Katoen verven met uienschillen

Benodigdheden
•
•
•
•
•
•

Uienschillen
Azijn
Marseillezeep
Grote kookpot
Roerstaaf
Potje voor voorweken

Wassen
Vooraleer het katoen gebruikt kan worden, moet het gewassen
worden. Dit kan in de wasmachine op hoge temperatuur of in een
kookpot op kooktemperatuur. Hierbij wordt Marseille zeep
gebruikt.

Beitsen
Vooraleer er geverfd kan worden, is het aangeraden om het textiel te beitsen. Dit is een
voorbehandeling die ervoor zorgt dat de kleur beter vastgehouden wordt. Het beitsen wordt meestal
uitgevoerd met aluin, maar dit kan ook met azijn.
•
•
•
•
•

Maak een mengsel van één deel azijn en vier delen water.
Breng aan de kook en voeg het textiel toe.
Laat gedurende één uur zachtjes koken.
Laat het textiel afkoelen in het bad.
Spoel uit en hang te drogen.

Verven met ui
Het verven met uien geeft een gele/bruine kleur. Bij het verven wordt er gebruik gemaakt van de
uienschillen. Het verschil in kleur tussen de meest gekende gele ui en de rode ui is miniem. Ze mogen
samen gebruikt worden of apart. De hoeveelheid schillen zal de kleur bepalen, een kleine
hoeveelheid zal een lichtere kleur geven dan een grotere hoeveelheid schillen. Bewaar de schillen
van de uien in een doorlaatbaar zakje.
✓ Vul een kom met lauw water en week de uienschillen met voorkeur één nacht voor. Indien
dit niet mogelijk is laat het één à twee uur voorweken.

✓ Zet een pan met water op (3-5l voor 100g textiel) en warm ze op tot het water handwarm is.
✓ Voeg de voorgeweekte uienschillen bij de pan met water en voeg het textiel toe.

✓
✓
✓
✓

Warm het water op tot 100°C en laat gedurende één uur koken.
Roer regelmatig zodat de kleur egaal verdeeld is.
Laat het textiel afkoelen in het verfbad.
Spoel het textiel af, wring goed uit en laat drogen.

✓ (Om een andere kleurnuance te verkrijgen, is het mogelijk om het verfbad een tweede keer
te gebruiken. Een ander stuk textiel kan toegevoegd worden en één uur aan 100°C geverfd
worden.)

Geverfd

Ongeverfd

PS Probeer het ook eens met granaatappelschillen of met de pitten en
schillen van avocado’s.

