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N°101.866 - Batik zijden doek

Materialen:
zijden doek
Javana batik textielverf meigroen en kobaltblauw
emmer
rubber handschoenen katoenen koord

wasknijpers
schaar
schort

Werkwijze:

Batik zijden doek
Moeilijkheidsgraad:

benodigde tijd:

gemakkelijk

ca. 15 minuten

Bijpassende accessoires zijn moeilijk te vinden - daar-

om maken we ze zelf! Met een zijden doek en Javana 

batikverf ontstaat een luchtige zijden doek in groen.

De zijden doek moet schoon, 
vlekvrij en vrij van wasverzach-
ter, appreturen en middelen 
voor desinfectie zijn. Met een 
stevig, dun koord enkele pun-
ten van de zijden doek omwik-
kelen.
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Weer enkele punten van de gedroogde doek met het koord om-
wikkelen. Hierbij nieuwe plaatsen uitkiezen!

Zoals uitgelegd in stap 2, het verfbad voor de blauwe verf voorbe-
reiden. Dit keer mogen alleen de ingepakte punten in het verfbad 
worden ondergedompeld. Met wasknijpers de rest van de doek aan 
de container vastzetten. Nadat de gewenste kleur is bereikt, de 
doek opnieuw uitspoelen. Vervolgens bij 40 °C wassen. Later moet 
de doek altijd apart worden wassen.

Een kom of emmer met 6 liter warm water vullen (60 °C). De 
volledige inhoud van de zak doorroeren en oplossen. Bij het ver-
ven van zijde is het aan te bevelen om 300 ml azijn of ca. 50 ml 
azijn-essence toe te voegen. De doek compleet in het verfbad 
dompelen en ca. 1 uur de verf laten intrekken. Tussendoor moet 
de stof worden bewogen. Na het drogen is de kleur iets lichter 
dan in natte toestand! Daarna met warm water uitspoelen, de 
koordjes verwijderen en laten drogen of strijken.

Klaar!
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