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41510   |   Batikfarve 
 

 
DK 
 

Vandbaseret batikfarve som er let at bruge sammen med vand, husholdningssalt og fixermiddel. 
Farverne kan blandes indbyrdes til andre farver og nuancer og de er lys- og vaskeægte. 
Stoffet, der skal farves, skal først vaskes, så evt. stivelse forsvinder. Bedste resultat opnås ved at bruge 
hvidt bomuldsstof men man kan også prøve med f.eks. silke og hør. 
 

100 ml flydende batikfarve og 1 pose med 200 g fixermiddel rækker til 700 g hvidt, tørt 
bomuldsstof. OBS! 100 ml af den sorte farve rækker kun til 350 g hvidt, tørt bomuldsstof. 

 
Sådan gør man 
Stoffet, som skal farves, gøres gennemvådt og bindes efter den teknik, man ønsker at bruge. 10 liter 
vand varmes op til 30o C (lys indfarvning) eller til 60o C (gennemfarvning). Derefter opløses 1 kg salt i 
vandet og der tilsættes 100 ml batikfarve. Opløs 200 g fixermiddel i lidt varmt vand og hæld det i 
farveblandingen. Læg det våde stof i farvebadet og lad det flyde frit i 30 minutter. Rør regelmæssigt så 
indfarvningen bliver jævn. Brug gummihandsker. Når tiden er gået, fjernes snorene og det farvede stof 
skylles grundigt i flere hold vand, så man er sikker på, der ikke sidder saltflager tilbage. Stoffet vaskes 
derefter ved 60o C for at fjerne overskudsfarven. Fremover kan det farvede stof vaskes ved 40o C.  
Man kan godt farve i vaskemaskinen, men det anbefales ikke, eftersom fikseringen ikke bliver 
optimal. Hvis De vælger at gøre dette alligevel, hældes saltet ind i tromlen, fjern etiketten fra 
farveflasken, sku låget af og læg farveflasken ind i vaskemaskinen. Fikseringsmidlet opløses i lunkent 
vand og hældes igennem vaskebeholderen. Vask på 60 grader uden forvask og uden sparreprogram. 
 
Farvning i flere farver 

Begynd altid med den lyseste farve hvis stoffet skal være flerfarvet. Farverne kan blive 
anderledes end tilsigtet, når stoffet er blevet farvet én gang. Rød kan f.eks. blive til orange, 
hvis stoffet først er blevet farvet gult, og gul kan f.eks. ikke farves på sort.   

 
 
Forskellige mønsterteknikker 
Ringe: Marker de steder på stoffet hvor der skal være mønster. Tag fat i stoffet hvor centrum af 
mønsteret skal være og lad resten af stoffet hænge ned (som en sammenfoldet paraply). Bind snor om 
de steder, hvor der skal være ringe. Der kan bindes brede ringe og smalle ringe. Jo tykkere lag snor des 
mindre farve vil trænge igennem og der vil blive helt hvide ringe. Binder man kun et tyndt lag snor, kan 
der slippe en smule farve igennem. 
 
Terner: Fold stoffet frem og tilbage som en harmonikafoldning med ca. 3-5 cm bredde folder. Derefter 
foldes stoffet på den modsatte led på samme måde. Bind en snor om, så det ligner en lille pakke.  
 
Striber: Fold stoffet frem og tilbage som en harmonikafoldning med ca. 1,5 cm bredde folder. Bind 
snor rundt om alle folderne. Der hvor snoren bindes, kommer en hvid stribe efter indfarvningen. 

 



Sy: Tegn et simpelt motiv svagt op med blyant. Sy en rynketråd med tykt garn langs den 
tegnede linie. Træk tråden sammen og hæft den. Hvis man laver en blomst, er det bedst at 
rynke midten for sig og hvert kronblad for sig. Et hjerte laves på næsten samme måde: buk 
stoffet på midten og sy et halvt hjerte på hver halvdel, så de to halvdele rynkes hver for sig. 

 

Små kvadrater: Lav små dobbelte folder, sæt almindelige tøjklemmer på folderne. Stoffet 
farves med tøjklemmerne på. 

OBS! Brug ikke tøjklemmerne til almindeligt brug bagefter, da de kan smitte af!  

 
Beskyt Jeres beklædning, når I arbejder med farven. 
 
Hvis uheldet sker  
Skyl tøjet i masser af vand og gnub pletterne med sæbe. Vask derefter tøjet i vaskemaskine. Hvis dette 
gøres med det samme, bliver skaderne minimale, men det er ikke sikkert at pletterne forsvinder 
fuldstændigt.  


