Luonnonväreillä värjätyt langat

Luonnon kasvien ja sienien sisältämiin väriaineisiin ja niiden pitoisuuksiin
vaikuttavat mm. kasvuvaihe, maaperä ja sääolosuhteet. Lisäksi lopulliseen
väriin vaikuttavat värjäyksen olosuhteet kuten lämpötila, käytetyt
puretusaineet ja pH (väriliemen happamuus). Tästä johtuen niillä värjätyt
tuotteet ovat aina uniikkeja. Värit eivät ole toistettavissa samallakaan
reseptillä. Lisäksi värjäykselle on tyypillistä, että väri ei jakaudu tasaisesti
lankoihin, silloin kun ne värjätään yhdessä kasviaineksen kanssa.
Käytettäessä luonnonvärejä lankoihin voi jäädä jäämiä kasvin osista
(varsinkin jauhetuilla väriaineilla), vaikka langat pestään värjäyksen
jälkeen. Mahdollinen kasvikuitu lähtee yleensä irti käytön ja viimeistään
ensimmäisten pesujen yhteydessä.
Luonnonväreillä värjätyt villa- ja villasekoitelangoista valmistetut tuotteet
pestään villan ja silkin pesuun tarkoitetulla neutraalilla pesuaineella
(pH~7) käsin haaleassa vedessä (30 oC). Hapan tai emäksinen pesuaine
voi vahingoittaa kuitua tai tuotteen alkuperäinen väri voi muuttua.
Pesuvesi pidetään mahdollisimman tasalämpöisenä ja tuotetta käsitellään
hellävaraisesti. Säännöllinen tuulettaminen vähentää tarvittavien pesu
kertojen määrää. Luonnonvärien valonkestävyys on käyttötekstiileissä
pääosaltaan hyvä, mutta värit haalistuvat auringossa. Tästä johtuen
tuotteen säilyttämistä, tuulettamista ja kuivaamista tulee välttää suorassa
auringon paisteessa. Lisäksi luonnonväreillä värjätyt tuotteet voivat
päästää väriä kosteana ja pesussa.
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Luonnonväreillä värjätyt langat

Tuote

Materiaali

Hinta, €

Alpin

75% villa
25% polyamidi

16,00 € / 100 g
18,00 € / 100 g (2 x väri)

Otson

75% villa
25% polyamidi

16,00 € / 100 g
18,00 € / 100 g (2 x väri)

Seljan

80% villa
20% polyamidi

14,00 € / 100 g
16,00 € / 100 g (2 x väri)

Hellen

100% erittäin hieno
merinovilla

18,00 € / 100 g
20,00 € / 100 g (2 x väri)

Pilvin

100% merinovilla
(hahtuvalanka)

17,00 € / 100 g

Kuisman

100 % karstavilla

14,00 € / 100 g
16,00 € / 100 g (2 x väri)

Sirin

70% kampavilla,
30% tussah-silkki

9,50 € / 50 g
10,50 € / 50 g (2 x väri)

Hoito-ohje:
Säännöllinen
tuulettaminen
vähentää
tarvittavien
o
pesukertojen määrää. Käsinpesu villanpesuaineella 30 C, voi päästää
väriä. Kuivaus tasossa. Säilytys ilmavasti auringonvalolta suojattuna.
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