
Textil - praktické návody

Barvení vlny

Co budeme potřebovat:
•	 Česanou vlnu či klubíčko
•	 Barvivo – barvicí látku, popř. mořidlo
•	 Hrnec, ve kterém budeme barvit (hrnec vyberte nejlépe smaltovaný nebo nerezový 

a takový ve kterém již nebudete vařit, některé barvící látky nebo mořidla jsou jedovatá)

Nejdříve si vybereme rostlinu či plod, kterým chceme barvit. Rostlinnou složku si nakrájíme 
a 30 minut až hodinu povaříme v dostatečném množství vody. Čím déle se budou rostliny vařit 
a čím více jich bude, tím bude barva intenzivnější. Poté barvící lázeň vypneme a necháme 
vychladnout. 

Po vychladnutí lázeň scedíme a v hrnci zanecháme jen čistou lázeň. Připravíme si vlnu – tu musíme 
rozmotat tak, aby se barva dostala všude. Smotáme jí dokola a na několika místech svážeme, 
aby se nezacuchala (ne však moc pevně, aby se tam dostala barva). Vlnu pak ponoříme 
do vychladlé lázně a začneme ohřívat. Lázeň uvedeme k varu, pak ji vypneme a necháme 
vychladnout. Vlnu necháme ještě v lázni louhovat, nejlépe přes noc. Pak ji vyjmeme z lázně 
a vymácháme ji v čisté vodě.

Pro jiné barevné odstíny můžeme vlnu před barvením namořit. Vlnu namočíme do vody, ve které 
je rozpuštěné mořidlo a přivedeme k varu. Poté necháme vychladnout. Při moření kamencem 
ponecháme ještě materiál alespoň 24 hodin v roztoku, poté vyjmeme, vymácháme a usušíme. 
V případě moření modrou skalicí necháme roztok vařit asi 30 minut, pak odstavíme, necháme 
vychladnout, vyjmeme, vymácháme a usušíme. Namořenou vlnu pak dále barvíme dle výše 
uvedeného postupu.

Vhodný rostlinný materiál pro barvení:

Plody, květy - barvení květy a plodinami má tu nevýhodu, že barvy časem blednou.

•	 Černý bez – odstíny fialové, po namoření kamencem světlejší odstíny

•	 Květ ibišku – odstíny růžové, po namoření v kamenci červenofialová, fialová

•	 Kurkuma – žlutá

•	 Ostružiny, borůvky – fialová

•	 Červená řepa – růžová, červená

Listy, slupky

•	 Břečťan popínavý – odstíny zelené

•	 Březové listí – žlutá, žluto-zelená, po namoření modrou skalicí tmavě zelená

•	 Slupky cibule kuchyňské – odstíny hnědé, rezavohnědé, po namoření kamencem žlutá 
až oranžová

•	 Kopřiva – odstíny zelené, po namoření v kamenci žlutá

Mořidla

•	 Kamenec – na 100g barveného materiálu potřebujeme 4 polévkové lžíce kamence

•	 Síran měďnatý (modrá skalice) – na 100g materiálu potřebujeme půl polévkové lžíce skalice


