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Batik tas
Klanten upload van Ingrid den Hollander

Benodigd gereedschap:
onderlegger (zeil), water, emmer, elastiek, penseel, rubber
handschoenen en schort (!)

Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap:
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.
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Benodigde materialen:
handtas en GSM-zakje van katoen,
batikverf in geel, rood en blauw,
koud was, knikkers of
knoppen voor de versieringen
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Onze klant mevrouw Den Hollander heeft op een kinderfeestje
tassen gebatikt.
De creatieve resultaten en de prachtige foto‘s spreken voor zich!
Voordat we aan de gang gaan, dekken we de tafel af met een waterdichte onderlegger. Bij het werken
met textielverf, is het raadzaam om een schilderschort te dragen. Met de koude was kan men naar
believen op de katoenen artikelen schrijven en tekenen. Na een half uur is de vloeibare was gedroogd.
Daarna kun je met knikkers, knopen en koorden de tas afbinden. Hierdoor ontstaan de zogenaamde
batikpatronen. Meng de batikverf volgens de instructies.
Bij het werken met batikverf altijd rubberen handschoenen dragen!
Voor 2-kleurige patronen eerst zoals hierboven beschreven, de tas voorbereiden en in de eerste (lichtere) kleur dompelen. Na de vastgestelde inwerktijd kan de tas dan onder koud water worden uitgewassen. Opnieuw afbinden en in de andere kleur dompelen. Voor de handtassen werden de handgrepen
in een andere kleur ondergedompeld. Tot slot de stof in koud water uitspoelen en laten drogen. Behandelen zoals beschreven.
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Enkele tassen die bij het kinderfeest zijn ontstaan.
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