ja painetaan fitten typroin lämpimänä liemesfä fettaifetta 

prifitjaäta ja roernpofiäta. Samaan liemeen lifätään tyiu* 

fan feitettä finifeätä priftIjästä, jonfa jälfeen taroara taas 

pannaan fefaan ja pibetään fiettä funneS on tullut tarpeet* 

iifen tummaffi.

^ota enemmän finiätä prifiljaa otetaan, fitä tummem* 

paa tulee roäri.

Samatta taroatta rooi faaba firfiffa=rusfeata ja runfu* 

ruSfeata. painamifen jälestä tyuutybotaan taroara ja fui* 

roataan.

£Httt>i=ru&feata eli maffan farroaiöta.
Sitffi alunoibaan niinfuin ebettinenfin alunatta ja 

painetaan fitten fettaifetta prifiljatta ja roernpofitta niin, 

että fe roebätytää joffeenfin fettaifetta. Sitten pannaanfe 

lämpimään roeteen, jotyon on pantu tyiufan alunaa ja in* 

tifo=farmiinia, eri utäärisfä aina fen mufaan jo§ tatybo* 

taan tummempaa tai roaaleampaa roäriä.

Samatta taroatta rooi painaa faifentaifia pronSft* ja 

oliroi*roärejä.

S le t tu n iä  tt»ärcja*
fftettiiuiä on ennen painettu prifiljatta, roernpofitta, 

intifefarmiinitta, tinafuolatta ja alunatta j. n. e., mutta
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faiffi nuot on fyfännyt fyrjään aneliini, jotta faattaa pai

naa faifen to aisteista retliiniä, puit ett aro aa ja finertämää. 

©tttä faabaanfin onnistumaan mainiosti.

©itä moi ebullifesti alunoiba ja painaa nrittaifen 

fansfa ytybeSfä.

Sun ftlffiä painetaan yffin, alunoibaan fe alunalla 

ja painetaan mioletti=aneliinin liu’offetta tyyniin lämpi= 

tnäSfä roebesfä, jotyon on pantu muutama tippa riffiljappoa.

Sota enemmän tyappoa ja jota foroempaa fuumuutta 

täytetään, fitä finifempää tulee roäri.

SoS fitä mastoin tatybotaan punertaroampaa märiä, 

niin lifätään tyiufan punaista aneliinta liemeen wioletin 

fefaan.

«Stttifiä nmrejflu
Samara alunoibaan alunalla ja painetaan tyaaleaSfa 

tyauteeSfa tyiufatta intifofarmiinitta. ©e on paratyiten fo= 

pimaa roaaleammil le roaityteille.

© i n i s t ä  a n e l i i n i l t a  painaeSfa alunoibaan niin= 

fuin ebellinenfin alunalla ja painetaan ftnifettä aneliinitta 

ja tyapolla famatta tantatta fuin retliiniäfin.

© i n i s t ä  f in i tyappoifel la f a l i l l a ,  alunoibaan 

ro äf ero ällä rauta=alunatta ja tinafuolatta, niinfuin pumpu» 

lia painaeSfa, [tyuutybotaan fitten alunasta ja painetaan 

finityappoifella falitta ja riffttyapotta, miimeistä niin paljon, 

että liemi maistaa etifan tyappamalta. pibetään 3 fer= 

taa alunaSfa ja falt=tyauteeSfa ja roiimeifettä terralla pan= 

naan lali=tyauteefen tyiufan feitettä finifestä prtfiljaSta, fiinä 

futyteeSfa fuinfa tummaffi märiä tyalutaan.

SOJuöttd «Jare ja*

Sätyän fäytetään ufeita eri tapoja, mutta niistä on 

feuraaroa enimmän täytetty ja tyelpoin.
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1 naulalle ftlffiä feitetään puljtaaSfa roebesfä 1 naula 

feltaista prifiljaa. Siemi fiiroitään ja fiityen lifätään 3/4 

luotia Ijpmin Ijienoffi furmottua pansfatt miljeriää (fpanff 

gröna) ja fitten 3 luotia mifytriEiä, Ijaube pibetään fiefjiu 

mana ja fefoitetaan työsti-

©iiljen lasfetaan filffi ja pibetään 1 tunti, jonfa jäi» 

feen fe otetaan tjlöS ja Ijmtljbotaan tarfasti. painetaan 

fitten lämpimäsfä Ijauteesfa 1 naulasta finistä prifiljaa, 

joSfa on luovutettu Ijiufan filffifaipuaa. SäSfä pibetään 

ftlffiä funneS tulee täpbeEifeSti muStaffi, jolloin fe ljuuf)* 

botaan.

SÖtuStaa pfftnfcrtaifemmalltt fetnoUa.
Pudistettu ftlffi alunoibaan miEaifen joufoSfa, jota 

maan alunoibaan fromiEa ja tjaVoEa ja pannaan fitten 

feltaifen prifitjan Ijauteefen, joEoin fe tulee feltaifeffi. 

©itten lasfetaan fe fiauteefett finifeStä prifiljaSta, jofa on 

fyprin mäfemää, funneS muuttuu perin muStaffi. Sämä 

tapa on yffinfertaiuen ja tobeEafin oimaEinen.

^ a r m a i t a  M ä t e j ä .

2) f fiit f er t ai fin tapa painaa ftlffiä fjarmaaffi on fen» 

raatoa. 3lfaati= ja l i j p j p ^ a r m a a t a  painaeSfa alu» 

noibaan aluitaEa ja Ijiufalla finifimeEä yEjbesfä, tamafli» 

feEa laiEa. Sllunan jälfeen Ijuuljbotaan taroara ja paine» 

taan IjaaleaSfa liemesfä, jotyon on pantu tyiufan prifilja» 

feitettä ja aiman m äijän tntilofarmiinia. SäSfä maabi» 

taan maromaifuutta, että ainoastaan niin paljon märiä 

otetaan, että juurt ja juuri näfvjtj tyauteeSfa. Parempi on 

panna lii’an m apu  3 fertaa, fuin lii'an paljon pljbeHä 

fertaa.
«DipöSfin moipi feittää Ijiufan roäri»omenoita (falep» 

peliä) ja pitää ftlffiä fiinä feitteeSfä ja fitten färjttää fitä 

IjeifoSfa roitytriEi=liemeSfä.
8



2JJyöä fatefuutta tuot painaa faunitta punertaman; 

fjarmaita märejä, jot tamaraa enfin pibetään fyaaleasfa 

fatefuu=|auteesfa ja fitten fyeifosfa mil)trilli4iemesfä ja 

lopuffi |uu|botaan.

3Jiutta ei täsfäfään faa otta Iti’an mäferoiä lanteita.

•äJtuitt. Saiffi filfft on |uu|bottama ja jäyfi£tet= 

tämä patnantifen jälfeen.

in jät)f
Sun ftlffi on jäyfittettäroä, niin pingoitetaan fe eri» 

tyifelte fitä marten laitetulle f emälle eli puitteelle, josfa on 

pieniä, pienoja tneSfinfi=nauloja, joif»in liina tatii langat 

fiinnitetään pingoittaetfa. <Sitä fimellään nyt jäyfisty§= 

aineefen laitetulla pefu=fienetlä ja puristetaan fuimamifen 

jäleStä räsfisfä |ienon, filitetyn paperin mälisfä. 3äy= 

fisty8=aine on Inhotettua araapian gummia (gummi ara- 

bicum), jofa fiimitään tarfasti. 2)cyös liirootetta eli fir= 

faSta liimaa moi täyttää fellaifeffi liu’offeffi.

Sun ftlffi patnantifen jälfeen on fuimaunt, moipi fen 

liottaa jäyfi§ty§=atneesfa, jonfa jälfeen fangaS pefu-'fie= 

neliä pyyhitään pöytään eli putjtaafen lautaan fiini, joljon 

fe fiinnitetään nuppineuloilla fulmistaufa. Sun fe on fui= 

manut filitetään fitä nurjalta puoletta lämpimällä ryyffi= 

raubaHa.

Sämä tapa ei fuinfaan ole Eetjuttama, mutta l)uo= 

nommitle liinoille ja naudoille fe f yltä menettää.

v. ^anljojen maalfeiben p. m . 

painaminen.
28an|at maatteet omat aina enfin peStämät ja pui)» 

biatettaroat lifapitfuista (fatfo I. Pefeminen.)
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9>JuStta, ^armaita ja ruSfeita puoli; ja täyS=roiHaifia 

«aatteita painetaan niinfuin ennen on fanottu roittaifesta. 

pumputuroaatteet, niinfuin pumpuli=fanfaat. Ufein ta* 

paatuu, että mustat ja ruSfeat puoliroittaifet oroat roaa= 

kampia pumpuli=lanfainfa puolesta, roaiffa roittalangat 

roielä oroat mustia, ©iinä tapauffeSfa painetaan ne näin: 

Sun roaate on fuiroanut, lasfetaan fe utaibou lämpöifeen 

roäferoään priftlja=I)autee)en, ja pibetään fiinä 2 tuntia, 

jonfa jälfeen fe otetaan ylös ja pibetään fitten 1 tuuti 

joffeenfin roäferoäsfä roi|trittt=lietneSfä. ©en jälfeen l)uu|* 

botaan roaate tjyroäSti. Drliinaa, tiipettiä, pareefia tai 

muita fettaifia faufaita ruSfeaffi painaeSfa, menetellään 

feuraaroatta taroatta:

SangaS pestään aluffi fiynrin tarfasti, niinfuin ennen 

on fanottu. ©itten otetaan jofa naulalle 12 luotia fate= 

fuuta ja 1 luoti finifiroeä ja feitetään pul)taaSfa roebesfä. 

Satefuun liu’ettua fiiroitään Ijaube ja tätyän firffaafen nes* 

teefen lasfetaan fangaS ja pibetään fiinä 6 tuntia, ©itä 

fäännettään toifinaan ja pibetään tarfasti roaralta, ettei 

mitään raffoja fynny fen fautta, että fangaS fotioaa roe= 

ben pinnan yläpuolelle, ©en ajan fuluttua otetaan roaate 

plöS ja annetaan roalua Va tuntia roäri=astiaan, jonfa 

jälfeen fitä pibetään Va tuntia fieljuroaSfa fromi^auteeSfa 

malmistettu lVa luobista fromiliappoista falia. Otetaan 

ylös ja annetaan roalua, paunaan taas fatefuu=|auteefen, 

jonfa pitää otta lämmitettyä ja pibetään fiinä 1 tunti, 

jolloin fe taas otetaan ylös, annetaan roalua ja muute* 

taan taas fromityauteefen Va tunniffi, jonfa jälfeen fe tyuuty* 

botaan ja on malmista.

SoS fuitenfin nyt, fun fangaS on fuiroanut, pumpu= 

lilangat näyttäifiroät maaleitta, niin pannaan fangaS tyaa» 

leaan prifilja=tyauteefen ja pibetään fiinä x/a tuntia ja tyuuty= 

botaan fitten.

Vaaleampaa ruSfeata painetaan famatta tamatta aina
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tyaroanna=ruSfeaan asti, mutta fittoin otetaan puolet fyl* 

mää ja puolet lämmintä roettä futnpaanfin tyauteefen. ©itä 

fäytetään fuitenfin 2 fertaa futnmaSfafin Ijauteesfa.

3oS tyalutaan ruSfean roebätytäroän feltaifeen, niinfuin 

feltaista tyaroannaa eli biSmarfin ruSfeata, niin tetybään 

feitettä feltaifeSta prifiljaSta, fangaS pannaan fiityen ja 

annetaan tytljaa fietyua, funneS toiroottu roäri on faatu.

3oS tyalutaan enemmän faneli=ruSfeaffi eli punertaa 

roaffi, niin otetaan tyiufan fantelia feltaifeen prifilja=tyau= 

teefeu.

©ettaifta tyieuoja fanfaita ei tarroitfe räSfätä, roaan 

fun ne oroat fuiroaueet, lioitetaan ne tyeifolla liima=roebeHä 

ja fun tuleroat puoli=fuinuffi, filitetään nurjalta puolelta 

fuumatta rauhalla. Drliina tulee ytytä fauniiffi fuin uu= 

ftfin, jos fe felitettään tyyroin.

vi. J>arau paitiamittett.
©aran painamifeen fuuremmisfa määriSfä, roaabitaan 

ifoja faluja, mutta pienempiä paloja rooi painaa fotona 

ja tuleroatfin roarfin fomiffi, jollei fäytetä lii’an pieniä 

fattiloita. kattilaa, jofa roetää 8 fangottista, rooi tyyroin 

fäyttää 20 farfa=fyyitärän painamifeen. SaroattifeSti fäy= 

tetään täsfä työSfä feloja fattilan yli, mutta fopiroaa fep= 

piä rooi roarfin tyyroin fäyttää fen fiaSta, jolloin fangaSta 

fittä roiebään fattilan toifelta laihalta toifette, fattilan fie= 

tyueSfa. ©ittä tarooin tulee roäri tafaifemmaffi.

® ti t i f iä  roätejä.
(10 fggnäräHe tangosta.)

Sangat on oifeaStaan enfin painettaroa finifeffi läm= 

pimäsfä fyypisfä, mutta faattaa fitä painaa ilman ebel= 
liStä finiStämiStäfin.

60
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Säliä taroatta faabaffeeu pyfyroäiStä finistä, menetel= 

lään näin: Setybään aluna 3 luobista frontityappoista 

talia, 3 luobista rauta=alurtaa (famaa, jota täytetään muS= 

tiin ja ruSfeifiin pumpuli=fanfaiftin) ja l x/a luotia tiffi= 

tyappoa, jotta feitetään roebesfä 5 minuttia, jonfa jälfeen 

fattila jäädytetään fylmättä roebettä niin, että tietyn la in en  
taufoaa, jolloin farfa pannaan fefaan. SllunaSfa feitetään 

fitä 1V3 tuutia, atyferasti fäännetten erittäinfin enfitnäi= 

fenä puolituntina. Äietyuttua tänrän ajan, otetaan taroara 

•ylös, jäätybytetään ja tyuutybotaan.

Äattila laitetaan nyt reilaau painamista roarten ja 

täytetään roebettä, josfa feitetään 20 luotia prifiljaa (puS= 

fifesfa) 3/4 tuntia, jolloin fe otetaan ylös ja 20 luotia fan= 

telia pannaan fefaan, nyt lasfetaan taroara fefaan ja an= 

netaan fietyua liemesfä iy 2 tuntia, jonfa jälfeen fe ote= 

taan ylös, tyuutybotaan ja fotfetaan tyyroin. 3oS tyalutaan 

tummempaa, niin lifätään prifilja=määrää.

SluSfeittt nmrejä.

^ronäft=tuSfeata.

(10 fyrjnärälte Jangaäta.)

3Bäri4iemi tetybään 4 naulasta feltaista ja 18 luo* 

bista finistä prifiljaa, feittämättä niitä iy 2 tuntia, jonfa 

jälfeen puSfit otetaan ylös ja V2 naulaa fantelia ja 3 luo= 

tia fumaffia pannaan lifäfft. Sangas pannaan fefaan ja 

feitetään 2 tuntia, jolloin fe otetaan ylös ja faa roalua 

tyyroästi pannun yli ja jäätybytetään. ©e tummennetaan 

fitten feuraaroaSti: Sienteen pannaan 10 luotia roitytrittiä 

ja 2 luotia tyienoffi furroottua roiinifiroeä, tyaube fefoitetaan 

tyyroin ja fangaS pannaan fefaan, fittenfuin tyiufalla roe= 

bellä on fattila niin jäätybytetty, ettei fe farfaa pantaisfa 

fietyu. Sangasta fäännettään nyt atyferasti ja liemi faa
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filTaifaa fie|ua 1 tunnin, jottoin fen pitäifi olla »äimittä, 

©e |uut)botaan nyt ja fotfetaan §yroin.

28ifforta=rusfcata.
(10 heitätätte langasta.)

Sätnä fangen faunit roäri on finittettäroä fyypisfä, 

mutta fitä rooi utyöt painaa ifman finittämistä feuraa* 

roatta taroatta: 2 naulaa 8 luot. prifiljaa feitetään Va 

tuutia ja fitten panuaan fefaan 1 nauta fantelia, 1 naula 

frappia ja 3 luotia roiinifiroeä, jonfa jälfeen, taroaran 

pantua fefaan, fie|umitta jatfetaan IV2 tuutia, jottoin 

fangat otetaan ylöt, annetaan roalua pannun yli ja tum= 

meunetaan V* naulalla roi|trittiä, jofa fefoitetaan roäri= 

liemeen ja taroara pannaan tafafin ja feitetään 3/4 tuntia.

Qot farfa on ennen finittetty, niin otetaan roaan 1 
naula prifiljaa.

£o tf« tia is ta  ruSfeata.
(10 fytjnärcitfe fangaöta.) 

helpompaa fuin ehettinen, mutta fuitenfin fangen fau= 

nitta. %äta roarten otetaan 3 naulaa feltaitta prifiljaa, 

jota enfin feitetään 1 Va tuntia, jonfa jälfeen 1 naula fan= 

telia ja 3 luotia fumaffia lifätään, otettua poit prifilja=puts 

fin. ©itten fefoitetaan faiffi fjyroin, fangat pannaan fe* 

faan ja fäännellään fiinä 2 tuntia fiefyuetfa, jonfa jälfeen 

fe otetaan ylöt ja tummennetaan 10 tuohitta roitjtrittiä.

©itä painetaan fitä paitfe airoan niinfuin pronfi=rut= 

feata.

ja roiljeriäifiä «Jareja* 

5Jtu§faa.
(10 f^näräflc Jangasia.)

2Uuuoibaan niinfuin tumtnan=roi|eriä, |uul)hotaan fit= 

teit alunatta ja painetaan 2 naulatta fiuittä ja 12 luo*
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taan ylöt ja taroara pannaan fefaan ja feitetään t)au= 

teesfa 1V2 tuntia, jonfa jälfeen fe l)uul)botaan ja fotfetaan. 

Du fittoin malmitta.

SJiuStan »teettää.
(10 fygnäräEe fangaSta.)

Sllunoibaan enfin 4y2 luobitta fromiljappoitta falia, 

2'/4 luobitta ©aljfcurgin roiljtrilliä, 3 luobitta roiinifiroeä 

ja 1 luobitta rauta=alunaa, jotfa taroaraa feitetään 1V* 

tuutia, jottoin fe otetaan ylöt ja liuutibotaan. ©itten pai* 

netaan fe näin:

Pu^taatfa roebetfä feitetään iy2 naulaa feltaitta ja 

30 luotia finittä prifiljaa IV2 tuntia, jottoin putftt ote= 

taan poit ja taroara pannaan fefaan ja feitetään ja fään* 

nettään tjauteeefa 1V2 tuntia, jolloin fe on malmitta.

3ot halutaan tummempaa roäriä, niin feitetään l)iu= 

fan enemmän prifiljaa ja farfa pannaan taat fiifjeti ja 

feitetään Vs tuntia. Seittämifen jälfeen fyuuljbotaan fe 

turoin.

^ a r m a i t a  Mätejä.

Setii&ljatmaata.
(10 fytjnäräfte fantasia.)

24 luotia prifiljaa feitetään V2 tuutia, jottoin putfi 

otetaan poit ja liemeen fefoitetaan y3 naulaa fumaffia, 

6 luotia frappia ja 4 luotia fantelia; fangat pannaan fe* 

faan ja feitetään iy2 tuutia, jonfa jälfeen fe otetaan plöt, 

annetaan malua ja tummennetaan feuraaroatta taroatta. 

Siemeen fefoitetaan, afyferatti Ijämmennetten, 6 luotia roit)t= 

rilliä ja 2 luotia roiinifiroeä, fitten pannaan farfa fifään 

ja feitetään, afjferatti fäännetten 3/4 tuntia.
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SSftttfettit harmaata.
(10 fygnäräUe langasta.)

Sata fangen faunitta mätiä painetaan näin. 2 luo* 

tia prifiljaa feitetään y2 tuntia, jolloin putfi otetaan poit 

ja liemeen lifätään 4 luotia frappia, 3 luotia miinifimeä 

ja 3 luotia fumaffia. Samara pannaan fefaan ja feite= 

tään iy 2 tuntia ja otetaan ylöt, fitten fulatetaan fatti* 

latfa iy 2 luotia roifjtrittiä, fangat pannaan tafafin ja fei* 

tetään, afyferatti fäännetten, 3/4 tuutia, jonfa jälfeen fe

l)uul)botaan ja fotfetaan Ijyraiit.

Sätfä ebetlä nimitetyt faran mätit omat taroattifim= 

mat ja rooibaan ebutta painaa, fun maan fatfotaan, että 

fattila on aina täpnä fiefyuetfa ja taroaraa atjferasti fään= 

nellään, erittäinfin tummentaitfa. Rautapataa rooi fäyt= 

tää, jot fe roaan fuurataan puljtaalfi jofa ferraHa.

vii. 'ĝ ctxi- ja afmta-aitteef
■fttiben a l f uperä  ja  Jao t tam inen ,  ^ nnä  n i iben I)i;tt)99ben 

tuntonter fi t .

Slluna, taroattinen, roalmittetaan aluna=liutfaffetta 

feittämällä, liuottamalla ja fiteennyttämättä. £>yroä aluna 

on fuuritfa, puoleffi läpinäfproitfä fappaleitfa elifiteitfä, 

joitta on roalfoinen roäri jo firpeä, futittaroa mafu; fiinä 

ei faa otta rautaa roäljintäfään, jofa juomattaan, jot alu= 

na=liu’offeen tipautetaan muutama pifara finiljappoitta 

fali4iu’otta. got alunatfa on rautaa, niin finertpp fe 

jofa tipalle.

Sllunaa fäytetään aluna=aineena roillaifelTe, pumpulille 

ja filfitte.

SI n e l i i n i  a roalmittetaan femiattifitfa te£)taitfa fi= 

roif)iili*öljyttä. (Siinä on taroaHifetti aina arfeniffia ja 

on fen rouoffi myrfpttittä. täytetään taroaHifetti roittai= 

fen, filfin ja pumpulin painamifeen.
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f tntifo on yleifetti tunnettua tumman [inistä ainetta, 

jota [aabaan intifo=ruol)o3ta (Indigofera tinctoria), jofa 

fatroaa 3tä=intias[a. §yroän intifon parat tuntonierffi 

on, että fe, roeitfettä leifatetfa fifättä, on ro a e fen roärineu, 

on feroyttä eifä foroaa. huonompi intifo on roaaleampaa, 

ratfaampaa ja leifatetfa {»armaan roärittä.

Sut i  f of a rm i i n i  on paffua puuromaitta ainetta, 

jota roalmittetaan (SngtanniSfa femiattifitfa tet)taitfa ta* 

roallifetta mineralitta ja fuutatta fiten, että fyappo tyy* 

fcytetään fuutatta.

t a t e f u u  (Terra catechu) on roeft=liotut ufeamman 

(aifitta STiitnofa* ja Sleacia* fatroeitta, jotfa fatroaaroat 

$tä=intiasfa. taupatfa fe fulfee muttan=rutfeitfa, foroitfa, 

fiiltäroitfä fappaleiefa ja fäytetään painaeSfa pumpulia 

rutfeaffi ja fjarmaaffi.

ke l ta inen  p r i f i l j a  (Gulholtz) on puuainetta 

eräättä 3tä=intiaSfa fatiuaroatta puutta, jofa fuuluu fi*f= 

fiätt=puun fufuun (Murus tinctoria). paratta faabaan 

tuubatta, huonompia lajia Samaifatta ja Portorifottn.

©itä fäytetään enemmiteu roillaifen painamifeen. ©en 

pitää olla fuiroaa ja tjienoffi raapustettua.

t l o o r i f a l f f i  on maltoina pulroeria, featfa fmtrern* 

pia foiuia fappaleita ja roäfeioän pajuitta, ©aabaan fun 

fioorifaafua jotjbetaan fammuttamattomaau falffiin. täy* 

tetään roalfaifemifeen. Du fäilytettäroä lyyroin fuljetuitfa 

rafioitfa, ftllä fe imee fotteutta ilmatta ja liufenee.

to t f i n e l l i .  Sätä roäri* ainetta on erään fjyönteifen 

(Coccus Cacti) naaraiefa. Dn fotoifin @telä*9lmerifatta, 

2Mfifotta, Sänfi-intiatta ja muitta fuuman ilmanalan 

maitta.

paratta on tyopean fyarmaa tai muttan |armaa laji. 

t r  appi  on jauhettu juuri 9txtf»ica tinctoria nimifettä 

faeroista, jofa fatroaa ufeilla feubuilla (Suropatfa. $y*

9
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roäHä frapiHa pitää olla Maljtaroa, ru3fean*punainen roäri, 

imelä tjaju ja imeläljfö, firpeä mafit.

Du erästä Ijuonompaafin lajia, j0fa on [}armaan ruS* 

feata roäriltään. ©itä futfutaan mnlta*frapiffi ja ei fel* 

paa punaifeen eifä roitlan painamifeen, roaan fäytetään 

ainoastaan lätnpöifeSfä fyypisfä.

Sromi l jappo inen f a li fyntyy, fun fromirautaa 

tulistetaan potaSfan ja falpietarin fansfa, foljjo liotetaan 

roebesfä ja annetaan fiteyntyä, jolloin lasfefytii faunista 

oranfi=feltaiSta fuolaa. ©iinä muoboSfa fe faupaSfa ful* 

fee. ©itä fäytetään tuottamaan rusfeita, roiljeriäifiä, feltai* 

fia, finifiä ja mustia roärejä roillaifelle ftlfiUe ja pumpulille.

Dn foroaa myrffyä.

Äroerf i truuna on fuorta Quercus nigranimifeStä 

tammUlajista, jofa faSroaa SImerifaSfa. ©itiä painetaan 

taroallifeSti feltaista filfille ja roillaifelle ja feltaista poljja* 

roäriä pumpulille.

©e on fyienoffi jauhettua, roaalean=feltaista roäriltään.

S a fby i t ä  fäytetään punaifeeit ja faabaan 3tä=3n= 

liasta, ©e antaa gummi--lafatte roärinfä ja faabaan fiitä 

femiaUifilla feinoilla. Äaupasfa fe fulfee nelisfulmaifina, 

ruSfean roärifinä faffuina, toifinaan pulroerin muoboSfa. 

Siufenee fjapoisfa.

Syyjy=foferia fyntyy fun lyyjyä liuotetaanetiffa* 

|apoSfa ja fiteyntyy fiitä roalfoifina fiteinä, joilla onilet* 

täroä, imelä mafu. ÄanfaSfa fe fulfee ofaffi muobotto* 

misfa fönteisfä, ofaffi naulamaifisfa fiteisfä. käytetään 

pumpulia feltaifeHa alunoibesfa.

Dn roaroroaifuubeUa fäfiteltäroä ja tarfoin fäilytet* 

täroa, fillä fe on anfaraa myrffyä.

2J?ineralia fäytetään roiljeriäffi roillaifelle ja intifo* 

farmiinin roalmistamifeen. ©itä teljbään IjyroäStä intifo* 

farmiinista, jofa furrootaan ja feulotaan. 1 naulalle Ijierton* 

nettua intifoa otetaan 4 naulaa Slorbljaufin roil;triHi*öljyä.



9J{orf info:f in i t tä  eli meibeä faabaan Isatis 

tinctoria nimifettä lastuista, jofa fatroaa ufeimmitfa en* 

topan maisfa, myötfiti etelä Suomesfa. Se on taroaEU 

fen peltonarsfun näföinen feltaifiEa fufitta, mutta Ijiufan 

fuuremmifla (eljtiEä. Äasroi fefoitetaan fatfin fantfa fun= 

net alfaa fäybä. Äulfee faupatfa pyöreinä palloina ja 

täytetään lämpöifeeit tyyppiin.

•Kortljaufin roil)tril l i = öljy eli niin futfuttufuit* 

feroa riffiljappo on firfatta ja öljymäistä täybeEifesti t»e= 

betöintä ja fuitfee, fun forffi otetaan puEon fuulta, josfa 

fitä fäilytetään.

Valmistetaan fantaEa taroaEa hiin taroaEinen riffi» 

|appofin, mutta on roäferoämpää.

On anfaratti fyöroyttäroää ja fen rouoffi roaroroaifuu* 

beEa täfiteltäroä.

Itun fitä roeteen fefoitetaan, tiputetaan fitä pifaroit* 

tain laffaamatta fefoittaen.

O t leana  on erään @telä=amerifatfafatroaroanpuun 

(Bixa orellana) Ijebelntän fybämyttä, jofa liuotetaan roe* 

betfä, feitetään fuiroiin ja fulfee faupasfa rusfean feltai= 

fena, puuroifena aineena, fierryttynä omiin (eljtiiufä. Sitä 

fäytetään filfiu ju pumpulin painamifeen.

P a n t f a n  ro il) eriä on puljbittamatointa etiffaljaps 

poista fuparia, roäriltään fini=roef)reätä. Dn roarfin myr= 

fyEistä.

Perf io ta  roalmittetaan Cnglannitfa orfeljitta. &y* 

roän perfion tulee oEa tnenoffi jauhettua, ei Riettaitta ja 

fauniin roiolettinusfeau roäristä. käytetään retliiniffi y, 

m. roiEaifeEe.

P o t a t  f a on puljbittamatointa fyiilifyappoitta falia, 

jota faabaan poroa liottamaEa ja lioffen ljai|fcuttamaEa, 

joEoin faabaan malloista ainetta. Sitä on ufeampaa lajia.

Poltettu potasta on malloitta, fuiroaa ja paratta. 

Siuita lajia fäytetään roaan fyypitfä.
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P r i f i l j a  (p(ool)oltfi) on erään SUmerifatfa fatroa* 

roan puun ybintä, joista £onburatta ja Äampeäjetta tu= 

leioa on paralta.

§yroattä prifiljatta pitää otta tumma, punaifen rut= 

fea roäri, imelätkö l)aju ja ntafu ja fen tulee otta fyienoffi 

raattittua tai jautjottua. ei faa otta lii’an märfää. Sämä 

on niin futfuttua taroattista eli finistä prifiljaa ja tätä 

fäytetään aina täsfä teoffesfa, jollei erittäin toifin ole mää* 

rätty.

Slauta^roi Rt r i l l i ä ,  taroattinen roiRtritti on fini= 

roel)reää fuolaa, jota roalmistetaan, paitfi muuatta, myöt= 

fin 9Iuotfisfa. parasta fiettä tulee gaRtunitta ja on 

enemmän feltaifen roeRreää ja fuiroaa.

9f i f f i l )appoa eli engelsfan roil)trilli=öljyä faabaan 

riffiä eli tutifiroeä polttamatta ja pudistetaan tislaa= 

matta.

©alpet teriRappoa eli fieroettä roalmistetaan fe= 

ntiattifisfa tel)taisfa tislaamatta fatpietaria ja riffiljappoa. 

Dii roefi:firfas nette, fyöroyttäroättä, firpeättä nta’utta ja 

omituifetta Rajutta, käytetään fatpetteriRappoifen rauban 

(rautasalunan) roalmistamifeeit ja yRbetfä fuotaRapou 

fausfa tinan ja tinafuolau liu’ottamifeen.

© a lpe t te r iRappo i t t a  rau taa  eli rauta=alunaa 

tel)bään faRbelfa taroalla.

Soitta lajia roalmistetaan ruostumattomatta rauhatta 

ja fe on paratta, toista lajia rautaroiRtrittistä.

Sätfimäistä roalmittaesfa otetaan 1 nauta falpetteri= 

Rappoa, josfa liuotetaan 4— 5 nautaa roiRtrilliä raäRisfä 

ofisfa, tunnet faabaan rutfea, porterin näföinen neste, 

jonfa jälfeen rautaa pannaan fefaan niin paljon fuin liu= 

fenee. ©itä fäytetään fatifinifeen, mustaan ja oifeaan 

rutfeaan putitpiu lie y. m.

©ante i ta  faaöaan fanteli=puusta. $äy faupasfa 

pnlroerin muobotfa. £yroä fanteli pitää tuntua jyroaifeltä
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jn olla märiftään Releän punakeltaista, Riitfan feltaifett 

rnoipaa. Ääijtetään ainoattaan löillaifen painamifeen.

© a l j b u r g i n  roifjtritli ilme-:tt)i) fini=welneisfd fis 

teisfä, joitten tulee olla fuiitria. kauemmin aitaa ilman 

maifutuffen alaifena, peittää fen ruosteen tapainen aine. 

Dn fuuretti RtjöbtjUiuen paiuaesfa. ©ifältää rautaa ja 

nmtfea.

© in iRappo inen  fa l i  (toerifuola) fät) faupasfafits 

ruunan feltaifina, nelisfnlmaifina fiteinä eli liusfoina. Sitä 

roalmittetaan merestä, farmien ja faroioiben jäännöffistä, 

joita fefoitetaan potasfan fansfa.

punainen raerifuola ilmestyi) fääunöttömisfä fiteisfä, 

joilla on Releä feltaifen rusfea eli oranfitoäri. -äKolemmat 

lajit oioat foioia myiffpjä.

© in i  f imeä (riffiRappoitta fuparia eli fppron roiljts 

rilliä) faabaan fun fuparia liuotetaan riffiRaposfa, josta fe 

fiteptijy. fauniifin fittifiiit fiteiftn. ©e on Ricoin mijrhjUittä 

ja fiit tarfatti fäihjtettänni.

©u m af f ia faabaan erään penfaan (Rhus coriaria) 

roarfifotta ja leikistä, jofa fasroaa etelä ©uropatfa. pa= 

rasta tulee ©ifiliasta. ©aabaan mvjösfiu fianpuoloista 

täällä ©uometfa.

©e fijältää fnierfttruuna=roäriä ja parffi=aiuetta. to )  = 

tetään millaifelle ja pumpulille mustaa ja Rarmaata pai= 

uaesfa, fefä parfiffi muutamille tummille n>illa=roäreille.

©uo l  a Rappoa faabaan feittofnolasta tislaamalla 

fitä riffiljapon fansfa. Dn puRtaana airoon märitöintä, 

mutta faabaan taroallifesti feltaifena, Ijiufan rautafefotuf= 

fen muoffi. ©iitä laljtee tufeRuttaroa, floorin Rajuinen 

faafu. Ääijtetään alunoiRin.

©uo la t jappo i t ta t ina-[ iu ’ otta  on monen laitta. 

Punaista ja retliiniä pumpulille painaecfa, teljbään fitä 

(> naulasta fuolaljappoa ja 2 naulatta falpetteriRappoa, 

josfa liuotetaan 1 naula engeltfan tinaa.
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ViEaista laffapunaifefft painaeSfa, teljbään fttä 6 

naulaSta JuofaRappoa, 1/2 naul. falp. Rappoa ja 1 naul. 

tinaa.

fosfineEUpunaiSta roarten: 8 naulatta falpetteriRap* 

poa, 12 naut. mettä, 1/2 naul. fuolaRappoa ja 1 naul. tinaa.

©uu ta ,  fiteyntynyt, on puRbasta RiiliRappoista nat« 

ria ja ilmestyy fuurisfa, roalfoifisfa fappaleisfa taRi muos 

bottomitfa fiteisfä. Vallonien laji tuobaau Sllifantesta 

©paulasta.

S i n ä  on yleifetti tunnettu metaEi. 2linoa laji tinaa, 

jota rooibaan painaesfa täyttää, on puRbat engelsfan tina.

2)i'uu tina fifältää aina lyyjyä.

S i n a f u o l a  on fuolaRaposfa liuotettua ja fiitä fi= 

teyuyttä tinaa. £yroäflä tinafuolaEa on maitoinen eli fel» 

laRtanm roävi ja on yRbiStetty neulamaifista fiteittä, jotfa 

oroat tuimia.

V e r u p o f f i  on erään puun (Coesalpinia echinata) 

ybiutä ja fäytetään painamaan punaista roiEaifeEe, pum= 

puliEe ja filfiEe. Sämä roäri on pyfymätöintä. Vern* 

potti fulfee faupatfa eri muoboisfa, parasta on fuiroa 

ja tjienoffi raastittu, joEa on felroä, feltaifen punainen 

roäri.

V i i n i f i r o i  on Rapauta miiniRappoista falia, jota 

on 2=laista, roalfoista ja punaista, foroiSfa fappaleiSfa, 

jotfa riffi lyöfcesfä oroat fiiitäroiä murto=paifoista ja roa= 

paat RienoSta pulloeristä eli tomusta, .täytetään alunaffi 

roiEaifeEe ja ei ole roaaraEinen terroeybeEe.

3Bii it i fiu) i=preparaat ia täytetään roiittifiroen afe= 

mesta ja taroataau muobottomisfa, roalfoifisfa fappaleisfa, 

maultaan tuifea ja imee RelpoSU fosteutta. Valmistetaan 

glauberin fuolatta ja riffiRaposta.

Värikö me n at (Galläppel) oroat fasroannaifia es 

räätfä VäRaSfä SlfiaSfa faSroaroasfa tammeSfa (Quercus 

infectoria) ja fyntyroät erään Ryönteifen (Cyrips quer-
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cusfolii) pistofjista. Säntä hyönteinen läroittää tjeiffojen 

offain fitmifot, lasfeaffeen reifiin muntanfa. Söhma |au» 

tuu yiau ja fen fiitjoituffen foutta, jota tonffa ntaifuttaa 

fatnrisfa, fyntyy fe fatroaunainen, jota futfutaan iuäri= 

omenatfi.
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