



 

      

     # "#    
     $ %   
#   " $         
 "!      
)%#% $"!), ,##, ! 
% % +%+ !*"  $ ("#
 #  ( (")% " $, $
"## $#,$)% $! %
/# /% % %  +  %#% ' #    %#% -/#%
,#% +    $   #%    %
&%+%  " #"# $   " #"#   # "  $  
    /#  $ .#%  !"( 
) #  +%"% % $%%
)" #"#,#%' -*) $'/( #"  
#%    (  +- $ #%    +% ,
"%" %)% )  $%#,  "&
/ #"  $" "/% $!



    

OBSAH
Batikování, barvení látek
Batika skládaná
Batika ‰itá
Batika vyvazovaná
Barvení sypáním barev – sypaná batika
Barvení vzlínáním
Vosková batika
Kolíãkování

Ménû známé techniky barvení
Stﬁíkání barev s pouÏitím ‰ablony
Otisky rÛzn˘ch materiálÛ, v˘roba razítek
Odbarvování pomocí Sava
Mramorování
Ruãní malba na textil

Techniky malby na hedvábí
Zapou‰tûní barev – mramorování
Akvarelová technika, kresba guttou
nebo pouÏitím kontur
Vosková batika
Tisk voskem
Efektová sÛl a její vyuÏití
Parní barvy

4
8
10
11
14
16
18
20

21
24
26
28
30
32

34
37
38
40
42
44
46

BATIKOVÁNÍ,
BARVENÍ LÁTEK
Dalo by se ﬁíci, Ïe tato slova jsou známa jiÏ po staletí. âlovûk vÏdy ﬁe‰il, jak se oblékne, zpoãátku hlavnû z dÛvodu, aby neprochladl. Velice brzy se v‰ak chtûl odli‰it od
tûch ostatních, touha po originalitû byla velmi silná. A tak bylo vymy‰leno mnoho
zpÛsobÛ zdobení tûla i odûvu. Napﬁed mûlo silnou funkci symbolickou, v˘znamovou,
vázalo se k urãit˘m pﬁíleÏitostem, jednotliv˘m kmenÛm a oblastem. DÛleÏitou roli ve
zdobení a pozdûji barvení odûvÛ sehrály Ïeny. Jejich touha po odli‰nosti a kráse
dovedla mnohé, pﬁed staletími objevené techniky, aÏ k nám.
Batika v pÛvodním oznaãení byla barvení látek za studena pomocí rezervace –
pokrytí voskem. V Japonsku vosk nahrazovala r˘Ïová hmota, jinde naná‰eli na látku
smûs bláta a dal‰ích pﬁísad pomocí dﬁívek a jin˘ch materiálÛ. Nejãastûji se vosk naná‰el speciální mûdûnou konviãkou o rÛzn˘ch prÛmûrech hrotÛ (tjanting). Na místech
pokryt˘ch voskem ãi jinou hmotou a následném barvení za studena zÛstávala zachována barva podkladu. Kombinací vÏdy tmav‰ího odstínu barvy a dal‰í rezerváÏe

vznikla celá ﬁada ornamentÛ a graficky velmi zajímav˘ch obrazÛ. Po obarvení látky
se vosk odstraÀoval namáãením do horké láznû.
Tato vosková batika pochází z Asie – Indie a âíny. V prÛbûhu ãasu se slovo batika u nás roz‰íﬁilo a zlidovûlo i díky dal‰ím technikám barvení látek. Dnes je toto oznaãení pouÏíváno pro obecné barvení látek pomocí jakékoliv rezerváÏe.

Materiál
První ãást této knihy není na
materiál pﬁíli‰ nároãná. Poté,
co si vybereme, koupíme nebo
tﬁeba ve svém ‰atníku
najdeme tkaninu, kterou
budeme barvit,
nám poslouÏí
k práci vût‰inou
vûci, které
máme
doma.

Barvy
Správnû vybrat barvu je dÛleÏité.
Momentálnû je na trhu nûkolik druhÛ
barev na textil, rozpustn˘ch ve vodní
lázni a urãen˘ch k barvení bûhem
zahﬁívání a varu. Koupíme je bûÏnû
v drogeriích za velmi dostupné ceny.
Tuzemsk˘ v˘robce Druchema dodává
nyní na trh barvy
pod nov˘m
oznaãením
„Barvy na textil
DRUCHEMA“. Tradiãní barvy DUHA,
které jsme znali
ﬁadu let jako
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ãesk˘ v˘robek, jsou nyní naopak vyrábûny v zahraniãí. Lze koupit i barvy od
dal‰ích zahraniãních v˘robcÛ (napﬁíklad Iberia).
MnoÏství prá‰kové barvy je tûÏké
odhadnout. Na sáãku je vÏdy uveden
návod, zku‰enosti v‰ak získáme nejlépe
praxí. Správnû by mûla b˘t lázeÀ po
vyjmutí obarvené látky ãirá. Pokud je
barvy málo, odstín je svûtl˘, jestliÏe
je situace opaãná, tkanina bude
ze zaãátku více pou‰tût pﬁebyteãnou
barvu. Barvy lze mezi sebou rÛznû
míchat a pﬁisypávat dal‰í aÏ do poÏadovaného odstínu.
Bûhem barvení je tﬁeba dodrÏet urãit˘ postup. Tkaninu vloÏíme
do dobﬁe promíchané studené
nebo vlaÏné láznû, kterou
postupnû zahﬁíváme aÏ do bodu
varu. V mírném varu udrÏujeme
asi 20 minut, záleÏí v‰ak na poÏadované sytosti barvy. Potom v‰e
necháme vychladnout.
Po peãlivém vymáchání je‰tû
namoãíme textilii do vody
s octem (asi 4–5 lÏic na 1l vody) pro
ustálení barev, nejlépe po dobu
1 hodiny, ale doba mÛÏe b˘t i krat‰í.
Barvit mÛÏeme i v praãce podle návodu na sáãku s barvou (vhodné hlavnû
v pﬁípadû objemnûj‰ích barven˘ch
kusÛ).

Tkaniny

Provázek

VÏdy barvíme tkaniny pﬁedeprané,
abychom zamezili ‰patné pﬁilnavosti
barvy.

Na vyvazování pouÏíváme provázek pﬁírodní, umûl˘ by se mohl bûhem varu
rozpustit nebo povolit.

SÛl

Vosk

KuchyÀskou sÛl pﬁidáváme do barvicí
láznû v pomûru zhruba 1 lÏíce na 1l
vody. Po jejím rozpu‰tûní dojde k lehkému naru‰ení struktury vláken a barva
lépe pﬁilne.

Vosk i nádobu na jeho rozpu‰tûní, tzv.
hnízdo koupíme v obchodech s v˘tvarn˘mi potﬁebami. Hnízdo mÛÏeme nahradit malou kovovou nádobou, ve které
vosk udrÏujeme pﬁi stálé teplotû na nízkém stupni elektrického vaﬁiãe. Pro
naná‰ení vosku lze pouÏít tjanting,
nástroj pro vytváﬁení linek nebo ‰tûtec,
se kter˘m budeme pracovat v této knize. K barvení voskové batiky pouÏíváme
barvy za studena, které lze koupit ve
v˘tvarn˘ch potﬁebách nebo vychladl˘
roztok barev na textil. Druhá varianta
v‰ak nemusí b˘t barevnû stálá. Vosk
odstraníme buì klasickou metodou
namoãením v horké lázni nebo pﬁeÏehlením Ïehliãkou pﬁes sav˘ papír.

Nádoba
Nádobou k barvení rozumíme jak˘koliv
hrnec, nejlépe v‰ak nerezov˘, kter˘
nevsákne barvu a je dostateãnû velk˘.
MnoÏství vody hraje velmi dÛleÏitou roli,
protoÏe je tﬁeba, aby se materiál v lázni dobﬁe rozloÏil, dal otoãit a aby jeho
ãásti nevyãnívaly ven.
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Batika skládaná
Touto jiÏ tradiãní metodou lze získat mnoho nádhern˘ch vzorÛ, které lze s úspûchem
kombinovat, nebo i vym˘‰let své vlastní.

materiál
• barvy na textil Druchema, Duha
nebo Iberia
• pﬁírodní látka k barvení
• sÛl
• ocet

1

pomÛcky
• pﬁírodní provázek
• nÛÏky
• nádoba na barvení
• jehla, nit
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postup

2

3

4

Pﬁi barvení skládáním si rozmyslíme,
na jakém místû sklady budou a zda
chceme mít v˘sledek pravideln˘ ãi
nikoliv. Pokud se rozhodneme pro
pravidelnost, zaãneme peãlivû skládat
látku do harmoniky o stejnû ‰irok˘ch
pruzích, které potom buì pro‰ijeme
nebo na nûkolika místech provázkem
pﬁeváÏeme (obr. 1). V pﬁípadû nepravideln˘ch skladÛ materiál pouze zlehka navrapujeme nebo poskládáme
pruhy zámûrnû rozdíln˘ch ‰íﬁek (obr.
2). Potom namoãíme v‰e napﬁed do
ãisté vody (aby se barva nevsakovala
do zataÏen˘ch míst) a vyÏdímáme.
Pak látku vloÏíme do barvicí láznû se
solí a podle sytosti barvy obarvíme
podle návodu na sáãku. Základní
postup je: Materiál ponoﬁíme do vlaÏné láznû, za ãastého míchání pﬁivedeme k varu a vaﬁíme do poÏadované
sytosti barvy. Textilii necháme v lázni
do jejího vychladnutí. Po zchladnutí
a nûkolikerém vymáchání ustálíme
barvy v roztoku vody a octa. Nakonec
zarezervovaná – pﬁevázaná místa rozváÏeme a je‰tû jednou vymácháme
v octové vodû. Dal‰í moÏnosti skládání jsou na obrázku 3 a 4.
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