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En vattenbaserad batikfärg, som är enkel att använda tillsammans med vatten, hushållssalt och 
fixermedel.  
Färgerna kan blandas med varandra till nya spännande nyanser och är ljus- och tvättäkta. 
Tvätta tyget innan infärgningen så att all appretur försvinner. Bästa färgeffekt ger vit bomull men 
prova gärna silke, lintyg t ex.  
 
100 ml flytande batikfärg och 1 påse med 200 g fixermedel räcker till 700 g vitt torrt bomullstyg. 
Undantag: 100 ml svart färg räcker till 350 g torrt tyg. 
 
Så här gör du  
Blöt hela tyget som skall färgas och knyt önskad teknik. Värm upp 10 l vatten till 30oC (ljus infärgning) 
eller 60oC (fullinfärgning) och lös upp 1 kg salt i vattnet. Tillsätt 100 ml batikfärg, lös upp 200 g 
fixermedel i lite varmt vatten och häll det i färgblandningen. Lägg det våta tyget i färgbadet och låt 
det flyta fritt i 30 min. Rör regelbundet så att infärgningen blir jämn. Använd gummihandskar. Ta bort 
snörena, skölj därefter tyget ordentligt flera gånger i vatten efter infärgningen så att det inte blir 
saltfläckar. Tyget tvättas därefter i 60oC för att få bort överskottsfärgen. Plagget ska i fortsättningen 
tvättas i 40oC.  
Det går att färga i tvättmaskin, men det rekommenderas inte eftersom fixeringen inte blir optimal. 
Men om ni väljer att göra detta i alla fall, häller man saltet inne i trumman, tar bort etiketten från 
färgflaskan, skruvar av locket och lägger färgflaskan inne i tvättmaskinen. Fixermedlet upplöses i 
ljummet vatten och hälls genom tvättmedelsbehållaren. Tvätta i 60° utan förtvätt och utan 
sparprogram. 
 
 
Att färga flera nyanser  
Börja alltid med den ljusaste färgen om du ska färga ett tyg med flera färger. Tänk på att du kan få en 
helt annan nyans än den du tänkt dig, eftersom tyget reda är färgat en gång. Röd kan t ex bli orange 
om den färgas på gul, och gul går inte att färga på t ex svart.  
 
Olika tekniker 
Ringar: Mät ut mittpunkten där motivet ska sitta. Ta tag i tyget på mittpunkten, dra upp  och dåt 
resten falla nedåt (som ett hopfällt paraply). Knyt om med snöre på de ställen där du vill ha ringar. 
Välj att vira snöret ett varv (smal ring) eller flera varv (bredare ring).  
Rutor: Vik tyget fram och tillbaka i dragspelvikning med ca 3-5 cm breda veck. Vik sedan den vikta 
remsan från kortsidan i likadana veck. Knyt om ett snöre så att det ser ut som ett litet paket. 
Ränder: Vik tyget fram och tillbaka i dragspelsvikning, med ca 1,5 cm breda veck. Knyt om med snöre 
runt alla vecken. Där du knyter snöret kommer att bli en rand efter infärgningen.  

Sy: Rita ett mönster svagt med blyerts, t ex en fisk eller ett hjärta. Sy en rynktråd med kraftig 
tråd längs med den ritade linjen. Dra ihop och knyt. Om du gör en blomma, blir den bäst att 
rynka mitten för sig och vardera kronblad för sig. Ett hjärta gör du enkelt på samma sätt, 
men vik tyget på mitten och sy ett halvt hjärta för bästa resultat.  



Små kvadrater: Gör små dubbla veck, sätt fast vanliga tvättklämmor på vecket. Färga tyget 
med tvättklämmorna på. Använd inte tvättklämmorna till vanlig tvätt efter infärgningen, 
eftersom de kan färga av sig.  

 
Tänk på att alltid skydda dina kläder med t ex förkläde när du jobbar med färgen. 
Rengöring av kläder: Skölj med stora mänger vatten och tvål. Tvätta därefter plagget i 
tvättmaskinen. Om detta görs omedelbart blir skadorna minimala, men det finns inga garantier för 
att fläckarna försvinner helt.  

 


