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Vosková batika
batikování
Zasláno od: onys
Datum zveřejnění: 28.3.2004

Vosková batika by se dala skoro považovat za malířskou techniku. Jak už název napovídá, jde o
batikování pomocí vosku.

Co na ni potřebujeme:
Vosk:
- parafín a včelí vosk (zpomalují tuhnutí) v poměru 1:1
- rozpustíme v hrníčku ve vodní lázni (při práci necháme na mírném ohni)
Různě široké štětce
Barvy: DUHA nebo jiné vhodné
Látku:
- hedvábí, lněné nebo bavlněné látky, látky z umělých vláken (na ně musíme zvolit vhodnou barvu)
- vypereme, necháme uschnout a vyžehlíme
Dostatečně velký hrnec
Novinový papír
Jemný saponát
Ocet
Jak budeme postupovat:
Nanesení vosku
- Na látku naneseme štětcem vosk. Vzor si můžeme předem tužkou předkreslit.
Barvení:
- Do většího hrnce připravíme roztok barvy, vody a přidáme několik lžic soli (u barev DUHA),
necháme ho přejít varem a počkáme, až vychladne (max teplota 30 st.), jinak by se vosk mohl
rozpustit. Ponoříme látku a necháme obarvit do požadovaného odstínu. POZOR! Mokrá obarvená
látka vypadá tmavší než ve skutečnosti je. Během barvení několikrát promícháme.
- Po vyjmutí z roztoku propláchneme ve studené vodě a necháme uschnout.
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- Postup můžeme zopakovat a pokračovat v nanášení vosku a barvení v jiné barvě.
Odstraňování vosku:
Seškrabávání - Tlusté vrstvy opatrně seškrábeme. Seškrábaný vosk můžeme znovu použít.
Vyžehlování - Látku vložíme mezi novinové papíry a přežehlujeme. Přitom noviny často
vyměňujeme, až na nich nezůstávají mastné skvrny.
Odmašťování benzínem - Látku propereme v přiměřeném množství benzínu. Měli bychom pracovat
na vzduchu a daleko od ohně. Pokud se na benzínu vytvoří mastná vrstvička, je znehodnocen a je
ho třeba vylít. Při praní si dáme na ruce rukavice. Batiku necháme vyschnout a potom ji přepereme v
jemném saponátu, abychom odstranili benzínový povlak. Dobře ji propláchneme.
Ustálení - Do poslední vody přidáme 2-3 lžíce octa. Nakonec ji dáme schnout a ještě vlhkou ji
vyžehlíme.
A to je vše přátelé.
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