
   Kasvivärjäys – Eskola     

   Pe-La 9.-10.9.2022 

Luonnonkasveilla lankojen värjäämistä ulkona. 
Värjätään noin 1 kg/kurssilainen. Värjäyslankoja voi ostaa kurssilta tai ottaa mukaan omat 75-100 
% villalangat. Merinovillalangat värjäytyvät voimakkaimmin. Värikasvit kerätään ennen kurssia, 
keräysohjeet saat joko sähköpostilla tai kirjeenä. Ota kahvit ja eväät mukaan, pidämme taukoja 
työskentelyn lomassa. Materiaalimaksu käytön mukaan. Ilmoittaudu ennakkoon 
https://www.opistopalvelut.fi/kannus/ 

Opettaja: Katajala Marja-Liisa, Isopahkala Tuija 

Opetuspaikka: Leppilampi, Leppilammentie 116, 69150 Eskola 

Päivä ja kello: Pe: 14.00 - 19.00 La: 09.00 - 17.00 

Kurssimaksu: 40,00 € 

MUKAAN: -      varusteet sään mukaan (värjäämme ulkona) 
- käytöstä poistettu mehumaijan marjaosa on hyvä siivilä 
- 1-2 ämpäriä, saavi tai punkka 
- kattila tai pata (vähintään 10 l), jonka raaskii laittaa nuotion päälle 
- saunan vesipadan teräsosa on hyvä väripata 
- vankat eväät  
 

Kerättävä ennen kurssia: helposti kerättäviä kasveja noin 1 kg/100 g lankaa eli reilu määrä täysväriä varten. 
Erikoiskasveja voi olla myös pienempiä määriä.  
Kuusenkäpyjä (ylivuotisia), kuivaa ja murskaa ne etukäteen ja laita likoon noin viikkoa ennen kurssia (myös liotusvesi 
otetaan talteen). 
Kiventieraa (kivisammalta), se irtoaa hyvin sateen jälkeen. 
Kahvinpuruja (käytettyjä tai käyttämättömiä). 
Pajun- tai lepänkuorta (jos on kuivattua, ylivuotista, paloittele ja liota ennen kurssia). 
Kanervaa ja suopursua (vihreät osat). 
Koivunlehtiä tai lehtisekoitusta. 
Sipulinkuoria. 
Kerää ja pakasta sinisiä lupiininkukkia, niistä saa sinertävää. Lupiinin voi kerätä myös kokonaan ja kuivata, silloin 
tulee vihreää. Paras väri tulee, kun kerää kasvit kukinnan yhteydessä tai juhannuksen aikoihin. Jos keräät kasvit jo 
alkukesästä, kuivaa ne varjoisessa, ilmavassa paikassa. Lehtiä voi kerätä hyvin myös lähempänä kurssia. 
 
Värjäyslangat: 

Kurssilla värjätään villalankoja esim. neuleisiin tai kangaspuissa kudottaviin huopiin. 
Se kuinka paljon ehditään värjätä, riippuu osallistujamäärästä sekä patojen määrästä ja koosta. 
Varaa lankoja noin 0,5-1 kg valmiiksi kurssia varten. 
Langat saavat olla korkeintaan 100 g/vyyhti, voi tehdä kokeiluja varten myös ihan pieniä vyyhtejä. 
Jos on omia rasvaisia suomenlampaan villalankoja, ne kannattaa pestä valmiiksi kotona. 
Jos haluaa ostaa lankaa, opettaja varaa mukaan erityyppisiä villalankoja.  
Opettaja hankkii kurssilla käytettävät kemikaalit ja perii niistä maksun kurssin päätyttyä: noin 7,5 
€/100 g lankaa, aluna 1 €/100 g, kokenilli-väri 5,50 €/100 g. 

Lisätietoa kurssipäivästä voitte kysellä Kankurista/p. 040-8613872/Marja-Liisa Katajala 

TERVETULOA MUKAAN NAUTTIMAAN LEPPILAMMEN KURSSIPÄIVISTÄ! 

https://www.opistopalvelut.fi/kannus/course.php?l=fi&h=b5b03f06271f8917685d14cea7c6c50a&t=2909

