���������������������������������������������
���������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������
��������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
������� ������������ ������ �� ������������ ���������� ��������� ������������� �����������
�������������������������������������������������������������������������������������
����������
�����������
�����
�����������
������ ������������
����� �������������
�������
������������
������
�� ������������
����������
��������� �������������
�����������
������� ��� ����������
��� ���������
����������
���������
���������
��������
����������
�������������������
����� �����������
������
������������
�����
�������������
����������������������������������������������������������������������������������
�������
��� ���������� �������� ��� ��������� ���������� ��������� ��������� ��������
��������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
������� ��� ������������ ������������ ������ ������� �������������� ������� ���������
����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
�������
��� ������������ ������������ ������ ������� �������������� ������� ���������
�����������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������

����������������������������������

01-48 batik

16.11.2005

13:08

Stránka 3

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

01-48 batik

16.11.2005

13:08

Stránka 4

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
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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.
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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

6

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).
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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.

7
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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

8
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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.

9
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Batika ‰itá
JestliÏe chceme vyzkou‰et batiku ‰itou, známou svou jednoduchostí a krásou jiÏ
dávno, máme pﬁed sebou naprosto volné pole pÛsobnosti. MÛÏeme vym˘‰let rÛzné
tvary – ãtverce, ãárky (obr. 1, 2), cesty a cestiãky, vlnovky a dal‰í.

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

pomÛcky
• jehla a pevná nit
• nÛÏky
• nádoba na barvení
• sÛl
• ocet

postup
·ijeme pevnou nití, jednoduch˘m stehem, kter˘ potom na konci pevnû
zatáhneme, ãímÏ se nám látka naﬁasí.
Pokud tkaninu pﬁeloÏíme a potom
se‰íváme, vznikne vzor zrcadlovû se
opakující. Potom ji obarvíme stejn˘m
postupem, jak˘ byl popsán na pﬁede‰lé stranû (obr. 3, 4). V pﬁípadû vícebarevné ‰ité batiky nitû neodstraÀujeme, naopak po obarvení ve svûtlé
barvû pokraãujeme zarezervováním
dal‰ích míst a obarvíme v barvû
tmav‰í. Nitû odstraníme aÏ po posledním barvení, máchání a ustálení
v octové vodû. Pak jiÏ nezb˘vá nic
jiného, neÏ se nechat se pﬁekvapit.

10
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Batika
vyvazovaná
Tato technika batikování ãi jinak ﬁeãeno barvení textilu technikou rezerváÏe, ãili
zakr˘váním urãit˘ch míst, kam pﬁi barvení barva nepronikne, je u nás asi nejznámûj‰í a nejpouÏívanûj‰í. Nebude v‰ak na ‰kodu, pﬁipomeneme-li si jednotlivé zpÛsoby vyvazování a jejich v˘sledné tvary. Napﬁed je dÛleÏité rozvrhnout si správnû
kompozici, barevnost, popﬁípadû vícebarevné ﬁe‰ení na‰í textilie. MoÏností je
mnoho.

pomÛcky
• pﬁírodní provázek
• nádoba na barvení
• nÛÏky

materiál
• materiál k batikování
• barvy na textil Druchema,
Duha nebo Iberia
• sÛl
• ocet
11
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postup

1

2

12

Pokud se rozhodneme pro kruhové
kompozice, uchopíme látku v místû
pomyslného kruhu, zvedneme do
v˘‰ky a pevnû, jednou nebo vícekrát, provázkem obtoãíme a zaváÏeme na uzel (obr. 1, 2). Potom si
pﬁipravíme barvící lázeÀ, do které
nasypeme sÛl (asi 1 lÏíce
na 1 l vody, pro lep‰í schopnost vláken pﬁijmout barvu) podle návodu
na sáãku. Tkaninu je dobré pﬁed
barvením namoãit a vyÏdímat, aby
voda v zataÏen˘ch místech eventuelnû vytûsnila vzlínající barvu.
Potom ji vloÏíme do láznû a postupnû za stálého míchání zahﬁíváme.
Po dosaÏení bodu varu barvíme v‰e
do poÏadované sytosti. Textilii
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vyjmeme aÏ po
zchladnutí láznû, peãlivû vymácháme a do
posledního máchání
pﬁidáme ocet pro ustálení barev (asi 4–5 lÏic na
litr vody). Nakonec provázek rozváÏeme. Takto nám po
obarvení a rozvázání vznikne
jeden svûtl˘ krouÏek. JestliÏe jich
chceme mít více, opakujeme
obtoãení provázkem a zakonãení
vÏdy po nûkolika centimetrech.
Kolik provázkÛ budeme mít, tolik
se na látce objeví kruhÛ. V pﬁípadû, Ïe provázkem budeme do
spirály postupovat smûrem od
stﬁedu, vznikne koleãko s drobn˘mi
pﬁeru‰eními (obr. 2). Do látky mÛÏeme vloÏit rÛzné materiály – kamínky,
knoflíky, mince, dﬁívka a jiné a vÏdy
tûsnû pod nimi tkaninu omotáme
provázkem. Krásné je pouhé poskládání ãi zmaãkání a pevné pﬁevázání
provázkem. Zkrátka, fantazii se
meze nekladou.
V pﬁípadû, Ïe se rozhodneme pro
vícebarevnou batiku, rozmyslíme si
kompozici. DÛleÏité je postupovat pﬁi
zakr˘vání ploch a barvení od nejsvûtlej‰ích tónÛ po nejtmav‰í. Napﬁíklad na bílé textilii zaváÏeme provázkem jeden roh a obarvíme ve Ïluté
barvû. DÛkladnû vymácháme
a zaváÏeme dal‰í o 1 cm v˘‰e
a obarvíme v ãervené. Postup

opakujeme s dal‰ím provázkem
a obarvíme v zelené. Po obarvení
v‰emi barvami provázky rozváÏeme.
V˘sledkem bude zelená aÏ khaki
(podle doby barvení) se tﬁemi krouÏky – oranÏov˘m, Ïlut˘m a bíl˘m.
Takto lze postupovat u vût‰iny technik popsan˘ch v této knize.

13
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Barvení sypáním barev –
sypaná batika
Sypáním barev na látku vzniknou krásné, ãasto velmi jemné barevné pﬁechody
a kombinace, vÏdy s charakteristick˘mi drobn˘mi teãkami.

materiál

pomÛcky

• barvy na textil Druchema, Duha
nebo Iberia
• materiál k barevní
• ocet

• igelit na proloÏení a podloÏení
• gumové rukavice
• mikrotenové sáãky
• gumiãky
• pro práci se ‰ablonou karton,
tuÏka, nÛÏky
• nádoba s vodou nebo paﬁák

14
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+

postup
Látku namoãíme do vody a ﬁádnû
vyÏdímáme. JestliÏe látku namoãíme
do vody teplé aÏ horké, zrníãka se
budou rozpou‰tût rychleji a my lépe
uvidíme sypan˘ vzor. Rozmyslíme si
barevné kombinace a látku rozloÏíme
na podloÏku zadní stranou nahoru.
Pro lep‰í pﬁilnavost barvy mÛÏeme
celou stranu lehce posypat solí.
Potom zlehka, jen mal˘mi zrníãky, sypeme barvu pﬁímo se
sáãku na vybraná místa.
Pro ohraniãení barvy lze
pouÏít i pﬁedem vyrobenou
‰ablonu. Potom látku opatrnû
otoãíme na druhou stranu
a postup zopakujeme stejnû
nebo v jin˘ch barevn˘ch kombinacích, popﬁípadû v jiném tvaru ‰ablony.
Na horní stranu posypané tkaniny rozloÏíme igelit, aby nedo‰lo
k obtisknutí zadní strany a v‰e
stoãíme nebo poskládáme.
Potom ji vloÏíme nejlépe do
dvou igelitov˘ch sáãkÛ,
pokaÏdé zvlá‰È peãlivû
staÏen˘ch gumiãkou
a poloÏíme buì na paﬁák nebo do
nádoby s vodou, kde v páﬁe vaﬁíme
po dobu asi 20 minut, nejlépe do
zchladnutí. Nakonec látku vyjmeme
a pod proudem vody vymácháme,
dokud nebude voda ãirá. Barvy ustálíme ponoﬁením do octové vody.
15
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Barvení vzlínáním

Vzlínání je velmi zvlá‰tní technika barvení
látek, jejímÏ v˘sledkem jsou velmi nûÏné
a jemné barevné odstíny, které se
mohou a nemusí do sebe zapou‰tût.

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

pomÛcky
• provázek nebo ramínko na zavû‰ení
• 1 nebo 2 nádoby na barvení
16

postup
Pﬁipravíme si nádobu na barvení
s vodou a asi 5–6 lÏícemi soli, záleÏí
na mnoÏství vody i textilu a rozmícháme v ní ãást barvy podle poÏadované
sytosti. Teì máme dvû moÏnosti
samotného barvení vzlínáním. V pﬁípadû, Ïe látku pﬁed barvením celou
namoãíme do vody a pouze jednu její
ãást ponoﬁíme do barvící láznû,
bûhem zahﬁívání bude barva vzlínat
nahoru, její tóny budou pozvolna slábnout, aÏ do naprostého barevného
propojení s podkladem. JestliÏe v‰ak
bude látka pﬁed barvením suchá,
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vzlínav˘ efekt se objeví také, jeho
zakonãení v‰ak bude mít jasnou
a ohraniãenou linii. Oba postupy jsou
zajímavé, je v‰ak dobré dopﬁedu poãítat s jejich moÏnostmi. Látku je moÏné
také pﬁed barvením skládat do ãtverce,
harmoniky a jin˘ch tvarÛ, také mÛÏeme pouÏít popisované postupy batiky
vyvazované, ‰ité a dal‰ích.
Dal‰í variantou práce s touto technikou jsou barevné kombinace. Do barvící láznû lze takto namoãit a obarvit
vzlínáním napﬁed jednu ãást látky
a potom po opatrném vyprání a po
zaschnutí druhou ãást v barvû jiné.
JestliÏe bude je‰tû mokrá, barvy
budou postupovat rychleji a v urãitém
místû se spolu propojí. Pokud se rozhodneme barvit obû ãásti zároveÀ, je

vhodné textilii zavûsit nad obû
nádoby a její ãásti ponoﬁit do
barvy. Po vyjmutí látku dÛkladnû
pod proudem vody vymácháme
a ustálíme namoãením do vody
s nûkolika lÏícemi octa.

17

01-48 batik

16.11.2005

13:09

Stránka 18

Vosková batika

materiál
• vosk urãen˘
k batikování textilu
• barvy k barvení za
studena (nebo
vychladlá lázeÀ barev
na textil)
• sÛl
• ocet

pomÛcky
• kulat˘ ‰tûtec
• malá kovová nádoba
na rozehﬁívání vosku
• igelit na podloÏení
• noviny
• vaﬁiã
• jedna nebo více
nádob na barvení
• Ïehliãka
• sav˘ papír (k odstranûní vosku po jeho
vychladnutí, obarvení
a uschnutí textilie)

Vosková batika je ze v‰ech technik
v této knize po v‰ech stránkách nejnároãnûj‰í. V˘sledkem je v‰ak nádherné
a naprosto jedineãné propojení tvarÛ
a barev.
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postup
Vosk roztavíme v malé
nádobû tak, aby po namoãení ‰tûtce vznikla jeho
tahem na látce kresba.
Pokud kapky tuhnou je‰tû
na ‰tûtci, popﬁípadû hned
na látce, je tﬁeba nûkolik
sekund poãkat na vy‰‰í teplotu vosku. Rozmyslíme si
tvary a linie, které budeme
zakr˘vat a také poãet
barevn˘ch stupÀÛ. Pokud
chceme mít v˘sledn˘ batikovan˘ obraz trojbarevn˘,
je tﬁeba ho vÏdy po nanesení vosku obarvit na tmav‰í
barvu. V pﬁípadû bílého
základu to znamená napﬁíklad – barva Ïlutá – vosk,
ãervená – vosk a závûreãné
barvení v modré. Vznikne
batika o bíl˘ch, Ïlut˘ch
a ãervenooranÏov˘ch plochách s modr˘m nebo fialov˘m okolím. Po nanesení
vosku ãekáme pﬁed dal‰ím
barvením vÏdy do jeho naprostého
zaschnutí.
Barvit mÛÏeme i vychladl˘mi barvami namoãením do láznû po dobu
jedné aÏ dvou hodin podle
poÏadované sytosti barvy. Tímto
postupem lze nahradit barvy za
studena, nelze v‰ak zaruãit stálost
a sytost barvy.

Pokud jsme jiÏ malbu voskem a barvení ukonãili, odstraníme vosk Ïehlením pﬁes sav˘ papír. Nakonec je
dobré látku ruãnû vyprat, aby se
odstranily zbytky vosku, a do
posledního máchání pﬁidat trochu
octa pro ustálení barev. O dal‰ích
variantách práce s voskem se doãtete v kapitole o hedvábí.
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