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Moeilijkheidsgraad:Benodigde tijd:

Materiaal:

Werkwijze:

T-shirt
batikverf
koude was

penseel
elastiekjes
plastic zakken

T-shirtDIY-batik

in wolkenpatroon

Print eerst het patroon uit, plak het op een stuk 
karton. Schuif het in het midden van het T-shirt 
en zet het vast met spelden. Teken de lijnen met 
een penseel en koude was na en laat het onge-
veer 1 uur drogen.

Nu ga je met de batiktechniek beginnen. Om het 
wolkenpatroon te maken, leg je het T-shirt plat 
neer en strijk je het glad. Verkreukel nu het shirt, 
vanaf het midden beginnend.

experimenterenca. 2 uur
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De afzonderlijke vouwen worden willekeurig 
samengevat en vastgezet met elastiekjes.

Uiteindelijk moet het T-shirt worden verfrom-
meld en met elastiekjes zo worden bevestigd dat 
er een grote bol stof ontstaat.

Meng de verf volgens de gebruiksaanwijzing. Voor 0,5 l verf (1 tint): Giet ca. 
1 theelepel verf in een fl es, giet er heet water over en schud. LET OP: Als u 
eerder met koude was heeft gewerkt, mag de verf maar max. 50 °C zijn, anders 
lost de was op. Voor dit T-shirt werden de kleuren oranje, roze, groen en neon-
geel gebruikt.

Sprenkel nu de kleuren naar wens over de stof. 
Als één kant kleurrijk genoeg is, draai de stof dan 
om.

Aan het eind moet het T-shirt druipnat zijn en mogen 
er geen witte plekken zichtbaar zijn. De plaatsen 
waar was aangebracht is zullen natuurlijk wit blijven.

Breng de pas geverfde stof in een plastic zak, 
bind hem dicht en laat hem een nacht staan (on-
geveer 10-12 uur).

Spoel de verf de volgende dag grondig met 
warm water uit.

Zodra het T-shirt volledig droog is, strijk je het. Duw eerst het karton terug in 
het T-shirt, leg een wit vel papier over het wasmotief en strijk erover. Als alle 
was eruit gestreken is, kan de rest van het T-shirt glad gestreken worden.

Als het motief niet genoeg contrasteert met de andere kleuren, kun je het ver-
sterken met opzetwit of witte textielverf. Fixeer de verf vervolgens opnieuw 
door te strijken.

Om de verf beter bestand te maken tegen wassen, raden wij aan de batiktechniek 
te behandelen met een fi xeermiddel. Leg het T-shirt in een emmer warm water, 
voeg fi xeermiddel toe en laat het 15 minuten weken. Afspoelen, drogen, klaar. 

Daarna kun je beslissen of je het kleurverloop mooi vindt of dat je de achter-
grond nog wilt verven. Ons T-shirt hebben we daarna nog in de overgebleven 
gele verf gelegd en lieten het ongeveer 1 uur weken. Op die manier wordt 
het hele textiel geverfd en zijn er geen witte plaatsen meer zichtbaar. Het is 
belangrijk dat rond de was niets wit blijft, anders is het motief naderhand niet 
zichtbaar.
Na het waterbad spoel je het T-shirt nogmaals uit met warm water en hangt 
het op om te drogen.






