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Villalankojen 
efektivärjäys

TarvikkeeT

villalankojen värjäys
villa- ja villasekoitelankoja
puuvillalankaa pasmalankojen 
solmimiseen
EMO-tuotannon nestemäiset tekstiilivärit 
ruokasuolaa
etikkaa

Spraymaalaus
EMO-tuotannon pigmenttiväri 
EMO-tuotannon ruiskuemulsio

Muut tarvikkeet:
esiliina
kumi- tai vinyylikäsineet
muovilaatikko
muovipusseja
kattila
kannellinen mikroastia tai muovipusseja
litra- ja desi-mitta
tee- ja ruokalusikka 
muovi- tai lasiastioita 
muovilusikoita 
lääkeruisku tai pipetti (noin 10 ml)
kokeilukangasta

Nestemäisiä tekstiilivärejä voi sekoittaa keskenään, jolloin saa luotua lukemattomia erilaisia värisävyjä.
Esimerkkireseptejä ja värien sekoitussuhteita löydät Ihana-lehden numerosta 3/2011, s. 60 -68. 
Resepteissä olevista värjäyssuhteista puuttuu yksikkö, joka on tippa. Tipan voi annostella pipetillä tai 
ruiskulla mittaamalla. Jos mittaat ruiskulla, niin 10 tippaa on 1 ml. Tekstiiliväriä tarvitaan vain hyvin 
pieni määrä, vain muutama millilitra/ 100 g. Mitä enemmän on väriä, sen tummempi ja voimakkaampi 
värjäystulos. Vaaleita värisävyjä varten sekoita liuokseen vain jotainkin tippoja väriä. Kokeile 
värikylläisyys muutamalla tipalla väriä ja tiputa värilientä kokeilukankaalle. Lisää väriä asteittain, kun 
toivot tummempaa sävyä. Sovella sitten värien sekoitussuhteita kylläisyyteen.

Lankojen värjäykseen soveltuvat nestemäiset 
EMO-tekstiilivärit (reaktiivivärit). Ihana 3/2011 
efektivärjäysartikkelissa ovat pigmenttivärien ja 
nestemäisten tekstiilivärien nimikkeet menneet sekaisin 
ja sivulla 63 oli virheellisesti kuva pigmenttiväreistä.
Yllä kuva tekstiiliväreistä. 
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OhjE VillalankOjEn VärjäyksEEn

Huom! Puuvilla- ja selluloosakuiduille sopii kylmäliemivärjäys, johon löydät ohjeen www.emotuotanto.fi 

1. Kieputa kerät vyyhdille ja solmi vyyhteihin pasmalangat. Ne pujotellaan lankanippujen ympäri 
kahdeksikon muotoon. Solmi yhteen vyyhtiin pituudesta riippuen vähintään neljät pasmalangat, jotta 
langat pysyvät ojennuksessa värjäyksen ja huuhtelun ajan. Jätä pasmalangat sen verran väljiksi, että 
langat värjäytyvät vaivatta myös sidoslankojen alta.

2. Esiliotus: kuumenna kattilassa vettä (esim. 2,5 litraa 200 g lankaa kohden). Sekoita kuumaan veteen 
½ tl ruokasuolaa ja 1 rkl etikkaa/ 1 vesilitra. Upota langat veteen ja anna niiden liota ainakin 15 min-
uuttia. Jätä levy pienelle lämmölle, mutta älä keitä lankoja. Nosta langat vedestä ja puristele vesi varo-
vasti pois. Kosteaan, hyvin liotettuun lankaan väri levittyy ja tarttuu tasaisesti. Aseta kostea lankavyyhti 
värjäysalustalle.

3.  Värjää langat nestemäisillä reaktiiviväreillä, jotka sekoitetaan vesi-etikka-suolaliuokseen. Valmista 
värjäystä varten sekoitusliemi – kiehauta 1 l vettä ja sekoita siihen 3 rkl etikkaa ja 1 tl suolaa. Teksti-
ilivärit sekoitetaan tähän liuokseen, seoksen happamuus auttaa värejä tarttumaan kuituun.

4. Värjäys: pue käsiin käsineet. Kaada väriliuosta kostean langan päälle. Hiero ja painele väriä villa-
lankoihin ja varmista, että väriä imeytyy myös vyyhdin sisimmäisiin ja alimmaisiin väreihin. Voit myös 
upottaa langat väriseokseen. Esimerkiksi langan eri kohdat useampiin eri värisiin purkkeihin samaan 
aikaan. Painele lankoja silloin muovilusikalla väripurkkiin, jotta väriä tarttuu joka puolelle. 

5. Kiinnitys: puriste liika väriliuos langasta varovasti pois. Varo sotkemasta värejä tässä vaiheessa. Aseta 
lankavyyhti muovipussiin tai kannelliseen mikroastiaan. Sulje pussi langalla tai astia kannella ja anna 
lankojen levätä noin 15 min. Aseta langat sitten mikroon ja kuumenna lankoja noin 2 x 4 minuuttia 
(200 g). Pidä kuumennusten välillä levähdystauko. Vähemmällä lankamäärällä voit vähentää kiinnitysai-
kaa esim. 2 x 3 minuuttia.

6. Huuhtelu: Anna kuumennettujen lankojen jäähtyä jonkin verran. Aloita lankojen huuhtelu 
lämpimällä vedellä. Vaihda huuhteluvedet asteittaan viileämmiksi. Jatka huuhtelua, kunnes huuhtelu-
vesi on kirkasta. Puriste liika vesi varovasti pois langoista ja ripusta langat kuivumaan.

Erilaiset efektivärjäystavat löydät Ihana 3/2011 artikkelista s. 60 - 68.

spraymaalaus-ohjeessa villalanka on värjätty kankaanpainantaan 
tarkoitetuilla pigmenttiväreillä ja ruiskuemulsiolla. Värjäyksellä 
tavoiteltiin suihkemaista väripintaa, jolloin lanka ei ole täysin 
läpivärjääntynyt. Värjäyksestä testattiin kotikonstein pesunkesto ja 
se todettiin toimivaksi. Koska väri on villalangan pinnassa, ei sisässä, 
langan hankauksenkesto ei ole reaktiivivärien kaltainen. 

Iloa värjäyskokeIluIhIn!


