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Vesipohjainen batiikkiväri, jota on helppo käyttää veden, suolan ja kiinnitysaineen kanssa. 
Värit ovat valon- ja pesunkestäviä. Niitä voidaan sekoittaa keskenään, jolloin saadaan uusia 
jännittäviä sävyjä. Pese kangas ennen värjäystä, jotta kankaassa käytetty viimeistelyaine häviää. 
Parhaan värjäystuloksen saat käyttämällä valkoista puuvillaa, mutta kokeile myös silkkiä, pellavaa ym. 
 
100 ml nestemäistä batiikkiväriä ja yksi 200 g pussi kiinnitysainetta riittävät 700 g painoiseen 
valkoiseen kuivaan puuvillakankaaseen. Poikkeus: 100 ml mustaa väriä riittää 350 g painoiseen 
kuivaan kankaaseen. 
 
Tee näin  
Kastele koko värjättävä kangas ja solmi toivottu tekniikka (ks. alla). Kuumenna 10 l vettä 30°C:ksi 
(vaalea värjäys) tai 60°C:ksi (täysvärjäys) ja liuota veteen 100 g suolaa. Lisää 100 ml batiikkiväriä, 
liuota 200 g kiinnitysainetta pieneen määrään lämmintä vettä ja kaada se väriseokseen. Laita märkä 
kangas värjäytymään ja anna sen olla seoksessa 30 min. Sekoita säännöllisesti, jotta värjäyksestä 
tulee tasainen. Käytä hanskoja. Ota narut pois, huuhtele kangas värjäyksen jälkeen huolellisesti 
useaan kertaan vedessä, jottei siihen jää suolatahroja. Tämän jälkeen kangas pestään 60°C:ssa, jotta 
ylimääräinen väri lähtee pois. Jatkossa kangas tulee pestä 40°C:ssa. 
Värjäyksen pystyy tekemään pesukoneessa, mutta sitä ei suositella, koska väri ei kiinnity täydellisesti. 
Mikäli haluat silti kokeilla sitä, kaada suola sisälle pesukoneen rumpuun, irrota etiketti ja korkki 
väripullosta ja laita väripullo sisälle pesukoneeseen. Kiinnitysaine sekoitetaan haaleaan veteen ja 
kaadetaan pesuainelokeroon. Pesu 60°C:ssa ilman esipesua. Älä käytä säästöohjelmaa. 
 
Useiden sävyjen värjääminen  
Kun haluat värjätä kankaan useilla väreillä, aloita aina vaaleimmalla värillä. Ota huomioon, että 
sävystä voi tulla erilainen kuin mitä olit suunnitellut, koska kangas on jo kertaalleen värjätty. 
Punaisesta voi esim. tulla oranssia, jos se värjätään keltaiselle kankaalle, eikä keltaisella voi värjätä 
esim. mustaa kangasta. 
 
Erilaisia tekniikkoja 
Renkaat: Mittaa keskikohta, johon haluat kuvion. Ota kiinni kankaan keskikohdasta, vedä ylöspäin ja 
anna lopun kankaan laskeutua alaspäin (kuin kokoon taitettu sateenvarjo). Sido narut niihin kohtiin, 
joihin haluat renkaat. Kierrä narua yhden kerran (kapea rengas) tai useita kertoja (leveämpi rengas). 
Ruudut: Taittele kangasta edestakaisin, niin että saat n. 3-5 cm levyisiä laskoksia (haitaritaitos). Tee 
sitten jo taitellun kaistaleen lyhyeen sivuun samanlaisia laskoksia. Laita ympärille naru, että saat kuin 
pienen paketin. 
Raidat: Taittele kangasta edestakaisin, niin että saat n. 1,5 cm levyisiä laskoksia (haitaritaitos). Laita 
jokaisen laskoksen ympärille naru. Kohtaan, johon sidot narun, tulee värjäyksen jälkeen raita. 
Ompele: Piirrä malli (esim. kala tai sydän) kevyesti lyijykynällä. Harsi vahvalla langalla mallin 
ääriviivoja pitkin. Kiristä lankaa, jotta saat kuvion ääriviivat poimuille, ja tee solmu. Jos teet kukan, 
saat parhaan lopputuloksen, jos ”poimutat” kukan keskustan ja jokaisen terälehden erikseen. 
Sydämen voit tehdä samalla tekniikalla, mutta taita kangas keskeltä ja ompele puolikas sydän 
saadaksesi parhaan lopputuloksen. 



Pienet neliöt: Tee pieniä kaksinkertaisia laskoksia ja laita laskokseen tavallisia pyykkipoikia. Värjää 
kangas pyykkipoikien kanssa. Älä käytä pyykkipoikia, kun peset kankaan normaalisti värjäyksen 
jälkeen, sillä niistä saattaa lähteä väriä. 
 
Suojaa aina vaatteesi esim. esiliinalla työskennellessäsi värien kanssa. 
Vaatteiden puhdistaminen: Huuhtele runsaalla saippuavedellä. Pese sen jälkeen vaate 
pesukoneessa. Jos tämä tehdään heti, vahingot ovat vähäiset, mutta vaatteeseen saattaa silti jäädä 
värijälki 
 

 


