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En vannbasert batikkfarge, som er enkel å bruke sammen med vann, vanlig salt og fixermiddel. 
Fargene kan blandes med hverandre til nye spennende nyanser og er lys- og vaskeekte.  Vask tøyet 
før innfarging slik at all appretur er borte. Du får best fargeeffekt med hvit bomull, men prøv gjerne 
med silke eller lin. 
 
100 ml flytende batikkfarge og 200 g fixermiddel holder til 700 g hvitt tørt bomullstoff. Unntak: 100 
ml svart farge holder til 350 g tørt stoff. 
 
Slik gjør du  
Alt stoffet som skal farges må være vått. Knyt ønsket teknikk. Varm opp 10 l vann til 30°C (lys 
innfarging) eller 60°C (full innfarging) og løs opp 100 g salt i vannet. Tilsett 100 ml batikkfarge, løs opp 
200 g fixermiddel i litt vann og ha det i fargeblandingen. Legg det våte stoffet i fargebadet og la det 
flyte fritt i 30 min. Rør regelmessig slik at innfargingen blir jevn. Bruk gummihansker. Fjern knutene 
og skyll stoffet godt i vann etter innfargingen, slik at det ikke blir saltflekker. Stoffet vaskes deretter i 
60°C for å få bort overskuddsfargen. Stoffet skal heretter vaskes i 40°C. 
Du kan farge i vaskemaskinen, men det anbefales ikke fordi fikseringen ikke blir optimal. Om du 
velger å gjøre det, heller du saltet i trommelen, tar bort etiketten fra fargeflasken, tar av lokket og 
legger fargeflasken i maskinen. Fikseringsmiddelet løses opp i lunkent vann og has i 
vaskemiddelbeholderen. Vask i 60°C uten forvask og uten spareprogram. 
 
Å farge flere nyanser 
Begynn alltid med den lyseste fargen hvis du skal farge med flere farger. Du kan få en helt annen 
farge enn du hadde tenkt deg ettersom stoffet allerede er farget en gang. Rød kan bli oransje hvis 
den farges på gult stoff, og gult går ikke å farge på svart. 
 
Ulike teknikker 
Ringer: Finn midtpunktet der motivet skal være. Ta tak i stoffet på midtpunktet, dra opp og la resten 
falle ned (som en sammenslått paraply). Knyt med snor på de stedene du vil ha ringer. Snurr snoren 
en gang rundt for smale striper og flere ganger for bredere striper. 
Ruter: Brett stoffet frem og tilbake (trekkspill) ca 3-5 cm bredt. Brett så den brettede remsen fra 
kortsiden på samme måten. Knyt en snor rundt slik at det ser ut som en liten pakke. 
Striper: Brett stoffet frem og tilbake (trekkspill) ca 1,5 cm bredt. Knyt med snor rundt alle foldene. 
Der du knyter blir det striper etter innfargingen. 
Sy: Tegn svakt et mønster med blyant. Sy en rynketråd med sterk tråd langs den tegnede streken. Dra 
sammen og knyt. Hvis du lager en blomst, blir det best resultat hvis du rynker midten for seg og hvert 
kronblad for seg. Et hjerte lager du enkelt på samme måte, men brett stoffet på midten og sy et halvt 
hjerte. 
Små firkanter: Lag små doble folder, fest foldene med vanlig klesklyper. Farg stoffet med klesklypene 
på. Klesklypene kan avgi farge etter innfarging og bør ikke brukes til opphenging av vanlig tøy. 
 

 

 



Beskytt alltid klærne med forkle eller lignende når du arbeider med fargen. 

Rengjøring av klær: Skyll med mye vann og såpe. Vask deretter plagget i vaskemaskin. Hvis dette 
gjøres umiddelbart blir skaden minimal, men det finnes ingen garantier for at flekkene forsvinner 
helt. 

 


