Een gebatikt
T-shirt
Batikken is een techniek om patronen te
verven op weefsels. Vooral katoen en zijde.
Deze techniek is afkomstig uit de Oriënt van
de 14e eeuw en en bestaat hieruit dat je
bepaalde gebieden van de stof bedekt, zodat
er geen verf komt op die plaatsen. Patronen
kunnen worden gemaakt door de stof bij
elkaar te houden met elastiekjes, touw,
wasknijpers of met rijgsteken. De batikverf in
het assortiment kan worden gebruikt voor het
verven
in een waterbad
of in de wasmachine.
Inspiration:
13068
Voor het bewerken met verf, moeten nieuwe
stoffen altijd voorgewassen worden.
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Batikpatroon maken met elastiekjes:
Wikkel elastiekjes strak rond kleine
plukjes stof.

Batikpatroon met touw: Bind touwtjes
stevig rond kleine of grote plukjes van de
stof.
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Batikpatroon door rijgsteken: Naai de stof
bij elkaar met rijgsteekjes.

Batikken met wasknijpers: Vouw de stof
in banen en zet vast met wasknijpers.
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Batikken met elastiekjes en knijpers
tegelijkertijd: Wikkel een elastiekje rond
een klein plukje van de stof. Maak hier
omheen een cirkel van plooien,
vastgezet met wasknijpers. Het patroon
op de onderkant en de mouwen van het
afgebeelde t-shirt is gemaakt door te
plooien en de plooien vast te zetten met
wasknijpers.

Lees de bij de batikverf geleverde
instructies voordat je begint met het
mengen van de ingrediënten. Gebruik
warm water (45 graden) en giet het in
een bak. Pas de hoeveelheid water, kleur
en fixeermiddel aan op het gewicht van
de kleding. Roer het verfbad goed door.
Bevochtig het stuk textiel dat je wilt
verven. Hierdoor trekt de verf er
gemakkelijker in. Plaats het vochtige
textiel in het verfbad. Laat 30 minuten
intrekken en roer regelmatig in het bad,
zodat de kleur zich mooi verspreidt.
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Nog een voorbeeld

Verwijder de wasknijpers en elastiekjes.
Spoel de stof tot het water helder is en
was de stof vervolgens met wasmiddel in
de wasmachine op 60°C.
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