Kullo Marthaförening i växtfärgningstagen
sommaren 2015
Vi i Kullo Marthaförening började fundera
på växtfärgning under vårens månadsmöten.
Efter att tre av oss hade deltagit i en färgnings
kurs i regi av Nylands hantverksförbund,
beslöt vi oss för att ta steget ut och prova på att
färga själv. Ganska många marthor ville pro
va på att färga och en del av marthorna ville
bara följa med hur det går till. Hela färgnings
processen tog tre kvällar och en eftermiddag.
Färgningen inleddes med gemensam insam
ling av lökskal. I det här skedet kom vi fram
till att löken eventuellt inte räcker till allt garn
vi har, så vi utökade färgskalan med renfana.
Måndagen 13.7.2015 betade vi garnet i alun
bad. Vattnet värmdes upp till 40 grader, var
efter alunet löstes upp i vattnet. Därefter var
det garnets tur att blötas och hettas upp i bet
ningsvattnet till cirka 80 grader. Det fick nu
betas i en timme och sedan fick det ligga och
svalna i det betade vattnet till följande mor
gon, då det togs upp för torkning.
Dagen före dagen D, dvs. den egentliga färg
ningen, kokade vi färgspad av lökskalen
och renfanan. Löken gav genast färg, medan
renfanan var envis och krävde litet mera
kokning. Renfanan doftade riktigt gott. den
lär också ha medicinsk inverkan och kan an
vändas som hälsote. Det provade vi ändå inte
på den här gången. Lökskalen ger vanligen
gula och orange toner, medan
gula, senaps
renfanan ger gult och grönt. För att få mörka

re gröna färger satte vi till järnvitriol i efter
badet av renfanaspadet. Färgningsresultatet
beror förutom på betningsmedlet också på
hurudant garn man använder och vilken ut
gångsfärg garnet har. Vanligen används vitt,
naturvitt eller grått. Vi använde främst Novi
tas Sju bröder och Nalle, men också helylle
garn.
Den egentliga färgningsdagen inföll mån
dagen den 20 juli. Nu var det dags att reda
upp de torra garnhärvorna, värma upp färg
spaden till 40 grader, blöta garnen och lägga
dem i färgspadet. Vi använde utebastuns
vattenpanna och gasgrillen. Jo, just det, gas
grillen, den fungerade utmärkt som upphett
ningskälla. Det var spännande med levande
eld även om det krävde litet mera ansträngn
ing att hålla temperaturen på rätt nivå. Men
vi lyckades med det ganska så bra då alla
hjälpte till.
Att färga garn var roligt och intressant.. För
en del var det något nytt, medan andra åter
uppväckte gamla färdigheter som kanske fal
lit i glömska.
På följande sidor finns en bildkavalkad över
själva färgningsförloppet. Som slutresultat
fick vi härliga naturnära färger som ger in
spiration för höstens och vinterns stick
ade
plagg.

Några mängdfakta:
Mängden alun på torrt garn
är 10 %, exempelvis 250 g
garn - 25 g alun.
Mängden lökskal = samma
mängd lökskal som garn
mängd
Mängden renfana = 400 g
växter till 100 g garn

I början kändes
det kanske så
här för en del,
litet i det blå el
ler uppe bland
molnen. (försök
att fotografera
färgspadet som
lökskalen gav).

Färg
spaden
värms upp
i bastun
och på
gasgrillen.

Det betade gar
net väntar på att
komma i färglös
ningarna.

Vi sam
lar ihop
garnen i
proportion
till mäng
den färg
lösning.
Det kräver
matema
tiska fär
digheter.

Växterna har
kokat i en timme
och tas ur spa
det.

Hm, ska
det här
med
grillen
fungera?
Jo, det gör
det, så nu
sätter vi
igång och
lägger gar
nen i det
heta färg
spadet för
en timme.

I väntan på att färgspadet hettas upp
håller vi kaffepaus och reder ut garn
härvorna. Vi lärde oss att det kan löna
sig att göra mindre garnhärvor, då
reder de sig bättre och trasslar inte så
mycket.

Det börjar så småningom bli dags att ta upp de färgade garnen. Här syns några fina gröna, gula
och roströda garnhärvor färdiga för sköljning.

Sköljningen gjordes i tre-fyra omgångar och i
sista vattnet sattes en aning ättika. Sedan skulle
garnet ligga i ättiksvattnet cirka halv timme
och sedan var sköljningen klar. Ättikan fäster
färgen.

Färgningen är klar
och vi är nöjda med
resultatet. I morgon
ska en del av oss
ännu göra en andra
färgning i lökskals
spadet, eftersom det
ser ut att innehålla
mycket färg ännu.

 Kullo Marthaförening i juli 2015 

