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Werkwijze:

Materiaal:

Strijk het doek plat. Afhankelijk van waar je het 
midden van de spiraal aan het eind wilt hebben, 
begin je het doek in te draaien.

Draai het gehele doek steeds verder in en zet 
hem vast met elastiekjes.

tafelkleed
batikverf
elastiekjes

plasticzakken

tafelkleed
DIY-batik

met spiraalpatroon

Moeilijkheidsgraad:Benodigde tijd: experimenterenca. 2 uur
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Breng de elastiekjes zo aan, dat er een ster ont-
staat en dus 6 velden.

Nu kun je starten met verven. Probeer elk veld 
met een andere kleur te besprenkelen. Ook de 
achterkant moet weer in dezelfde kleur worden 
geverfd. De verf zal tussen de velden een beetje 
uitvloeien.

Wanneer het doek goed verzadigd is met verf, 
wordt hij in een plastic zak gestopt en laat je hem 
een nacht liggen (ongeveer 10 - 12 uur).

Spoel de verf vervolgens met warm water uit en 
hang het tafelkleed te drogen.

Meng de verf volgens de gebruiksaanwijzing. Voor 0,5 l verf (1 kleur): Giet ca. 1 
theelepel verf in een fl es, vul deze met heet water en schud. LET OP: Als je van 
tevoren met koude was hebt gewerkt, mag de kleur max. 50 °C zijn, anders lost 
de was op. Voor dit doek werden oranje, roze, groen en neongeel gebruikt.

Om de kleuren beter bestand te maken tegen wassen, raden wij aan de batiktech-
niek met fi xeermiddel te behandelen. Leg de doek in een emmer warm water, 
voeg fi xeermiddel toe en laat het 15 minuten weken. Afspoelen, drogen, klaar. 


