Batikk med
elastikk
Skap flotte effekter på tekstil av bomull med
batikkfarge og elastikk. Brett tekstilet og fest
elastikkene på forskjellige måter for å få
forskjellige uttrykk.

Inspiration: 15942
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Vask og tørk tekstilemnnet så det er
appreturfri og blir mere mottakelig for
farge. Bruk harminikateknikken ved å
brette f.eks. en t-skjorte og bøllehatt på
den loddrette siden med små
harminikabretter. Mionter elastikk stramt
rundt brettene på utvalgte steder. Bruk 2
elastikk av gangen da det er enklere å
jobbe med.

Bruk bullseye teknikken ved å hive opp
en liten topp på midten av tekstilen og
vikle 2 elastikk stramt rundt. Hiv opp litt
igjen og vikle elastikk rundt litt lengre
nede. Jo lengre det hives opp og vikles
elastikk rundt, jo større sirkel dannes.
Gjenta flere steder på tekstilet for å lage
flere sirkler, evt. i forskjellige størrelser.
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Bruk en vridd bullseye teknikk ved å
hilde en liten topp opp på midten av
tekstilet og vikle elastikk stramt rundt.
Fordel elastikkene som vist på bildet og
vri toppen lett underveis.

Dekk med plastikk og bruk handsker til
arbeidet. Lag et fargebad til ca. 350 g tørr
bomullsstoff ved å løse opp 0,5 kg fint
kjøkkensalt i 1 liter kokende vann i en
balje.
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Tøm ytterligere 4 liter vann i baljen så
temperaturen blir mellom 30-60 grader.
Jo varmere vann, jo mørkere og intens
farge. Jo kaldere vann, jo lysere farge.
Tilsett 50 ml batikkfarge til baljen og tøm i
100 g fikseringsmiddel. Rød til
fikseringsmiddelet er oppløst.

Legg tekstilemnet i fargebadet. La det
ligge i 5-20 min. Jo lengre tid, jo mørkere
farge. Jo kortere tid, jo lysere farge.
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Ta tekstilemnet opp og fjern elastikkene evt. med en saks. Skyll flere ganger til
vannet er klart. Vask til slutt emnet i
vaskemaskin ved 40°C med litt såpe.

Fedig bøllehatt med harmonikateknikk.
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Bruk dip dye teknikk ved å dyppe enden
av emnet i et nytt fargebad i få minutter
etter første omgang batikkfarging. Den
nederste delen av denne gule t-skjorten
er etter vask og tørking dyppet i rosa
batikkfarge ved 30°C.

