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IZVLEČEK
V diplomskem delu so predstavljene možnosti uporabe rastlin v procesu vzorčenja naravnih
materialov, kot sta bombaž in lan. Izbrane so bile surovine, ki so dostopne pri nas in so
cenovno ugodne. Za predpripravo bombažnih in lanenih tkanin za boljše sprejemanje ter
boljšo obstojnost barve so se tkanine čimžale. Najprej z modro galico, kasneje pa zaradi
ekološkega vpliva na okolje z galunovcem, ki je dovolj varen in neškodljiv za človeka ter
okolje. Po čimžanju so se tkanine vzorčile s tehnikama Eco-print in Kumo shibori. Pri
vzorčenju Eco-print so nastali vzorci z mešanjem različnih rastlin, medtem ko je vzorčenje
Kumo shibori prineslo vzorec z uporabo barvne kopeli ene rastline. Eksperimentiranje se je
nato prevesilo v oblikovanje brezšivnih kosov oblačil. Ves proces razvoja vzorcev je
spremljala fotografija, ki poudarja strukturo uporabe rastlinja, ki je pri uporabi sintetičnih
pigmentov za barvanje ni. S fotografijo je prikazana lepota postopka barvanja z rastlinjem od
začetne faze procesa barvanja vzorcev do eksperimentalnih kosov oblačil. V analizo dela je
vključena razlaga simboličnega pomena barv in delovanja na človekovo počutje.
Ključne besede: rastlinska barvila, čimže, razvoj vzorcev, Eco-print, Kumo shibori,
eksperimenti oblačil.
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ABSTRACT
The thesis presents the ways to use plants to create patterns on natural materials, such as
cotton and flax. The selected materials are affordable and available in Slovenia. The cotton
and flax fabric was at first mordanted using copper sulphate and later with potassium alum,
which is safer and less harmful to the environment and humans. This process improves dye
absorption and colour fastness. After mordanting, patterns were created on the fabric using the
Eco-print and Kumo shibori techniques. The Eco-print technique produced patterns by mixing
different plants, while Kumo shibori created patterns by means of soaking the fabric in a oneplant bath. The next step of the experiment was to design seamless pieces of clothing. We
photographed the entire process of sample development to emphasise the structure of plants,
which is absent when using synthetic pigments. Photography reveals the beauty of plantbased dyeing from the initial phase of creating samples to experimental pieces of clothing.
The analysis explains the symbolic value of colours and their impact on the well-being of
humans.
Keywords: plant-based dyes, mordants, sample development, Eco-print, Kumo shibori,
experimental pieces of clothing

ii

POVZETEK
Obremenjevanje okolja tekstilne industrije in vedno večji pojav različnih kožnih alergij ob
stiku z barvano tekstilijo sta me inspirirala skupaj z večno inspiracijo narave. Spodbudila sta
me k razmišljanju in kasneje v eksperimentiranje ter ustvarjanje vzorcev z uporabo rastlin, ki
so kasneje vodili v eksperimentalne kose oblačil. Inspiracija narave je bila vodilo za razvoj
vzorcev z uporabo doma sušenih in že kupljenih rastlin (cvetje, začimbe, sadje in zelenjava).
V procesu nastajanja vzorcev so bile izbrane brinove jagode, čebulni olupki, črni čaj,
kurkuma, slezenovec, žafran, žafranika, hibiskus, jagode, rdeče zelje in špinača. Uporabljeni
sta bili dve tehniki vzorčenja izbranih naravnih rastlinskih tkanin bombaža in lanu. Prva
uporabljena tehnika vzorčenja tkanin Eco-print je nastala najprej na manjših kosih tkanin,
velikosti približno 30 X 35 cm, in kasneje na večjih, velikosti od 1 X 1 m dalje. Pri tehniki
Eco-print so se različne rastline naključno ali v obliki vzorca polagale na prej čimžano
tkanino. Za čimžanje sem na začetku pri kosih tkanin velikosti približno 30 X 35 cm
uporabljala modro galico, kasneje pa sem jo pri večjih kosih tkanin zamenjala z okolju
prijaznejšim galunovcem. Tkanino sem skupaj z rastlinjem nato različno preložila, jo stisnila
in z različno debelimi vrvmi ali s kovinsko žico zavezala. Zvitek se je kasneje kuhal nad paro,
da so rastline pustile sled na tkanini. Tehnika Eco-print je pustila vzorec mešanja barv glede
na uporabljene rastline. Pri tehniki Kumo shibori sem tkanino po čimžanju z galunovcem
močno zvezala s pomočjo elastik in jo kuhala v prej pripravljeni barvni kopeli ene rastline.
Uporabljala sem tkanine, velikosti 1 X 1m in več. Nastal je vzorec, pri katerem barvni ton
prehaja od skoraj belega do barvnega tona uporabljene rastline. Eksperimentiranje s
tehnikama vzorčenja se je prevesilo v izdelavo brezšivnih eksperimentalnih kosov oblačil,
kjer nastale barve razkrivajo simbolični pomen barv in delovanje na počutje človeka. Uporaba
rastlin v procesu barvanja daje možnost izdelave unikatnih tekstilij, možnost ponovnega
barvanja in vzorčenja, možnost varne uporabe doma glede na izbrano čimžo in je bolj prijazna
za okolje. Zaradi širokih možnosti kreativnega dela in unikatnosti bi lahko bila delna
zamenjava za konvencionalno uporabljene barvne pigmente.
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1 UVOD
Preden je Perkin po naključju odkril prvo sintetično barvilo, so bili vsi tekstilni izdelki
obarvani izključno z barvili, ki jih ponuja narava. Do odkritja indiga so večino prevladovali
rumeni, rdeči in rjavi odtenki.
Po 19. stoletju in vse do danes je naravna barvila izpodrinil razvoj sintetičnih barvil.
Uveljavila so se predvsem zaradi pestrosti barvnih odtenkov, enostavnosti uporabe,
ponovljivosti barvnega tona in dobrih lastnosti pri rabi ter vzdrževanju. Čeprav imajo veliko
prednosti pred uporabo naravnih barvil, pa je vedno več raziskav in ugotovitev o njihovem
škodljivem vplivu na človekovo zdravje ter okolje. Med samim procesom barvanja se
uporablja ogromno snovi, ki imajo negativen vpliv na okolje. Kasneje vse te snovi z uporabo
in nošenjem lahko prehajajo v naš organizem ter tako povzročajo različna kožna vnetja,
alergije, ekceme in celo raka.
Vse to so posledice naše potrošniške družbe, naše neodgovornosti in brezbrižnosti do našega
planeta. Zato je cilj diplomske naloge izdelati tekstilne kose, vzorčene z naravnimi barvili,
pridobljenimi iz različnih rastlin, ki so manj škodljivi za okolje in človeka. Rastline zrastejo
ponovno, ostanki, ki ostanejo po barvanju, pa so skoraj neškodljivi, nekateri celo koristni, saj
jih lahko uporabimo kot gnojilo.
Tekstilne kose lahko ponovno barvamo in s tem spoštujemo naš planet. Pri barvanju sem
uporabljala rastline, ki so dostopne pri nas in so cenovno ugodne. Možnosti izbire rastlin za
barvanje so velike, z njihovim sušenjem pa se olajša dostopnost rastlin skozi vse letne čase.
Pri procesu vzorčenja tekstilij, iz katerih sem kasneje izdelala brezšivne oblačilne kose, sem
uporabljala tehniki Eco-print in Kumo shobori. Pri vzorčenju je težko zagotoviti ponovljivost
barvnega tona in vzorca, kar prinaša dodatno unikatnost izdelkov. Preizkušala sem razvijati
vzorce, ki so prinesli nova spoznanja, da je z rastlinami možno vzorčenje in ne le enobarvno
barvanje tkanin. Z mojim delom se najverjetneje ne bo spremenil pogled na postopke barvanja
v industriji, še manj, da bi se ta spremenila in postala prijaznejša okolju, vendar je moj namen,
da bo prebudilo posameznike k možnosti uporabe rastlin za domačo uporabo.
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2 TEORETIČNI DEL
2.1 ZGODOVINA UPORABE RASTLINSKIH BARVIL
V davnih časih so ljudje barvali naravne materiale z rastlinami. Tkanine so bile oplemenitene
in barvane, to je izboljšalo kvaliteto in videz materialov. Glede na vrsto materiala je bil izbran
način plemenitenja – beljenje, barvanje, tiskanje, polstenje, likanje in drugo. Najstarejše
tekstilije izhajajo iz 7. tisočletja pr. n. št. Takrat je bila tkanina namenjena oblačenju in
dekoraciji človeških bivališč. Ljudstva kamene dobe so barve povezovala predvsem z
verskimi obredi, verovanji, pa tudi z vsakdanjim delom in lovom. Med najdenimi ostanki
vlaken je bila rdeča ena najbolj priljubljenih barv iz zgodnjih časov. Najdena na območju
Mezopotamije, Egipta, Antalije, Kavkaza in različnih delih Evrope. Že v neolitiku, približno
2000 let pr. n. št., so ljudje tkanine barvali in poslikavali. Na tkanine so nanašali izvlečke
rastlin, kot so stebla, cvetovi, listi in korenine. Iz nekaterih rastlin so pridobivali taninske
snovi, ki so jih nato mešali z železom iz rdečega blata in tako dobili črno obarvan tekstil. Na
Kitajskem so svilo barvali v 3. tisočletju pr. n. št. V Egiptu so barvali prejo okoli leta 2700 pr.
.n. št. Barvanje tekstilij so poznali že Judje v času egipčanskega ujetništva v 13. tisočletju pr.
n. št. Na zelo visoki ravni je bil barvarski poklic volnenih in bombažnih tkanin v Babilonu v
Asiriji. (2, 3, 4, 6, 12)

Slika 1. Kermes 1
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Poklic barvarja so obvladovali tudi Grki in Rimljani v starem veku. V Rimu je dosegel
barvarski poklic pomemben razvoj okoli leta 700 pr. n. št. Barvalo se je v škafu – kadi, ki je
bila opremljena z vitlom, s pomočjo katerega se je tkanina vlekla skozi škaf z barvalno
raztopino. Ročni pogon so kasneje zamenjali z mehanskim. Leta 625 je nastalo združenje
Cehov – združenje barvarjev v Nemčiji in tako je bil ustanovljen začetek razvoja tekstilne
proizvodnje v Flandrih, Brabantu, Franciji, Italiji in Nemčiji. Pri barvanju so uporabljali
rastlinske barve iz rastlin, rudnin in živali. Med najslavnejše barvilo sodita indigo in kermes
(zajedalci na hrastu vrste kermes (slika 1), le-ta je poznana po svoji briljantnosti in
obstojnosti. (2, 3, 4, 6, 12)

Slika 2. Oblajst – Woad 3

Slika 3. Brošč – Madder 3
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Kelti so se v vojni in bitkah navadno prej namazali z modro barvo, le-to so pridobivali iz
rastline oblajst – woad (slika 2). Priljubljena je bila rumena barva, pridobljena iz žafrana.
Oblajst so uporabljali za pridobivanje modre barve, tako za oblačila kot kožo. Kelti so
uporabljali poleg oblajsta tudi rastlino brošč – madder (slika 3). Ta je dala kasneje
britanskemu vojaku značilen rdeč videz uniforme. Iz nje so pridobivali alizarin – rdeče
barvilo. Glede na to, kako so jo pripravljali in prenašali na blago, so dobili tudi rožnate in
vijoličaste odtenke. Med vire barvil iz tega obdobja spada jelša. Iz nje so pridobivali tri
različna barvila, rdečo iz skorje, zeleno iz cvetov in rjavo iz vejic. Pogosto so uporabljali
rastlinske vire iz delov dreves, kot so skorja, listje, cvet pa tudi sadeži npr. robida. Ta daje,
glede na starost sadeža, celo paleto barv, rdečo, temno oranžno, modro in vijoličasto. V
Škotskem visokogorju so uporabljali tudi borovnico. Iz maha – club moss, so pridobivali
galun kot rdeče barvilo za fiksiranje drugih barv. Feničani si bili znano pomorsko trgovsko
ljudstvo. Znani so bili po trgovanju z dragocenimi škrlatnimi tkaninami. Zgodovina škrlatne
barve je povezana z mestom Tiros, ki je bilo glavno pristaniško mesto v današnjem Libanonu.
Zaradi zelo visoke cene škrlatne barve in tkanine je bila ta barva povezana z bogastvom in
kraljevim položajem. Tako so Feničani postali znani v trgovanju te najbolj luksuzne barve, ki
so jo pridobivali iz vrste polžev lupinarjev (iz žleze polža škrlatnika – Murex). Za časa
Feničanov je bilo veliko teh polžev ob obalah Sredozemlja, Peloponeza in Siciliji ter ob
obalah Velike Britanije. Glede na njihovo lokacijo so dajali različne odtenke. Barvali so lan,
bombaž, kasneje tudi svilo in volno. Možne barve, ki jih je dal polž Murex so od ultramarin
modre do vijoličaste in škrlatne, nežno lila, rožnate, slezenaste, predvsem odvisno od časa in
mešanice barve. Indigo (slika 4) pa je bilo barvilo, ki je ogrozilo oblajstovo vladavino. Indigo
se je kot zelo pomembno barvilo, pojavilo šele proti koncu srednjega veka oziroma še
kasneje, v 17. stoletju. Pred odkritjem indiga v 17. stoletju je bil oblajst na evropskem trgu
najbolj obstojno modro barvilo. Čeprav je bil indigo poznan že prej, uporabljali so ga že pred
13. stoletjem, je bilo potrebnih še približno 300 let, preden je postal pogost tudi v Evropi.
Prednost indiga je bila, da so za isto težo pridobili veliko več barvila. Leta 1856 je angleški
kemik William Henry Perkin (1838-1907) v laboratoriju sodeloval z nemškim kemikom
Avgustom von Hofmannom. Perkin je takrat iskal kinin, takratno zdravilo proti malariji, in
ker je bilo v svoji naravni obliki precej redko, ga je poskusil pridobiti iz različnih virov, tudi
iz anilina. Tako je med izvajanjem poskusov slučajno odkril 1. sintetično barvilo vijoličastega
odtenka – Mauvein. S tem se je začelo obdobje sintetičnih barvil in naravna barvila so
izgubila svoj pomen v tekstilni proizvodnji. (2, 3, 4, 6, 12)
4

Slika 4 Indigo Indigofera
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2.2 RASTLINE IN UPORABNI DELI RASTLIN ZA BARVANJE
Za pridobivanje rastlinskih barvil, lahko uporabljamo različne dele posameznih rastlin, od
listov, stebla, cvetnih glavic, korenik, itd. Največ rastlin daje rumene tone, ki pa imajo slabše
tehnološke in uporabne lastnosti od rdeče, modre in črne naravne barve. Vse rastline lahko
ponudijo različne tone, odvisno od sezone, letine, tal na katerih so gojene, podnebja v
posameznem območju, rastne lokacije ter starosti rastline. Ton kakršnega dobimo s
posamezno rastlino na tkanini, določa tudi kakovost vode, glede na območje kjer se nahaja na
zemeljski obli, tako po kakovosti kot tudi kakšne topne snovi vsebuje. Raztopljene soli in
minerali v vodi določajo barvo, ki se razvije na tkanini, ter njeno obstojnost. Pri večini rastlin
se uporabljajo čimže, ki omogočajo sposobnost vezanja barvila na vlakno. Tako rdeče in roza
odtenke pogosto dosežemo z uporabo kositrne čimže, črne z železovo čimžo, rumene z
uporabo kromove čimže in galunovca, zelene odtenke pa z bakreno ali železovo čimžo ter
galunovcem. Modri odtenki, ki so pridobljeni iz jagodičevja in rož, pa zahtevajo prisotnost
dodatka alkalije, kot je galunovec ali pepel. Ker je večina čimž potencialno toksičnih za
uporabo, je varneje uporabiti lonec iz bakra, medenine, aluminija ali železa, v katerem je
potrebno le podaljšati čas kuhanja. (5)

2.2.1 UPORABNI DELI RASTLIN ZA BARVANJE
a) Listi in stebla rastlin
Večina sveže nabranih mladih listkov in stebel daje rumeno-zeleno barvilo. To so na primer
kopriva, breza, praprot, bršljan itn. Včasih nekaj dnevno hladno namakanje svežih listkov v
toplem in s soncem obsijanem prostoru, skupaj s prejo ali tkanino, proizvede svetlejše tone
kot vrenje oziroma kuhanje. Na splošno za barvanje listke pustimo vreti v vodi, dokler ne dajo
svoje barve, takšno tekočino potem precedimo in uporabimo kot kopel za barvanje. Vsaka
rastlina bo ustvarila različne rumeno-zelene odtenke, zato jih je težko vnaprej določiti. Izjema
sta indigo in oblajst, ki sta tudi proizvedena iz listkov rastline. Vendar je postopek barvanja z
indigom in oblajstom drugačen kot pri drugih rastlinah. (5)
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b) Vejice in drevesne obreznine
Vejice oziroma drevesne obreznine se narežejo na majhne koščke, nato se namakajo v mrzli
vodi nekaj tednov, potem se vse skupaj zavre, da se iz njih ekstrahira barvilo. Na splošno
proizvajajo bež in svetlo rjave tone vse do rožnatih odtenkov. (5)
c) Cvetne glavice
Nabirajo se, ko so v polnem cvetenju. Na splošno dajejo rumene do rjaste odtenke. Dalije
dajejo lepo rumeno in rjasto barvilo. Navadna zlata rozga, navadni vratič, ognjič, lepe očke in
kamilica dajejo različne odtenke rumene barve. Uporabljajo se samo cvetne glavice, vendar je
pogosto potrebna znatna količina le-teh, da proizvedejo močne barve. Nekatere cvetne glavice
se lahko uporabljajo brez kuhanja, prejo predhodno obdelamo z čimžo, vse skupaj se nato
namaka v kozarcu hladne vode, v obdobju nekaj dni, priporočljivo na sončnem mestu. Na tak
način dobimo dobre rezultate tudi z dalijo. Če cvetne glave kuhamo, da se ekstrahira barvilo,
ne smemo kuhati na premočnem ognju, saj lahko prevelika vročina uniči nekaj barve.
Najboljše je počasno kuhanje na zmernem ognju. Lahko pa damo cvetove v muslinove vrečke
in jih dodamo v vodo skupaj s prej jedkano tkanino, tako ni treba prej precediti barvalne
kopeli, preden začnemo barvati. Možno je cvetne glave tudi posušiti in jih uporabiti kasneje.
(5)
d) Lubje dreves
Tako kot pri vejicah je tudi pri lubju potrebno predhodno namakanje. Pogosto jih je treba
namakati nekaj dni ali celo nekaj tednov. Na splošno dajejo predvsem bež, rumene, rjave
odtenke. (5)
e) Korenike
Korenike je treba narezati, sicer pa jih večinoma dobimo v prahu. Mednje spadata barvilni
brošč (Madder), znano barvilo, ki daje rdeč odtenek, ter kurkuma, ki daje živo rumeno
barvilo, najbolj znana po uporabi v azijskih jedeh. Dajejo neposredne barve, tako da
predhodno namakanje ni potrebno. (5)
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f) Les in leseni oblanci
Leseni oblanci so eni izmed dragocenih barvalnih snovi. Mednje spadajo fustic, ki dajejo
rumene odtenke, les tropskih dreves (logwood), ki daje škrlatno-purpur, sive in črne odtenke,
ter kattha (Cutch), ki daje rjave odtenke. Vse te rastline imajo tuj izvor in jih je mogoče kupiti
preko spleta v obliki čipsa ali v prahu. Nekateri leseni oblanci dajejo uporabne rumene,
rožnate in rjave odtenke. Ravno zaradi širokega spektra barvnih odtenkov je z njimi dobro
eksperimentirati. (5)
g) Olupki rastlin in sadežev
Čebulni olupki so uporabni za barvanje, vendar le zunanja lupina rjave in rdeče čebule. Daje
lestvico barvnih odtenkov od rumene do rjaste in rjave. Orehova lupina daje dobre odtenke
rjave in jo lahko uporabljamo brez čimže. Če uporabimo dodatek železa kot jedkala, daje
pogosto črne odtenke. (5)
h) Jagode in semena
Zelo malo jagodičevja in semen daje obstojne barve. Izjema so semena anatto (Bixa orellana),
le-te dajejo oranžne odtenke, brinove jagode, ki dajejo olivno rjave odtenke, in perzijske
jagode (Persian berries) ter sušene jagode (Buckhorn), ki dajejo rumene odtenke. Črni bezeg
je priljubljen za domače barvanje zaradi dostopnosti in ker daje od začetno svetlo rožnatih do
škrlatnih barvnih odtenkov, vendar barve hitro zbledijo ali pa se odtenek spremeni v rjavega
ali zelenega. Pred barvanjem je treba jagode streti. (5)
i) Lišaji
Večina lišajev ustvarja rumene tone, rjaste in rjave ter olivno zelene na volni. Nekateri dajejo
rožnate in škrlatne odtenke, če najprej vrejo v raztopini iz dveh delov vode in enega dela
amonijaka za domačo rabo (7 %). Lišaji so samostojno barvalno sredstvo, zato ne potrebujejo
uporabe čimž. Boljše barve dosežemo, če lišaje pustimo v barvalni kopeli med samim
barvanjem in pustimo, da počasi vrejo nekaj ur. Na bombažni preji ali tkanini lišaji ne dajejo
pretirano obstojne barve. (5)
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j) Insekti
Insekti, kot sta košeniljka (Cochineal) in kermes (Kermes), dajejo dragocene rdeče in rožnate
tone. Možno jih je kupiti v suhi obliki, so pa cenovno dokaj dragi. (5)

2.2.2 BARVE KI JIH DOBIMO Z UPORABO POSAMEZNIH RASTLIN
a) Rumeni in zlati odtenki
Najpomembnejše rastline, ki dajo rumena barvila, so rumeni katanec, barvilni rumenik,
žafran, lubje severnoameriškega hrasta in češmin. Najpomembnejši izmed vseh virov je
rumeni katanec (weld) (slika 5). Barvilo se nahaja v semenih, zato je več stoletij predstavljal
vir najbolj pomembnega naravnega rumenega barvila. (5, 12)
Rumene in zlate odtenke dajejo še:
Rman – listi, čebula – olupi, kamilica – cvet, repinec – korenina, ognjič – cvet, žafranika –
nitke, kurkuma – korenina (slika 6), želod – lubje, rožmarin – listi, kopriva – cela rastlina itn.
(5, 12)

Slika 5. Rumeni katanec – Weld

Slika 6. Kurkuma
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Rdeči, rožnati in purpurni – škrlatni odtenki
Večina pomembnih rdečih barvil je živalskega izvora – košeniljka (Kermes). Najpomembnejši
rastlinski vir rdečega barvila je barvilni brošč (Madder). Ta vsebuje barvilo alizarin, ki je pod
zunanjo lupino korenike, vendar mora biti rastlina stara približno tri leta. Uporaba brošča sega
že v stari Egipt in Indijo. Najpomembnejši za barvanje pa je postal v srednjem veku. L. Tušek
in V. Golob pravita takole: »Mešanica alizarina, aluminijeve in kalcijeve soli tvori turško
rdeče olje, ki ima visoke barvne obstojnosti.1« Najslavnejše rdeče barvilo, antični purpur, so
pridobivali iz sredozemskih morskih polžev, vrste Murex brandaris in Hexaples trunculus.L.
Tušek in V. Golob pravita takole: »Ti polži imajo posebno žlezo, ki izloča rumeno sluz, ki na
zraku najprej pozeleni, nato pomodri in na koncu poškrlati.2« (5, 12)
Rdeče odtenke dajejo še:
Čebula – olupki, hibiskus – cvet (slika 7), šentjanževka – cvet, kana – listje, rdeča sandalovina
– lubje itn.
Rožnate odtenke dajejo:
Pesa – gomolj, malina – sadež, hmelj – cvet, nešperlja – lubje, žafran – cvet itn.
Škrlatne odtenke dajejo:
Črni ribez – jagode, lapuh – cel organizem, sončnica – olupki semen, črni bezeg – jagode
(slika 8) itn. (5, 12)

Slika 7 Hibiskus

1

TUŠEK, L. in GOLOB, V. Naravna barvila v tekstilstvu včasih in danes, Tekstilec, 1998, str. 78

2

TUŠEK, L. in GOLOB, V. Naravna barvila v tekstilstvu včasih in danes, Tekstilec, 1998, str. 78
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Slika 8. Črni bezeg

Oranžni in rjavi odtenki
Za pridobivanje oranžnih odtenkov je med najbolj znanimi Anato (Annatto). Pridobiva se iz
semen bikse (Bixa Orellana-Annatto). Že od antike se barvilo uporablja za barvanje tekstila,
prehrane, kozmetike in zdravil. Najdemo ga v tropskem predelu Amerike. Anato daje lepe
odtenke rumene in oranžne barve. Med rjava barvila sodijo želodi. Uporabljajo se zmleti v
moko. Dober vir rjavega odtenka je lupina oreha, ki je tudi dovolj obstojna. (5, 12)
Rjave odtenke dajejo tudi:
Ognjič – cvetovi, sumac (Rhus Cariaria) – listje, navadna vinika (Virginia creeper) – vsi deli
rastline (z galunovcem, uporabljenim kot čimža, daje barvo breskve), žafran – nitke (slika 9),
evkaliptus – listi, kana – listi, azalea (Rhododenron) – cvet, tisa – stržen, ognjič – cvet itn. (5,
12)
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Slika 9 Žafran

b) Zeleni odtenki
Najboljši način, kako dobiti zelen odtenek, je prebarvati material z rastlino, ki daje rumen ton
in potem prebarvati z indigom. Vendar je treba, ko barvamo rumen odtenek, uporabiti čimžo,
čeprav ga kasneje barvanje z indigom ne potrebuje. Tako rumeno barvilo fiksiramo, sicer bi
rumeno barvilo počasi bledelo in ostalo bi samo indigo modro barvilo. (5, 12)
Zelene odtenke dajejo še:
Rman – listje, zelena – listje, vrtnica (slika 10), metuljak (slika 11) – purpurni cvetovi, ognjič
– cvetovi, šmarnica – listje, koromač – listje, brin – jagode, rožmarin – listi, potrošnik-cvet,
regrat – cvet, kopriva – listje, lovor – listje itn. (5, 12)

Slika 10. Vrtnica, Vir: Ladislava Bratušek

12

Slika 11. Metuljak, Vir: Ladislava Bratušek
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c) Modri odtenki
Dva najpomembnejša vira modre barve sta indigo in oblajst, oba vsebujeta enako kemijsko
modro barvilo – indigo. Rastlina indigo raste večino v Aziji, Afriki in južni Ameriki, lahko pa
uspeva tudi drugje. V 16. stoletju so ga začeli gojiti tudi v Evropi. Priprava indigove kopeli
potrebuje pozornost in natančnost, vendar ko je enkrat pripravljena, je indigo eno od
preprostejših in hitrih barvil za uporabo. Je nepogrešljiv, če želimo ustvariti zanesljive,
svetlobno odporne modre in zelene odtenke. Večinoma je na voljo v obliki temno modrega
prahu, pridobljenega z listov različnih indigo rastlin. Lahko se kupi tudi sintetični indigo, ki je
kemijsko enak kot naravni indigo. Le da je sintetični precej močnejši, zato se ga uporabi pol
manj kot naravnega. Indigo je samostojno barvilo, zato ne potrebuje čimže. L. Tušek in V.
Golob pravita takole: »Vsebuje glukozid indikan, ki se s hidrolizo pretvori v glukozo in
indoksil. Slednji je brezbarven in se z zrakom oksidira v barvilo indigo.3« Modro barvilo iz
rastline oblajst se pridobiva iz listov te rastline, vendar je postopek bolj zapleten.
Modre odtenke dajejo še:
rdeči javor – lubje, slak – listi, granatno jabolko – cvet in sadež (slika 12), borovnica – sadež,
oblajst (Isatis tinctoria) – listje itn.(5, 12)

Slika 12. Granatno jabolko

3

TUŠEK, L., in GOLOB, V. Naravna barvila v tekstilstvu včasih in danes, Tekstilec, 1998, str. 79
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d) Črni odtenki
Čiste črne barve ni preprosto dobiti, če uporabljamo naravno barvilo, čeprav les tropskih
dreves (logwood), ki se večkrat prebarva z indigom, pogosto ustvari barvilo, ki je zelo blizu
črni. V preteklosti so črno barvo pogosto pridobivali s kuhanjem preje ali tkanine, najprej v
raztopini hrastovih šišk in nato v železovi raztopini, po kateri se pogosto barva v drugih
barvalnih kopelih, dokler se ne razvije črna. Kombinacija tanina (v tem primeru iz hrastovih
šišk) in železa je bila, in v nekaterih deli sveta še vedno je, vsakdanji vir črne za rastlinska
vlakna. Bombaž prej čimžan samo s taninom in nato barvan z olupki oreha in dodatkom
železa, daje skoraj črne odtenke z dobro obstojnostjo na svetlobi. (5, 12)
Črne odtenke dajejo še:
kombinacija košeniljke (cochineal) in lesa tropskih dreves (logwood) in nato prebarvana z
indigom, breza – korenina in lubje, evkaliptus – listi in lubje, liči – lupina, granatno jabolko –
lupina sadeža itn. (5, 12)

2.3 ČIMŽE
Čimže so snovi, katerih naloga je fiksirati ali spremeniti barvilo v neki fazi barvalnega
procesa. Bolj natančno, so snovi ki delujejo kot mostovi ali vezi med molekulami materiala,
ki ga barvamo in snovjo, na primer rastlino, ki je bila uporabljena za barvanje (beseda čimža
prihaja iz latinske besede – mordere, pomeni gristi). Čimže se lahko nanašajo pred, med ali po
barvanju. Možnih barv je neskončno, ki jih lahko dosežemo, odvisno, katero čimžo
uporabimo in v kateri fazi, pa tudi kateri proces in temperatura sta bila izbrana za barvanje
izbranega materiala. Čimže lahko pomagajo zagotoviti svetlost in pralno obstojnost, preprečiti
krvavenje barve in svetlenje ali spremembo nekaterih barv. Rezultati varirajo glede na
zaporedje postopkov, podnebja, območja žetve, časa v letu, uporabljene vode in tako naprej.
Čimže in barvila bodo imela drugačne učinke, odvisno od tkanine, ki je bila uporabljena
(beljakovinsko vlakno, celulozno vlakno ali sintetično vlakno). Tudi metoda priprave tkanine
(mokra, suha, čiščenje, maščoba, škrobljenje) bo imela vpliv na končni rezultat barvanja. Če
uporabljamo barvalne snovi skupaj s čimžo v enem loncu, se lahko včasih zgodi, da se barvilo
veže s čimžo še preden se uspeta vezati z materialom. V takih primerih je barva vidna v
raztopini, vendar se ne veže na material, saj se čimža in barvilo vežeta skupaj in ustvarita
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netopljivo mešanico. Čimže so tradicionalno vsebovale sestavine, kot so amonijak, sečnina,
ocetna kislina, taninska kislina, sumac, hrastove šiške, različne ekstrakte iz lubja, oleinsko
kislino, stearinsko kislino, žveplovo kislino, vinski kamen,jedilna soda, pralna soda,
glauberjeva sol, natrijev hidroksid, sol, turško rdeče olje in kovinske snovi, kot so različne
kombinacije ali topljiva sol natrija, kroma, aluminija, železa, bakra, arzena in kositra. (5)

2.3.1 STRUPENOST ČIMŽ
Vsa razen nekaj naštetih čimž so strupena, če jih zaužijemo. Tako lahko menimo, da bogate in
bleščeče obarvane obleke, ki jih kupimo, lahko vsebujejo škodljive ostanke kemikalij, ki bodo
v stalnem stiku z našo kožo. Ker je koža eden od najbolj dovzetnih in občutljivih organov
telesa, izpostavljanje neposredni bližini potencialno strupenih snovi nedvomno ni najbolj
premišljeno. Uporabi čimž bi se bilo treba izogniti, kadar hočemo narediti končni izdelek za
otroke, v primeru, kjer je čimženje nujno potrebno, jo je bolje nadomestiti z varnejšimi
alternativami. Po drugi strani čimže pogosto izboljšajo hitrost barvanja kakor tudi obstojnost
pri pranju, potenju ter svetlobno obstojnost. Znano je bilo, da močno potenje trajno spremeni
barvo nekaterih rastlinsko pobarvanih izdelkov. Izbira čimže je najbolj pomembna, kakor tudi
različne snovi in celo zaporedje njihove uporabe, vse to bo vplivalo na končno barvo. Druge
snovi, tradicionalno uporabljene kot čimže, vključujejo saje, premog, kri, zemljo, blato, bodisi
nanesene v njihovem surovem stanju ali zmešane z vodo, kislinami, alkalijami ali urinom. V
nekaterih delih Azije igra izvleček iz bivolje kože pomembno vlogo v barvarstvu. Morske
alge so tradicionalno žgali v zalivih ob otokih, da so pridobili snov, ki je aktivna sestavina pri
pralni sodi. Pred barvanjem je zelo pomemben tudi čas namakanja tkanine skupaj s čimžo. Na
Japonskem pustijo, da se tkanina suši leto dni po čimžanju s sojo, preden potopijo tkanino v
barvalno kopel. Eden od najmanj škodljivih tradicionalnih čimž je galunovec (kalijev
aluminijev sulfat). Ta snov se je leta uporabljala v domači kuhinji pri vlaganju, za
konzerviranje slanih kumaric, kot tudi sestavina pri pecilnem prašku skupaj z jedilno sodo.
Nedvomno je dovolj varen, da ga lahko dodamo barvalni kopeli, saj vsebina ne bo namenjena
uživanju. Kasnejši odpad pa se lahko porazdeli na domačem vrtu, saj bodo alkalne snovi
dobro vplivale in ublažile zelo kislo območje kupa rastlinskih odpadov. Večina galunovca
prisotnega v kopeli se med uporabo veže na tkanino, tako ga odpadna kopel vsebuje
minimalno. Zaradi ekološkega problema večine tradicionalnih čimž in težave škodljivosti leteh za barvarja, predstavlja galunovec dobro alternativo. (5)
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2.3.2 ALTERNATIVE TRADICIONALNIM ČIMŽAM
Alternativne metode čimž vključujejo urin, pločevinke in pokrove posod, uporabljene za
konzerviranje hrane, jajca, pepel, sojino mleko, morsko vodo, fermentiran sadni kis, kompost,
oksidirano vino, čaj iz železa, bakrene kovance, gnoj (krav in ovac), vodne rastline, olja
semen itn. Seveda je možnosti več, odvisno, katere in koliko snovi kombiniramo. Možne
mešanice so skoraj neomejene. (5)
a) Tanin
Tanin, vsebovan v rastlinah, je velika prednost pri barvanju bombaža, konoplje, lana in
ramije. Tanin so kot čimžo tradicionalno uporabljali v barvarstvu. Nekatere zgodovinsko
uporabljene rastline na različnih območjih so bile:
Barvarski sumac (Cotinus coggygria) – najboljši za uporabo so sveži listi, vendar moramo biti
pri rokovanju z rastlino previdni, saj lahko izzove alergije.
Hrast (Quercus) – uporabljajo se lubje, želodove kapice in želodi.
Granatno jabolko (Punica granatum) – uporablja se meso sadeža.
Kanadska čuga (Tsuga canadensis) – uporablja se lubje.
Kostanj (Castanea sativa) – uporablja se kostanjeva ježica.
Haritaki (Myrobolanus chebula) – čimžo se je uporabljalo pri tehniki Kalamkari, to je oblika
barvanja, ki jo uporabljajo v Indiji, kjer se uporablja skupaj s hrastovimi šiškami, mlekom,
granatnim jabolkom in iztrebki sesalcev.
Uporabljajo se tudi pteridum (Pteridium esculentum), vse vrste akacij, veliko tropskih vrst,
kot so drevesa mangrove Rhizophora, Schinopsis balansae in Rumex species, ki ga najdemo
tudi kot plevel povsod po svetu. Posušimo in zmeljemo korenine in jih zmešamo z vodo, da
dobimo raztopino, bogato s taninom. Listi te vrste so bogati tudi z oksalno kislino. Šiške
katerekoli vrste bukovke so proteinske čimže iz jedra sadeža in tanini iz temne zunanje kože.
Če jih namakamo in kuhamo skupaj ali posebej, dobimo bogato tekočino za čimžanje. (5)
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Proteini
a) Kri
Proteini lahko izvirajo iz različnih snovi, lahko so rastlinskega ali živalskega izvora. Uporaba
prašičje, piščančje in kravje krvi ni izjema v delih Azije in Afrike, vendar le, kjer živijo
barvarji na podeželju ali imajo dostop do klavnice. Rastlinski, mlečni in jajčni proteini so
večinoma bolj dostopni in enostavnejši za uporabo. (5)
b) Želatina
Želatina pridobljena iz kosti in kopit goveda prežvekovalcev namenjenih za proizvodnjo
mesa, je na voljo v obliki prahu ali lističev. Lahko jo raztopimo z večjo količino vode kot je
navadno za pripravo želatinastih sladic. Ko se oblikuje proteinsko bogata raztopina, lahko
vanjo pomočimo katerokoli celulozno vlakno namenjeno za barvanje z rastlinami. (5)
c) Soja
Soja (Glycine max) izvira iz Kitajske in se uporablja v prehrani (tofu, sojina moka, sojino
mleko), kot tudi za izboljševanje prsti zemlje. Fižolčki soje lahko vsebujejo do 44% proteinov
ter sojino olje, ki se uporablja v barvilih in kot nosilec za tiskarska črnila. Najbolj običajna
proteinska čimža je narejena z mletjem in trenjem sojinih fižolčkov (alternativno se lahko
uporabi sojino mleko), namakamo jih v vodi nato pa raztopino precedimo. Na žalost ta
mešanica dokaj hitro fermentira, zato ni priporočljivo, da barvanje prekinemo. To je tudi
razlog, zakaj imajo Japonski barvarji posebej namenjene dneve čimžanju vseh njihovih tkanin
za celo leto. Če uporabljamo kupljeno sojino mleko, moramo izbrati takšnega s čim manj
dodanimi aditivi in ga razredčimo s približno petimi deli vode na en del sojinega mleka.
Natančno razmerje pridobimo z izkušnjami, saj se kakovost sojinega mleka razlikuje.
Najbolje je začeti z vedrom vode, v katerega dodamo 1 liter sojinega mleka in nato vanj
potopimo toliko tkanine, da bomo lahko vse skupaj mešali. Pustimo stati 24 ur, vmes
nekajkrat premešamo, nato ožamemo tkanino odvečne tekočine in pustimo, da se posuši. (5)
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d) Želodova moka
Želodova moka je lahko narejena z mletjem želodov po odstranitvi rjave lupine (uporabimo
lahko lupine kot vir tanina). Moko lahko tudi kupimo. (5)
e) Riževa moka
Riževa moka je lahko nadomestilo za sojina zrna ali želodovo moko. Ustvarja odlično
vzdržljivo pasto, ko jo zmešamo z malo bele gline (kaolin). (5)
f) Jajčni beljak
Je čimža, ki se tradicionalno uporablja pri kitajskem ljudstvu Miad, s katerim ustvarjajo
njihova bleščeča indigo oblačila. Beljak ločimo od rumenjaka in ga nato namažemo po
površini z indigom barvanega oblačila pred naslednjim ponovnim barvanjem. Jajčni beljak je
lahko uporaben tudi kot carrier za barvo v primeru, da se barve nanašajo s čopičem,
uporabljajoč slikarsko tehniko – stencilling (šablona). (5)
g) Jogurt
Je lahko dobra čimža za bombaž, lan in druga celulozna vlakna. Lahko se uporablja gost kot
barva ali razredčen z vodo. (5)
Alkalije
a) Pepel
Pepel je skupen vir alkalij. Tradicionalni posebni pepeli so bili narejeni s sušenjem in
žganjem natančno določenih vrst rastlin, kot so breskev, kaki (Diospyros kaki) in kamelija.
Različni deli rastlin so lahko temeljito posušeni in nato sežgani, da se ustvari pepel. Pepel je
navadno težko zmešati z vodo v raztopino, saj je težje topljiv, zato je bolje, če napolnimo
majhno vrečko iz tekstila in damo vanjo pepel. Nato drgnemo vrečko ob vedro polno vode.
Obvezna je uporaba rokavic med postopkom. (5)
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b) Amonijak
Dodatek amonijaka v barvarsko raztopino po barvanju (post-mordant), naredi bistvene razlike
pri doseženi končni barvi. Dodatek amonijaka neverjetno poveča svetlost in obogati barvo.
Najbolje je uporabiti manj močan amonijak za gospodinjsko uporabo. Najbolje je narediti
svojega tako, da preprosto pustimo nekaj dni vedro urina, da fermentira. (5)
c) Rastlinski viri
Veliko je rastlin, ki vsebujejo alkalne drevesne sokove. Pogosto so lahko strupeni, zato jih je
treba previdno uporabljati. Sok kakija se je uporabljal kot čimža, zanimive učinke pa dobimo
tudi s kumaricami, bučkami in bučami. Tudi plevel je dober vir možnih čimž. (5)
Urin
Urin je tradicionalno čistilno sredstvo in mehčalec za volno. V delih Azije se voda, ki ostane
od pranja volne, uporablja kot čimža (vsebuje del urina in raztopino amonijaka, ki se sprosti,
ko je volna mokra). Zaradi tega lahko urin, v katerem se je volna prala, ponovno recikliramo
in uporabimo kot čimžo. V urin lahko namočimo kovinske koščke in tako pripravimo čimžne
raztopine – čaje. Eksperimentiramo lahko z bakrom, železom, medenino in raztrgano
aluminijasto folijo ter uporabimo te zvarke, razredčene z vodo kot naknadne kopeli za
posvetlitev ali spremembo barve. (5)
Kisline
a) Kis
Gospodinjski kis je razredčena ocetna kislina, navadno dobimo 3 % kis. Če barvamo po
hladnem postopku, večinoma uporabljeni cvetovi in jagode, razen žafranke, potrebujejo kislo
okolje, ki ga zahteva vlakno, da se obarva rdeče. Takšne barve težijo k temu, da niso obstojne,
zato je treba paziti pri pranju, saj se lahko barva med pranjem spremeni. Sadni kis lahko
naredimo z uporabo olupkov in jeder različnih sadežev (hruške, jabolke, slive). Sadne deleže
nekaj dni namakamo v vodi. V toplem vremenu se bo fermentacija zgodila dokaj hitro.
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Kvasovke bodo izčrpale prisoten sladkor in nastal bo kis. S pH testom lahko določimo moč
raztopine. (5)
b) Salicilna kislina
Če naredimo čaj iz vrbovih listov in skorje, tako da jih prelijemo z vročo vodo in pustimo, da
se namakajo en dan pred uporabo, dobimo nežno kislino, podobno kisu. (5)
c) Oksalna kislina
Rastline iz vrst Rumex (Dock, Sorrel), Rabarbara (Rheum rapanticum) in Soursobs (Oxalis
pes-caprae) vsebujejo znotraj svojih listov, stebel in korenin oksalno kislino. Če kuhamo
rabarbarine liste, moramo le paziti, da raztopino shranjujemo nedostopno otrokom in živalim,
ker je strupena. (5)
d) Limonin sok
Limona ni samo kisla čimža (citronska in askorbinska kislina), lahko se uporabi tudi kot
belilo, saj pomaga odstraniti rjaste madeže. Tradicionalno se za odstranjevanje rjastih
madežev uporablja kombinacija limoninega soka in soli. (5)
Kovine
a) Barvalni lonec kot čimža
Ena od metod uporabe določene kovine v barvalnem procesu, je uporaba lonca kot čimže.
Kovina, iz katere je lonec, bo imela vpliv na končno barvanje. Železo bo na splošno
potemnilo odtenke, baker bo poudaril zelene odtenke, aluminijevi lonci težijo k posvetlitvi
odtenkov, nerjaveče jeklo pa ima majhen vpliv na končni rezultat barvanja. Uporaba lonca kot
čimže je relativno neškodljiva, pa vendar se med procesom zgodi nekaj vpijanja snovi, ki se
ustvarjajo zaradi reakcije z materialom, iz katerega je lonec. Vendar je to minimalno, podobne
manjše reakcije se pripetijo tudi v domačem skladiščenju vode, kuhanju in konzerviranju
hrane v kovinskih konzervah. Če so te prakse varne, je uporaba loncev kot čimž sprejemljiva.
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Uporabljamo lahko lonce iz aluminija, bakra, medenine, brona, kositra in železa. Nujno je, da
se lonci, ki se uporabljajo za barvanje, ne uporabljajo kasneje za pripravo hrane. Čimže in
barvila bodo imeli drugačne učinke, odvisno tudi od vlakna, ki ga bomo barvali (proteinska,
celulozna ali sintetična). (5)
b) Zelena (bakrena) platina, zeleni vok
Zeleni vok oziroma bakrov acetat, je zelen cvet, ki se pojavi na površini kovine, kjer so
prisotne kisline. Lahko ga spodbudimo z brisanjem bakrenega kosa ali žice z vinskim ali
sadnim kisom, limoninim sokom ali preprosto stisnjenim grozdjem. Če dodamo lep zelen
bakrov delec barvalni kopeli, lahko povečamo prevzemanje zelenega barvila. Če zavijemo
prej namočeno tkanino v kis, urin ali morsko sol okoli odpadnega kosa bakra za nekaj dni,
lahko tkanino dobro pripravimo za nadaljnje barvanje z zelenimi ali modrimi odtenki. (5)

2.4 BOMBAŽ
Bombaž spada med rastlinska vlakna, ki so sestavljena po večini iz celuloze, zato mu pravimo
tudi celulozno vlakno. Je eno izmed najtarejše uporabljenih vlaken skozi zgodovino. Bombaž
je sestavljen iz 87–90 % celuloze, 5–8 % vode, 1 % pepela in 0,5 % voska, maščob ter
nečistoč. Bombažno vlakno raste iz podkožice semen bombaževca. Ko bombažno vlakno
dozori, ga oberejo ročno ali strojno. Pri ročnem obiranju je bombaž bolj čist in enakomerno
zrel, vendar je ročno obiranje zamudno ter dražje. Strojno obiranje poteka hitreje, vendar je
kasneje obran bombaž manj čist, saj vsebuje še primesi listov, stebel, peska in drugih
nečistoč. Bombažna vlakna se kasneje stiskajo v bale in razpošiljajo po trgovskih središčih,
kjer se oceni kakovost bombaža. Bombaž se uporablja za izdelavo spodnjega perila, posteljne,
perila, brisač, sukanca, delovnih oblačil itd. Ima nizko prožnost, vendar med vsemi naravnimi
celuloznimi vlakni največjo. Dobro vpija vlago in je prijeten za nošenje ter uporabo. (7, 10)
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2.5 LAN
Lan spada med naravna celulozna stebelna vlakna. Lanena vlakna pridobivajo iz stebel
dvokaličnic. Razvrščajo jih po dolžini, debelini, barvi in zdravju rastlin. Lan se žanje
(semenski lan) ali puli (vlaknati lan), ko začnejo spodnji listi rumeneti. Nato stebla sortirajo
po dolžini, debelini in poškodbah (razne bolezni). Taka se sušijo v snopih, položena v ploskih
slojih na zemljo, da semena dozorijo in listi ovenejo. Nato se odstranijo plodovi z lanene
slame in stebla ponovno sortirajo glede na dolžino, debelino, barvo, poškodovanost, čistost
itd. Kasneje sledi še goditev lanu (biološko ali kemijsko). Laneni izdelki so močni, trpežni,
vpijajo vlago in se ne zamažejo hitro. Uporablja se za posteljno perilo, brisače, kuhinjske krpe
itd. (7, 10)

2.5.1 UPORABA ČIMŽ ZA BOMBAŽ IN LAN
Tradicionalna japonska metoda čimžanja je, da po čiščenju bombaža namočimo tekstilijo v
alkalno raztopino, nato pa jo posušimo na soncu. Proces ponavljamo, kolikokrat želimo,
tradicionalno se ponovi 120 krat. Po namakanju v alkalni raztopini sledi namakanje v
beljakovinski raztopini, nakar tekstilijo ponovno sušimo na soncu. Proces ponavljamo,
kolikokrat želimo, tradicionalno se ponovi 30 krat. Drugi običajen postopek za celulozna
vlakna vsebuje mešanico galuna in pralne sode (sodium carbonate). Uporabimo dve žlički
galunovca in eno žličko pralne sode, to zadostuje za 500 g tkanine. Raztopimo vsako snov
posebej v kozarcu vode in dodamo v lonec z desetimi litri vode, v katerem bomo čimžali.
Dobro premešamo in dodamo tkanino. Vse skupaj naj vre eno uro, nato pa pustimo tkanino
čez noč v kopeli, da se ohladi. Odvečno tekočino ožamemo in nato barvamo.
Za konopljo, lan, ramijo in bombaž lahko poskusimo tudi z uporabo tanina in soje ali
nadomestimo tanin z alkalijo med procesom vrenja. Nekatere druge čimže, zlasti uporabne za
celulozna vlakna, so še čaj, morska voda, voda s pepelom, želodovo mleko, sirotka in razne
rastline vrste mleček, kot je pegasti badelj. Sokovi teh rastlin se lahko nanašajo s čopičem, ali
se tiskajo na podlago, ki jo prebarvamo, ko se sok posuši. (5)
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2.6 PRIPRAVA NA BARVANJE
2.6.1 PREDPRIPRAVA CELULOZNIH VLAKEN ZA BARVANJE
Preden začnemo z barvanjem je potrebno vlakno pripraviti za sprejemanje barvila. Celulozna
vlakna, kot so bombaž, lan, ramija, kopriva in banana, potrebujejo posebno nego, da so
sposobna nase učinkovito vezati rastlinska barvila. Rastlinska barvila na splošno težijo k
temu, da se dobro vežejo s proteinskimi vlakni. Namakanje tekstilije v proteinsko bogati ali
alkalni raztopini ustvari površino, na katero se rastlinska barvila lahko vežejo. Dlje kot bo
tekstilija puščena, da počiva po aplikaciji čimže, boljša bo vezava barvila iz rastline, kot tudi
obstojnost in intenzivnost končne barve. Zato se v večini tradicionalnih barvalnih postopkov
pusti, da preteče nekaj let med čimžanjem in procesom barvanja. Celo po barvanju lahko
tkanino pustimo v hladnem prostoru za eno ali dve leti, tako pustimo, da barva dozori preden
uporabimo tekstilijo.
Najcenejša alkalna raztopina je, če uporabimo mešanico pepela in vode. Lahko uporabimo
tudi star ali fermentiran urin, ki bo ustvaril amonijak. Lahko ga uporabimo nerazredčenega ali
razredčenega z nekaj vode, stare kave, čaja itn. Pralna soda (natrijev karbonat) je relativno
neškodljiva hišna kemikalija, če je skrbno uporabljena in razredčena (1 žlica na 10 litrov
vode) ustvari odlično predpripravo za čimžanje. Lahko uporabimo tudi čimžo iz alkalnih
rastlin. Treba je le paziti pri delu z njimi, saj veliko rastlin vsebuje alkalne sokove, ki
vsebujejo strupene alkaloide. Sadež melone (Citrullus lanatus) je ekstremno alkalen. Sadež
melone kuhamo v vodi in pustimo, da se ohladi, nato ga uporabimo. Kaki (Diospyros kaki) se
uporablja kot jedkalo v Aziji že sto let.
Dober vir proteinov so jajca, lahko jih uporabljamo cela ali ločena na rumenjak in beljak.
Dobro jih vmešamo v vodo, da ustvarimo raztopino za namakanje tekstilije. Uporabimo lahko
tudi mleko živalskega izvora (kravje, ovčje, kozje) ali rastlinskega izvora (sojino, želodovo,
mandljevo itn.). Rastlinsko mleko naredimo tako, da oreščke in semena stolčemo in jih čez
noč namakamo v vodi. Nato jih precedimo čez platno, preden v tekočino potopimo tekstilijo.
Uporaba želodov ima prednost, saj v zmesi nastanejo tudi tanini. Mleko v prahu ali sveže
mora biti razredčeno z vodo preden ga uporabimo. Navadno se uporabi liter mleka na deset
litrov vode, to zadostuje za čimžanje približno petih metrov blaga, odvisno od teže in
vpojnosti materiala. (5)
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2.6.2 NAČINI BARVANJA IN VZORČENJA TEKSTILNIH MATERIALOV Z
RASTLINSKIMI BARVILI
Tradicionalno se barvilo iz rastlin pridobiva z vrenjem rastlinja v vodi. Rastline se kuhajo,
dokler ne dobimo ustrezne barve, nato tekočino precedimo in vanjo pomočimo prej čimžano
tkanino. Ta se nato kuha v barvalni kopeli, dokler ni pobarvana, navadno eno uro. Obstajajo
pa tudi nekatere druge metode barvanja. (5)
a) Vroča ekstrakcija (vroča obdelava)
Sesekljano listje in vejice ali strta semena in lubje damo v poljuben lonec (bakren, železov
itn.) in jih prelijemo z vodo ali kakšno drugo tekočino (sojino mleko, kis, pepel itn.). Če so
rastline ali semena suha, jih čez noč pustimo namočene v vodi. Nato se vse skupaj kuha čas je
odvisen od rastline, saj nekatere spustijo barvo hitro, druge pa potrebujejo več kuhanja dalje
časa. Po barvanju pa vse skupaj pustimo namočeno čez noč. Ko dosežemo želen odtenek,
kopel precedimo skozi muslinovo krpo, nato v precejeno barvalno kopel omočimo tkanino in
kuhamo čim dlje. Ko dosežemo želen odtenek, pustimo kopel skupaj s tkanino, da se ohladi,
nato tkanino ožamemo in pustimo, da se posuši. Suho tkanino nato speremo pod čisto vodo.
(5)
b) Eco-print tehnika (slika 13)
Potrebujemo dva kosa tkanine, na primer svile ali volne. Med ta dva kosa tkanine damo listje,
vse skupaj močno zavijemo in zavežemo z elastiko ali vrvjo. Nato damo zvitek v lonec nad
paro in pustimo 30 min. Po koncu pustimo zavitek, da se ohladi in vse skupaj odmotamo in
odstranimo listje. Zelo dobre rezultate dobimo z evkaliptusovim listjem. (5)

25

Slika 13. Eco-print, razvoj vzorcev

c) Tehnika barvanja z zamrzovanjem
Cvetove rastlin zamrznemo vsaj čez noč, najbolje pa za dalj časa. Najbolje se ta metoda
obnese s cvetovi vijolic, ostrožnika, pelargonij in petunij na svili. Zmrznjene cvetove damo v
mrežasto vrečko, zavežemo in jo damo v lonec z mlačno vodo. Nato z rokavicami stiskamo
vrečko, napolnjeno s cvetovi, dokler ne dobimo raztopine želene barve. Dodamo čimžo, pol
žličke galunovca ali pepela ali pol skodelice kisa na pet litrov vode.
Tkanino pustimo namakati v raztopini od 24 do 48 ur, občasno jo je treba mešati. Z dvema
skodelicama zamrznjenih cvetov lahko pobarvamo približno pet metrov svilene tkanine. (5)
d) Tisk s pritiskom (slike 14, 15)
Metoda, s katero prenesemo barvilo iz rastline na tkanino, je s pomočjo pritiskanja oziroma
tolčenja cvetnih glavic. Dobro se obnese na lanu, ramiji, bombažu, svili in konoplji. Najprej
položimo na delovno površino papir ali karton, nato čimžano tkanino. Na tkanino položimo
listje, cvetje in pokrijemo s tkanino in drugim kosom papirja. Nato s pravim pritiskom
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tolčemo, z najbolje gumijastim kladivom. Paziti moramo, da rastlin ne tolčemo preveč, saj
namesto da pustijo barvno sled, dobimo zmečkano kašasto snov. Vsaka rastlina potrebuje
drugačen pritisk s kladivom. Po koncu tolčenja pustimo, da se tisk na tkanini posuši. (5)

Slika 14, 15. Tisk s pritiskom

e) Shibori tehnika (slika 16, 17)
Je tradicionalna Japonska tehnika barvanja, kjer nastanejo različni vzorci. Lahko se barva
večkrat, da postane barva intenzivnejša. Končni vzorci so v dveh različnih barvah oziroma v
različnih odtenkih ene barve, s katero smo barvali tkanino. Tradicionalno se tehnika uporablja
pri svili in konoplji, vendar se dobro obneseta tudi bombaž in lan. V svoji diplomski nalogi
uporabljam tehniko Kumo shibori. To je tehnika, kjer tkanino močno in enakomerno
zavežemo na določenih delih. Tkanino nato potopimo v prej pripravljeno barvalno kopel in
barvamo, dokler ne dosežemo želenega barvnega tona. Rezultat tehnike je vzorec podoben
pajkovi mreži. (5)
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16 Kumo shibori, razvoj vzorcev

Slika 17. Kumo shibori, razvoj vzorcev
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3 EKSPERIMENTALNI DEL
3.1 INSPIRACIJA
Popolnost. Nobeno naključje.
Spoštovanje do narave in njenih ciklov ter ljubezen do nje sta me spremljala že od nekdaj.
Ponuja ogromno lepote, ki jo lahko vidimo, se je dotaknemo, slišimo. Narava je čudež, ki se
nenehno spreminja. Ne glede na to, kolikokrat pogledamo v nekaj, je vedno drugačno. Narava
lahko čarobno preoblikuje krajino v snežno belo čudežno deželo, lahko nariše mavrico na
nebo, prelepe jesenske barve na drevesih ali pa ustvari mehki sij svetlobe na travniku.
Snežinka, ki pade na tla, pade točno tja, kamor mora pasti in niti ena ni enaka drugi. Narava je
popolna, vse je tako, kot mora biti, ničesar ni, kar bi bilo treba spreminjati. Vse sledi
naravnemu ritmu, ki ga ne moremo spremeniti. Letni časi si sledijo v vedno enakem
zaporedju, dnevu vedno sledi noč, iz semena bo zrasla natanko tista rastlina, katere seme je.
Narava, živali in rastline delujejo spontano. Rastejo, živijo, umirajo spontano. Brez prisile,
brez vprašanj, hotenj, materializma. Ta točno določeni ritem, ki smo ga mi ljudje izgubili, je
zame večna inspiracija. Pri barvanju tako nisem mogla prehiteti letnih časov, rastlinja, ki raste
v točno določenem času. Tudi, če bi hotela na kakršenkoli način vplivati na rast rastline, mi to
ne bi uspelo. Vse zraste ob svojem času.
Narava me je naučila strpnosti in preprostosti, ki sta tako zelo pomembni pri mojem delu.
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3.2 PRIPRAVA BOMBAŽA IN LANA ZA VZORČENJE Z NARAVNIMI
BARVILI
Začela sem z raziskovanjem v naravi. Preučevala sem rastline in njihove možnosti, da bi na
kosih tkanin pustile barvno sled. Omejila sem se na uporabo rastlin (cvetja, sadja, zelenjave in
začimb), ki sem jih našla v svoji okolici in kuhinji. Nato je sledila priprava materiala za
barvanje. Uporabljala sem le naravni tkanini, bombaž in lan. Na žalost ne bombaž ne lan nista
iz ekološke pridelave, kot sem sprva želela, da bi zaokrožila celoto naravnega in
neškodljivega za okolje ter človeka, saj je cena previsoka. Zato sem se lotila skrbne priprave
in tistega, kar je v moji moči, da tkanino dobro operem. Uporabljala sem ekološka pralna
sredstva, narejena na bazi rastlinskih tenzidov. Tako je bila tkanina pripravljena za nadaljnjo
obdelavo s čimžo in kasneje z rastlinami. Za to, da je bila tkanina dovzetnejša za barvo, sem
jo poprej pripravila s čimžo. V začetnih eksperimentih, kjer sem na manjših kosih bombažnih
tkanin eksperimentirala s tehniko Eco-print, sem uporabila za čimžo modro galico (bakrov
sulfat), ki je primerna tudi za barvanje volne. Bolj je poznana po zatiranju peronospore pri
vinski trti, če se meša z gašenim apnom. Po tem, ko sem tkanino oprala s pralnim sredstvom,
sem v loncu zavrela liter vode, v katero sem dodala 5 g modre galice. Ko je voda zavrela, sem
vanjo potopila mokro bombažno tkanino v velikosti približno 30 X 35 cm. Tkanino sem
kuhala 1 uro v raztopini, jo ožela in začela z barvanjem. Kasneje sem začela malo bolje
raziskovati škodljivost čimž, zato sem se odločila, da modro galico zamenjam z okolju bolj
prijaznim in varnejšim galunovcem. Iz galunovca izdelujejo tudi naravne deodorantne kamne,
ki preprečujejo neprijeten vonj pri potenju. In ker nisem želela, da moje tekstilije škodijo
človeku in naravi, se mi je galunovec zdel prava izbira. Z njim sem kasneje obdelala vse svoje
velike kose tkanin, iz katerih je nastalo več poskusnih oblačil in kolekcija Moj cvetlični vrt.
Za čimžanje z galunovcem sem uporabljala kose tkanin, velikosti 1 X 1 m in več, ki sem jih
enako kot prej oprala z ekološkim pralnim sredstvom. 500 g bombažne tkanine sem nato
namočila v 10 litrov vroče vode, v kateri sem raztopila vsako posebej, 2 žlički galunovca in 1
žličko pralne sode. Vse skupaj sem pustila kuhati 1 uro, za tem pa sem tkanino pustila v
kopeli čez noč in jo nato uporabila za barvanje.
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3.2.1 PRIPRAVA RASTLIN NA VZORČENJE (ECO-PRINT TEHNIKA, KUMO
SHIBORI TEHNIKA)
Surovine za barvanje je bilo treba najprej pripraviti, da se je lahko barvilo sprostilo v barvalno
kopel. Nekatere je bilo treba stolči ali naribari, večina pa jih je ostala v prvotni uporabljeni
obliki. Pri delu za trenje sem uporabljala možnar, za ribanje pa kuhinjski ribež. Za preceditev
ostankov rastlinja v barvalni kopeli pri tehniki Kumo shibori sem uporabljala navadno
kuhinjsko cedilo. Tako sem iz barvalne kopeli odstranila vse ostanke rastlinja. Pri barvanju
sem uporabljala vodo iz mariborskega vodovoda. Za vzorčenje s tehniko Eco-print in tehniko
Kumo shibori sem uporabljala še različno dolge vrvi, elastike, kovinske žice ter les.
Rastline in njihovi uporabljeni deli pri barvanju tekstilnih vzorcev:
Za pridobivanje naravnih barvil za barvanje in vzorčenje sem v svojem diplomskem delu
uporabila naslednje naravne surovine:
Brinove jagode (Junipers communis): jagode
Čebula (Allium cepa): čebulni olupki
Črni čaj: listi
Kurkuma (Curcuma longa): korenina
Slezenovec (Malva Sylvestris): cvetne glavice
Žafran (Crocus sativus): stigma
Žafranika (Carthamus tinctorius): cvet
Hibiskus: cvet
Jagode: plod
Rdeče zelje: plod
Špinača: listi
Brinove jagode
Priprava surovin za barvanje:
Brinove jagode sem uporabila v procesu vzorčenja s tehniko Eco-print. Uporabljala sem
jagode, ki so dostopne že sušene, namenjene uporabi v kuhinji. Za uporabo pri tehniki Ecoprint sem jih predhodno nekoliko stolkla v možnarju, ravno toliko, da se je še ohranla oblika
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jagod. Jagode sem potem skupaj z ostalimi rastlinami polagala na predhodno čimžane tkanine
(bombaž, lan) z modro galico ali galunovcem.
Čebula
Priprava surovin za barvanje:
Uporabljala sem čebulne olupke rdeče in rumene čebule, ki sem jih sproti sušila na bombažni
rjuhi v zračnem ter suhem prostoru. Olupke sem uporabljala v procesu vzorčenja s tehnikama
Eco-print in Kumo shibori. Pri tehniki Eco-print sem suhe čebulne olupke različno polagala
na tkanine (bombaž, lan). Puščala sem olupe različnih velikosti, nekatere pa sem rahlo
zmečkala, da sem dobila manjše kose olupkov. Pri tehniki Kumo shibori pa sem iz rumeni
čebulnih olupov pripravila barvalno kopel, v kateri sem kuhala olupe vsaj 1 uro do želene
barve in nato v njej barvala poprej z galunovcem čimžan bombažni zvitek Kumo shibori.
Črni čaj
Priprava surovin za barvanje:
Uporabljala sem kupljen sipani indijski črni čaj. Tega sem polagala na kose tkanin (bombaž,
lan). Uporabljala sem ga pri tehniki Eco-print za doseganje rjavih tonov.
Kurkuma
Priprava surovin za barvanje:
Kurkumo sem uporabljala mleto v prahu, namenjeno uporabi v kuhinji. Kurkuma je prisotna
skoraj pri vseh mojih vzorcih Eco-print zaradi svoje sončno rumene barve. Pri procesu
vzorčenja sem kurkumo v prahu posipala po tkanini samostojno ali preko ostalih rastlin.
Slezenovec
Priprava surovin za barvanje:
Cvetove slezenovca, ki sem ga nabirala poleti na območju Pesnice, sem sušila na bombažni
rjuhi v temnem in suhem prostoru. Posušene cetove sem uporabljala pri procesu vzorčenja s
tehniko Eco-print, tako da sem jih polagala na tkanino (bombaž).
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Žafran
Priprava surovin za barvanje:
Žafran sem uporabila kupljen, ki se uporablja v kuhinji. Ker pa je precej draga začimba, ga
kljub njegovi lepi rumeno oranžni barvi, ki jo pusti na tkanini, nisem uporabila veliko.
Žafranove stigme sem polagala le na nekaterih delih vzorca. Žafran sem uporabila pri
barvanem bombažu in lanu pri tehniki Eco-print.
Žafranika
Priprava surovin za barvanje:
Žafranika je po barvi podobna žafranu in je tudi cenejša, zato sem jo pri tehniki Eco-print
uporabljala pogosteje kot žafran. Nekaj žafranike sem imela sveže nabrane z vrta, ostalo pa
kupljene sušene za uporabo v kuhinji. Na tkanine (bombaž, lan) sem polagala mešanico obeh.
Hibiskus
Priprava surovin za barvanje:
Hibiskus sem uporabljala suhi v čajnih vrečkah in ga uporabila tehniki pri Kumo shibori.
Čajne vrečke sem kuhala v vodi približno 1 uro, dokler nisem dobila želene barve, nato sem
vanjo pomočila tkanino (bombaž), zavezano na način Kumo shibori. Bombažno tkanino sem
predhodno čimžala z galunovcem.
Jagode
Priprava surovin za barvanje:
Jagode sem uporabljala pri procesu barvanja s tehniko vzorčenja Kumo shibori. Uporabila
sem zamržene jagode in jih kuhala v vodi. Po kuhanju sem barvalno kopel precedila skozi
kuhinjsko sito in v njej barvala bombažno tkanino, zvezano na način Kumo shiborija.
Bombažno tkanino sem predhodno čimžala z galunovcem.
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Rdeče zelje
Priprava surovin za barvanje:
Plod rdečega zelja sem pred uporabo naribala s kuhinjskih ribežem. Dobljeno ribano zelje
sem nato kuhala v vodi, dokler nisem dobila ustrezne barve. Tkanino (bombaž) sem
predhodno čimžala z galunovcem. Pri barvanju sem uporabljala tehniko vzorčenja Kumo
shibori.
Špinača
Priprava surovin za barvanje:
Uporabljala sem zamrznjene kupljene pasirane špinačne liste. Špinačo sem kuhala v vodi do
želenega barvnega tona in vse skupaj precedila skozi kuhinjsko sito. Uporabila sem tehniko
Kumo shibori, vendar je zaradi svetlih barvnih prehodov ta slabo vidna na tkanini (bombaž).

3.2.2 TEHNIKA VZORČENJA ECO-PRINT
Po čimžanju sem začela z vzorčenjem. Rastline, ki sem jih uporabljala, sem si najprej
pripravila za uporabo. Pri tehniki vzorčenja Eco-print rastlin nisem posebej pripravila, le
brinove jagode sem nekoliko stolkla za boljše rezultate pri barvanju. Sama sem pri tehniki
Eco-print uporabljala en kos tkanine za vsak vzorec posebej. Tako sem se poigravala z
mešanjem rastlin, rastline sem premišljeno, z malo igrivosti in puščanja presenečenj polagala
na tkanino. Polagala sem jih naključno, včasih pa v nekem zaporedju ali vzorcu (sliki 18 in
19).
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Slika 18. Eco-print tehnika, polaganje rastlinja na tkanino v obliki vzorca

Slika 19. Eco-print tehnika, polaganje rastlinja na tkanino
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Mešala sem različno število rastlin, odvisno, koliko odtenkov sem želela na kosu tkanine.
Nato sem tkanino zlagala ali zavijala na različne načine in smeri. Zavito tkanino sem močno
obvezala z različno debelimi vrvmi. Včasih sem namesto vrvi ali skupaj z njo uporabila tudi
kovinsko žico (slika 20).

Slika 20. Eco-print tehnika, zavita tkanina z rastlinjem

Tako so različne kovine, kot sta železo in aluminij, med procesom barvanja dale različne
učinke, odvisno od uporabljene rastline. Nekatere kose tkanin sem zlagala skupaj s kosom
lesa in zdi se mi, da je na tistem mestu barva postala intenzivnejša. Nastali zvitek sem nato
položila nad paro ali v vodo in pustila 30 minut, včasih tudi dlje. Ko se je zvitek tkanine z
rastlinjem in začimbami ohladil, sem vse skupaj odmotala ter odstranila vse rastlinje. Tkanino
sem nato pustila, da se posuši, nakar sem jo sprala pod hladno vodo. Ko se je tkanina
posušila, sem jo zlikala, da sem fiksirala barvilo na tkanino. Na slikah 21-28 so prikazani
vzorci, ustvarjeni s tehniko Eco-print, na slikah 29-31 pa eksperimentalni kosi oblačil.
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Slika 21. Eco-print tehnika vzorčenja, vzorec je
nastal z uporabo kurkume, čebulnih olupkov in
žafrana

Slika 23. Eco-print tehnika vzorčenja, vzorec je
nastal z uporabo čebulnih olupkov

Slika 22. Eco-print tehnika vzorčenja, vzorec je
nastal z uporabo čebulnih olupkov

Slika 24. Eco-print tehnika vzorčenja, vzorec je nastal
z uporabo kurkume, čebulnih olupkov, črnega čaja in
žafranke
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Slika 25. Eco-print tehnika vzorčenja, uporabljene rastline so čebulni olupki in slezenovec
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Slika 26. Vzorec tkanine, barvane z Eco-print tehniko, z uporabo kurkume,
žafranke, čebulnih olupkov, črnega čaja, brinovih jagod.
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Slika 27. Vzorec tkanine
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Slika 28 vzorec tkanine, eksperimentalni oblačilni kos
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Slika 29 Eksperimentalni oblačilni kos, Eco-print tehnika, zgornji del je barvan z
robidami in slezenovcem, spodnji del je barvan s čebulnimi olupki, žafranom in
žafranko
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Slika 30. Eksperimentalni oblačilni kos, Eco-print tehnika, tkanina je barvana z
uporabo kurkume, žafranke, čebulnih olupkov, črnega čaja in brinovih jagod.
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Slika 31 Eksperimentalni oblačilni kos, Eco-print tehnika, tkanina barvana z uporabo
kurkume, žafranke, čebulnih olupkov, črnega čaja, brinovih jagod in koprive
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3.2.3 TEHNIKA VZORČENJA KUMO SHIBORI
Po eksperimentiranju s tehniko Eco-print sem želela preizkusiti tehniko shibori. Shibori izhaja
iz Japonske in je starodavna barvalna tehnika, ki ustvarja različne vzorce na tkanini. Ponuja
neskončno število načinov, kako vezati, šivati, gubati, zvijati ali stiskati in navijati tkanino za
shibori, vsak od načinov pa daje različne vzorce. Ravno to me je pri tehniki shibori najbolj
navdušilo, da sem jo želela poskusiti pri svojem eksperimentiranju. Pri shiboriju obstajajo
različne tehnike (Konoko shibori, Miura shibori, Kumo shibori, Nui shibori, Arashi shibori,
Itajime shibori), vsaka od teh se uporablja za dosego določenega vzorca, vendar se vsaka od
metod uporablja v harmoniji z vrsto materiala. Vzorec je odvisen tudi od načina, kako bo
tkanina pobarvana. Različne tehnike Shiborija se lahko med seboj kombinirajo in tako
dobimo še bolj zapletene rezultate. Sama sem preizkusila tehniko Kumo shibori, ki se mi je
zdela za moje rastlinsko barvanje najbolj primerna. Pri tehniki Kumo shibori je tehnika
barvanja drugačna kot pri vzorčenju Eco-print, kjer sem polagala rastline na tkanino. Kose
tkanine sem zložila v harmoniko, nato pa sem jo na posameznih delih stisnila in zavezala z
elastiko ali vrvjo. Zavezovala sem tako dolgo, kolikor sem imela prostora na tkanini (slika
32).

Slika 32. Kumo Shibori tehnika zavezovanja tkanine
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Ko sem dobila tesno zvezan zvitek tkanine (slika), sem ga pomočila v poprej pripravljeno
barvalno kopel iz rastlin in kuhala, dokler nisem dobila ustrezne barve, navadno eno uro ali
dlje. Pri tej tehniki sem uporabljala hibiskus, jagode, rdeče zelje, čebulne olupke in špinačo.
Vse surovine sem pustila v taki obliki, kot sem jih imela, le rdeče zelje sem naribala na ribež.
Hibiskusa sem uporabila približno 100 g na 5 litrov vode in vse skupaj kuhala, dokler nisem
dobila želene barve, približno uro. Jagode sem uporabila zamrznjene na 5 litrov približno 0,5
kg. Enako kot pri hibiskusu sem jagode kuhala do želene barve. Rdeče zelje sem uporabila
naribano 0,5 kg na 5 litrov vode. Vse skupaj sem kuhala vsaj 1 uro. Čebulne olupke sem
posušila in nato kuhala 4 pesti olupkov v 5 litrih vode 1 uro. Špinačo sem uporabila
zamrznjeno, 0,5 kg špinače na 5 litrov vode. Nadaljnji postopek kuhanja je bil enak kot pri
rdečem zelju. Po ekstrakciji barvila iz surovin sem kopeli precedila in v njih kuhala
posamezno tkanino, zavito po tehniki Kumo shibori. Ko sem dobila tesno zvezan zvitek
tkanine, sem ga pomočila v barvalno kopel in kuhala, dokler nisem dobila ustrezne barve,
navadno eno uro ali dlje. Po doseženem želenem odtenku sem pustila zvitek v kopeli čez noč,
naslednji dan sem tkanino odmotala vseh elastik ali vrvi in jo pustila, da se posuši. Posušeno
sem sprala pod čisto vodo. Na koncu sem posušeno tkanino še polikala. Na slikah 33-37 so
prikazane tkanina v tehniki Kumo shibori in vzorčene tkanine v tehniki Eco-print. Slika 38
prikazuje eksperimentalni oblačilni kos s tehniko Kumo shibori.

Slika 33. Kumo shibori tehnika vzorčenja , tkanina barvana s tehniko Shiborija v kopeli,
pripravljeni iz čebulnih olupkov

46

Slika 34 Vzorci tkanin, barvani s tehniko Eco-print in Kumo Shibori
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Slika 35. Vzorci tkanin, nastali tkanini sta barvani Z Eco-print in Kumo Shibori tehniko. Pri
Eco-print barvanju so uporabljene rastline, čebulni olupki, žafranka, črni čaj, brinove jagode
in kurkuma. Pri Kumo Shibori vzorcu je uporabljena kopel iz čebulnih olupkov.

48

Slika 36. Vzorci tkanin, tehnika Eco-print in Kumo Shibori

Slika 37. Vzorci tkanin
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Slika 38. Eksperimentalni oblačilni kos, Kumo Shibori, tehnika barvana s
čebulnimi olupki
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3.3 POSKUSNI OBLAČILNI KOSI
Po eksperimentiranju z rastlinskim barvanjem, sem želela prenesti vzorčenje in barve v
oblačilne kose. Navajeni smo, da so oblačila sestavljena iz kosov, ki so med seboj združeni s
šivi, zadrgami in gumbi. Ker je v naravi vse povezano harmonično brez ostrin, tudi sama
nisem želela barvanih tkanin kasneje ukrojiti ter jim dati omejeno formo, saj sem čutila, da se
želijo naključno gibati z vetrom in svetlobo. Tudi pri kombiniranju barvnih tonov se nisem
omejevala z zakoni barvnih prvin. Zame je inspiracija narava, v kateri ne glede na to, koliko
barv se znajde v naravi, vse delujejo harmonično. Preprosto sem zaupala rastlinam, ki se v
okolju zlijejo z drugimi rastlinami, da bodo tudi na mojih eksperimentalnih oblačilnih kosih
delovale kot pogled na prelep cvetoči vrt. Začela sem eksperimentirati s preprostim gubanjem
barvanih kosov tkanine in jih tako postavljati na telo. Nastala je paleta različnih poskusnih
oblačilnih kosov, ki se med seboj harmonično povezujejo. Prva štiri oblačila, ki sem jih
poimenovala Moj cvetlični vrt, so brezšivna, obliko pa je narekovala barva sama. Tkanine sem
gubala na različne načine in jih nato kombinirala s tkaninami vzorčenimi s tehniko Eco-print
in Kumo shibori. Prva v cvetličnem vrtu je nastala Rose (slika 39). Spominja me na vrtnico, ki
s svojim vonjem odišavlja celotni vrt. Nežni pastelni ton rožnate barve, ki je nastal z uporabo
jagod in vzorčenjem s tehniko Kumo shibori, je kombiniran s čebulnimi olupki barvano
tkanino v Kumo shibori tehniki.
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Slika 39 Rose
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Naslednja je Primrose (slika 40), barvana s špinačo v Kumo shibori tehniki vzorčenja, ki s
svojo pastelno rumeno barvo sončno obsije moj cvetlični vrt. Kombinirana je s tkanino,
barvano s tehniko Eco-print, z uporabo kurkume, čebule in brinovih jagod.

Slika 40. Primrose
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Tulip (slika 41) je naslednja v vrtu in je nežne barve neba. V kombinaciji z Eco-print barvano
tkanino s čebulo, kurkumo in žafranom, sije v vsej svoji modrini, ki je nastala z uporabo
rdečega zelja in Kumo shibori tehnike vzorčenja.

Slika 41. Tulip
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Zadnja na vrtu Violet (slika 42) je nežne vijoličaste barve zaradi uporabljenega hibiskusa v
Kumo shibori tehniki, skupaj z Eco-print barvano tkanino s čebulo, brinovimi jagodami in
žafranko. Deluje sanjavo in umirjeno.

Slika 42. Violet
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3.4 LIKOVNA INTERPRETACIJA
3.4.1 ČUTNA MATERIJA: VID IN TIP
Pri mojih poskusih ustvarjanja oblačil čutni vidik otipa in vidna lastnost površine nista
izrazito poudarjena. Sicer so enobarvno obarvani zgornji deli eksperimentalnih oblačil s strani
otipa dobro izraženi. Z gubanjem materiala sem dosegla, da pritegne pozornost že od daleč,
medtem ko je treba gladki spodnji del otipati. Tip kot čutilo nam z dotikom in površino
materiala daje drugačno doživetje v primeru, ko isto stvar opazujemo od daleč ali od blizu.
Doživimo drugačne občutke, mogoče nam prebudi spomine, ki nam jih le opazovanje ne bi.N.
Šuštaršič, M. Butina, K. Zornik, B. Gleria in I. Skubin pravijo takole: »Čuti nam torej
omogočajo doživljane občutkov, ki so odraz posameznih lastnosti predmetov in pojavov
zunanjega sveta v naši zavesti. Tako nas lahko prevzame občutek toplote, občutimo lahko
svetlobo, barvo, prostorsko orientacijo.4« Teksturo gubanja tkanine s stališča vida nam
odkrijejo svetli in senčni deli reliefa, ustvarjenega z gubanjem. Reliefnost se kaže tudi v
raznolikosti površin, nekateri materiali so tanjši in gosteje tkani, drugi so debelejši in redkeje
tkani.

4

Likovna teorija: učbenik za umetniške gimnazije likovne smeri od 1. do 4. letnika. Zbrala in uredila N.

Šuštaršič. Ljubljana : Debora, 2004, str. 108
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3.4.2 ZAZNAVANJE BARV
Oči so brez dvoma čutilo, ki nam s pomočjo svetlobe omogoča doživljanje barv povsod okoli
nas. Vsak doživlja barve drugače. Barve imajo že od nekdaj različne tradicionalne pomene v
različnih kulturah, simboliki, pomenu, kakor tudi v umetnosti. Na barve, ki so nastale v
eksperimentih oblačil, nisem imela veliko vpliva, saj me je barvanje z rastlinjem nemalokrat
presenetilo z barvnim tonom. Vendar me prevzemajo, saj se z naravnim okoljem tako
preprosto zlijejo, niso videti moteče, vsiljeno, agresivno. Zazdi se, kot da je na tkanini, ki sem
jo pobarvala, majhen cvetoči vrt. Nežni toni, ki so nastali, me navdušujejo s svojo
preprostostjo in umirjenostjo. Barve delujejo pomirjevalno kot pomladni sprehod čez
botanični vrt. Različne barve imajo kapaciteto, da vitalizirajo, razveselijo, ozdravijo, osvetlijo,
navdihnejo in zapolnijo um, odvisno od njihove karakteristične vibracije. (11)
Večina ljudi doživlja umirjenost, ko se sprehaja čez cvetoči vrt, se sprošča ob pogledu na
morje. Po večini v naravi dominira modra barva morja in neba, ki ustvarja občutek
umirjenosti, udobja in miru. Medtem ko zlato rumena peska in sončne svetlobe vitalizira in
uravnoteži telo, zmanjšuje strah in stres. Roza. Rumena. Vijolična. Modra. Oker, oranžna,
bež, rjava pa vse do temno rjave. To so barve, ki sem jih v različnih količinah vpletla v
kolekcijo poskusnih oblačil in jo poimenovala Moj cvetlični vrt. Nastal je cvetlični vrt, v
katerem so štirje poskusni brezšivni oblačilni kosi. Vse povezujejo umirjeni naravni pastelni
toni. Vsi skupaj se povezujejo v skladnosti in umirjenosti. Posamezne barve so kombinirane s
Kumo shibori ali Eco-print tehniko vzorčenja. Pri eksperimentalnem oblačilu Rose (slika 43)
je zgornji del v nežno pastelni roza barvi vzorčen s Kumo shibori tehniko. Roza barva je od
nekdaj barva ljubezni, nežnosti in romantičnosti. Nastane z mešanjem rdeče in bele barve in
tako vsebuje strast in moč rdeče ter čistost in umirjenost bele. Z rožnato barvo povezujejo
nežne, razumevajoče in ljubeče ljudi. V nasprotju z roza predstavlja večji del s Kumo shibori
barvan sprednji del obleke. Sije v sončno rumeni barvi, s prehodi od bele do rumene, vse do
bež in temno rjave. Bela predstavlja simbol enotnosti in vere. (1, 8)
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Slika 43 Rose
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Vibracije prečiščujoče bele barve lahko pripomorejo k jasnosti vseh vidikov življenja, dajejo
energijo za odpravljanje vseh fizičnih blokad in zakoreninjenih čustvenih vzorcev. Rjava je
barva zemlje in narave. A. N. Kovačev pravi takole: »Rjava barva učinkuje na organizem
pomirjujoče, vendar ga kljub temu ne uspava.5« V poskusnih oblačilih deluje harmonično s
kombinacijo pastelnih tonov. Pri obleki Primrose, (slika 44) vzorčeni z Kumo shibori tehniko
je zgornji del prelepe pastelno sončno rumene barve. Ta ton mi predstavlja barvo sonca,
veselja in optimizma. Spominja me na cvetoči svetlin, ki je nežno rumene barve. Svetlo
rumeni toni so povezani z duhovnostjo in zanimanjem za onkraj sveta. Rumeno povezujejo
tudi z barvo čakre solarnega pleksusa in ureja trebušni del. Povezana je tudi z jetri, kožo,
žolčnikom in živčnim sistemom. Rumena barva čisti toksine iz telesa. Kombinirala sem jo s
Eco-print tehniko barvanim spodnjim delom, kjer se prepletajo odtenki bele, svetlo rjave in
svetlo oranžne. Kot mešanica rumene in rdeče, oranžna vsebuje lastnosti obeh. Oranžna je
močna barva, ki zaupa intuiciji in spodbuja ustvarjalnost. (1, 8)

5

KOVAČEV, N. A. Govorica barv. Ljubljana : Prešernova družba, 1997, str. 163
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Slika 44. Primrose
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Violet (slika 45) eksperimentalna obleka nosi pastelno vijoličasto barvo, ki jo pogosto enačijo
z barvo domišljije in duhovnosti. Je kombinacija rdeče, ki je dinamična, in modre, ki je
pomirjevalna. Nevarnost vijoličaste barve je, da lahko postane arogantna. Je barva kronske
čakre, ki vlada možganom, zato lahko pomaga pri notranjih vnetjih, težavah s srcem ali
glavobolih. Pomaga pri imunskem sistemu in napetih živcih, izboljša zdravilno energijo v
telesu in tako okrepi imunski sistem. Ko nam primanjkuje ustvarjalnosti, vijoličasta barva
poveča sposobnost domišljije in vključitev spretnosti v vsakdanje življenje. Kombinirana je z
Eco-print tehniko barvanim spodnjim delom, na katerem se mešajo svetlo rumeni, bež in rjavi
toni. Obleka Tulip (slika 46) je sestavljena iz svetlomodrega životca vzorčenega s tehniko
Kumo shibori, ki mi predstavlja barvo neba. Modra predstavlja resnico duha in visoko
inteligenco. Zame je barva pomirjanja in zasanjanosti. Kombinirana je s tkanino barvano v
Eco-print tehniki, skozi katero se prepletajo toni bele, rumene, oranžne in rjave. (1, 8)

Slika 45. Violet

Slika 46. Tulip
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4 REZULTATI Z RAZPRAVO
V tem poglavju so podani barvni toni, pridobljeni z uporabljenimi rastlinami v procesu
vzorčenja s tehniko Eco-print in tehniko Kumo shibori. Barvni toni, ki so nastali pri tehniki
Eco-print, so zadovoljivi. Podani so približno, saj se med samim procesom vzorčenja rastline
prekrivajo in mešajo ter tako puščajo nepričakovane rezultate barvnih tonov. Intenzivnost
barvnega tona je tako odvisna tudi od moči stiska tkanine med procesom vezanja z vrvmi in
žicami. Rezultati vzorčenja s tehniko Kumo shibori pa so nekoliko slabši od pričakovanih
rezultatov, saj so vzorci zaradi svetlega obarvanja tkanin, odvisno od uporabljene rastline in
stiska tkanine z elastiko, slabše vidni.
Brinove jagode
Brinove jagode, uporabljene pri tehniki Eco-print, so pustile barvne tone olivno rjave. Pri tem
je bila uporabljena modra galica ali galunovec. Večjih barvnih sprememb pri uporabi ene ali
druge ni bilo opaziti, le da so toni z uporabo galunovca nekoliko svetlejši.
Čebulni olupki
Olupki uporabljeni pri tehniki Eco-print so pustili na tkanini barvne tone rumene, zlato
rumene in rumeno rjave. Pri tem je bila uporabljena modra galina ali galunovec. Intenzivnost
barvnih tonov je pri obeh uporabljenih čimžah enaka. Pri tehniki Kumo shibori je uporabljena
barvalna kopel iz čebulnih olupkov pustila zlato rumeni ton barvane tkanine.
Črni čaj
Črni čaj je bil uporabljen pri tehniki Eco-print in pri procesu vzorčenja je bila uporabljena
čimža modre galice. Črni čaj je tkanino obarval v svetlo rjavih, umazanih tonih.
Kurkuma
Kurkuma je bila uporabljena pri tehniki Eco-print in je pustila na tkanini rumeno do zlato
oranžne tone. Tkanine so bile čimžane z modro galico ali galunovcem. Intenzivnost barvnih
tonov je pri obeh enaka.
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Slezenovec
Slezenovec je bil uporabljen v manjših količinah pri tehniki Eco-print in je pustil na tkanini
svetlo moder barvni ton. Uporabljena je bila le modra galica, saj se je uporabljal le v procesu
vzorčenja manjših kosov tkanin v velikosti 30 X 35 cm pri Eco-print tehniki.
Žafran
Žafran se je uporabljal v manjših količinah pri tehniki Eco-print. Žafran je obarval tkanine pri
obeh uporabljenih čimžah rumeno do rumeno rjavo.
Žafranika
Žafranika je bila uporabljena pri tehniki Eco-print in je na tkanini pustila lepo rožnato do
oranžno barvo. Pri čimžanju tkanine je bila uporabljena modra galica ali galunovec, pri tem ni
razlike v intenzivnosti odtenka.
Hibiskus
Hibiskus je bil uporabljen pri tehniki Kumo shibori, kjer je bila tkanina čimžana z
galunovcem. Barvni ton, ki ga je hibiskus pustil na tkanini, je svetlo umazano vijolična barva.
Pri tem je zaradi svetlosti barvnega tona vidnost vzorca manjša kot pri vzorčenju s tehniko
Eco print.
Jagode
Jagode so pustlile nežno svetlo rožnat barvni ton. Uporabljene so bile pri tehniki vzorčenja
Kumo shibori z uporabo galunovca za čimžanje materiala. Zaradi zelo svetlo rožnate barve je
vzorčenje s tehniko Kumo shibori slabše vidno.
Rdeče zelje
Z rdečim zeljem se je barvala tkanina z uporabo tehnike Kumo shibori. Čimža, ki je bila
uporabljena v procesu barvanja, je galunovec. Barvni ton, ki ga je pustilo rdeče zelje na
tkanini, je svetlo modra barva.
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Špinača
Špinača je bila uporabljena pri tehniki Kumo shibori. Za predpripravo materiala je bil
uporabljen galunovec. Barva tkanine po barvanju je svetlo rumena, nastali vzorec pa je zaradi
nežnega tona barve slabo viden.
Pri vzorčenju bombažnih in lanenih tkanin z naravnimi barvili sem želela uporabljati čim bolj
okolju prijazen proces barvanja. V ta namen je največji del tkanin predhodno obdelan z
galunovcem. Sicer je v začetnih preizkusnih vzorčenjih manjših kosov tkanin velikosti
približno 30 X 35 cm v tehniki Eco-print bila uporabljena modra galica, vendar sem jo zaradi
večjega negativnega vpliva na okolje opustila. Pri vzorčenju s tehniko Eco-print in tehniko
Kumo shibori so najbolj zadovoljive rezultate dali kurkuma, žafranika, čebulni olupi, brinove
jagode in rdeče zelje. Pri teh rastlinah je intenzivnost barvnih tonov, ki so jih pustile na
tkanini, zadovoljivejša od ostalih uporabljenih, kjer so toni nekoliko svetlejši od
pričakovanega. Tehnika Eco-print je na splošno na tkanini pustila intenzivnejše rezultate
vzorčenja kot tehnika Kumo shibori, kjer je vzorec pri uporabi barvnih kopeli iz hibiskusa,
jagod, rdečega zelja in špinače slabo viden. Svetli toni so nastali zaradi izbire rastlin, izbire
čimže, saj galunovec nasploh daje svetle barve in načina stiska tkanine med procesom
zavezovanja z elastiko. Pri tehniki Kumo shibori so se najbolj izkazali čebulni olupi, saj so
zaradi barvne intenzivnosti barvni prehodi vzorčenja dobro izraženi. Pri tehniki Eko-print je
zaradi mešanja rastlin med procesom zavijanja in vezanja tkanine prišlo do intenzivnejšega
vzorčenja. Na vzorcih prevladujejo odtisi čebulnih olupkov, brinovih jagod in kurkume.
Uporabljene rastline so pustile intenzivne, močno iztopajoče barvne tone od ostalih
uporabljenih rastlin. Nasploh dajejo čebulni olupki in brinove jagode temnejše barvne tone,
kar je v kontrastu z rastlinami, ki pustijo svetlejše tone, še intenzivneje izraženo. V primerjavi
s konvencionalnimi barvili rastlinska barvila niso nudila tako velike pestrosti barvnih tonov.
Tudi količine uporabljenih rastlin so znatno večje, kot če bi uporabljala sintetične pigmente.
Vendar glede na to, da sem se omejila le na rastline, ki jih najdem v svoji okolici in nisem
posegala po spletni prodaji in uvozu iz tujine, npr. Indije, kjer je paleta možnih barv iz rastlin
večja, so rezultati zadovoljivi. Njihova pralna obstojnost in svetlobna obstojnost je nekoliko
manjša kot pri konvencionalnih barvilih. Čeprav pri nekaterih rastlinskih barvilih velja, da se
njihova intenzivnost in obstojnost razvijeta šele čez čas, medtem ko velja pri konvencionalnih
barvilih, da po določenem času izgubijo intenzivnost na tkanini. Z izborom različnih čimž za
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obdelavo materiala in z razširitvijo izbora rastlin, uporabljenih pri vzorčenju, bi lahko dosegla
večjo paleto barvnih tonov, kar bi lahko bila pot za nadaljnje raziskovanje.
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5 ZAKLJUČKI
V diplomski nalogi z naslovom Proces rastlinskega barvanja tekstilnih vzorcev sem želela
preizkusiti možnost uporabe rastlin v tehniki vzorčenja, saj na našem tržišču ni veliko
tovrstnih izdelkov, barvanih izključno z naravnimi barvili. Zato je vzorčenje z rastlinskimi
barvili zame predstavljalo toliko večji izziv. To je združitev idej, ročnega dela in unikatnosti.
Ob večji odprtosti posameznikov bi lahko barvanje z rastlinami bolje zaživelo pri nas.
Vzorčenje s tehnikama Eco-print in Kumo shibori prinaša brezmejne možnosti vzorčenja.
Način, kako se rastline polagajo na tkanino, način zavijanja tkanine z vrvmi in izbira rastlin
prinašajo izvirne ter unikatne končne rezultate. Rastline so dostopne povsod okoli nas, kar
prinaša uporabo vsakomur. In ker so naravna barvila obnovljivi viri in nudijo neskončno
možnosti eksperimentiranja, v tem vidim veliko možnosti za navdih tako posameznikov kot
tudi tekstilne industrije.

66

6 VIRI IN LITERATURA
1.

AIREY, R. in HOUDRET, J. Alternative healing. London : Hermes House, 2004, 640 str.

2.

Barvirske rostliny [dostopno na daljavo] [citirano 2. 4. 2016]. Dostopno na svetovnem
spletu: <http://www2.zf.jcu.cz/~moudry/skripta/3/barvirske_rostliny.html>.

3.

Dejiny barev [dostopno na daljavo] [citirano 10. 10. 2014]. Dostopno na svetovnem
spletu: <http://jentak.sandbox.cz/doku.php/clanky/dejiny_barev>.

4.

FAKIN, D. Barvanje. Maribor : Fakulteta za strojništvo, Oddelek za tekstilne materiale in
oblikovanje, 2009, 122 str.

5.

FLINT, I. Eco colour. 1. izdaja. Sidney : Murdoch Books, 2008, 238 str.

6.

Historicke panorama zušlecht'ovani 1 [dostopno na daljavo] [citirano 10. 10. 2014].
Dostopno na svetovnem spletu:
<https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/154b3d34beb43220?projector=1>.

7.

KREŽE, T. in GUTMAHER, A. Poznavanje in označevanje tekstilnih materialov.
Maribor : Fakulteta za strojništvo, Oddelek za tekstilne materiale in oblikovanje, 2009,
124 str.

8.

KOVAČEV, N. A. Govorica barv. Ljubljana : Prešernova družba, 1997, 349 str.

9.

Na barveni latek barvy z prirody [dostopno na daljavo] [citirano 20. 3. 2016]. Dostopno
na svetovnem spletu: <http://ekolist.cz/cz/zelena-domacnost/rady-a-navody/na-barvenilatek-barvy-z-prirody>.

10. SMOLE, S. M., STRNAD, S. in KREŽE, T. Tekstilne surovine. Maribor : Fakulteta za
strojništvo, Oddelek za tekstilne materiale in oblikovanje, 2008, 158 str.
11. Likovna teorija: učbenik za umetniške gimnazije likovne smeri od 1. do 4. letnika. Zbrala
in uredila N. Šuštaršič. Ljubljana : Debora, 2004, 373 str.
12. TUŠEK, L. in GOLOB, V. Naravna barvila v tekstilstvu včasih in danes, Tekstilec, 1998,
vol. 41, št. 3/4, str. 75-83.

67

