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Esipuhe.

Yhdistys Suomen Käsityön Ystävät voi 15-vuotisen kasvi- 

värjäyskokemuksen perusteella suositella tällä tavalla värjät

tyjä lankoja kauniimpina, värivivahdusrikkaampina ja peh- 

meämpivärisinä kuin kemiallisilla väreillä värjättyjä. On

han sitäpaitsi kasvivärjäyksen suuri taloudellinen merkitys 

kotiteollisuutena yleensä tunnustettu. Välttämättömät värit 

voidaan saada vähällä vaivalla yleisimmistä kasveistamme 

ja useimmiten kelpaavat tähän tarkoitukseen n. s. rikka

ruohot. O lisi sentähden tärkeätä saada kasvivärejä kohtuul

lisempiin hintoihin sekä helpommin, kokoomalla järjestel
mällisemmin sopivia kotimaisia kasveja sekä keittämällä 

niistä värinesteitä. Tällä tavalla voitaisiin varmaankin 

maamme kutomateollisuutta suuresti edistää. Sen toteutta
miseksi toivoo S. K . Y . voivansa voimiensa mukaan olla 

avullisena, mutta olisi tämän ohessa hyvin tärkeätä, että 

maalla asuvat, tätä asiaa harrastavat henkilöt koettaisivat le

vittää tietoja siitä erittäinkin lasten ja nuorison keskuuteen 

niin että nämät oppisivat tuntemaan värjäykseen sopivat 

kasvit ja rupeaisivat niitä kokoomaan tahi ostajille välittä

mään. Sillä tavalla nuoret saataisiin hyödylliseen työhön 

loma-aikoina9 ja he oppisivat ottamaan huomioon myöskin 

vähemmän tuottavat tulolähteet, mikä saattaisi olla suureksi 

hyödyksi kansantaloudelliseitakin näkökannalta katsottuna.
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Edellä mainittujen syiden perusteella S. K . Y. harrastaa 

enimmäkseen villalankojen värjäämistä kasviväreillä ja käyt

tää värjäämiseen ainoastaan muutamissa tapauksissa ke

miallisia värejä. Mutta koska yhdistys nyttemmin on alkanut 

värjätä myöskin liina- ja pumpulilankoja kudoksiin ja kir- 

jailua varten, ja koska näihin tarvitaan koreampia ia vaih

televampia värejä kuin kasveista voidaan saada, olemme näitä 

varten useimmiten käyttäneet kemiallisia värejä. S iksi on 

tässä annettu ohjeita villa-, liina- ja pumpulilankojen värjää

mistä varten kemiallisilla väreillä.
Koska yleisö erikoisesti näyttää alkavan uudelleen harras

taa kutomateollisuutta maassamme, toivomme tämän »Neuvoja 

kotivärjäykseen kasvi aineilla» neljännen kokonaan uudistetun 

ja laajennetun painoksen kautta voivamme jossakin määrin 

toimia sen edelleen edistämiseksi.
S. K . Y. on antanut tämän kirjan laatimisen kutoma- ja 

värjäysosastonsa monivuotiselle, asiata tuntevalle, kasvivär

jäystä harrastavalle johtajattarelle, rouva Alina H elleville.

Suomen Käsityön Ystävät.



Johdanto.

K aikki kasvivärit kestävät pesua ja  useimmat aurinkoa, 
ilm aa, happoja ja  alkalioita. Osa väreistä säilyy, vaikka ne 
pestään vedessä, johon on liuennettu soodaa.

Aurinko ja  ilma tekevät kasvivärit himmeämmiksi, m utta 
eivät m uuta niitä niin paljon, että  yhdistelm än sopusuh- 
taisuus häviää. Täm än näemme vanhoista suomalaisista 
matoistamme.

Jos värit, oltuaan jonkun aikaa käytännössä, tulevat 
himmeiksi ja  sameiksi, vo ivat ne saada entisen kirkkautensa 
uudelleen, jos ne pestään vedessä, jossa on vihreäsuopaa.

Koska kasvivärien värivivahdukset ovat kirkkaat, peh
meät, h illityt ja  m iellyttävät, ovat ne erittäin sopivat ta i
teellisiin töihin.

M utta saadakseen kirkkaita  ja  tasaisia värejä on tärkeätä 
ottaa  huomioon:

Villojen ja  lankojen tulee ennen värjäystä  olla hyvin 
puhdistetut sekä kaikkien aineiden, m itkä tässä käytetään 
kuten saippua, sooda, puretusaineet y. m., parasta lajia.

Värjäykseen käytettävien  keittoastioiden tulee mieluim
min olla kuparista ja  tinaam attom at, sillä tinaus kuluu 
kuitenkin, koska keittoastiat jokaisen värjäyksen jälkeen 
ovat puhdistettavat rikkihapolla.

R autapataa voidaan myöskin k äyttää , m utta värit eivät 
tule niin kirkkaiksi ja  puhtaiksi kuin kuparikattilassa, var
sinkin, jos värjäyksessä on käytettävä  jotakin happoa. 
Rautapataa voidaan sentähden hyvin k äyttää  tummem
pien värien värjäyksessä.
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E m aljiastioita voidaan myös käyttää, m utta ne eivät 
ole yhtä kestäviä.

Tinaam aton kupariastia on huolellisesti puhdistettava 
ennen värjäystä  sekä hangattava uudelleen ennen kutakin 
uutta värjäystä. Se puhdistetaan helpoimmin rikkihapolla, 
jo ta  sekoitetaan veteen, sekä hienolla hiekalla tahi piimällä 
ja  hiekalla. Senjälkeen se pestään läm pim ällä saippua- 
vedellä ja  huuhdotaan hyvin.

Ne sileät, liukkaat kepit, joissa lan kavyyhdit keitettäessä 
riippuvat, ovat helpoimmat käsitellä, jos ne ovat tehdyt 
leppäpuusta, m utta vo iva t olla teh d yt m uistakin puu
lajeista, kunhan eivät vaan ole pihkaisia. N äm ät kepit 
ovat myös hyvin puhdistettavat ennen kutakin uutta 
värjäystä.

Niiden ohjeiden mukaan valm istetut värit, missä on 
kurkkum ätä ia fernam bukoa, eivät ole oikein kestäviä, jos 
puretusaineena käytetään ainoastaan alunaa, m utta jos 
niissä puretusaineena käytetään kromihappoa, ovat ne 
kyllä  kestäviä.

Näm ät ohjeet ovat m erkityt tähdellä (*).



V illat ja villalangat.

V illa t ovat ennen kehräystä hyvin la jite ltavat, niin että 
pitkät, karkeat villat, jotka  peittävät lampaan vatsan ja  
reidet, kehrätään erikseen. Jos villat kehrätään lajittele
m atta, tulee lanka värjättäessä täplikkääksi, koska väri
aine vaikuttaa  eri lailla pehmeisiin ja  karkeisiin villoihin.

Langat, jo tka  ovat tiukkaan kehrätyt ja  kierretyt, tule
va t myös helposti täplikkäiksi erittäinkin yhdistettyjä  
värejä käytettäessä, minkätähden on parempi —  jos nim. 
tahtoo käyttää  hyvin tiukkaan kierrettyä lankaa —  vär
jä tä  v illa t ennen kehräystä.

Yksi- ja  useampisäiset, kierretyt ja  kiertäm ättöm ät lan
gat tu levat usein samassa väri vedessä värjättäessä jonkun 
verran toisistaan eroavia, mitä kirkkauteen ja  väriin tulee.

Villojen ja villalankojen pesem inen.

Lam paat ovat pestävät noin viikkoa ennen keritsemistä 
ja  sen jälkeen pidettävät sellaisessa paikassa, etteivät likaa 
itseään uudelleen. Lankoja, joita aiotaan säilyttää pitem
män aikaa, on paras pitää pesemättöminä, kunnes ne käy
tetään.

V illoja ei pidä pestä ennen kehräämistä, koska niitä on 
helpompi käsitellä, kun ne sisältävät rasvaa.

Ennen värjääm istä ovat sekä villat että langat pestävät 
hyvin kolmessa tahi useammassa 40 asteen lämpöisessä 
vedessä, johon 10 villa- tai lankakiloa kohti pannaan
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ensimäiseen veteen 750 gr soodaa,
toiseen ,, 250 ,, ,, ja  1 kg saippuaa,
kolmanteen ,, ainoastaan 1 kg saippuaa.

V illoja ja  lankoja ei saa hangata. Villoja  pestään siten, 
että niitä painellaan ja  puserretaan vedessä. Jotta  villoista 
pestäessä ei menisi mitään hukkaan, voidaan ne pitää 
korissa tahi tilavassa verkossa, joka pannaan veteen am
meeseen.

On huom attava, että  ammeen tai saavin, missä langat 
pestään, tulee olla tilavan, ja  tulee ve ttä  olla niin paljon, 
että langat hyvin peittyvät; noin 250— jo o  litraa vettä tar
vitaan 10 lankakiloa kohti.

Peseminen tapahtuu seuraavalla tavalla: Jokaisen v y y h 
din ympärille sidotaan höllästi nuora, vyy h d it pujotetaan 
sileille, liukkaille kepeille, noin 10 vyyh tiä  kullekin. Näm ät 
pannaan soodalipeään noin V4-tunnin ajaksi. K utakin 
vyyh tiä  puserretaan tai pyyhkäistään toisella kädellä, ja  
toisella käännetään vyyh tiä  kepin ympäri siksi, kunnes 
kaikki liuennut likaisuus on pusertunut pois vyyhdistä. 
Kun kaikki vyyh d it ovat näin käsitellyt, nostetaan keppi 
lankoineen ylös ja  painetaan taas uudelleen lipeään muu
tamia kertoja, ja  on tällöin otettava huomioon, ettei lan
koja paljon ravistella lipeässä, koska ne siitä helposti 
vanuvat.

Jos langat ovat niin likaisia, etteivät ne näissä kolmessa 
vedessä pestyinä vielä ole tulleet aivan puhtaiksi, ovat ne 
uudelleen pestävät samalla tavalla  useammassa sooda- ja  
saippuavedessä. Ei kuitenkaan ole k äytettävä  väkeväm 
pää lipeä- tai muuta liuosta kuin edellä on mainittu, koska 
langat siitä tulevat helposti keltaisiksi. On myös paha pestä 
lankoja kiehuvan kuumassa vedessä, sillä sen sijaan, että 
lika ja  rasva poistuisivat, ta rttu vat ne lujemmin kiinni, ja 
on lankoja sittemmin hyvin vaikea saada puhtaiksi.

Langat huuhdotaan sitten kahdessa haaleassa vedessä, 
jonka jälkeen niiden tulee olla kaksi vuorokautta kylm ässä
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vedessä, joka vaihdetaan kerran, jo tta  langoista lähtisi 
kaikki saipppua. jälkim äiseen veteen sekoitetaan 150 gr. 
rikkihappoa 10 lankakiloa kohti. H yvin höllästi kehrätyt 
ja  pehmeät langat van uvat helposti ja, jos tällaisia lankoja 
on värjättävä  tummemmiksi, ovat ne pestävät ainoastaan 
soodavedessä eikä saippualla, (sillä saippuavesi vanuttaa 
langat), sekä sen jälkeen huuhdottavat ainoastaan puh
taassa, kylm ässä vedessä.

P estyt tehdaslangat ovat varmuuden vuoksi vielä kerran 
pestävät ennen värjääm istä.

Purettam inen.

Jotta väriaineet im eytyisivät lankoihin ovat ne puretet
tavat, se on, k eitettävät 1/2 tai 2 tuntia puhtaassa vedessä, 
johon on lisätty  erilaisia puretusaineita, kuten alunaa, pu
naista ja  valkoista viinikiveä, kuparivihtrilliä, kromihap- 
poista kalia y. m. Puretusaineet ovat aina survottavat 
hienoiksi ja  liuennettavat kuumaan veteen, ja, kun liuos 
on haaleata, pannaan langat siihen. Puretusliuosta ei saa 
sekoittaa väriliuokseen, vaan kaadetaan se pois ennen 
värjääm istä.

Jos puhtaiksi pestyjä, kuivia lankoja ei pureteta ennen 
värjääm istä, ovat ne kuitenkin k astettavat kuumaan ve
teen ja  väänn ettävät sekä ravistettavat hyvin, niin että 
ne tu levat tasaisesti kosteiksi, ennenkuin ne pannaan 
väriveteen.

On katsottava, että  pasm alangat eivät ole tiukkaan sol
m itut sekä, että  nuora on höllästi sidottu kunkin vyyhdin 
ym pärille, ennenkuin langat pannaan puretus- tahi väri- 
liuokseen. Jos pasm alangat ovat tiukasti solm itut, estävät 
ne väriä tunkeutum asta niiltä kohdin lankoihin.

Väri tulee kauneimmaksi, jos langat heti purettamisen 
jälkeen väännetään kuiviksi ja  heti sen jälkeen pannaan 
väriveteen. Ellei värjäystä  voida heti toim ittaa, ovat lan
gat pan tavat puhtaaseen saaviin tahi ammeeseen siten, että
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puretusliuos peittää ne hyvin, kunnes ne ennätetään vä r
jätä. M ustiksi värjättäessä ovat langat kuitenkin ripus
te tta va t kuivum aan purettamisen jälkeen. Tulipunaisia  
värejä varten ei lankoja tarvitse purettaa, vaan ovat ne 
keitettävät 1/2 tuntia puhtaassa vedessä sekä k u ivatetta
va t ennen värjääm istä.

Purettamista ja  värjäystä varten on k äyte ttä vä  noin 
40— 50 litraa vettä 1  lankakiloa kohti.

Jotta väri saataisiin tasaiseksi on välttäm ätön tä, että  
värjäyksessä k äyte ttä vä t astiat ovat tilavat ja  että  tar
peeksi vettä  käytetään.

VVm ••••» •
Värjääm inen.

Johdannossa on jo m ainittu, että värjääm iseen on paras 
k äyttää  kuparikattilaa, sillä padassa eivät värit tule puh
taiksi ja  kirkkaiksi.

Jos paljon lankoja värjätään  y h fa ik a a  suurissa k a tti
loissa, pujotetaan lan kavyyhdit kepeille, kuten pestäessä f
ja  purettamisessa, ja  ovat kaikki langat y h fa ik a a  lasketta
vat väriveteen. Keppien päät asetetaan kattilan syrjille 
ja  vyyh te jä  käännellään keitettäessä nopeasti ja  lakkaa
m atta keppien ympäri.

Jos lankojen tulee kiehua useampia tunteja, eikä ole niin 
tarkkaa väliä, tulevatko langat vähän vaaleam m iksi vai 
tummemmiksi, voidaan kepit lankoineen laskea värikat- 
tilaan.

Jos pienempi lankam äärä värjätään , pujotetaan vah va 
nuora kaikkien vyyh tien  läpi ja  täm ä nuora solm itaan. 
Täm än nuorasilmukan läpi pujotetaan vielä pitempi nuora, 
joka saa ulottua kattilan  syrjien ulkopuolelle. T ästä nuo
rasta pidetään kiinni, kun lankoja nostellaan ja  käännel
lään. Tällä tavalla  estetään langat sotkeutum asta. Kun 
langat ovat värivedessä, levitellään  niitä kepillä, nostel
laan, käännellään ja  levitellään uudelleen, niin että  ne ovat 
höllänä vedessä; siten voi väri tunkeutua kaikkiin säikeisiin.
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Langat eivät saa kiehua kovalla tulella, sillä silloin ne nou
sevat pinnalle ja  tu levat täplikkäiksi.

J otta vä rit tu lisivat niin tasaisiksi kuin mahdollista, on 
huom attava, että  väriveden tulee olla ainoastaan haaleata, 
kun lan gat pannaan siihen ja  vesi koetetaan saada vähitel
len kiehumaan. Jos tahdotaan saada aivan mallin värisiä 
lankoja, on, ennenkuin langat ovat kiehuneet m ääräajan, 
otettava pieni pala lankaa, nopeasti huuhdottava se ja  
k u ivatettava  sekä verrattava  malliin. Siten saadaan tietää 
tuleeko lankojen kiehua pitemmän aikaa.

K oska kasvi värien vä rjä y sk yk y  on hyvin erilainen, riip
puen siitä, onko kasvi tuore vai kuivattu , aikaisemmin 
vai myöhemmin kerätty, toim itetaanko värjääm inen heti 
sen jälkeen, kun se on kuivattu  vai sitten vasta, kun sitä 
on sä ily te tty  pitemmän aikaa, on värikin suuresti riippu
vainen pitem m ästä tahi lyhyem m ästä keittäm isajasta. 
Kauan sä ilytetyistä  lehdistä tulee aina vähemmän ja  va a 
leam paa väriä ja  tulee niitten sentähden kiehua pitemmän 
aikaa. Lisääm ällä alunaa tahi kesällä mieluummin tuoreita 
lehtiä, voi saada värin kirkkaam m aksi ja  eloisammaksi. 
Kauan säilytetyistä  puunkuorista saa taas voim akkaam 
man ja  punaisemman värin.

K aikki villa la jit eivät ole yhtä a lttiita  värjäykselle. Sen
tähden on välttäm ätöntä, jos suinkin on m ahdollista, vä r
jätä  kaikki yhteen työhön ta rv itta va t langat sam alla ker
taa, koska toisella kerralla värjättäessä olisi ehkä hyvin 
vaikeata saada aivan sam aa värivivahdusta kuin ensimäi- 
sellä kerralla.

Kun langat ovat v ä rjä ty t, otetaan ne heti kattilasta ja 
huuhdotaan. Muutamia värejä värjättäessä (mitkä ilmoi
tetaan ohjeissa) voidaan langat jä ttää  väriveteen jääh 
tym ään.

Langat tu levat tummemmiksi, jos ne heti värjäyksen 
jälkeen pannaan huuhtom attom ina kuivum aan sekä kei
tetään sen jälkeen samassa tahi uudessa värivedessä yhden 
tahi useamman kerran.
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Jos keitetty  ja  siivilöity värivesi seisoo kattilassa pari 
kolme päivää, tulee väri tummemmaksi sekä jonkun verran 
hillityksi. Jos langat värjäyksessä olisivat tulleet täplik- 
käiksi jostakin syystä, voidaan ne kyllä  saada tasaisiksi 
liuentam alla puhtaaseen veteen kromihappoista kalia, ja  
ovat vä rjä ty t langat keitettävät tässä liuoksessa 2 tuntia. 
Sen jälkeen värjätään langat jossakin väri vedessä tum 
memmiksi tahi mustiksi.

K aikki kotimaiset kasvit (lehdet, puunkuoret, k ävyt y.m.) 
joita aiotaan käyttää  värjäykseen, pannaan likoamaan 
kylm ään veteen päivää ennen kuin niitä on k äytettävä  sekä 
keitettävät seuraavana päivänä samassa vedessä 3— 4 
tuntia. Mehuttomiksi keitetyt kasvit nostetaan sitten han
golla kattilasta ja  pannaan koriin, missä ne vielä huuhdo
taan kylm ällä vedellä, niin että  kaikki väriaine niistä 
hyvin poistuu. Täm äkin värivesi kaadetaan kattilaan.

Krappi ja  kokenilli liuennetaan aina kylm ään veteen päi
vää ennen värjääm istä. Kokenilli survotaan hyvin hienoksi 
j a seulotaan jouhiseulalla tahi jauhetaan tavallisessa kahvi
myllyssä.

Sinilastu, keltapuu ja  fernambuko ovat, pantuina har
vaan liina- tai säkkikangaspussiin, päivää ennen värjää
mistä asetettavat likoamaan kylm ään veteen, joko pienem
pään tahi samaan kattilaan, missä aiotaan värjätä , ja  tulee 
kunkin värin olla eri pussissa. — Värjääm ispäivänä keite
tään pussissa olevaa väriainetta 2 tuntia siinä vedessä, missä 
se on ollut likoamassa, m utta lisätään siihen värjääm istä 
varten tarv ittava  vesim äärä (40 litraa). Sen jälkeen nos
tetaan pussi kattilan yläpuolelle valum aan, ja  vesi on va l
mis värjäykseen.

Useimmista kotim aisista kasveistam m e saadaan keltaisia 
värejä. Näistä erilaisista keltaisen värin vivahduksista 
saadaan erilaisia sinisenvihreitä värejä keittäm ällä langat 
vielä indigoliuoksessa (siniöljyssä).

Voidaan myös saada erilaisia ruskeita värejä lisääm ällä 
keltaiseen väriveteen santelia, krappia, kurkkum ätä tai 
rautavihtrilliä.
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Tällaisista yhdistelm istä saadaan jälellejääneessä väri- 
vedessä hyvin kauniita, epämääräisiä värejä, jos langat, 
jotka ovat puretetut alunalla, keitetään sellaisessa vedessä.

Vaaleam pia tai tummempia värejä, kuin ohjeissa on mai
nittuina, voidaan myöskin saada käyttäm ällä vähemmän 
tahi enemmän puretus- ja  väriaineita.

Jos tahdotaan saada langat tummemmiksi, kuin ne on 
saatu ensi kerran keittäm ällä, vo ivat ne olla pari päivää 
liuoksessa värikattilassa, m utta on niitä joka päivä kään
nettävä, ja  ovat ne myös joka päivä kiehautettavat.

Langat, joiden värjääm isessä on k äytetty  paljon rauta- 
vihtrilliä, tu levat aikaa m yöten harmaiksi.

Kun langat ovat v ä rjä ty t keltaisiksi koivunlehdillä, tuo- 
menkuorilla tahi muilla kotim aisilla kasveilla,, voidaan 
sittemmin saada aivan uusia värejä*, antam alla lankojen, 
heti keltavärjäyksen jälkeen, olla */* tahi kokonaisen tun
nin kylm ässä koivu lipeässä. —  Esim. koivunlehdillä vär
jä ty t  langat tu levat, sitten kun ne ovat olleet lipeässä, 
kauniin kullankeltaisiksi, paatsam alla värjättyin ä ne tule
vat punaisiksi, tuomenkuorilla värjätyistä  tulee suklaan- 
värisiä, happom arjalla kauniin vihreänkeltaisia. —  Lipeä 
valm istetaan seuraavalla tavalla:

5 kg hyvää koivutuhkaa pannaan saaviin, siihen kaade
taan 40 litraa kiehuvaa v e ttä , sekoitetaan hyvin ja, kun 
se on jääh tyn yt ja  tullut selkeäksi, kaadetaan kirkas liuos 
toiseen astiaan ja  langat pannaan siihen.

V ärjättyjen lankojen huuhtom inen ja kuivaam inen.

V ä rjä ty t langat huuhdotaan ensiksi haaleassa vedessä ja  
pannaan valum aan hetkiseksi, sitten jotensakin lämpöisessä 
saippuavedessä ja  viimeiseksi lämpöisessä, puhtaassa ve
dessä, väännetään hyvin ja  ripustetaan tangoille tai ke
peille niin ohuelti kuin mahdollista, jo tta  ne äkkiä kuivavat 
L angat saavat kuivua lämpimässä huoneessa, mieluum
min kuitenkin ulkona raittiissa ilmassa ja  varjopaikassa, 
ei koskaan auringonpaisteessa.
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Lankojen ollessa kuivum assa käännellään niitä pari 
kertaa.

Muutamia värejä värjättäessä, kuten esim. mustaa, vih- 
reätä ja  sinistä (kun sinilastua on värissä), ovat langat 
värjäyksen jälkeen kuivattavat, ennenkuin ne huuhdotaan.

Kokenillilla vä r jä tty jä  lankoja ei saa huuhtoa väkevässä 
saippuavedessä, koska ne siitä tu levat sinipunerviksi.

Indigolla ja  kasveilla (vihreiksi) vä rjä tty jä  lankoja ei saa 
huuhtoa soodalipeässä, sillä silloin häviää sininen, ja  väri 
tulee keltaisenvihreänruskeaksi.

Villalangat, joiden värjääm iseen on k äy tetty  suurempi 
määrä krappia, kurkkum ätä ja  väriomenaa, ovat, sittenkun 
ne ovat huuhtomisen jälkeen kuivuneet, hyvin ravistettavat, 
jo tta  kaikki väriaine lähtisi langoista, jo tka  sitten vielä 
kerran huuhdotaan, kuivatetaan ja  vyyhditään . —  Krappi- 
värillä v ä r jä ty t langat, jo tka  huuhdotaan soodalipeässä 
tulevat ruskeansinipunerviksi.

Jos langoista, kun ne ovat huuhdotut ja  ku ivat, yhä läh
tee väriä, saadaan täm ä epäkohta poistetuksi siten, että  
langat vielä kerran huuhdotaan kuumassa, väkevässä 
katajanhavuvedessä.

Liina- ja  pum pulilankoja varten  liuennetaan saksan- 
suopaa tahi saippuaa kuumaan veteen, ja  langat huuhdo
taan erittäin hyvin tässä kuum assa suopavedessä sekä tä 
män jälkeen vielä 3 tahi 4 kertaa kuumassa, puhtaassa 
vedessä, väännetään hyvin ja  pannaan kuivam aan.

K otim aiset kasviväriaineet.

Kaikki kasvit kootaan täysin kehittyneinä, jolloin ne 
siis vielä ovat meheviä.

Jos tahdotaan vä rjätä  tuoreilla kasveilla, m utta ei ole 
siihen heti tilaisuutta, voidaan kasveja kyllä  säilyttää  m uu
tamia päiviä kylm ässä kellarissa tahi kosteassa ruohossa 
ja  varjopaikassa, m utta ei niitä saa kovasti sulloa, koska 
ne siten tulevat helposti ruskeiksi ja  niiden värivoim a v ä 
henee
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K asvit, jo tka  kerätään talvea varten, ovat kuivatettavat 
hyvin ja  nopeasti ilmavilla,, varjoisilla paikoilla, esim. luh
dissa, ladossa tahi ullakolla, missä ikkunat pidetään avoinna; 
kasvit levitellään ohuina kerroksina, ja  käännellään niitä 
silloin tällöin. N iitä ei koskaan saa kuivattaa auringonpais
teessa. N iitä ei m yöskään saa panna säilöön, ennenkuin 
ovat aivan kuivia, sillä muuten ne tulevat ruskeiksi ja  ho
meisiksi. Kun ne ovat aivan kuivat, säilytetään niitä 
säkeissä tai lautahinkaloissa kuivassa paikassa. Lepän- 
lehdet eivät kaikesta varovaisuudesta huolim atta voi säi
ly ttä ä  vihreätä väriään, vaan m uuttuvat harm ahtaviksi.

Puunkuoret kerätään siihen vuoden aikaan, jolloin puissa 
on mahlaa, sillä ne irtaantuvat silloin helpoimmin. On pa
rasta kerätä niitä nuorista, sam m altum attom ista puista 
m utta 2— 3 vuotta nuoremmista oksista ei kuoria ole otet
tava, koska ne silloin sisältävät vähemmän väriaineita. 
Sekä tuoreita että kuivattu ja puunkuoria voidaan käyttää 
värjäykseen, m utta kuivatuista puun kuorista saadaan 
punertava ja  voim akkaam pi väri.

Tuomen- ja  paatsamankuorien tulee mieluimmin olla 6 
kuukauden vanhoja, ennenkuin niitä käytetään värjäämi- 
seen. Jos paatsamankuoria voi säilyttää kosteassa pai
kassa, niin että  ne m aatuvat, saadaan niistä verrattain 
voim akas punainen väri. Melkein kaikissa puunkuorissa 
on parkkihappoa. J os kaikkiin, niistä kasveista valm istet
tuihin värivesiin, jotka sisältävät parkkihappoa, liuenne- 
taan rautavihtrilliä, tulevat värit tummemmiksi. Sentähden 
käytetään puunkuoria mieluimmin tummanharmaita, rus
keita tahi mustia värejä värjättäessä.

Lehdet kootaan, kun ne ovat täysin kehittyneitä —  noin 
juhannuksen tienoissa, riippuen kuitenkin aikaisesta tai 
m yöhäisestä kesästä. N iitä voidaan myöskin koota m yö
hemmin kesällä, m utta saadaan niistä silloin heikompia 
värejä.

Y rtte jä  ja  kukkivia kasveja kerätään, ennenkuin kukat 
ovat puhjenneet.
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Yleisimmin käytetään allam ainittuja kasveja:
Saarnen (Fraxinus excelsior) kuori. Sisältää keltaisia ja 

oliivinvihreita värejä.
Haavan (Populus tremula) kuori. Siitä saadaan keltaisia 

ja  ruskeita värejä. %
Lepän (Alnus incona ja  Alnus glutinosa) kuoresta saadaan 

keltaisenharm aata väriä.
Paatsaman (Ramnus frangula) kuoresta saadaan vahvaa 

pronssinkeltaista väriä. Jos paatsam alla v ä rjä ty t langat 
pannaan kylmään lipeään, tulee väri tiilenpunaiseksi.

Koivun  (Betula alba ja  Betula odorata) kuoresta saadaan 
harm aankeltaista väriä. Koivun kuoresta on tuohi pois
tettava. K oivun kuori sisältää parkkihappoa.

Tammen (Quercus robur) kuori. Se sisältää paitsi parkki- 
happoa paljon väkeviä väriaineita. Siitä  saadaan enim
mäkseen harm aita ja  mustia värejä. H yvin vanhojen tam 
mien ulommaisia, kovia kuoria ei voida käyttää.

Kuusenkuori.
Tuomen (Prunus padus) kuoresta saadaan punaisen 

keltaista väriä. Lehdistä ja  m arjoista yhdistettyin ä saa
daan keltaisenvihreätä väriä.

P iilipuun  (Salix) kuori. S iitä  saadaan ruskeaa väri
ainetta.

Pihlajan  (Sorbus aucuparia) kuori. S iitä  saadaan rus
keanpunaista väriainetta ja  myöskin parkkihappoa.

Oratuomen (Prunus spinosa) kuori. K uivattuna saadaan 
siitä punaisenruskeata väriä.

Omenapuun (Pyrus malus) kuoresta saadaan voim akasta 
punaisenkeltaista väriä.

Lepän- ja  koivunlehdistä saadaan erilaisia keltaisia värejä. 
N iitä voidaan k äyttää  sekä tuoreina että  kuivattuina.

Happomarja (Berberis vulgarus). N iistä saadaan him- 
m eänkeltaista väriä. Kuorista ja  juurista saadaan voim ak
kaam paa keltaista väriä.

Rätvänä (Potentilla tormentilla). Juuret pestään, kuiva
taan, paloitellaan ja  hienonnetaan.
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Ruiskukka  (Centaurea cyanus). Koko kasvi käytetään.
S iitä saadaan vihreänkeltaista väriä.

Katkerotatar (Polygonum hydropiper). Sitä voidaan k äy t
tää ainoastaan tuoreena, ja  siitä saadaan keltaisenvihreätä 
väriä.

Poimulehti (Alchem illa vuigaris).. T ätä  voidaan k äyttää  
värjäykseen koko kesän. S iitä  saadaan keltaista väriä.

Tammenterhot (Quercus robur). Niitä käytetään kuten 
väriomenoita, m utta kaksikertaa enemmän.

Katajanhauuista (J uniperus communis) saadaan harmaan- 
keltaista väriä.

Katajanmarjoja voidaan käyttää  sekä tuoreina että kui
vattuina. Koska ne säilytettäessä tulevat mustiksi, on 
yhdentekevää, kootaanko ne mustina vai vihreinä. Mutta 
ne eivät kuitenkaan saa kuivua pensaissa. Salmiakin, es- 
panjanvihreän ja  kupariyihtrillin kanssa saadaan niistä 
kaunista, vihreätä väriä.

Rantakukka (Lythrum  salicaria). Kasvi on erittäin sopiva 
värjäämiseen; puretettuna alunalla saadaan siitä keltaisen- 
ruskeata, kromihappoisella kalilla vihreänkeltaista, rauta- 
vihtrillillä ruskeanharm aata väriä.

Kortekasuit, 3 lajia
metsäkorte (Eqvisetum silvaticum), 
peltokorte ( ,. arvense),.
n iittykorte ( ,, pratense).

N äm ät kootaan täysin  kehittyneinä ja  tuoreen vihreinä, 
kuivatuista saadaan harm aankeltaista väriä.

Värisauramo (Anthemis tinctoria). Koko kasvi voidaan 
k äyttää . K ukista yksin saadaan keltaisem paa väriä.

Kuusenhavuista (Picea excelsa) saadaan harmaanvihreätä 
väriä.

Kuusenkävyistä saadaan harmaanpunaista väriä.
Näm ät kerätään keväällä ja  kesällä, mieluimmin ne saa

vat olla sellaisia, jotka ovat pudonneet puista edellisenä 
vuonna ja  maanneet maassa talven yli kosteilla paikoilla 

K otivärjäysk irja . 2



ja siten säilyneet kovina ja  sileinä. Niiden tulee olla sisältä 
tummanpunaisenruskeat ja  mehevät.

Keltapiisku  (Solidago virgaurea). Koko kasvi k äyte
tään. Siitä saadaan keltaväriä.

Keltamatara (Galium verum). K oko kasvi käytetään; 
saadaan keltaista. Myös juuri käytetään värjäykseen; pes
tynä, kuivattuna ja  jauhoksi hienonnettuna, sekä kromi- 
happoisella kalilla sekoitettuna saadaan siitä kaunis, pu
nainen väri.

Levä (Fucus) sisältää kirkasta ja kaunista punaisen- 
keltaista väriä. Saadaan meren rannalta varsinkin m yrskyn 
jälkeen. K äytetään  sekä tuoreena että  kuivattuna.

Koiranputki (Anthriscus silvestris). Koko kasvi k ä y te
tään ennen kukkim ista ja  kukkim isen aikana sekä tuoreena 
että  kuivattuna, m utta keltaväri on tällöin erilainen.

Keltalieko (Lycopodium complanatum). Kootaan aikai
sin keväällä lumen sulaessa. K äytetään  pohjaväriksi sini
seen sinilastun kanssa ja  punaiseen m ataran juurien kanssa.

Rentukka (Calta palustris).
Mustan variksenmarjan (Empetrum morum) varvuista  

saadaan voim akas keltaisenruskea väri.
Variksenmarja. K ypsistä  m arjoista saadaan, jos ne pu

retetaan alunalla punaisenkeltainen, kromihappoisella ka
lilla harmaanviheriänkeltainen ja  rautavihtrillillä  harmaan- 
keltainen väri.

Jäkäliä  useita lajeja.
Peitejäkälä (Parmelia furturoceae^ sisältää ruskeankel

taista  väriä. T ätä  jäk älää  kasvaa kaatuneilla puilla m et
sässä.

Islannin jäkälä (Cetraria islandica). Sisältää setraari- 
h a p p o a ja 40 % tärkkelystä. T ästä  jäkälästä saadaan kelta- 
värejä, alkaen keltaisesta aina tummankeltaisenruskeaan 
asti.

Harjajäkälä (Alectoria jubata). H arjajäkälä m uistuttaa 
partajäkälää värinsä puolesta, m utta sen säikeet eivät ole 
kimmoisia. Jos niistä vetää, katkeavat ne helposti. Harja-
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jäkälä  kasvaa enimmäkseen havupuissa, joista se riippuu 
suunnilleen 15 cm pituisina kimppuina. Siitä saadaan him
meä, punaisenkeltainen väri.

Peuran jäkälä (Cladonia rangiferinä) kasvaa maassa m änty
metsissä ja  m etsäisillä vuorilla. Harm aanvalkea väriltään, 
haarainen. Sisältää eniten väriä ensimäisen syyshallan 
jälkeen, jolloin se on kerättävä. Kannan alaosa on pois
tettava. Jäkälä kuivatetaan, havut ja  roskat puhdistetaan 
pois. Saadaan harmaankeltainen väri.

Partajäkälä (Usnea barbata). E siintyy runsaasti met
sissä ja  kasvaa havu- ja  lehtipuissa, aidoilla j. n. e. Sen ; 
haarakkeet ovat lankamaisia, väriltään harmaanviheriäisiä. 
Kun niistä vetää, tuntuvat ne kimmoisilta, ulommainen 
harmaanviheriä kuori murtuu ja  jäljelle jää valkoinen, 
rustomainen, jouhenkaltäinen lanka. Jäkälä tulee kootessa 
puhdistaa havuista, oksista, naavanmuruista j. n. e. Siitä 
saadaan himmeä punakeltaväri.

Kanervasta (Calluna vulgaris) saadaan vahva kellan
ruskea väri. S isältää m. m. jonkun verran parkitushappoa.

Sipulinkuorista (Alium sepä) saadaan keltaisenpunainen 
kuparinväri.

Pihatähtimöä (Stellaria media) sekä sellaista rikkaruohoa, 
joka kasvaa väkevässä, kosteassa maassa, voidaan kesä
aikana tuoreena k äyttää  keltalieon asemasta. Keitettynä 
rautapadassa saadaan siitä kaunis, harmaanviheriä väri.

Nokkonen (Urtica dioica) sisältää tuoreena viheriän- 
keltaista, kuivattuna kaunista harm aankeltaista väriä; sitä 
voidaan myös käyttää  mustan pohjavärinä. K eitettynä 
padassa tulee väri paljon tummemmaksi, jos siinä keitetään 
lankoja, jotka ovat puretetut kromihappoisella kalilla.

Suopursu ja suomyrtti (Ledum palustre. ja  Myrica gale). 
Molempia voidaan menestyksellä käyttää  vahvojen, kel
taisten värien aikaansaamiseksi, m utta tässä kirjassa on 
k äy tetty  ensinmainittua.

Pietaryrtti (Tanacetum vulgare). Koko kasvi käytetään. 
Siitä saadaan hyvin vahva ja  eloisa keltavihreä väri.
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Ruusunlehdet (Rosa canina tai Rosa glauca).
Keltamo (Chelidonium majus). Koko kasvi käytetään 

Siitä saadaan kauniin kirkas, punakeltainen väri.
K iv i jäkälä (Parmelia saxatilis). Sisältää kaunista kellan

ruskeata väriä; jos jäkälä  keitetään rautapadassa saadaan 
punaisenruskeata väriä. Sitä voidaan kerätä koko kesän 
aikana; jos se puhdistetaan, huuhdotaan ja  kuivatetaan 
hyvin, voidaan se sitten helposti hienontaa jauhoksi, ja  kun 
jauho saadaan tasaisesti kaikkiin lankoihin, tulee väri ta 
sainen ja  kaunis. K ivi jäkälä  irtaantuu kivestä helpoimmin 
sateen jälkeen, m utta jos se sullotaan yhteen märkänä, 
murenee se m ullaksi ja  tulee kelpaam attom aksi.

Rantayrtti (Lycopus europaeus). Koko kasvi käytetään. 
Saadaan harmaanruskeata väriä.

Sian puolan (Arctostaphylos uva ursi) varvut kootaan leh
tineen ja  oksineen keväästä alkaen siihen asti, kun m arjat 
tulevat näkyviin. Siitä saadaan harmaata j a — lisääm ällä 
rautavihtrilliä —  mustaa väriä. Sisältää parkitushappoa. 
K uivattu ja  ja  hienoksi jauhettuja sianpuolan lehtiä voidaan 
k äyttää  smakin asemesta.

Orvokki (Viola tricölor ja  Viola arvensis). Koko kasvi 
käytetään. Saadaan himm eänkeltaista väriä.

Niitty suolaheinä (Rum ex acetosa). K äytetään tuoreena 
ennen kukkim ista sen ollessa vielä mehukkaan. Saadaan 
harmaanviheriätä. Jos kasvi keitetään rautapadassa, niin 
voidaan sitä k äyttää  mustan purettamiseen.

Värireseeda (Resedalotiola). Koko kasvi käytetään. K or
jataan talteen alimpien lehtien alkaessa kellastua. Jos 
kasv il luokseen lisätään rikkihappoa, niin saadaan himmeä 
keltaväri.

Viini marja, musta (Ribes nigrum). K yp sät m arjat käy
tetään värjäykseen. Alunasta ja  m arjoista saadaan sini
punaista.

Valkomatara (Galium boreale). Juuret otetaan talteen 
ennen kukkim ista. Jos kasvi puhdistetaan m ullasta, kui
vataan ja  survotaan hienoksi, niin se säilyy  useita vuosia.
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Sisältää vahvaa, punaista väriainetta, jota voidaan käyttää 
krapin asemesta.

Piennar kaunokki (Centaurea scabiosa). Koko kasvi käy
tetään niinhyvin tuoreena kuin kuivattuna. Siitä  saadaan 
vaaleata oliiviväriä.

Lääte (Serratula tinctoria). Koko kasvi käytetään. Saa
daan keltaisenvihreätä.

U lkom aiset väriaineet.

Sinipuuliuos (valm istettu bresiljasta).
Bresiljaa (sinilastua) lö y ty y  kolmea lajia. Paras on La - 

guna conapeche, ja  sitä saadaan kaupoista hakattuna pie
niin palasiin, joissa on vahva metallinhohde. H yvä sini- 
lastu on tummanruskeaa väriltään ja  imelää maultaan. 
Säily tettävä  niin, ettei se tule liian kuivaksi.

Fernambuko on fernambukopuun (Ssesalpinia echinata) 
sydäntä. E siin tyy kaupassa eri muodoissa; on paras pie
niin palasiin leikattuna; väriltään kirkkaan keltaisen- 
punaista. K äytetään punaisen värjäämiseen.

Väri omenat (Gallae querci puusta Quercus infectoria). 
Useitten tam m ilajien kasvannaisia. Väriltään ne ovat vi- 
heriänharmaita. Väriomena voi sisältää 25:stä— 50:een % 
parkitushappoa »Tannin».

Keltapuu  on erään silkkiäispuun (Morus tinctoria) ydintä. 
K uhasta tuotua pidetään parhaana; saadaan hakattuna tai 
raastettuna. On myös kaupoissa kemiallisesti valm istettuna 
liuokseksi ja  nimeltänsä keltapuunestettä.

Kurkkum a , on Curcuma longa-kasvin juurta. L ö y tyy  
kaupassa hienonnettuna. Sisältää kirkkaan keltaista väriä, 
m utta ei ole oikein kestävää.

Indigoa saadaan indigofera-nimisestä kasvista. Se on 
tavattom an kaunista ja  kestävää sinistä väriä, joka tarttuu 
villaan, silkkiin, pumpuliin ja  liinaan. Kaupassa sitä on 
enimmäkseen kuutionmuotoisissa kappaleissa, joitten sivut 
o v at tuuman pituiset. H yvä indigo on tummansinistä ja
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vivah taa  vähän kuparinpunaiseen, kun sitä veitsellä leik- 
kaa. Huonompi indigo on vaaleam paa, painavam paa ja  
vivah taa leikatessa harmaaseen.

Kokenilli (koncionelli, karmiini), kilpikirvo, elää useissa 
kaktuskasveissa (Coccus cacti). Paras laji on hopeanhar
m aata tai tummanharmaata. Pienet, kuivatut eläimet si
sältävät punaista väriainetta (karmiinia).

K r appi on Rubia tinctorum -kasvin kuivattu  ja  hienoksi 
survottu juuri. H yvä krappi on väriltään kellertävän rus
keanpunaista (turkinpunainen) ja  sillä  on imelän katkera 
maku. Sisältää alitsariini- ja  purpuriini-nimisiä väriaineita.

On myös huonompaa lajia , harmaanruskeata väriltään. 
Sitä  nimitetään m ultakrapiksi, eikä se kelpaa villalanka- 
värjäykseen. Krapista saadaan kauniita, punaisia värejä.

Katteku (Terra catecku) on usean, Itä-Intiassa kasvavan 
mimosa- ja  akaasialajin mehua. Se esiin tyy kaupassa mus
tanruskeina, kovina, kiiltävinä kappaleina. S iitä  saadaan 
ruskeata ja  mustaa väriä  pum pulinvärjäykseen.

Orleana (B ixa orellana) on erään Etelä-Am erikassa kas
vavan puun hedelmän ydintä, joka liuotetaan veteen, kie
hutetaan kuiviin ja  lasketaan kauppaan ruskeankeltaisena, 
taikinamaisena seoksena, käärittynä puun lehtiin. Siitä 
saadaan vahva punaisenkeltainen väri.

Saframi (Crocus electus Hispanicus) antaa vahvan kel
taisen värin.

Santeli, santelipuusta (Pterocarpus santalinus) on hie- 
noksisurvottua ydinpuuta. H yvä santeli on rakeista ja  
väriltään punaisenruskeata.

Sumak eli smak saadaan erään pensaan (Rhus coriaria) 
varsista ja  lehdistä. K äytetään  mustan ja  harmaan vär
jäykseen. Sisältää parkitusainetta.

Tee (Tea chinensis). Himmeä ruskeankeltainen väri.
Tanninijauhe (C14 H to O 9 +  2 H2 O). K äytetään pum- 

pulilangan purettamiseen. Tanninin asemesta voidaan k äyt
tää sumakliuosta, m utta tätä tulee olla 2 kertaa enemmän.
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K em ialliset aineet.

Alunaa  valm istetaan alunaliuskoista keittäm ällä, liuot
tam alla ja  kiteyttäm ällä. H yvä aluna on suurissa, läpi
näkyvissä paloissa tai kiteissä, väriltään valkoista ja  maul
taan kirpeän kiinteätä.

Antimonisuola on kaksoissuolaa, kokoonpantu antimoni- 
fluoridista ja  ammoniumsulfaatista. Kreeviinikivi on ko
koonpantu kalium ista ja  antim onista sekä viinihaposta ja  
sitäpaitsi m aitohappoisesta antimonista. K aikkia näitä 
3 :a antim onisuolalajia voidaan käyttää  pumpulilankojen 
purettamiseen.

B isulfiitti (Natrium bisulfit kova 95— 98 %).
Lyijyetikka( Lyijyoksiidi =  hopealehteä +  lyijysokeria +  

ve ttä )  10° Be.

Lyijy sokeri (etikkahappoista lyijyä).
Kromialuna (Krom ikalium sulfaattia). Tummansinipunai- 

sia, suuria kiteitä, liukenevat veteen.
K austik sooda eli livekivi (Bicarbones natficus).
Kloorikalkki on valkoista jauhetta. Saadaan siten, että 

kloorikaasua johdetaan sam m uttam attom an kalkin läpi.
Säilytettävä tiheästi suljetuissa astioissa, sillä se imee 

itseensä kosteutta ilm asta ja  liukenee.

Glaubersuola (Natrium sulfaattia s. o. rikkihappoista nat
riumia). Glaubersuolan asemesta voidaan käyttää  myös 
tavallista  keittosuolaa, m utta silloin ainoastaan 40 % glau
bersuolan painosta, esim. 400 gr keittosuolaa l:tä  kg glau- 
bersuolaa kohti.

Hydrosulfiitti (Konsentreerattua jauhetta Badische Soda
& Anilin Fabriken’ista Ludvigshafenissa.)

Hydrosulfiittiliuos kts. lukua Liuokset.
Rautavihtrilli (rikkihappoista rautaoksidulia) sinisen- 

viheriää suolaa.
Rautapureke kts. lukua Liuokset.
K a lk k i, vastapoltettu.
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Kromihappoista kalia saadaan kromirautaa kuumenta
m alla potaskan ja  salpietarin kanssa sekä massaa liuotta
m alla ja  kiteyttäm ällä, jolloin erittyy oranssinkeltaista suo
laa (m yrkyllistä). S äilyttettävä  suletuissa astioissa.

Kupariuihtrilliä (rikkihappoista kuparioksiidia) saadaan 
liuottam alla kuparia rikkihappoon, josta se k itey tyy  sini
siksi rakeiksi. S äilytettävä suletuissa astioissa.

Natroonilipeää saadaan liuottam alla kaustiksoodaa ve
teen, kts. lukua Liuokset.

Potaska on epäpuhdasta hiilihappoista kalia, jota saadaan 
liuottam alla tuhkaa ja  haihduttam alla neste. Valkoista 
jauhetta.

Salmiakki (amon. chlorid) valkoista jauhetta.
Suolahappoa saadaan keittosuolasta tislaam alla sitä rikki

hapon kera.

Sievesi (salpietarihappo 40° Be) saadaan tislaam alla sal- 
pietaria ja  rikkihappoa. On vedenkirkasta nestettä, syö
vyttävän  kirpeän m akuista ja  oudon hajuista. Käytetään 
tinan liuottamiseen.

Sooda, k iteytetty , on puhdasta hiilihappoista natronia 
ja  esiintyy suurina valkoisina paloina.

Espanjanuihreä on epäpuhdasta etikkahappoista kupari
oksiidia, väriltään sinisenvihreää (m yrkyllistä).

Spriietikka (konsentreerattua etikkahappoa).

Rikkihappo savuava (H2 S2 O7) 96° Be. K äsiteltävä 
varovasti. Jos tahtoo sitä vedellä miedontaa, tulee hitaasti 
ja  vähän kerrallaan kaataa rikkihappoa veteen, eikä päin
vastoin. Se on säilytettävä kiinteästi lasitulpalla suljetussa 
pullossa, niin ettei se voi imeä itseensä vettä  ilm asta ja  
laimistua.

Rikkihappoa (H2 S O4) 66° Be voidaan myös käyttää, 
m utta se ei ole yhtä hyvää kuin savuava rikkihappo.

Tina. Sen tulee olla parasta englantilaista lajia, joka on 
puhtainta, muu tina sisältää ly ijyä , eikä kelpaa värjäykseen. 
Tinaa on kaupoissa ohuissa noin 50 cm pituisissa tangoissa.
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Tangot taotaan vasaralla ohuiksi liuskoiksi, joita on sitten 
helpompi leikellä pihdeillä tai saksilla.

Viini kivi on viinihappoista kalia, kahden väristä, v a l
koista ja  punaista. E siin tyy kovina kappaleina, joiden 
taittaessa tulee olla kiiltäviä taitteista. K äytetään villan 
puretukseen.

Liuokset.

Koska on väriaineita ja  metalleja, jotka ensin ovat ha
poiksi liuotettavat, ennenkuin niitä voi värjäykseen k ä y t
tää, tahdon tässä ensin selittää niiden valm istusta ja  sitten 
vasta ryh tyä  antamaan varsinaisia värjäysneuvoja.

B isulfiittiliuos  saadaan sekoittam alla 275 gr kovaa nat- 
rium bisulfiittia 95— 98 %  780:een gr kylm ää vettä. Tästä 
painomäärästä saadaan 880 cm3 (=880  gr) bisulfiittia 
24°— 25° Be.

Hydrosulfiittiliuos valm istetaan seuraavalla tavalla: 60—  
70 gr sinkki tomua ja  60— 70 cm3 (=  60—70 gr) vettä  se
koitetaan yhteen, ja  tähän liuokseen kaadetaan 880 cm8 
bisulfiittia 24°— 25° Be. On kaadettava hyvin hiljaa ja 
sekoitettava hitaasti, niin että lämpö ei nouse korkeam
malle kuin 40° C. Sekoitetaan niin kauan, noin 1/4 tuntia, 
että alkuperäinen mustanharmaa väri m uuttuu kirkkaan- 
harm aanvalkeaksi. Ei tule sekoittaa kovaa eikä nopeasti, 
sillä jos lämpö nousee liian äkkiä, on seos kelpaamaton.

6 gr hydrosulfiittiliuosta pelkistää 1 gr indigoa.
Ellei ole hydrosulfiittijauhetta, voidaan tätä liuosta 

käyttää  samaan tarkoitukseen.

Hydrosulfiittijauke-natroonilipeä ja indigopainanta.

O.500 kg hienonnettua indigoa,
5 .ooo ,, = 5  litr. kiehuvaa vettä,

■ I.370.,, =  1 ,, natroonilipeää 40° Be,
p.425 ,, hydrosulfiittijauhetta.
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Indigo sekoitetaan veteen hyvin ja  heti senjälkeen nat- 
roonilipeä koko ajan hämmentäen. Kun seos on jääh
tyn yt 60° C, lisätään hydrosulfiitti yhä sekoittaen. Kivi- 
ruukku tai astia suletaan tiiviillä kannella. Puolen tunnin 
kuluttua on liuos valmis lisättäväksi väriveteen.

Indigoliuos (siniöliy) 1 kg savuavaa rikkihappoa kaade
taan lasi tulpalla varustettuun pulloon.

120 gr indigoa survotaan hyvin hienoksi ja  seulotaan 
jouhiseulalla tai jauhetaan m austem yllyllä, jonka jälkeen 
10 gr sitä kerrallaan pannaan pulloon J/2 t. väliajalla, sekä 
sekoitetaan joka kerran hyvästi lasi- tai puupuikolla, 
jonka jälkeen korkki joka kerralla suljetaan. Kun kaikki 
indigojauhot täten ovat sekoitetut, sidotaan pullon korkki 
hyvästi, ja  pullo asetetaan lämpimälle paikalle 24 tunniksi.

Pulloa pitää m uutamia kertoja ravistaa, että  indigo hy
västi liukenee. Jos pullon korkin ja  kaulan ympäri sitten 
vielä sidotaan kangaspala, voi liuosta säilyttää  pitemmän 
aikaa.

Rautapureke. O.450 kg:aan sievettä (salpietarihappoa) 
40° Be liuotetaan 2.250 kg rautavihtrilliä pienin erin, kunnes 
saadaan ruskeahko neste. R autavihtrilliä lisätään niinkauan 
kuin se liukenee Sitä  käytetään pumpulia varten, mustaa 
ja  ruskeaa puretettaessa. Voidaan säilyttää lasitulpalla 
varustetussa pullossa.

Natroonilipeää saadaan liuottam alla kaustiksoodaa k y l
mään veteen.

Kun tahdotaan tietää, onko natroonilipeä kyllin vahvaa, 
käytetään Baumen astem ittaria. Ellei sitä ole, voidaan 
koe panna toimeen seuraavalla tavalla: kun kaustiksooda 
on liuonnut, tulee 1 litran natroonilipeää painaa I.370 kg. 
Ellei se paina niin paljoa, on lipeä liian laim eata. Jos se 
painaa enemmän, niin on lipeä liian vahvaa, ja  voidaan 
siihen silloin lisätä vettä. Jos lipeä on liian laimeata, niin 
voidaan se tarkistaa seuraavalla tavalla: 2 li tr. 30° Bau- 
m£ta vastaa l 1^ litraa 40° Baum eta, ja  kummankin tulisi 
silloin painaa 2.055 kg.
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Tinaliuos villaa varten. 600 gr vettä  ja  200 gr sievettä 
kaadetaan lasitulpalla varustettuun pulloon. 32 gr tinaa 
leikataan hyvin pieniin palasiin, ja  pannaan niistä 5 gr 
kerrallaan 1/2 tunnin väliajalla palasittain pulloon. (Huom.! 
Liukenemisen kestäessä tulee korkin olla vähän auki, niin 
että  ilma pääsee tunkeutumaan pulloon). Kun kaikki tina 
on liuonnut, sekoitetaan neste lasi- tai puupuikolla, korkki 
suljetaan tarkoin ja  pullo saa seistä päivän kylm ässä vesi- 
vadissa. Senjälkeen siivilöidään neste varovasti suodatin
paperin läpi, niin ettei paksu pohjasakka pääse mukaan; 
suodatinpaperi pannaan lasi- tai posliinirattiin eli suppi
loon ennenkuin nestettä siihen kaadetaan.

Tinaliuoksen tulee väriltään olla sitruunankeltaista tai 
vielä keltaisempaa. Jos se on kirkkaanvalkoista tai maidon- 
karvaista, ei sitä voi käyttää, sillä silloin on joko tina huo
noa tai sievesi liian vähän sekoitettua. K un tina on pantu 
liuokseen, ei siihen enään voi sekoittaa vettä, vaan täytyy 
tehdä uusi panos. H yvin tiiviillä korkilla varustettuna 
voidaan nestettä säilyttää jonkun aikaa.

Tinaliuos pumpulilankoja varten.

2.700 kg suolahappoa,
O.900 ,, salpietarihappoa,
0.450 ,, englantilaista tinaa.

Suolahappo ja  salpietarihappo sekoitetaan toisiinsa lasi- 
astiassa. Tina leikellään pieniksi palasiksi ja  pannaan se
koitettuihin happoihin. Kun tina on liuonnut, on pure ke 
valm is. Liukenemisen kestäessä on astia pidettävä avoi
mena, sillä jos se suljetaan korkilla, menee astia rikki. 
Valmis liuos säilytetään lasitulpalla varustetussa pullossa.



Ohjeita villalankojen värjäyksessä.

Jokainen seuraavista ohjeista on tarkoitettu yhtä villalanka- 
kilogrammaa varten. K arvalankoja voidaan värjätä sa
mojen ohjeiden mukaan, kuitenkin tulee näissä käyttää 
vähän vähemmän väriaineita. K arvalankaa ei tarvitse 
purettaa, koska nahkuri jo on karvoja käsitellyt kalkki- 
liuoksella.

Jokaista lankakilogrammaa varten tarvitaan 40 l. vettä

K eltaisenvalkeita ja  harm aanvalkeita värejä.

Allaolevissa ohjeissa mainitut väriaineet survotaan hie
noiksi posliini- tai messinkihuhmaressa, ja  pannaan sitten 
kattilaan vähään veteen kiehumaan 1/2 tunniksi. K attilaan 
lisätään sitten niin paljon vettä  kuin värjäykseen ta rv i
taan, ja  kun liemi on haaleata, pannaan märät, m utta 
hyvin kierretyt langat kiehumaan m äärätyksi ajaksi. K ie-  
humisaika lasketaan siitä hetkestä, jolloin värivesi on alka
nut kiehua.

N:o 1. Keltaisenvalkeaa.

O.125 kg alunaa, O.040 kg punaista viinikiveä.
Aluna ja  viin ikivi keitetään vähässä vedessä V 2 tuntia. 

K attila  täytetään sitten kylm ällä vedellä(ylläm ainitut 401.). 
Kaikki hämmennetään, ja  kun vesi tulee haaleaksi, pan
naan märät, hyvin väänn etyt langat siihen kiehumaan a/2 
tunniksi. Langat otetaan sen jälkeen kattilasta, huuhdo
taan ja ripustetaan kuivam aan, (kts. sivu 13).



29

0 .020 kg väriomenaa, O.020 kg punaista viinikiveä.
V ärjätään  kuten N:o 1.

N:o 3 . Keltaisenvalkeaa.

O.125 kg alunaa, O.oio kg väriomenaa.

Aluna liuotetaan kylm ään veteen, ja langat puretetaan 
keittäm ällä niitä alunaliuoksessa */2 tuntia (kts. Puretta
minen siv. 9). Purettamiseen k ä y te tty  vesi kaadetaan 
pois ja  sijalle pannaan puhdasta vettä, ensin vähän, ja 
siinä saavat hienoksi survotut väriomenat kiehua 1/2 tun
tia, senjälkeen kaadetaan kattilaan niin paljon kylm ää 
vettä, että tarpeellinen määrä (40 1.) tä y tty y . K aikki häm
mennetään hyvin, ja  kun vesi on haaleaa, keitetään siinä 
puretusvedestä hyvin väännetyt langat uudelleen 1/2 tun
tia. Nostetaan senjälkeen kattilasta, huuhdotaan ja  kui
vatetaan (kts. siv. 13).

N:o 4 . Vihreänvalkeaa.

O.125 kg alunaa, O.0005 kg indigoliuosta.
V ärjätään kuten N:o 3 .

N:o 5 . Punaisenvalkeaa.

O.125 kg alunaa, O.002 kg keltapuuta.
O.002 ,, krappia,

L angat puretetaan keittäm ällä niitä alunaliuoksessa 1/2 
tuntia, (kts. Purettaminen siv. 9). Puhtaaseen veteen 
pannaan keltapuu pussissa kiehumaan 2 tunniksi (kts. siv. 
12). Kun pussi on otettu pois, pannaan veteen sitä ennen 
liuotettu krappi. Värivesi jäähdytetään senjälkeen k yl
mällä vedellä, hämmennetään, ja  puretusvedestä hyvin 
väännetyt langat keitetään siinä 1/2 tuntia. Krappiliuos 
(kts. siv. 12). Langat otetaan kattilasta, huuhdotaan ja  
kuivatetaan.

N:o 2. Harmaanvalkeaa.
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O.125 kg alunaa, O.004 kg keltapuuta.
2 tippaa indigoliuosta,

Värjätään kuten N:o 5.

N:o 7. Ruskeanvalkeaa.

O.020 kg väriomenaa, O.020 kg punaista viinikiveä.
O.005 ,, krappia,

K aikki väriaineet keitetään yhdessä vähässä vedessä 1/a 
tuntia. K attila  täytetään  senjälkeen kylm ällä vedellä, ja  
kun vesi on tullut haaleaksi, pannaan m ärät, hyvin vään
netyt langat siihen kiehumaan V2 tunniksi. Huuhdellaan 
ja  kuivatetaan, kuten tavallisesti.

N:o 8. Tummempaa harmaanvalkeaa.

O.020 kg väriomenaa, O.001 kg rautavihtrilliä,
O.020 ,, punaista viinikiveä, O.004 ,, krappia.

Värjätään kuten N:o 7 .

N:o 9. Tummempaa harmaanvalkeaa.

O.040 kg väriom enaa, O.008 kg krappia,
O.040 „ punaista viinikiveä, O.002 ,, rautavihtrilliä.

Värjätään kuten N:o 7 .

N:o 10. Tummempaa harmaanvalkeaa.

O.040 kg väriomenaa, O.002 kg rautavihtrilliä,
O.040 ,, punaista viinikiveä, O.008 ,, kuparivihtrilliä.
O.008 ,, krappia,

Väriomenat, viinikivi, krappi, ennen liuotettu (kts. s iv .12) 
ja  rautavihtrilli keitetään V2 tuntia vähässä vedessä, jonka 
jälkeen kattila  täytetään kylm ällä vedellä. Kun vesi on 
haaleata, pannaan märät, hyvin väänn etyt langat kiehu
maan V2 tunniksi. Täm än jälkeen nostetaan langat k atti

N:o 6. Vihreänvalkeaa
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lasta ja  kuparivihtrilli pannaan veteen ja  hämmennetään 
hyvin. Kun kaikki on liuennut, pannaan langat taas ve
teen ja  kiehutetaan vielä V2 tuntia, jonka jälkeen ne nos
tetaan kattilasta, huuhdotaan ja  kuivataan (kts. siv. 13).

Keltaisia ja ruskeita värejä yksinom aan kotim ai
sista kasviaineista.

Kasvien keittäminen, kts. siv. 12.
A lla olevien ohjeiden mukaan saa kotim aisilla kasvi- 

aineilla vaaleam pia värivivahduksia siten, että kun ensi- 
mäinen panos lankoja on otettu väri vedestä, siihen samaan 
pannaan uusi panos alunalla puretettuja lankoja kiehumaan 
yhtä kauan kuin edelliset. Näin voi jatkaa niin kauan kuin 
vedessä on väriä. Jos langat puretetaan kromihappoisella 
kalilla , tulee väri väkeväm pää ja  vähän ruskeaan vivah 
tavaa. Jos kasviliuokseen pannaan glaubersuolaa ja  rikki
happoa, tulee väri kirkkaam m aksi.

Jos vesi seisoo kattilassa pari päivää, tulee väri him- 
meämmäksi ja  punaiseen vivahtavaksi.

Voi myöskin saada eri värivivahduksia lisääm ällä rauta- 
ja  kuparivihtrilliä. Jos panee esim. 5 tai 10 gr rautavihtril
liä veteen, m uuttuu väri vihreänkeltaiseksi. Jos sitä panee 
jonkun verran enemmän, niin tulee väri harmaaksi. Ku- 
parivihtrillistä tulee väri ruskeankeltaiseksi.

N:o 11. Sammalenkeltaista.

O.160 kg alunaa, 4 .ooo kg koivunlehtiä.

Langat puretetaan keittäm ällä niitä alunaliuoksessa 1 2 
tuntia (kts. Purettam inen siv. 9).

Ennen k eitettyyn  ja  siivilöityyn  sekä haaleaan koivun- 
lehtiveteen (kts. siv. 12) pannaan puretusvedestä nostetut 
ja  hyvin väännetyt langat kiehumaan 1 tunniksi. Huuh
dotaan ja  ripustetaan kuivam aan (kts. siv. 13).
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Kun langat ovat puretetut ja  keltaisiksi v ä rjä ty t ohjeen 
N:o 11 mukaan, pannaan ne V2 tunniksi kylm ään lipeään, 
joka on valm istettu, kuten sivalla  13 osoitetaan. Siten saa
daan kaunis pronssinkeltäinen väri. Huuhdotaan ja  kui
vatetaan, kuten tavallisesti.

N:o 13. Ruskeankeltaista.

O.125 kg alunaa, 4.000 kg lepänlehtiä.
V ärjätään  kuten N:o 11.

N:o 14. Ruskeankeltaista.

O.160 kg alunaa, l.ooo kg lepänkuoria.
V ärjätään  kuten N:o 11.

N:o 15 a). Keltaisenruskeata (väliväri).

O.125 kg alunaa, 2.500 kg paatsamankuoria.

V ärjätään kuten N:o 11. Täm än värin voi saada hyvin 
tummaksi, jos langat värjäyksen jälkeen ripustetaan huuh
tom atta kuivam aan ja  senjälkeen uudestaan keitetään sa
massa tai uudessa vedessä yhden tai useamman kerran, riip
puen siitä, kuinka tum m aksi värin tahtoo.

N:o 15 b). Tiilenpunaista.

Kun langat ovat v ä r jä ty t keltaisenruskeiksi ohjeen N:o 
15 a) mukaan, saa kauniin punaisen värin, jos senjälkeen 
antaa lankojen olla 1 tunnin kylm ässä lipeässä, joka on 
valm istettu sivulla 13 olevan selityksen mukaan.

N:o 16. Sitruunankeltaista.

O.125 kg alunaa, l.ooo kg omenapuunkuoria.
Värjätään kuten N:o 11.

N:o 12. Pronssi nkeltaista.

V



Jos useampia panoksia lankoja keitetään perätysten sa
massa vedessä, tulee ensimäinen keltaisenpunaista, seu- 
raavat vaaleam pia munankeltuaisen värisistä aina him- 
meänkeltaiseen asti.

Jos väri on tullut heleäm m änkeltäiseksi, kuin tahdottiin, 
voi sen himmentää keittäm ällä kaivatut langat 1/a tuntia 
puhtaassa vedessä. Väri tulee silloin ruskeammaksi, m utta 
sam alla myös vähän tummemmaksi.

V ärjätään kuten N:o 11.

N:o 17 b). Keltaisenruskeata (kaunis väliväri).

O.040 kg kromihappoista kalia, 3 .ooo kg suopursuja.

Langat puretetaan keittäm ällä niitä kromihappoliuok- 
sessa 2 tuntia, jonka jälkeen ne nostetaan kattilasta, vään
netään hyvin ja  ripustetaan kuivam aan. Suopursut keite
tään ja  siivilöidään (kts. siv. 12). Kun vesi on haaleata, 
pannaan kuivatut, puretetut langat siihen kiehumaan 1 
tunniksi. Huuhdotaan ja  kuivatetaan.

N:o 17 c). Himmeää harmaankeltaista.

O.040 kg kromihappoista kalia, O.750 kg suopursuja. 
V ärjätään  kuten edellinen N:o.

N:o 17 a). Himmeänkeltaista.

O.125 kg alunaa, 3.ooo kg suopursuja.

N:o 18. Vihreänkeltaista.

O.125 kg alunaa,
Värjätään kuten N:o 11.

5.ooo kg koiranputkia.

N:o 19. Keltaista.

O.160 kg alunaa,
Värjätään kuten N:o 11. 

K otivärjäyskirja .

3.000 kg kanervia.

3
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Sitten kun langat ovat vä rjätyt kanervavedessä ja  kui
vatetut, keitetään ne 112 tuntia puhtaassa vedessä, ja  saa
vat ne silloin punaisenkeltaisen värin.

Jos ne värjätään  kaksinkertaisella kanervapanoksella, 
ja  langat jätetään veteen 10 ä 15 tunniksi, niin saavat ne 
ruskeankeltaisen pronssivärin.

Jos kanervat keitetään rautapadassa, niin saadaan sam- 
malenvihreä väri (kts. N:o 53).

N:o 20. Keltaista.

O.125 kg alunaa, 2.000 kg kuusennaavaa.
V ärjätään kuten N:o 11.

N:o 21. Harmaankeltaista.

O.160 kg alunaa, 4.ooo kg nokkosia (kuivattuja).
V ärjätään kuten N:o 11.

Tuoreesta nokkosesta saadaan vihreänkeltainen väri.

N:o 22. Vaaleankeltaisenruskeaa.

O.160 kg alunaa, 4.500 kg sianpuolanvarpuja.
V ärjätään  kuten N:o 11.

N:o 23. Vaaleankeltaisenruskeaa.

O.125 kg alunaa, 2 .ooo kg koivunnaavaa.
V ärjätään kuten N:o 11.

N:o 24. Himmeänpunaisenruskeata (ihonväristä).

O.160 kg alunaa, 2.coo kg köivunkuoria.
Värjätään kuten N:o 11.

N:o 25 a). Vaaleanruskeata.

O.125 kg alunaa, 2.500 kg tuomenkuoria.
V ärjätään kuin N:o 11.
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Kauniin suklaanruskean värin voi saada antam alla lan
kojen, jo tka  ovat vä rjä ty t N:o 25 a) mukaan, heti värjää- 
misen jälkeen olla 1 tunnin kylm ässä lipeässä (kts. siv. 13).

N:o 26. Himmeänkeltaista.

O.125 kg alunaa, 3 .ooo kg happomarjoja.
V ärjätään kuin N:o 11.

N:o 27. Himmeänpunaisenkeltaista.

O.125 kg alunaa, 2.ooo kg leviä.
V ärjätään  kuin N:o 11.

N:o 28. Himmeänpunaisenkeltaista.

O.140 kg alunaa, 14.ooo kg kuusenkäpyjä.

K uusenkävyt hakataan pieniksi palasiksi ja  keitetään 
4 tuntia (kts. siv. 12). Vesi siivilöidään, ja  aluna liuenne- 
taan siihen. Kun täm ä vesi on haaleata, pannaan kosteat, 
hyvin väänn etyt langat siihen kiehumaan V* tunniksi.

Jos tahtoo saada värin ruskeammaksi, otetaan langat 
vedestä, siihen liuennetaan vähän kuparivihtrilliä, häm
mennetään hyvin, ja  langat pannaan uudelleen kiehumaan 
V2 tunniksi.

Jos tahtoo saada värin taas punaisemmaksi, niin voi
daan veteen lisätä vähän aikaisemmin liuennettua krappia 
(kts. siv. 12).

N:o 29. Harmaankeltaista.
O.160 kg alunaa, 5.ooo kg kuusenhavuja.

V ärjätään kuin N:o 28.

N:o 30. Keltaisenruskeata.

O.070 kg punaista viinikiveä, I.700 kg katajanm arjoja, 
O.070 ,, kuparivihtrilliä, O.065 ,, vaskenruostetta. 
O.050 ,, salm iakkia,

N:o 25 b). Vaaleaa suklaanruskeata.
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Viinikivi, kuparivihtrilli ja  salmiakki liuennetaan kiehu
vaan veteen. Tähän pannaan kosteat, hyvin väänn etyt 
langat kiehumaan 1 tunniksi.

Toisessa kattilassa keitetään katajanm arjat riittävässä 
vedessä 2 tuntia, sitten pannaan edellisestä vedestä hyvin 
väännetyt langat yhdessä katajanmarjojen kanssa kiehu
maan 1 Vi tunniksi, minkä jälkeen langat otetaan pois 
vedestä; veteen sekoitetaan vaskenruoste ja  kun se on hy
vin liuennut, ja  seosta on hyvin hämmennetty, keitetään 
langat siinä vielä 1h  tuntia. Sitten ne huuhdotaan hyvin 
ja  pannaan kuivum aan (kts. siv. 13).

N:o 31. Punaisenruskeata.

5 .ooo kg kivisam m alta.

Rautapataan pannaan kerroksittain sam m alta ja  kos
teita lankoja; kukin lankakerros peitetään huolellisesti 
sammalella, päällimäiseksi pannaan paksu sammalkerros. 
Pata täytetään kylm ällä vedellä, ja  saa se seisoa tällä  ta 
valla 10 ä 12 tunnin ajan. Sen jälkeen pannaan pata tulelle 
ja kuumennetaan hitaasti, kunnes vesi alkaa kiehua, ja  
annetaan sen kiehua 6 tuntia, jona aikana m uutam ia ker
toja kepillä liikutetaan padan sisältöä, jo tta  langat eivät 
palaisi. Langat saavat jäähtyä padassa, minkä jälkeen ne 
otetaan pois vedestä, sam m alet ravistetaan tarkkaan pois, 
ja langat huuhdotaan ja  pannaan kuivum aan (kts. siy. 13).

J os langat ovat tulleet liian vaaleiksi ja  epätasaisiksi, voi
daan ne uudelleen keittää sam alla tavalla  kuin ensimäisellä 
kerrallakin panemalla kerroksittain uutta sam m alta. N ii
hin paikkoihin, jotka ovat jääneet vaaleiksi, pannaan enem
män sammalta.

Jos tahdotaan saada vielä tummempi väri, voidaan tällä  
tavalla menetellä kolmannenkin kerran. M ustanruskeata 
saadaan siten, että kuhunkin sammalkerrokseen pannaan 
vähän sinilastua.



37

IO.000 kg kivisam m alta.
V ärjätään  kuin N:o 31 .

N:o 33. Ruosteenruskeata.

O.160 kg alunaa, IO.000 kg kivisammalta.
O.060 ,, punaista viin ikiveä,

Langat puretetaan keittäm ällä niitä V* tuntia aluna- ja  
viinikiviliuoksessa.

Kivisam m al keitetään kuparikattilassa runsaassa vedessä 
(70 ä 80 litraa) tunnin ajan. Tähän puuroon pannaan heti 
sen jälkeen puretetut langat kiehumaan 2 tunniksi, jona 
aikana niitä usein käännellään, koska ne muuten tulevat 
täplikkäiksi. Jos täm ä väriaine on kattilassa pitemmän 
aikaa, ennenkuin langat pannaan siihen, tulee väri him- 
meämmäksi.

Jos tähän käytetään enemmän sam m alta 1 lankakiloa 
kohti kuin edellä on m ainittu, niin ei lankojen tarvitse niin 
kauan kiehua, ja  ne tulevat raikkaan keltaisenruskeiksi. 
Jos tahdotaan saada langat tummemmiksi, niin annetaan 
niiden jäädä kattilaan jäähtym ään. Jos langat tahdotaan 
punertavammiksi, niin liuennetaan O.115 kg krappia veteen, 
m issä langat saavat kiehua 1/a tuntia, kun niistä ensiksi on 
huuhdottu ja  poistettu kaikki sammal. Huuhdotaan uudel
leen ja  pannaan kuivumaan.

N:o 32. Tummanruskeata.

K eltaisia ja keltaisenruskeita värejä sekä koti- 
että ulkom aisista väriaineista.

Seuraavissa ohjeissa on mainittuina santeli, kurkkuma 
ja  fernambuko, joista kahdella Viimeksimainitulla on omi
naisuus tehdä värit kirkkaiksi ja  eloisiksi, mutta, kuten 
johdannossa jo huom autettiin, eivät nämät väriaineet ole
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yhtä kestäviä. Vesi ei niitä muuta, vaan aurinko. —  K oti
m aisista kasveistam m e voidaan saada kestäväm piä ja  
melkein samoja värivivahduksia, kuin seuraavassa m ainit
tujen ohjeiden mukaan värjätessä, m utta silloin ovat lan
gat aikaisemmin puretettavat kromihappoisella kalilla tahi 
kuparivihtrillillä, ja  sitten ne saavat kiehua värivedessä 1/a 
tahi kokonaisen tunnin ajan.

* N:o 34. Kullankeltaista (vihreään vivahtavaa). 

O.125 kg alunaa, O.500 kg kurkkum ätä.

Langat puretetaan keittäm ällä alunaliuoksessa V* tuntia 
(kts. Purettam inen siv. 9).

Puhtaaseen veteen pannaan kurkkum a, ja  vesi kiehau
tetaan. Tähän kiehuvaan veteen pannaan puretusvedestä 
otetut, hyvin väännetyt langat kiehumaan 1/t tunniksi. 
Huuhdotaan ja  pannaan kuivum aan (kts. siv. 13).

N:o 35. Keltaisenruskeata (väliväri).

O.120 kg kuparivihtrilliä, O.500 kg krappia.
O.300 ,, kurkkum ätä,

Langat puretetaan keittäm ällä V* tuntia kuparivihtrilli- 
liuoksessa, jonka jälkeen ne otetaan pois, ja  samaan puretus- 
veteen pannaan kurkkum a ja  aikaisemmin liuennettu 
krappi (kts. siv. 12), vesi kiehautetaan, ja  langat pannaan 
uudelleen kiehumaan V* tunniksi.

Jos väri tahdotaan saada tummemmaksi, niin otetaan 
langat pois uudelleen, ja  veteen lisätään 10 gr rautavihtril
liä, ja  keitetään lankoja tässä vedessä, kun vihtrilli on sii
hen liuennettu, vielä 1U tunnin. Huuhdotaan ja  pannaan 
kuivum aan (kts. siv. 13).

* N:o 36. Pronssinruskeata.

l.ooo kg koiranputkia, 
O.125 ,, alunaa,

O.250 kg santelia, 
O.050 ,, kurkkum ätä.
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K oiranputket keitetään, ja  vesi siivilöidään (kts. siv. 12). 
Sitten lisätään aluna, ja, kun vesi on haaleata, pannaan 
kosteat, hyvin väänn etyt langat siihen kiehumaan V* 
tunniksi.

Puhtaassa vedessä kiehautetaan santeli ja  kurkkuma; 
kiehuvaan veteen pannaan edellisestä vedestä hyvin vään
n etyt langat uudelleen kiehumaan 1I% tunniksi. Huuhdo
taan ja  pannaan kuivum aan (kts. siv. 13).

* N:o 37. Punaisenkeltaista.

0 .120 kg alunaa, O.300 kg kurkkum ätä,
O.120 ,, punaista viinikiveä, O.200 ,, krappia.

Langat puretetaan keittäm ällä y2 tuntia aluna- ja  viini- 
kiviliuoksessa.

Liuennettu krappi (kts. siv. 12) ja  kurkkum a pannaan 
puhtaaseen veteen, joka kiehautetaan, minkä jälkeen pu
retetut, hyvin väännetyt langat pannaan kiehumaan 1/2 
tunniksi. Langat saavat jäädä väriveteen jäähtym ään. 
Jos lankoihin tahdotaan saada ruskeahko vivahdus, niin 
otetaan ne pois vedestä, johon liuennetaan 30 gr. rauta
vihtrilliä. Langat pannaan uudelleen kiehumaan 1/« tun
niksi. Otetaan vedestä, huuhdotaan ja  pannaan kuivu
maan (kts. siv. 13).

N:o 38. Punaisenkeltaista.

2.000 kg keltapuuta, O.130 kg krappia,
O.124 santelia, O.033 ,, väriomenoita.

Keltapuu pannaan pussiin, ja  vesi saa kiehua 2 tuntia 
(kts. siv, 12), jonka jälkeen pussi nostetaan vedestä, ja  sii
hen lisätään santeli, liuennettu krappi ja  väriomenat kie
humaan 1h  tunniksi. Kun vesi on jäähdytetty lisäämällä 
kylm ää vettä, pannaan kosteat, hyvin väännetyt langat 
siihen kiehumaan x/? tunniksi,



1

Jos tahdotaan saada kahvinruskeata väriä (N:o 50), niin 
otetaan langat kattilasta, ja  veteen liuennetaan 10 gr rauta
vihtrilliä, minkä jälkeen langat uudelleen pannaan siihen 
kiehumaan x/4 tunniksi. Huuhdotaan ja  pannaan kuivu
maan (kts. siv. 13).

* N:o 39. Kullankeltaista (punaiseen vivahtavaa).

0.160 kg alunaa, O.ioo kg krappia.
O.400 ,, kurkkum ätä,

Langat puretetaan siten, että niiden annetaan kiehua 1U 
tuntia alunaliuoksessa.

Puhtaaseen veteen pannaan aikaisemmin liuennettu 
krappi sekä kurkkum a, ja vesi kiehautetaan. Kun veteen 
on hiukan lisätty  kylm ää vettä, pannaan langat siihen kie
humaan V2 tunniksi.. Huuhdotaan ja  pannaan kuivum aan, 
kuten tavallisesti.

N:o 40. Punaisenruskeata.

O.040 kg kromihappoista kalia, O.300 kg krappia.
O.450 ,, kurkkum ätä,

Langat puretetaan keittäm ällä 2 tuntia kromihappo- 
liuoksessa. Puhtaaseen veteen pannaan kurkkum a ja  aikai
semmin liuennettu krappi, veden annetaan kiehahtaa, 
minkä jälkeen siihen lisätään vähän kylm ää vettä, ja  pu- 
retusliuoksesta otetut, hyvin väännetyt langat pannaan 
kiehumaan 1 tunniksi. Huuhdotaan ja  pannaan kuivum aan 
(kts. siv. 13).

N:o 41. Ruosteenruskeata.

O.040 kg kromihappoista kalia, O.400 kg santelia,
l.ooo ,, koiranputkia,

V ärjätään kuin N:o 158,
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O.040 kg kromihappoista kalia, 0,070 kg rautavihtrilliä.
l.ooo ,, fernambukoa,

Langat puretetaan keittäm ällä kromihappoliuoksessa 2 
tuntia. Fernambuko keitetään (kts siv. 12), ja  tähän veteen 
pannaan puretusliuoksesta otetut, hyvin väännetyt langat 
kiehumaan 1 tunniksi, minkä jälkeen ne otetaan vedestä, 
johon n yt liuennetaan rautavihtrilli. Langat pannaan 
uudelleen kiehumaan 1U tunniksi. Huuhdotaan ja  pannaan 
kuivumaan, kuten tavallisesti.

N:o 42. Tummanpunaisenruskeata.

R uskeita värejä.

Seuraavien, ruskeita värejä varten laadittujen ohjeiden 
mukaan voidaan saada vaaleam pia värivivahduksia, jos 
samassa värivedessä —  sitten kuin ensimäiset langat ovat 
otetut siitä —  vielä keitetään kosteita, purettamattomia 
lankoja.

N:o 43. Suklaanruskeata.

2.000 kg suopursuja, O.078 kg väriomenoita,
O.125 >> santelia, O.032 ,, rautavihtrilliä.
O.125 >> krappia,

Suopursut keitetään, ja  vesi siivilöidään (kts. siv. 12). 
Tähän veteen pannaan santeli, aikaisemmin liuennettu 
krappi sekä väriom enat kiehahtamaan. K attilaan lisätään 
sitten niin paljon vettä, kuin tarvitaan värjäystä varten, 
ja  kun vesi on tu llut haaleaksi, pannaan kosteat, hyvin 
väänn etyt langat kiehumaan siihen V* tunniksi. Sitten 
langat otetaan kattilasta, rautavihtrilli liuennetaan ja  häm
mennetään hyvin nesteeseen, minkä jälkeen langat pannaan 
uudelleen kiehumaan 1U tunniksi. Otetaan vedestä, huuh
dotaan ja  pannaan kuivumaan (kts. siv. 13).
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1.000 kg kanervia, 0,077 kg väriomenoita,
O.060 ,, santelia, O.025 ,, rautavihtrilliä.
O.060 ,, krappia,

V ärjätään kuin N:o 43 .

N:o 45. Tummanruskeata.

2.000 kg kanervia, O.077 kg väriomenoita,
O.060 ,, santelia, O.025 ,, rautavihtrilliä.
O.060 ,, krappia,

V ärjätään kuin N:o 43.

N:o 46. Tummanruskeata.

3 .000 kg kanervia, O.077 kg väriomenoita,
O.060 ,, krappia, O.030 ,, rautavihtrilliä.
O.030 ,, santelia,

V ärjätään kuin N:o 43 .

N:o 47. Punaisenruskeata.

O.ioo kg alunaa, O.065 kg väriomenoita,
O.ioo ,, valkoista viinikiveä, O.045 ,, rautavihtrilliä.
O.320 ,, krappia,

Langat puretetaan keittäm ällä 1U tuntia aluna- ja  viini- 
kiviliuoksessa (kts. Purettaminen siv. 9).

Puhtaaseen veteen pannaan aikaisemmin liuennettu 
krappi (kts. siv. 12), ja, kun vesi on tullut kuumaksi, 
pannaan puretetut, hyvin väännetyt langat siihen \/* tun
nin ajaksi, käännetään kuten tavallisesti, m utta vesi ei 
saa kiehua. M äärätyn ajan (V* tunnin) kuluttua otetaan 
langat pois, ja  samaan veteen pannaan väriom enat ja  
rautavihtrilli, ja, kun kaikki aineet ovat liuenneet ja  hyvin 
hämmennetyt, pannaan punertaviksi vä rjä ty t langat uudel
leen siihen kiehumaan \/* tunniksi. Huuhdotaan ja  pan
naan kuivum aan (kts. siv. |3).

N:o 44. Harmaanruskeata.
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IO.öoo kg nokkosia, O.500 kg sinilastua.

K eitettyyn  ja  siivilöityyn  nokkosveteen (kts. siv. 12) 
pannaan kosteat, hyvin väännetyt langat kiehumaan V a  

tunniksi. Y h fa ik a a  keitetään toisessa kattilassa 2 tunnin 
ajan sinilastu, mikä on pantu pussiin (kts. siv. 12). 
Sitten ripustetaan pussi kattilan yläpuolelle valumaan. Vesi 
jäähdytetään lisääm ällä siihen kylm ää vettä, ja  siihen pan
naan nokkosvedestä otetut, hyvin väännetyt langat kiehu
maan 1 a tunniksi, sekä jätetään sinilastuveteen jääh ty
mään. Huuhdotaan kuten tavallisesti sekä sitäpaitsi läm 
pimässä, väkevässä katajanhavuvedessä (kts. siv. 14).

N:o 49. Tummanruskeata.

0 .130 kg. keltapuuta, . O.040 kg väriomenoita,
O.130 ,, santelia, 0.015 ,, rautavihtrilliä.
0.130 ,, krappia,

V ärjätään kuin N:o 38.

N:o 50. Kahvinruskeata.

2.000 kg keltapuuta, O.032 kg väriomenoita,
O.124 ,, santelia, O.oio ,, rautavihtrilliä.
O.130 ,, krappia,

V ärjätään  kuin N:o 38 .

Nro 51. Keltaisenruskeata.

O.160 kg alunaa, • O.oio kg rautavihtrilliä.
10.000 ,, lepänkuoria,

Lepänkuoret keitetään, ja  vesi siivilöidään (kts. siv. 12), 
minkä jälkeen aluna liuennetaan tähän veteen ja  kosteat, 
hyvin väänn etyt langat saavat kiehua siinä Vt tuntia. S it
ten langat otetaan vedestä, ja  siihen lisätään rautavihtrilli. 
Heti, kun se on liuennut, pannaan langat uudelleen kiehu
maan 7 a  tunniksi. Huuhdotaan ja  pannaan kuivum aan 
(kts. siv. 13}.

N:o 48. Ruskeata (väliväri).



44

O.300 kg sinilastua, O.030 kg potaskaa.
O.030 ,, salm iakkia,

Salm iakki ja  potaska liuennetaan lämpimään veteen, 
johon kuivat, purettam attom at langat pannaan vain niin 
pitkäksi ajaksi, että ne kauttaaltaan kastuvat, minkä jä l
keen ne nostetaan vedestä ja  väännetään hyvin.

Sam alla keitetään toisessa kattilassa sinilastu pussiin 
pantuna 2 tuntia (kts. siv. 12). Sitten pussi nostetaan 
vedestä, ja  sinilastuvesi kaadetaan edelläm ainittuun veteen 
ja  hämmennetään hyvin. Tässä seoksessa saavat langat sit
ten kiehua 1 tunnin. Huuhdotaan ja  pannaan kuivum aan 
(kts, siv. 13).

*  N:o 52. Harmaanruskeata.

K eltaisenvihreitä värejä.

N:o 53. Sammalvihreätä.

0.160 kg alunaa, 6.000 kg kanervia.

H yvin puhdistetussa rautapadassa keitetään kanervat
4 tuntia (kts. siv. 12). Tähän veteen liuennetaan aluna, 
ja, kun vesi on haaleata, pannaan kosteat, hyvin väännetyt 
langat siihen kiehumaan 2 tunniksi. Lankojen annetaan 
jäädä väriveteen jäähtym ään. Langat otetaan sitten ve
destä, huuhdotaan ja  pannaan kuivum aan (kts. siv. 13).

N:o 54. Sammalvihreätä.

4.000 kg kanervia, O.040 kg väriomenoita,
0 .160 ,, alunaa, O.065 ,, rautavihtrilliä.

K anervat keitetään, ja  vesi siivilöidään (kts. siv. 12). 
Tähän veteen pannaan sitten väriom enat ja  rautavihtrilli 
kiehumaan 1U tunniksi. Kun vesi on jääh d ytetty  lisääm ällä
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kylm ää vettä , pannaan kosteat, hyvin väänn etyt langat 
siihen kiehumaan 1 tunniksi. Huuhdotaan ja  kuivatetaan 
kuten tavallisesti.

N:o 55. Vaaleata sammalvihreätä.

3.000 kg kanervia, O.030 kg väriomenoita,
O.160 ,, alunaa, O.070 ,, rautavihtrilliä.

V ärjätään  kuin N:o 54.

N:o 56. Reseedanvihreätä.

4 .6oo kg sianpuolanvarsia, O.oio kg rautavihtrilliä. 
O.160 ,, alunaa,

V ärjätään kuin N:o 51.

Ruskeanharm aita värejä.

N:o 57. Ruskeanharmaata.

l.ooo kg lepänlehtiä, O.016 kg väriomenoita,
O.062 ,, santelia, O.oio ,, rautavihtrilliä.
O.065 >> krappia

V ärjätään kuin N:o 43.

N:o 58. Vaaleanruskeanharmaata.

4.000 kg niittysuolaheiniä.

Värjätään rautapadassa kuin N:o 53, m utta ilman alunaa. 
Jos väri tahdotaan saada tummemmaksi ja  syvem m äksi, 

niin on keitetyn suolaheinäveden annettava olla padassa 
pari päivää ennen värjääm istä.

N:o 59. Tummanruskeanharmaata.

I.500 kg suopursuja, O.064 kg rautavihtrilliä.
O.040 ,, väriomenoita,
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Suopursut keitetään, ja  vesi siivilöidään (kts. siv. 12). 
Tähän veteen pannaan sitten väriom enat ja  rautavihtrilli 
kiehumaan 1h  tunniksi. Kun vesi on jääh d ytetty , pannaan 
kosteat, hyvin väännetyt langat siihen kiehumaan 1 tun
niksi. Huuhdotaan ja  pannaan kuivum aan (kts. siv. 13).

N:o 60. Ruskeanh armaat a (väliväri).

4.000 kg sianpuolanvarsia, O.040 kg rautavihtrilliä.

Kun sianpuolanvarret ovat keitetyt, vesi siivilöity (kts. 
siv. 12), ja  vesi on vielä haaleata, pannaan kosteat, hyvin 
väännetyt langat siihen kiehumaan Va tunniksi. Sen jä l
keen otetaan langat vedestä, rautavihtrilli liuennetaan v e
teen, minkä jälkeen langat pannaan siihen uudelleen kiehu
maan 1,/4 ä V 2 tunniksi. Huuhdotaan ja  pannaan kuivu
maan (kts. siv. 13).

N:o 61. Ruskeanharmaata (väliväri).

4.000 kg koivunlehtiä, O.016 kg rautavihtrilliä.
O.016 ,, väriomenoita,

V ärjätään kuin N:o 59.

* N:o 62. Vihreänharmaata (väliväri).

O.250 kg keltapuuta, O.065 kg sumakkia,
O.020 ,, väriomenoita, O.035 ,, rautavihtrilliä.

Värjätään kuin N:o 59.

N:o 63. Tuhkanharmaata.

10.000 kg kuusenhavuja, O.040 kg rautavihtrilliä.
V ärjätään kuin N:o 59.

N:o 64. Ruskeanhar maata (bege).

2.000 kg koivunlehtiä, O.008 rautavihtrilliä.
O.008 ,, väriom enoita,

Värjätään kuin N:o 59.
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l.ooo kg koivunlehtiä, O.020 kg väriomenoita.
O.005 ,, rautavihtrilliä,

V ärjätään  kuin N:o 59.

N:o 66. Vaaleanruskeanharmaata (bege).

I.500 kg koivunlehtiä, O.002 kg rautavihtrilliä.
O.018 ,, väriom enoita,

V ärjätään kuin N:o 59.

N:o 65. Vaaleanvihreänharmaata.

Harm aita värejä.

N:o 67. Harmaansinipunertavaa.

2.000 kg sianpuolanvarsia, 0,020 kg rautavihtrilliä.
V ärjätään kuin N:o 60.

N:o 68. Harmaata.

O.ioo kg koiranputkia, O.002 kg krappia,
O.oio ,, väriom enoita, O.oio „  rautavihtrilliä.

Koiranputket keitetään, ja  vesi siivilöidään (kts. siv. 12). 
Tähän veteen pannaan väriom enat ja  aikaisemmin liuen
nettu krappi kiehumaan 7 * tunniksi. Kun vesi on jäähdy
tetty  lisääm ällä kylm ää vettä, pannaan kosteat, hyvin vään
netyt langat siihen kiehumaan 7» tunniksi, otetaan sen jä l
keen vedestä siksi aikaa kuin rautavihtrilli liuennetaan 
siihen. Langat pannaan tähän veteen uudelleen kiehumaan 
7 * tunniksi. Huuhdotaan ja  pannaan kuivum aan kuten 
tavallisesti.

N:o 69. Teräksenharmaata.

O.064 kg väriomenoita, O.060 kg rautavihtrilliä.
V ärjätään kuin N:o 1.
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0.160 kg alunaa, O.007 kg rautavihtrilliä.
O.oio ,, väriom enoita,

V ärjätään  kuin N:o 39.

N:o 70. Vaaleanharmaata.

M ustia värejä.

N:o 71. Sinisenharmaanmustaa.

8.000 kg nokkosia, 0,360 kg sinilastua.
0.160 ,, alunaa,

V ärjätään ohjeen N:o 48 mukaan, kuitenkin sillä eroituk- 
sella, että tässä pannaan aluna nokkosveteen.

N:o 72. Mustaa.

O.040 kg kromihappoista kalia, l.ooo kg sinilastua.
Langat puretetaan keittäm ällä 2 tuntia kromihappo- 

liuoksessa, minkä jälkeen ne pannaan kuivumaan. Kun 
langat ovat kuivat, keitetään sinilastu pussiin pantuna 2 
tunnin ajan (kts. siv. 12), minkä jälkeen aivan kuivat, 
puretetut langat pannaan tuohon kylm ällä vedellä jääh
dytettyyn  väriveteen kiehumaan 1 tunniksi. Lankojen 
annetaan jäädä tähän veteen jäähtym ään. Sen jälkeen nos
tetaan langat Vedestä, väännetään hyvin ja  pannaan huuh
tomatta kuivum aan. Sitten vasta  kun langat ovat oikein 
kuivat, huuhdotaan ne useammassa, verrattain lämpöisessä 
saippuavedessä, kunnes väriä ei yhtään enää lähde, sitten 
puhtaassa, lämpöisessä vedessä ja  viimeiseksi väkevässä, 
lämpimässä katajanhavuvedessä.

N:o 73. Mustaa.

4.000 kg niittysuolaheinää, 6 ä 8 litraa lipeätä.
1.000 ,, sinilastua,



Suolaheinät keitetään 3 tuntia rautapadassa. Jos vesi 
jostakin syystä  ei ole tu llut kyllin  väkeväksi, otetaan me- 
huttom iksi k eitetyt suolaheinät vedestä, ja  yhtä  suuri 
määrä keitetään uudelleen samassa vedessä. (Mitä tum 
memman vihreänharm aiksi langat tu levat suolaheinä- 
vedessä, sitä kauniim m aksi tulee musta väri). Vesi siivilöi
dään, ja  kosteat, hyvin väännetyt langat pannaan siihen 
kiehumaan 2 tunniksi sekä saavat kiehumisen jälkeen jäädä 
väriveteen jäähtym ään. Sinilastupussia, joka päivää ennen 
värjääm istä pannaan liukenemaan kylm ään veteen (kts. 
siv. 12), keitetään n yt 2 tuntia niin suuressa vesimäärässä, 
kuin lankojen värjääm iseen tarvitaan, minkä jälkeen pussi 
nostetaan vedestä kattilan  tai padan yläpuolelle valumaan, 
ja suolaheinävedestä otetut, hyvin väännetyt langat kei
tetään tässä vedessä 2 tuntia sekä saavat sen jälkeen jäädä 
tähän veteen jäähtym ään. Langat otetaan sitten vedestä, 
ja  siihen kaadetaan 6 ä 8 litraa kylm ää tuhkalipeätä, jota 
hyvin hämmennetään. Langat pannaan taas tähän veteen 
12 tunniksi, minkä jälkeen ne otetaan pois, väännetään 
hyvin ja  pannaan huuhtomatta kuivum aan. Kun langat 
ovat kuivuneet, huuhdotaan ne erittäin hyvin samoin kuin 
N:o 72 mainitaan.

Lipeä valm istetaan seuraavasti: 8 litraa kiehuvaa vettä  
kaadetaan 1 :een kg:aan hyvää koivutuhkaa, hämmennetään 
hyvin, ja  seos saa seisoa seuraavaan päivään tahi niin 
kauan, että se on aivan kirkasta, minkä jälkeen kirkas lipeä 
kaadetaan väriveteen.

4 *>

Punaisia värejä.

Tulipunaisiin väreihin, jotka ovat vä rjä ty t kokenillilla, 
käytetään aina tinaliuosta (kts. siv. 27). Mitä enemmän 
tinaliuosta käytetään, sitä kirkkaam m an keltaisenpunai- 
seksi tulee väri. Jos lankoja keitetään kauan, niin tulee 
väri tummemmaksi ja  saa sinipunervan vivahduksen. Jos 
tinaliuosta on sä ily tetty  pitemmän aikaa, ja  se on sen

K otivärjäyskirja . 4
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kautta m enettänyt osan värivoim aansa, niin tulee väri him- 
meämmäksi, m utta panemalla enemmän tinaliuosta ve
teen, saadaan väri taaskin kirkkaaksi ja  eloisaksi. (Langat 
ovat otettavat pois siksi aikaa, kun tinaliuos pannaan ve
teen.) Keltaisenpunaisia värejä varten voidaan tinaliuok- 
sen asemesta k äyttää  myös rikkihappoa.
^  Jos tulipunainen kokenilliväri, sitten kun langat ovat 
huuhdotut saippuavedessä, mahdollisesti vivahtaisi sini- 
punervaan, voidaan täm ä saada korjatuksi siten, että puh
taaseen, kiehuvaan veteen pannaan tinaliuosta, ja  siinä 
annetaan lankojen kiehua tarpeen mukaan. Jos langat 
värjättäessä tu levat täplikkäiksi, niin pannaan veteen 
enemmän tinaliuosta, ja  kun langat keitetään tässä ve
dessä, tu levat ne tasaisemmiksi m utta keltaisemmiksi.

Kokenilli hienonnetaan, sihdataan jouhiseulalla tahi jau
hetaan tavallisessa kahvim yllyssä ja  liuennetaan aina k y l
mään veteen päivää ennen värjääm istä.

Koska kokenilli on hyvin väkevää väriainetta, ei kaikki 
väri im eydy lankoihin ensi kertaa keitettäessä. Voidaan 
sentähden niiden ohjeiden mukaan, missä kokenillia on 
k äytetty , saada useampia vaaleam pia vivahduksia, jos 
alunalla puretetut langat useammassa erässä peräkkäin kei
tetään jälellejääneessä värivedessä, joka tarpeen mukaan 
miedonnetaan lisääm ällä vettä. M utta koska nämät jälki- 
värit eivät ole erikoisen kauniita eivätkä sellaisina kestäviä, 
käytetään niitä mieluummin sinisen pohjaväreinä. Sini- 
värjäyksessä säästyy tällä  tavalla  sekä aikaa että väriä, 
koska lankoja kuivina voidaan säilyttää, kunnes ne ennä
tetään värjätä  sinisiksi.

T u lipunaisia värejä.

N:o 74. Punaista.

O.060 kg kokenillia, O.333 kg tinaliuosta.
O.200 ,, valkoista viinikiveä,
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Lankoja ei pureteta, m utta keitetään 1/2 tuntia puhtaassa 
vedessä ja  pannaan kuivum aan ennen värjääm istä. K oke
nilli (kts. siv. 12) ja  viinikivi hienonnetaan ja  liuennetaan 
sekä pannaan puhtaaseen veteen kiehumaan 10 minuutiksi, 
minkä jälkeen tinaliuos heti lisätään siihen. Tähän kiehu
vaan veteen pannaan heti sen jälkeen kuivat langat kiehu
maan 1 tunniksi. Lankoja ei saa huuhtoa väkevässä saippua- 
vedessä.

N:o 75.

O.ioo kg kokenillia,
O.200 ,, valk. viinikiveä,

V ärjätään kuin N:o 74.

N:o 76.

O.ioo kg kokenillia,
O.200 ,, valk. viinikiveä,

V ärjätään kuin N:o 74.

N:o 77. Täyspunaista.

O.250 kg kokenillia, O.200 kg valk. viinikiveä.
O.416 ,, tinaliuosta,

V ärjätään kuin Nro 74.

Nro 78. Tummanpunaista.

0.210 kg kokenillia, * O.075 kg tinaliuosta.
O.ioo ,, valk. viinikiveä,

V ärjätään kuin Nro 74.

Nro 79. Punaista (väliväri).

O.200 kg kokenillia, O.200 kg tmaliuosta.
O.200 ,, valk. viinikiveä,

V ärjätään kuin Nro 74.

Punaista.

O.740 kg tinaliuosta.

Punaista.

0.210 kg tinaliuosta.
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O.250 kg kokenillia, O.ioo kg tinaliuosta.
O.200 ,, valkoista viinikiveä,

V ärjätään kuten N:o 74.

N:o 80. Tummanpunaista.

Krappipunaisia värejä.

Jos tahtoo saada puhtaita ja  kirkkaita punaisia värejä, 
niin ei pidä keittää krappivettä, vaan vähitellen läm m ittää 
se lankoineen, kunnes lämpö kohoaa kiehumapisteeseen, 
jossa se pysytetään pitemmän tai lyhyem m än ajan, riippuen 
siitä, kuinka tummiksi tai vaaleiksi langat tahdotaan.

Jos langat keitetään, niin tulee väri himmeämpää ja  rus- 
keam paa, m utta myös kestäväm pää. Punainen väri tulee 
keltaisemmaksi ja  kirkkaam m aksi, jos krappiliuokseen pan
naan tinaliuosta tai myös glaubersuolaa ja  rikkihappoa, 
tummemmaksi, jos lisätään väriomenaa, sum akia tai rauta
vihtrilliä  veteen.

Kun on v ä rjä tty  tum m ia värejä, jää aina paljon väri
aineita veteen, joten siinä voi värjätä  vaaleam pia punaisia 
värejä, jos siinä keitetään alunalla puretettuja lankoja.

Krappi liuotetaan aina kylm ään veteen päivää ennen 
värjäystä (kts. siv. 12).

Useimmissa tapauksissa tulee väriveden olla vain haa
leata, kun langat pannaan siihen.

N:o 81. Tummaa ruskeanpunaista.

O.160 kg alunaa, O.064 kg rautavihtrilliä,
O.062 ,, punaista viinikiveä, O.050 ,, väriomenoita.
l.ooo ,, krappia,

Langat puretetaan ensin keittäm ällä niitä 1/2 tuntia aluna- 
ja  viinikiviliuoksessa.

Vähässä, puhtaassa vedessä keitetään ennen liuotettu 
krappi (kts. siv. 12), rautavihtrilli ja  väriom enat */4 tuntia.
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K attila  täytetään sen jälkeen puhtaalla, kylm ällä vedellä, 
ja kun vesi on tullut haaleaksi ja  on hyvin hämmennetty, 
pannaan puretusvedestä hyvin väännetyt langat siihen kie
humaan 1/2 tunniksi. Huuhdotaan ja  kuivatetaan (kts. 
siv. 13).

N:o 82. Tummaa ruskeanpunaista.

O.250 kg alunaa, O.075 kg väriomenoita,
O.065,, punaista viinikiveä, O.040 ,, rautavihtrilliä.
l.ooo ,, krappia,

Langat puretetaan keittäm ällä niitä V2 tuntia aluna- ja 
viinikiviliuoksessa. Puretusvesi kaadetaan pois.

K attila  täytetään puhtaalla vedellä (ennen mainittu 
määrä), ja  ennen liuotettu krappi pannaan siihen. Kun 
vesi on tullut kuumaksi, pannaan puretetut, hyvin vään
netyt langat siihen V2 tunniksi, m utta niiden ei tarvitse 
kiehua. Lankoja käännellään kattilassa ahkeraan. Määrä
tyn ajan kuluttua otetaan langat pois, väriom enat ja  rauta
vihtrilli liuotetaan veteen, hämmennetään hyvin, ja  punai
siksi v ä rjä ty t langat pannaan jälleen kattilaan ja  keitetään 
Vain tai 1 :n tunnin ajan. Huuhdotaan ja  kuivatetaan kuten 
tavallisesti (kts. siv. 13).

N:o 83. Punaista (väliväri).

O.400 kg alunaa, 0,750 kg krappia.
O.370 ,, valkoista viinikiveä,

Langat puretetaan keittäm ällä niitä Va tuntia aluna- ja 
viinikiviliuoksessa. Puretusvesi heitetään pois.

K a ttila  täytetään puhtaalla vedellä, johon pannaan en
nen liuotettu krappi (kts. siv. 12). Kun vesi on haalentu- 
nut ja  on hyvin sekoitettu, pannaan siihen puretusvedestä 
hyvin väänn etyt langat kiehumaan 1 tunniksi. Huuhdo
taan ja  kuivatetaan kuten tavallisesti. (Vrt. N:o 87).
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O.400 kg alunaa, O.165 kg tinaliuosta,
O.200 ,, viinikiveä, l.ooo ,, krappia.

Langat puretetaan keittäm ällä niitä Va tuntia aluna- ja  
viinikiviliuoksessa.

Ennen liuotettu krappi (kts. siv. 12) pannaan puhtaa
seen veteen; kun se alkaa kiehua, kaadetaan siihen tinaliuos 
ja  hämmennetään hyvin. Heti sen jälkeen pannaan siihen 
puretetut, hyvin väännetyt langat kiehumaan Va tunniksi. 
Nostetaan kattilasta,huuhdotaan ja  kuivatetaan (kts. siv. 13).

N:o 85. Keltaisenpunaista.

O.370 kg valkoista viinikiveä, O.200 kg tinaliuosta.
O.500 ,, krappia,

V ärjätään kuten N:o 74 .

N:o 86. Keltaisenpunaista.

0.^70 kg valkoista viinikiveä, O.200 kg tinaliuosta.
O.750 ,, krappia,

V ärjätään kuten N:o 74.

N:o 87. Punaista (väliväri).

O.400 kg alunaa, O.750 kg krappia.
O.370 ,, valkoista  viinikiveä,

Langat puretetaan keittäm ällä niitä Va tuntia aluna- ja  
viinikiviliuoksessa. Puretusvesi kaadetaan pois.

K a ttila  täytetään ennenmainitulla m äärällä puhdasta 
vettä, johon pannaan ennen liuotettu krappi (kts. siv. 12), 
ja  kun vesi on tu llut haaleaksi, pannaan siihen hyvin vään 
netyt langat. Vesi ei saa kiehua, vaan lämpö kohotetaan 
kiehumapisteeseen ja  saa pysyä siinä 1 tunnin, jolla aikaa 
lankoja ahkerasti käännellään. Senjälkeen ne nostetaan 
pois padasta, huuhdotaan ja  kuivatetaan kuten tavallisesti.

Huom.! N:ossa 83 keitetään langat krappivedessä, Niossa 
87 ei niitä keitetä, ja  väri tulee sen kautta kirkkaam m aksi.

N:o 84. Punaista (väliväri).
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O.ioo kg alunaa, O.500 kg krappia.
O.065 » valkoista viin ikiveä,

V ärjätään kuten N:o 87.

N:o 89. Terrakottapunaista (tummempaa).

O.ioo kg alunaa, O.500 kg krappia,
O.065 »» valkoista viinikiveä, O.050 ,, väriomenoita.

Langat puretetaan ja  värjätään kuten N:ossa 87, jonka 
jälkeen ne otetaan pois värivedestä, ja  siihen pannaan väri- 
omenat kiehumaan 10 minuutiksi. Tämän jälkeen pannaan 
veteen jälleen langat ja  keitetään Va tuntia. Huuhdotaan 
ja  kuivatetaan kuten tavallisesti.

N:o 88. Terrakottapunaista.

Ruusun- ja vadelm anpunaisia sekä punaisensini- 
pu naisia värejä.

N:o 90. Punaista.

O.125 kg alunaa, O.370 kg krappia,
O.125 » valkoista viinikiveä, O.125 ,, potaskaa.

Langat puretetaan keittäm ällä niitä 1/t tuntia aluna- ja  
viinikiviliuoksessa. Puretusvesi kaadetaan pois.

K attila  täytetään ennen m ainitulla määrällä puhdasta 
vettä , johon pannaan ennen liuotettu krappi (kts. siv. 12) 
ja  hämmennetään huolellisesti. Kun krappivesi on tullut 
kuumaksi, pannaan siihen puretusvedestä hyvin väännetyt 
langat, ja  vyyh tejä  käännellään tuon tuostakin Va tunnin 
kuluessa, m utta vesi ei saa sillä aikaa kiehua. Langat jäte
tään veteen jäähtym ään, ja  pitää niitä sillä aikaa jonkun 
kerran kääntää ja  liikuttaa.

Kun vesi on jääh tyn yt, otetaan langat pois, ja  vesi läm 
m itetään uudestaan. Tähän veteen liuennetaan nyt potaska



56

ja  hämmennetään huolellisesti. Tuli sammutetaan tai kat
tila  nostetaan pois, ja  punaisiksi vä rjä tyt langat pannaan 
veteen, jossa ne saavat olla 1 tai 2 tuntia. K uta kauemmin 
langat ovat potaskaliuoksessa, sitä enemmän muuttuu 
krappiväri ruusunpunaiseksi. Otetaan kattilasta, huuhdo
taan ja  kuivatetaan (kts. siv. 13).

N:o 91. Punaista.

O.ito kg koiranputkia, O.300 kg krappia,
O.120 ,, alunaa, O.005 ,, kokenillia.
O.120 ,, punaista viinikiveä,

Koiranputket keitetään ja  siivilöidään (kts. siv. 12). 
Sam assa vedessä keitetään aluna ja  viinikivi x/4 tuntia, jonka 
jälkeen märät, hyvin väännetyt langat pannaan siihen kie
humaan V2 tunniksi.

Puhtaassa vedessä kiehautetaan äkkiä krappi sekä ko
kenilli (kts. siv. 12) ja  hämmennetään hyvin. Ennen kel
taisiksi v ä rjä ty t langat pannaan tähän veteen kiehumaan 
vielä 1 tunniksi. Huuhdotaan ja  kuivatetaan kuten ta 
vallisesti.

N:o 92. Ruusunpunaista.

O.125 kg alunaa, O.125 kg krappia,
O.057 ,, valkoista viinikiveä, O.032 ,, kokenillia.

Langat puretetaan keittäm ällä niitä V2 tuntia aluna- ja 
viinikiviliuoksessa. Puretusvesi kaadetaan pois.

K attila  täytetään ennen m ainitulla m äärällä puhdasta 
vettä, johon pannaan krappi ja  kokenilli, molemmat ennen 
liuotettuina. Kun liemi on tullut haaleaksi, pannaan siihen 
puretusvedestä hyvin väännetyt langat ja  kiehautetaan 
äkkiä. Tuli sammutetaan tai kattila  nostetaan pois. Lan
gat saavat jäähtyä värivedessä, ja  käännetään niitä sillä 
aikaa jonkun kerran. Otetaan kattilasta, huuhdotaan ja  
kuiva te :aan (k fs. siv. 13).

1



57

N:o 93. Himmeänpunaista.

O.125 kg alunaa, O.025 kg krappia.

Langat puretetaan keittäm ällä niitä alunaliuoksessa Va 
tuntia. Ennen liuotettu krappi pannaan kattilaan puhtaa
seen veteen, ja  kun vesi on tullut haaleaksi, keitetään lan
gat siinä Va tuntia. Huuhdotaan ja  kuivatetaan kuten taval
lisesti.

N:o 94. Vaaleanruusunpunaista.

O.125 kg alunaa, O.025 kg krappia.

Langat puretetaan ja  värjätään edellisen ohjeen mukaan, 
kuitenkin sillä eroituksella, että langat purettamisen jä l
keen pidetään kokoonsullottuina 8 päivää paksussa pyyhe- 
liinassa tai muussa vaatteessa, niin että ne pysyvät mär- 
kinä, kunnes ne värjätään. Ym päröivä vaate on joka päivä 
kastettava kylm ään veteen, sillä muuten kuivuvat langat.

N:o 95. Vaaleata terrakottaa.

O.125 kg alunaa, O.025 kg krappia,
O.057 t> valkoista viinikiveä, O.005 ,, kokenillia.

Värjätään kuten N:o 92.

N:o 96. Punaista (väliväri).

O.125 kg alunaa, l.ooo kg fernambukoa.
O.040 ,, punaista viinikiveä,

Langat puretetaan keittäm ällä niitä 1/* tuntia aluna- ja  
viinikiviliuoksessa. H yvin väännettyinä pannaan ne sitten 
ennen keitettyyn  fernambukoveteen (kts. siv. 12) ja  
keitetään siinä 1 tunnin. Huuhdotaan ja  kuivatetaan kuten 
tavallisesti.

N:o 97. Punaista (väliväri).

2.ooo kg merileviä, l.ooo kg fernambukoa.
O.J25 ,, alunaa,

1
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K eitettyyn  ja  siivilöityyn  leväveteen (kts. siv. 12) 
liuotetaan aluna, jonka jälkeen märät, hyvin väännetyt 
langat keitetään siinä 1/* tuntia. Langat nostetaan katti
lasta, väännetään hyvin ja  keitetään vielä tunnin ajan 
ennen keitetyssä fernambukoliemessä (kts, siv. 12). H uuh
dotaan ja  kuivatetaan kuten tavallisesti.

N:o 98. Himmeää vadelmanpunaista.

2.000 kg merileviä, O.500 kg fernambukoa.
O.125 ,, alunaa,

V ärjätään kuten N:o 97.

N:o 99. Himmeää vadelmanpunaista.

O.150 kg alunaa, O.150 kg krappia,
O.065 »» valkoista viinikiveä, 0 .150 ,, fernambukoa.

Langat puretetaan keittäm ällä niitä V* tuntia aluna- ja 
viinikiviliuoksessa.

Puhtaaseen veteen pannaan ennen liuotettu krappi (kts. 
siv. 12), ja  kun vesi on haalennut, pannaan siihen puretus
vedestä hyvin väännetyt langat. Tämän jälkeen kuumen
netaan vesi kiehumapisteeseen, jossa se pysytetään tunnin 
ajan, m utta sen ei anneta kiehua.

Samaan aikaan keitetään fernambuko pussissa (kts. 
siv. 12) tunnin ajan toisessa kattilassa. Kun pussi on otettu 
pois, nostetaan langat suoraan krappivedestä fernambuko- 
veteen, sillä  ne eivät saa jäähtyä välillä , ja  keitetään jä lk i
mäisessä vedessä lU tuntia.

Jos tahtoo saada värille sinipunervan vivahduksen, niin 
nostetaan langat kattilasta, liemi jäähdytetään kylm ällä 
vedellä, 120 gr potaskaa lioutetaan ja  hämmennetään siihen 
h yvästi, ja  langat pidetään 15 m inuuttia jäähdytetyssä 
vedessä. Huuhdotaan senjälkeen ja  kuivatetaan kuten 
tavallisesti.
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O.200 kg alunaa, O.ioo kg kokenillia,
I.125 ,, valkoista viinikiveä, O.075 ,, krappia.
O.050 ,, tärkkelystä,

Langat puretetaan keittäm ällä niitä Va tuntia aluna- ja  
viinikiviliuoksessa.

Puhtaaseen veteen pannaan V* tunniksi kiehumaan ennen 
kylm ään veteen liuotetut kokenilli, krappi ja  tärkkelys. 
Tässä vedessä keitetään puretusvedestä hyvin väännetyt 
langat Va tuntia. Huuhdotaan ja  kuivatetaan (kts. siv. 13).

N:o 101. Vadelmanpunaista.

O.200 kg alunaa, O.070 kg kokenillia,
O.125 ,, valkoista  viinikiveä, 0 ,ioo ,, krappia.
O.050 ,, tärkkelystä,

V ärjätään  kuten N:o 100.

N:o 102. Vaaleata vadelmanpunaista.

O.125 kg alunaa, O.050 kg kokenillia,
O.125 >» punaista viinikiveä, O.025 ,, valk. viinikiveä.
O.125 ,, tärkkelystä,

Langat puretetaan keittäm ällä niitä V« tuntia liuoksessa, 
joka on tehty alunasta, punaisesta viinikivestä ja  tärkke
lyksestä.

Puhtaassa vedessä keitetään kokenilli (kts. siv. 12) ja  
valkoinen viin ikivi Va tuntia, jonka jälkeen puretetut, hyvin 
väännetyt langat keitetään samassa vedessä Va tuntia. 
Otetaan kattilasta, huuhdotaan ja  kuivatetaan (kts. siv. 13).

N:o 103. Tummaa kirsikanpunaista.

O.125 kg alunaa, O.224 kg kokenillia,
O.125 »> punaista viinikiveä, O.ioo ,, valk. viinikiveä.

V ärjätään kuten N:o 102.

N:o 100. Vadelmanpunaista.
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O.125 kg alunaa, O.150 kg kokenillia.
O.125 »» valkoista viinikiveä,

Langat puretetaan keittäm ällä niitä Va tuntia aluna- ja  
viinikiviliuoksessa.

Puhtaassa vedessä keitetään kokenilli (kts. siv. 12) 
V* tuntia, jonka jälkeen samassa vedessä keitetään puretus
vedestä hyvin väännetyt langat 1/2 tuntia. Nostetaan kat
tilasta, huuhdotaan ja  kuivatetaan kuten tavallisesti.

* N:o 105 a). Ihonväristä punaista (eri vivahduksia). 

O.040 kg alunaa, O.300 kg fernambukoa,
O.070 ,, valkoista viinikiveä,

Langat puretetaan keittäm ällä niitä Va tuntia aluna- ja  
viinikiviliuoksessa.

Samaan aikaan keitetään toisessa kattilassa fernambukoa 
pussissa 2 tuntia (kts. siv. 12), jonka jälkeen pussi otetaan 
pois, ja  veteen pannaan puretusvedestä väännetyt langat 
likoamaan tunniksi. Tulta vähennetään niin paljon, että 
vesi pysyy koko ajan kiehumapisteessä kuitenkaan kiehu
m atta. Kun ensimäinen panos lankoja on otettu pois, vo i
daan uusia, puretettuja lankoja, panna samaan veteen vuo
rostaan tunniksi. Sam a tehdään vielä kolmannen kerran; 
tällä  tavalla  voidaan saada eri vivahduksia, panemalla 
uutta puretettua lankaa kattilaan. Huuhdotaan ja  kuiva
tetaan (kts. siv. 13).

N:o 105 b). Punaisensinipunertavaa (N:o 104 näköistä).

O.130 kg potaskaa.

Kun langat ovat vä rjä ty t punaisiksi ohjeen N:o 105 a) 
mukaan, liuotetaan heti tämän jälkeen potaska samaan 
veteen, ja  ensimäinen panos värjätyitä  lankoja pannaan 
huuhtomattomina siihen 1li tunniksi, jonka jälkeen ne ote

N:o 104. Punaisensinipunervaa.
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taan pois, ja  toinen panos pannaan siihen 1/l tunniksi, ote
taan pois, ja  kolmas panos pannaan niinikään yhtä pitkäksi 
ajaksi.

K uta kauemmin punaisiksi värjätyt langat ovat potaska- 
vedessä, sitä sinipunertavammiksi ne tulevat. Nostetaan 
kattilasta, huuhdotaan ja  kuivatetaan kuten tavallisesti.

N:o 106 a). Himmeänpunaista (vielle rose).

O.040 kg alunaa, O.800 kg fernambukoa.
O.070 ,, valkoista viinikiveä,

V ärjätään kuten N:o 105 a).

N:o 106 b). Punaisensinipunervaa (väliväri).

O.T30 kg potaskaa.

V ärjätään punaiseksi, kuten N:o 106 a) osoittaa, pannaan 
sen jälkeen potaskaliuokseen niinkuin ohjeessa N:o 105 b) 
neuvotaan.

o  •  •  • • •  • •  • • •Sinisiä värejä.
Langat, jotka indigoliuoksella (kts. siv. 26) halutaan 

värjätä tummansinisiksi, tulee useimmissa tapauksissa vär
jätä ensin punaisiksi ja  senjälkeen ripustaa kuivamaan.

Tähän pohjavärjäykseen voidaan käyttää monenlaisia 
eri kasviaineita. K okenilli pohjavärinä tekee värin puh- 
taansiniseksi. Krappi pohjavärinä tekee värin vähän v i
hertäväksi. Jos tahdotaan väri vielä vihertävämmäksi, 
niin käytetään jostain kotimaisesta kasvista saatua keltaista 
pohjavärinä.

Täplikkään langan välttäm iseksi tulee pohjavärin aina olla 
vaaleampaa kuin päävärin.

Kun indigoliuosta käytetään, punnitaan se varovasti 
veteen kastetussa lasissa, jotta  ei väri tarttuisi lasin laitoi
hin, jonka jälkeen lasin sisällys kaadetaan hitaasti väri-
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kattilaan, joka on tä y tetty  kylm ällä vedellä. Niin pian kuin 
vesi on tu llut haaleaksi ja  on hyvin hämmennetty, pannaan 
siihen langat ja  käännellään niitä ahkerasti koko kiehu- 
misajan. Jos vesi on kuumaa lankoja siihen pantaessa, tu 
levat langat täplikkäiksi.

N:o 107. Vaaleansinistä.

O.ioo kg alunaa, O.ooi kg indigoliuosta.

Langat puretetaan keittäm ällä niitä alunaliuoksessa V* 
tuntia. Puretusvesi kaadetaan pois.

K a ttila  täytetään puhtaalla vedellä, johon hyvin sekoi
tetaan indigoliuos, jonka jälkeen siinä keitetään puretus
vedestä hyvin väännetyt langat 1/a tuntia. Nostetaan k at
tilasta, huuhdotaan ja  kuivatetaan (kts. siv. 13).

N:o 108. Vaaleansinistä.

O.ioo kg alunaa, O.005 kg indigoliuosta.
V ä rjä tä ä n  kuten N:o 107.

N:o 109. Vaaleansinistä.

O.125 kg alunaa, O.020 kg väriomenoita,
O.040 ,, punaista viinikiveä, 0,025 ,, indigoliuosta.

Langat puretetaan alunalla 1/a tuntia. Puretusvesi kaa
detaan pois, ja  kattilaan kaadetaan kylm ää vettä  ensin 
vähän, ja  siinä keitetään viinikivi ja  väriom enat 1U tuntia. 
Senjälkeen täytetään kattila  kylm ällä vedellä (ennen m ai
nittu määrä). Kun vesi on haaleata, sekoitetaan siihen in
digoliuos ja  hämmennetään hyvin. Tässä vedessä keitetään 
sitten puretetut, hyvin väännetyt langat 1/t tuntia. H uuh
dotaan ja  kuivatetaan (kts. siv. 13).

N:o 110. Kirkkaansinistä.

O.125 kg alunaa, O.040 kg indigoliuosta,
O.500 ,, lepänkuoria, 0 ,oio ,, rautavihtrilliä.



63

Lepänkuöret keitetään ja  siivilöidään (kts. siv. 12). 
Tähän veteen liuotetaan aluna, jonka jälkeen märät, hyvin 
väänn etyt langat keitetään siinä Va tuntia. Vesi kaadetaan 
pois. K attila  täytetään kylm ällä vedellä, johon indigoliuos 
sekoitetaan ja  hämmennetään hyvin. Kun vesi on haaleaa, 
pannaan edellisestä vedestä hyvin väännetyt langat kiehu
maan siihen V* tunniksi. Langat nostetaan pois, ja  rauta
vihtrilli liuotetaan ja  hämmennetään veteen, jonka jälkeen 
langat saavat taasen kiehua siinä V a  tuntia. Nostetaan k at
tilasta, huuhdotaan ja  kuivatetaan kuten tavallisesti.

N:o 111. Sinistä.

2 .ooo kg suopursuja, O.070 kg indigoliuosta,
O.125 ,, alunaa, O.oio ,, rautavihtrilliä.

V ärjätään  kuten N:o 110.

N:o 112. Santarminsinistä.

O.125 kg alunaa, O.015 kg kokenillia,
O.062 ,, valkoista viinikiveä, O.ioo ,, indigoliuosta.
O.015 ,, krappia,

Langat puretetaan keittäm ällä niitä V a  tuntia aluna- ja  
viinikiviliuoksessa. Puretusvesi kaadetaan pois, ja  puh
dasta vettä  pannaan kattilaan ensin vähän, ja  siinä saavat 
ennen liuotetut krappi ja  kokenilli kiehua 1/« tuntia (kts. 
siv. 12), jonka jälkeen kattila  täytetään kylm ällä vedellä 
(ennen m ainittu määrä), ja  kun vesi on haaleata, pannaan 
puretusvedestä hyvin väännetyt langat kiehumaan siihen 
V a  tunniksi. Nostetaan senjälkeen kattilasta ja  ripustetaan 
huuhtomatta kuivamaan.

Kun langat ovat kuivat, sekoitetaan indigoliuos kylm ään 
vesikattilaan ja  hämmennetään hyvin. Kun vesi on tu llut 
haaleaksi, pannaan siihen kuivat, punaisiksi vä rjä ty t lan
gat kiehumaan V2 tunniksi. Huuhdotaan ja  kuivatetaan 
(kts. siv. 13).
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N:o 113. Tummansinistä.

O.125 kg alunaa, O.050 kg kokenillia,
O.062 ,, valkoista viinikiveä, O.300 ,, indigoliuosta. 
O.050 ,, krappia,

Langat puretetaan ja  värjätään samalla tavalla  kuin 
N:o 112, kuitenkin sillä eroituksella, että  kun punaisiksi 
v ä r jä ty t langat ovat kuivuneet, värjätään ne ensimäisen 
kerran sinisiksi 150 gr:lla indigoliuosta, jonka jälkeen ne 
taas ripustetaan huuhtom atta kuivamaan. Sitten tehdään 
uusi liemi jäljellä  olevasta 150 gr:sta indigoliuosta, ja  kuivat 
langat keitetään uudelleen siinä */■ tuntia.

Jos indigoliuoksella värjättäessä tahdotaan saada hyvin 
tummia värejä, niin on edullisempaa värjätä  langat useam
paan kertaan ja  antaa niiden kuivua välillä, kuin käyttää  
hyvin  vahvaa värivettä  ja  värjätä  langat vain kerran.

N:o 114. Tummansinistä.

O.125 kg alunaa, O.070 kg kokenillia,
O.065 ,, valkoista viinikiveä, O.150 ,, indigoliuosta.

V ärjätään  kuten N:o 112.

* N :o  115. Tummanharmaansinistä.

O.300 kg sinilastua, O.020 kg rautavihtrilliä.

K eitettyyn  sinilastuveteen (kts. siv. 12) pannaan m ärät, 
hyvin väännetyt langat kiehumaan V *  tunniksi. L an gat 
nostetaan pois kattilasta, ja  sitten kun rautavihtrilli on 
liuotettu veteen, keitetään langat siinä taasen Va tuntia 
Nostetaan pois, huuhdotaan hyvin  ja  kuivatetaan.

N:o 116. Tummaa ruiskukansinistä.

O.160 kg alunaa, O.125 kg indigoliuosta.
Värjätään kuten N:o 107
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O.300 kg lepänkuoria, O.025 kg indigoliuosta,
O.ioo ,, alunaa, 0,050 ,, krappia.

K eitettyyn  ja  siivilöityyn  lepänkuoriveteen (kts. siv. 12) 
liuotetaan aluna, ja  märät, hyvin väännetyt langat keite
tään siinä V2 tuntia.

Puhtaaseen, haaleaan veteen (ennen mainittuun m ää
rään) sekoitetaan indigoliuos hyvin, ja  sitten keitetään 
siinä lepänkuorivedestä nostetut, keltaisiksi värjätyt lan 
gat Vt tuntia. N yt nostetaan langat kattilasta, ja  veteen 
sekoitetaan hyvin ennen liuotettu krappi, jonka jälkeen 
langat pannaan uudelleen siihen kiehumaan 1/2 tunniksi. 
Otetaan kattilasta, huuhdotaan ja  kuivatetaan kuten 
tavallisesti.

N:o 118. Harmaansinistä.

O.150 kg lepänkuoria, O.015 kg indigoliuosta,
O.ioo ,, alunaa, O.025 ,, krappia.

Värjätään kuten N:o 117.

N:o 119. Harmaansinistä.

O.500 kg koiranputkia, O.040 kg indigoliuosta,
O.140 ,, alunaa, O.120 ,, krappia.

V ärjätään  kuten N:o 117.

N:o 120. Tummaa vihreänsinistä.

1.000 kg koiranputkia, O.080 kg indigoliuosta,
O.140 ,, alunaa, O.120 ,, krappia.

Värjätään kuten N:o 117.

N:o 121. Merensinistä.

1.000 kg keltaliekoja, O.300 kg sinilastua.

Nro 117. Harmaansinistä.

Kattilaan pannaan runsaasti kylmää vettä, ja  siinä saa
vat keltalieot liota 12 tuntia. Senjälkeen tulee niiden kie-
Kotivärjäyskirja. 5
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hua 5 minuuttia. Kansi suljetaan hyvin, niin että  vesi 
pysyy haaleana seuraavaan päivään, jolloin se jälleen on 
kiehautettava, ja  jätetään taas seisomaan seuraavaan p äi
vään, jolloin se kolmannen kerran kiehautetaan. N eljän
tenä päivänä siivilöidään keltalieot pois, vesi kaadetaan 
takaisin kattilaan, ja  m ärät, hyvin väänn etyt langat k eite
tään siinä 5 m inuuttia. Langat pannaan kattilaan  n iin , 
että  vesi ne hyvin peittää, ja  kansi suljetaan, jo tta  sisällys 
säilyisi haaleana seuraavaan päivään, jolloin se taas kiehau
tetaan. Täm ä toistetaan kolmena päivänä perätysten, ja  
kun vesi kolmannen kerran on jääh tyn yt, siis 8:tena päi
vänä, nostetaan langat kattilasta , väännetään hyvin ja  
pannaan keitettyyn  ja  siivilöityyn  sinilastuveteen (kts. 
siv. 12), jossa niiden tulee kiehua 1I2 tuntia. Lankojen tulee 
kuivaa, ennenkuin ne huuhdotaan.

Jos väri halutaan sinipunervaan vivah tavaa, käytetään 
enemmän keltaliekoa ja  vähemmän sinilastua.

N:o 122. Tummansinistä.

1.000 kg keltaliekoa, O.500 kg sinilastua.
V ärjätään kuten N:o 121.

N:o 123. Tummansinistä.

3.000 kg keltaliekoa, O.500 kg sinilastua.
V ärjätään kuten N:o 121.

N:o 124. Tummansinistä.

3.000 kg keltaliekoa, O.300 kg sinilastua.
Värjätään kuten N:o 121.

N:o 125. Sinistä  (väliväri).

O.125 kg alunaa, O.050 kg kokenillia,
O.125 ,, valkoista viinikiveä, O.055 ,, indigoliuosta.

Värjätään kuten N:o 112.



67

Sinipunertavia värejä.

Sinipunertaviin väreihin käytetään sinisiä pohjavärejä.
Värjätessä sinipunertavaksi, voidaan käyttää  sekä krap

pia että  kokenillia. Kokenilli tekee värin kauniimmaksi 
ja  sinisensinipunertavämmäksi.

N:o 126. Tummanpunaisensinipunertavaa 
(Bordeaux).

O.125 kg alunaa, O.032 kg indigoliuosta,
O.062 ,, punaista viinikiveä, O.130 ,, kokenillia.

Langat puretetaan keittäm ällä niitä V2 tuntia aluna- ja 
viinikiviliuoksessa.

Puhtaaseen, haaleaan veteen sekoitetaan indigoliuos hy
vin, jonka jälkeen puretusvedestä väännetyt langat keite
tään siinä Va tuntia ja  ripustetaan kuivamaan. Täm ä vesi 
kaadetaan pois, ja  kokenillista valm istetaan uusi liemi 
(kts. siv. 12), joka saa kiehua 15 minuuttia, jonka jälkeen 
sinisiksi vä rjä ty t, kuivat langat pannaan siihen kiehumaan 
tunniksi. N ostetaan' kattilasta, huuhdotaan ja  kuivatetaan 
kuten tavallisesti.

N:o 127. Punaisensinipunertavaa.
O.160 kg alunaa, O.020 kg indigoliuosta,
O.062 ,, valkoista viinikiveä, O.145 ,, kokenillia.

V ärjätään  kuten N:o 126.

N:o 128. Sinisensini punertavaa.
O.ioo kg alunaa, O.030 kg indigoliuosta,
O.040 ,, valkoista viinikiveä, O.030 ,, kokenillia.

V ärjätään  kuten N:o 126.

N:o 129. Punaisenpunasinertävää.
O.ioo kg alunaa, O.oio kg indigoliuosta,
O.040 ,, valkoista  viinikiveä, O.040 ,, kokenillia.

V ärjätään kuten N:o 126.
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O.186 kg alunaa, 0,030 kg indigoliuosta,
O.065 ,, valkoista viinikiveä, O.020 ,, kokenillia.

V ärjätään  kuten N:o 126.

N:o 131. Punaisenpunasinertävää.

O.186 kg alunaa, O.040 kg krappia,
O.065 ,, valkoista  viinikiveä, O.040 ,, kokenillia.
O.oio ,, indigoliuosta,

V ärjätään  kuten N:o 126. Krappi ja  kokenilli pannaan 
y h fa ik a a  kattilaan.

N:o 132. Sinisensinipunertavaa (luumunväristä).

O.186 kg alunaa, O.030 kg krappia,
O.065 ,, valkoista viinikiveä, O.030 ,, kokenillia.
O.030 ,, indigoliuosta,

V ärjätä ä n  kuten Nro 131.

N:o 133. Harmaansinisenpunasinertävää.

O.185 kg alunaa, O.030 kg krappia,
O.065 ,, valkoista viinikiveä, O.oio ,, kokenillia.
O.005 ,, indigoliuosta,

V ärjätään  kuten N:o 131.

N:o 130. Sinisenharmaanpunasinertävää.

Vihreitä värejä.

Jotta saataisiin kauniita vihreitä värejä, ovat langat 
melkein aina ensin vä rjä ttä v ät sinisiksi indigoliuoksessa 
(kts. siv. 26) ja  sen jälkeen keitettävät keltaisessa väri- 
vedessä. K u ta  tummempi sininen pohjaväri on, sitä tum 
memman vihreitä tu levat langat. Kun langat ovat vä r
jä ty t vihreiksi, vo ivat ne saada eri vivahduksia, jos 
keltaiseen väriveteen liuennetaan krappia ja  rautavihtrilliä, 
kumpikin erikseen tahi molemmat yhdessä. K rapista tulee
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väri ruskeanvihreäksi, rautavihtrillistä mustanvihreäksi. 
10 gr rautavihtrilliä 1 lankakiloa kohti antaa langoille jo 
tummemman sekä harmaamman vivahduksen.

Sinivärjäystä varten punnitaan indigoliuos varovaisesti 
veteen kastetussa lasissa, jo tta  väri ei tarttuisi reunoihin. 
K a ttila  täytetään kylm ällä vedellä, johon liuoksen anne
taan hitaasti valua. Kun vesi on tullut haaleaksi, ja  seos 
on hyvin häm m ennetty, pannaan puretusliuoksesta otetut, 
hyvin väänn etyt langat siihen hitaasti kiehumaan V2 tun
niksi, jona aikana niitä lakkaam atta käännellään. Vesi ei 
saa olla kuumaa, kun langat pannaan siihen, sillä silloin ne 
helposti tu levat täplikkäiksi.

Lankojen ei tarvitse (vihreiksi värjättäessä) kuivua, vaan 
pannaan heti sinivärjäyksen jälkeen kosteina kiehumaan 
keltaiseen väriveteen, jonka tulee olla verrattain lämmintä, 
kun langat siihen pannaan. M itä kauemmin langat kiehu
va t tässä vedessä, sitä keltaisemmiksi ne tulevat. J os tah
dotaan saada oikein kirkas vihreä väri, on lankojen annet
tava kiehua ainoastaan 10 m inuuttia, ja  sen jälkeen ovat 
ne jä te ttä v ä t väriveteen joksikin aikaa, 10 ä 12 tunniksi.

Sam assa vedessä voidaan saada aivan vaaleita, vihreitä 
värejä keittäm ällä siinä vaaleansinisiä lankoja.

Useimmissa seuraavassa m ainituista ohjeista on myös 
kurkkum a, m utta koska täm ä väriaine ei täysin kestä vo i
m akasta auringonvaloa, voidaan sen sijasta käyttää  suu
rempia määriä ohjeissa m ainittuja kotimaisia kasveja. 
V ärit tulevat siitä vain jonkunverran himmeämmiksi.

Nro 134. Himmeänvihreätä.

O.ioo kg omenapuunkuoria, 0 .120 kg kuparivihtrilliä.

Omenapuunkuoret keitetään ja  vesi siivilöidään (kts. 
siv. 12). Veteen liuennetaan kuparivihtrilli, jonka jälkeen 
kosteat, hyvin väännetyt langat keitetään siinä V2 tuntia. 
Langat otetaan vedestä, huuhdotaan ja  pannaan kuivu
maan (kts. siv. 13).
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N:o 135. Himmeänvihreätä.

O.125 kg alunaa,
O.002 ,, indigoliuosta,

O.200 kg koivunlehtiä, 
O.005 ,, rautavihtrilliä.

Langat puretetaan keittäm ällä alunaliuoksessa V *  tuntia.
Langat värjätään sen jälkeen sinisiksi indigoliuoksessa 

ohjeen mukaan (kts. siv. 69).
Näin sin ivärjätyt langat keitetään n yt V2 tuntia aikai

semmin keitetyssä ja  siivilöidyssä koivunlehtivedessä (kts. 
siv. 12), minkä jälkeen ne otetaan vedestä, johon rauta
vihtrilli liuennetaan. Langat pannaan uudelleen kiehu
maan siihen XU tunniksi. Langat otetaan vedestä, huuhdo
taan ja  pannaan kuivum aan (kts. siv. 13).

O.022 ,, indigoliuosta,

Langat saavat kiehua alunaliuoksessa V2 tuntia. V ärjä
tään sinisiksi indigoliuoksessa ohjeen mukaan (kts. siv. 69) 
sekä keitetään sen jälkeen koivunlehtivedessä 1 tunnin.

N:o 136. Sinisenvihreätä (väliväri).

O.160 k g  alunaa, 4.000 kg koivunlehtiä.

N:o 137. Vaaleankeltaisenvihreätä.

O.160 kg alunaa,
O.003 ,, indigoliuosta, 

V ärjätään  kuin N:o 136.

I.500 kg koivunlehtiä.

N:o 138. Sammalvihreätä.

O.160 kg alunaa,
O.oio ,, indigoliuosta, 

V ärjätään  kuin N:o 135.

2.000 kg koivunlehtiä,
0.00001 kg rautavihtrilliä.

N:o 139. Ruohonvihreätä.

O.125 kg alunaa, 2.000 kg koivunlehtiä,
O.004 ,, indigoliuosta, O.oio ,, rautavihtrilliä.

Värjätään kuin N:o 135.



N:o 140. Himmeää sinisen vihreätä.

2.000 kg suopursua, 
O.125 ,, alunaa, 

Värjätään kuin N:o 110.

O.005 kg indigoliuosta, 
O.005 ,, rautavihtrilliä.

* N:o 141. Tummaa ruohonvihreätä.

0.160 kg alunaa,
O.030 ,, indigoliuosta,

O.065 kg kurkkum ätä,
4.000 ,, kanervia.

L angat puretetaan keittäm ällä V2 tuntia. Värjätään sen 
jälkeen sinisiksi indigoliuoksessa ohjeen mukaan (kts. 
siv. 69).

Aikaisem m in keitettyyn  ja  siivilöityyn  kanervaveteen 
(kts. siv. 12) pannaan kurkkum a kiehahtamaan. Kun 
täm ä vesi on jääh d ytetty  lisääm ällä niin paljon kylmää 
vettä , että  ohjeessa m ainittu vesimäärä on saatu, pannaan 
sin ivärjätyt langat siihen kiehumaan 1 tunniksi. Otetaan 
vedestä, huuhdotaan ja  pannaan kuivumaan (kts. siv. 13)

Puretetaan kuten tavallisesti ja  sinivärjätään (kts. 
siv. 69).

Jos langat ovat v ä rjä ty t ohjeen N:o 141 mukaan, ja  kel
tainen kanervavesi on vielä jälellä, voidaan n yt sin ivärjätyt 
langat keittää  tässä vedessä 1 tunnin; silloin saadaan vaa
leampi vihreä väri. Huuhdotaan ja  pannaan kuivumaan 
kuten tavallisesti.

N:o 142. Ruohonvihreätä.

O.125 kg alunaa, O.005 kg indigoliuosta.

* N:o 143. Ruohonvihreätä.

O.160 kg alunaa,
O.016 ,, indigoliuosta,

Värjätään kuin N:o 141.

O.400 kg keltapuuta, 
O.032 ,, kurkkumätä.



72

0. i6o kg alunaa,
O.070 ,, indigoliuosta, 

V ärjätään  kuin N:o 148

N:o 144. Sinisenvihreätä.

8.000 kg kanervia.

* N :o  145.

0.160 kg alunaa,
indigoliuosta, 
keltapuuta,

O.050
O.600

T  ummanvihreätä.

O.200 kg kurkkum ätä, 
O.250 ,, krappia,
O.oio ,, rautavihtrilliä.

L angat puretetaan ensin keittäm ällä alunaliuoksessa 1/§ 
tuntia. Langat värjätään sitten indigoliuoksessa sinisiksi 
ohjeen mukaan (kts. siv. 69).

K eitettyy n  keltapuuveteen (kts. siv. 12) pannaan kurk
kuma, ja  annetaan veden kiehahtaa. Kun vesi on jäähdy
te tty  lisääm ällä kylm ää vettä , pannaan sin ivärjätyt langat 
kiehumaan siihen V *  tunniksi, minkä jälkeen ne otetaan 
vedestä, ja  siihen lisätään aikaisemmin liuennettu krappi, 
hämmennetään hyvin, ja  langat pannaan uudelleen kiehu
maan siihen V 2 tunniksi. Jos väri tahdotaan saada vielä 
tummemmaksi, otetaan langat vielä kerran vedestä, siihen 
liuennetaan rautavihtrilli, minkä jälkeen langat vielä saa
vat kiehua 1U tahi 1U tuntia, riippuen siitä, miten tum 
maksi väri tahdotaan.

N:o 146. Sammalvihreätä.

O.160 kg alunaa, O.050 kg krappia,
O.020 ,, indigoliuosta, O.oio ,, rautavihtrilliä.
3.000 ,, suopursuja,

V ärjätään  kuin N:o 145.

N:o 147. Himmeää harmaanvihreätä.

O.125 kg alunaa, O.070 kg krappia,
O.040 ,, indigoliuosta, 5 .000 ,, suopursuja.

I
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Langat puretetaan kuten tavallisesti alunaliuoksessa. 
Sitten langat värjätään indigoliuoksessa sinisiksi (kts. 
siv. 69).

Suopursut keitetään ja  vesi siivilöidään (kts. siv. 12). 
Tähän pannaan sinisiksi vä rjä ty t langat kiehumaan Va tun
niksi, minkä jälkeen ne otetaan vedestä, siihen sekoitetaan 
liuennettu krappi, ja  langat saavat taas kiehua V a  tuntia. 
Otetaan vedestä, huuhdotaan ja  pannaan kuivumaan 
(kts. siv. 13).

O.005 ,, indigoliuosta,

Langat puretetaan keittäm ällä alunaliuoksessa V2 tuntia. 
Sitten  ne värjätään sinisiksi indigoliuoksessa (kts. siv. 69 ). 
Heti tämän jälkeen pannaan langat keitettyyn  ja  siivilöi
tyyn  suopursuveteen (kts. siv. 12) ja  saavat kiehua vielä 
Va tuntia.

J os väri tahdotaan saada ruohon- tahi keltaisenvihreäm- 
mäksi, annetaan lankojen, kun ne ovat kiehuneet edellä- 
määrätyn ajan, olla kuumassa kasvivedessä 12 tuntia. 
Huuhdotaan ja  pannaan kuivum aan kuten tavallisesti.

N:o 148. Vaaleanvihreätä.

O.125 kg alunaa, O.500 kg suopursuja.

N:o 149. Sinisenuihreätä.

O.160 kg alunaa,
O.045 ,, indigoliuosta, 

V ärjätään  kuin N:o 135.

O.oio kg rautavihtrilliä,
3.000 ,, koivunlehtiä.

N:o 150. Sinisenvihreätä.

0.160 kg alunaa,
O.020 ,, indigoliuosta,

Värjätään kuin N:o 148.

I.500 kg kanervia.
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* N:o 151. Sinisenvihreätä.

0.160 kg alunaa, O.ioo kg kurkkum ätä,
O.ioo ,, indigoliuosta, O.oio ,, rautavihtrilliä.
2.500 ,, suopursuja,

Langat puretetaan keittäm ällä V* tuntia alunaliuoksessa. 
Sitten  ne värjätään indigoliuoksessa sinisiksi ohjeen mu

kaan (kts. siv. 69). K eitettyyn  ja siivilöityyn  suopursu- 
veteen (kts. siv. 12) pannaan kurkkum a, veden annetaan 
kiehahtaa, minkä jälkeen vesi jäähdytetään kylm ällä ve
dellä, ja  sinisiksi vä rjä ty t langat saavat kiehua siinä 112 
tuntia; sitten langat otetaan vedestä, ja  rautavihtrilli liuen
netaan siihen. Langat pannaan tähän veteen uudelleen 
kiehumaan 1U tunniksi. Huuhdotaan ja  kuivatetaan kuten 
tavallisesti.

N:o 152. Sinisenvihreätä.

0.160 kg alunaa, 4.000 kg lepänlehtiä.
O.070 ,, indigoliuosta,

V ärjätään  kuin N:o 136.

N:o 153. Tummanvihreätä.

0.160 kg alunaa, 9.000 kanervia,
O.080 ,, indigoliuosta, O.030 ,, rautavihtrilliä.

V ärjätään  kuin N:o 135, kuitenkin sillä eroituksella, että 
kun langat ovat kiehuneet kanervavedessä m äärätyn ajan, 
annetaan niiden jäädä kuumaan veteen 12 tunniksi, ennen
kuin rautavihtrilli siihen lisätään.

* N:o 154. Tummanvihreätä.

O.160 kg alunaa, 6.000 kg koivunlehtiä,
0 .120 ,, indigoliuosta, O.300 ,, kurkkumätä.

Värjätään kuin N:o 141.
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O.160 kg alunaa, 5.000 kg tuomenkuoria.
O.125 ,, indigoliuosta,

V ärjätään  kuin N:o 148.

* N:o 156. Tummaa oliivinvihreätä.

O.160 kg alunaa, O.250 kg krappia,
O.080 ,, indigoliuosta, O.040 ,, rautavihtrilliä,
O.380 ,, kurkkum ätä, 3 .000 ,, lepänkuoria.

V ärjätään  kuin N:o 145.

N:o 157. Tummaa ruskeanvihreätä.

0 .160 kg alunaa, O.500 kg krappia,
O.080 ,, indigoliuosta, 6.000 ,, paatsamankuoria.

V ärjätään  kuin N:o 147.
Huom.! Jos krappia ei käytetä ja  lankojen annetaan olla 

12 tuntia kuumassa paatsamankuorivedessä, saadaan kau
nis, tumma, oliivinvihreä väri.

N:o 158. Harmaanvihreätä (väliväri).

O.016 kg kromihappoista kalia, O.350 kg keltapuuta,
O.016 ,, valkoista viinikiveä, O.120 ,, sinilastua.

Langat puretetaan keittäm ällä kromihappo- ja  viin ikivi
liuoksessa lVa tuntia.

Kun molemmat kasviaineet (keltapuu ja  sinilastu) ovat 
kiehuneet m äärätyn ajan kumpikin erikseen (kts. siv. 12), 
kaadetaan toinen seos toiseen ja  kiehautetaan, niin että ne 
hyvin sekoittuvat. Vesi jäähdytetään sitten kylm ällä ve
dellä, minkä jälkeen puretusvedestä otetut, hyvin väänne
ty t langat pannaan siihen kiehumaan 1 tunniksi. Otetaan 
vedestä, huuhdotaan erittäin hyvin ja  pannaan kuivumaan.

Jos käytetään  enemmän keltapuuta, niin tulee väri kel- 
taisenvihreäksi, kun taas suurempi määrä sinilastua tekee

N:o 155. Sinisenvihreätä.
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värin tummemmaksi ja  mustanvihreämmäksi. Tämän ja  
seuraavassa mainitun ohjeen mukaan, missä keltaisia kasvi- 
värejä ja  sinilastua on yhdessä, saadaan kauniita jälki- 
värejä, jos jälelle jääneessä värivedessä keittää kromi- 
happo- ja  viinikiviliuoksessa puretettuja lankoja. Jälk i
mäiset vivahdukset tu levat yhä keltaisemmiksi, koska sini- 
lastu jo  toisen keittämisen jälkeen melkein kokonaan on 
hävinnyt vedestä.

N:o 159. Harmaanvihreätä (väliväri);

0.160 kg kromihappoista kalia, 0.500 kg kanervia,
O.160 ,, valkoista viinikiveä, O.020 ,, sinilastua. 

Värjätään kuin N:o 158.

N:o 160. Tummaa harmaanvihreätä.

O.016 kg. kromihappoista kalia, I.200 kg kanervia,
O.016 ,, valkoista viinikiveä, O.050 ,, sinilastua. 

V ärjätään  kuin N:o 158.

N:o 161. Mustanvihreätä.

O.016 kg kromihappoista kalia, 0 .130 kg sinilastua,
O.016 ,, valkoista viinikiveä, 3 .000 ,, kanervia. 

V ärjätään  kuin N:o 158.

N:o 162. Mustanvihreätä.

O.016 kg kromihappoista kalia, 0.120 kg sinilastua,
O.016 ,, valkoista viinikiveä, 2.400 „  suopursuja. 

V ärjätään kuin N:o 158.

N:o 163. Vihreätä.

O.125 kg alunaa, l.ooo kg suopursuja.
O.004 „  indigoliuosta,

Värjätään kuin Nro 148.
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0.125 kg alunaa,
O.008 ,, indigoliuosta, 

V ärjätään  kuin N:o 136.

2.500 kg koivunlehtiä.

Nro 164. Vihreätä.

O.125 kg alunaa,
O.007 ,, indigoliuosta, 

V ärjätään kuin Nro 136.

Nro 165. Vihreätä.

2.000 kg koivunlehtiä.

Nro 166. Vihreätä.

0.160 kg alunaa, O.020 kg kuparivihtrilliä,
O.040 ,, indigoliuosta, 4.000 ,, koivunlehtiä.
O.ioo ,, keltapuunestettä,

Langat puretetaan alunassa 1I* tuntia. Sitten pannaan 
puhdasta vettä  kattilaan, indigoliuos hämmennetään siihen 
hyvin, ja  puretetut langat keitetään tässä vedessä 1 tunnin 
ajan.

Aikaisemmin keitettyyn  koivunlehtiveteen liuennetaan 
keltapuuneste erittäin hyvin, ja, kun täm ä on tehty, pan
naan sinisiksi v ä rjä ty t langat tähän keltaiseen veteen kie
humaan 1 tunniksi sekä saavat sen jälkeen olla tässä ve
dessä 12 tuntia, minkä jälkeen ne otetaan pois. Samaan 
veteen liuennetaan nyt kuparivihtrilli, ja  langat pannaan 
veteen uudelleen kiehumaan 1 tunniksi.

Huuhdotaan ja  kuivatetaan kuten tavallisesti.

Nro 167. Vihreätä.

0.160 kg alunaa, 6.000 kg koivunlehtiä,
O.040 ,, valkoista viinikiveä, O.140 ,, keltapuunestettä,
O.052 ,, indigoliuosta, O.040 ,, kuparivihtrilliä.

V ärjätään  kuin Nro 166.



78

O.160 kg alunaa, 6.000 kg kanervia.
O.oio ,, indigoliuosta,

V ärjätään  kuin N:o 148.

N:o 169. Vihreätä.
0.160 kg alunaa, 4.000 kg kanervia.
O.oio ,, indigoliuosta,

Langat puretetaan alunavedessä Va tuntia. V ärjätään 
sinisiksi, kuten tavallisesti, keittäm ällä indigoliuoksessa 1 
tunnin.

K eitetty yn  ja  siivilöityyn  kanervaveteen pannaan kos
teat, sinisiksi v ä rjä ty t langat kiehumaan 1 tunniksi, minkä 
jälkeen ne saavat olla tässä vedessä 12 tuntia. E lleivät ne 
täm än ajan kuluttua vielä ole saaneet toivottua keltaisen- 
vihreätä väriä, nostetaan kepit lankoineen vedestä ja  kei
tetään kuten tavallisesti vielä 1 tunnin sekä annetaan vielä 
olla vedessä 12 tuntia.

O tetaan vedestä, huuhdotaan ja  pannaan kuivumaan.

N:o 170. Vihreätä.

0.160 kg alunaa, 3.000 kg kanervia.
O.016 ,, indigoliuosta.

V ärjätään  kuin N:o 148.

N:o 171. Vihreätä.

O.160 kg alunaa, O.ioo kg keltapuunestettä,
O.004 ,, indigoliuosta, l.ooo ,, kanervia.

Langat puretetaan alunavedessä V* tuntia. K eitettyyn  
ja siivilöityyn  kanerva- ja  keltapuunesteeseen hämmenne 
tään indigoliuos, ja  puretetut langat keitetään siinä 1 tunnin.

N:o 172. Vihreätä.

N:o 168. Vihreätä.

O.125 kg alunaa, O.oio kg rautavihtrilliä,
O.005 ,, indigoliuosta, 3.000 ,, koivunlehtiä.

V ärjätään kuin N:o 135.
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N:o 173. 

O.125 kg kuparivihtrilliä.

Vihreätä.

K attilaan , jossa on vettä, liuennetaan vihtrilli, ja  kos
teat, purettam attom at langat keitetään siinä 1 tunnin. 
Huuhdotaan ja  pannaan kuivumaan.

N:o 174.

I.500 kg koivunlehtiä,
O.125 ,, alunaa,

V ärjätään  kuin N:o 136.

Vihreätä.

O.007 kg indigoliuosta.

N:o 175. Vihreätä.

O.008 kg indigoliuosta.I.500 kg koivunlehtiä, 
V ärjätä ä n  kuin N:o 212.

N:o 176. Vihreätä.

O.007 kg indigoliuosta.

Kun langat ovat v ä rjä ty t ohjeen N:o 175 mukaan, pan
naan indigoliuos veteen, hämmennetään hyvin, ja  kosteat, 
hyvin väännetyt langat saavat kiehua siinä 1 tunnin.

N:o 177. Vihreätä.

6.000 kg kanervia, O.020 kg indigoliuosta.
0.160 ,, alunaa,

V ärjätään  kuin N:o 148.

N:o 178. Vihreätä.

O.014 kg indigoliuosta, 
O.oio’ ,, krappia.

6.000 kg kanervia,
0.160 ,, alunaa,

V ärjätään  kuin N:o 147.

Huom.! Jos väri tulee liian vaaleaksi, pannaan veteen 
15 gr rautavihtrilliä.
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5.ooo kg koivunlehtiä, O.025 kg indigoliuosta,
O.800 ,, alunaa, O.060 ,, krappia.

V ärjätään kuin N:o 147.

Jos langat, näitä värejä värjättäessä, tulevat täplikkäiksi, 
puretetaan ne vedessä, johon pannaan 16 gr valkoista viini- 
kiveä, 80 gr kromihappoa ja  saadaan silloin Nioissa 229 tai

N:o 179. Vihreätä.

248 m ainitut värit.

N:o 180 a).

8.000 kg kanervia,
0.160 ,, alunaa,

V ärjätään  kuin N:o 141.

N:o 180 b).

0.160 kg alunaa,
O.016 ,, indigoliuosta, 

V ärjätään  kuin N:o 141.

N:o 181.

3.000 kg koivunlehtiä,
O.125 ,, alunaa,

V ärjätään kuin N:o 135.

N:o 182.

3.000 kg koivunlehtiä,
O.125 ,, alunaa,

V ärjätään  kuin N:o 136.

N:o 183.

8.000 kg koivunlehtiä,
O.125 ,, alunaa,
0.160 ,, indigoliuosta, 

V ärjätään  kuin N:o 166.

Vihreätä.

O.700 kg indigoliuosta, 
O.500 ,, keltapuunestettä.

Vihreätä.

O.080 kg keltapuunestettä,
6.000 ,,* kanervia.

Vihreätä.

O.030 kg indigoliuosta, 
O.oio ,, rautavihtrilliä.

Vihreätä.

O.040 kg indigoliuosta.

Vihreätä.

O.035 kg kuparivihtrilliä, 
O.300 ,, keltapuunestettä.



6.000 kg koivunlehtiä,
O.300 ,, keltapuunestettä, 
O.125 ,, alunaa,

V ärjätään kuin N:o 166.

N:o 185.

4.000 kg koivunlehtiä,
O.160 ,, alunaa,

V ärjätään kuin N:o 136.

N:o 186.

3.000 kg koivunlehtiä,
0.160 ,, alunaa,

V ärjätään  kuin N:o 135.

N:o 187.

3.000 kg koivunlehtiä,
0.160 ,, alunaa,

V ärjätään  kuin N:o 136.

N:o 188.

8.000 kg suopursuja,
0.160 ,, alunaa,
O.055 ,, indigoliuosta,

V ärjätään  kuin N:o 166.

N:o 189.

3.000 kg suopursuja,
O.160 ,, alunaa,
O.090 ,, indigoliuosta,

V ärjätään  kuin N:o 166. 

Kotivärjäyskirja .

N:o 184. Vihreätä.

0.100 kg indigoliuosta, 
O.015 ,, kuparivihtrilliä.

Vihreätä.

O.060 kg indigoliuosta.

Vihreätä.

O.050 kg indigoliuosta, 
O.oio ,, kuparivihtrilliä.

Vihreätä.

O.035 kg indigoliuosta.

Vihreätä.

O.060 kg keltapuunestettä, 
O.020 ,, kuparivihtrilliä.

Vihreätä.

0.210 kg keltapuunestettä, 
O.060 ,, kuparivihtrilliä.

6
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5.000 kg lepänkuoria, O.125 kg indigoliuosta,
O.160,, alunaa, O.250 ,, keltapuunestettä.

V ärjätään  kuin N:o 141.

N:o 191. Vihreätä.

8.000 kg suopursuja, 0.110 kg indigoliuosta,
O.160 ,, alunaa, O.300 ,, keltapuunestettä.

V ärjätään  kuin N:o 141.

N:o 192. Vihreätä.

6.000 kg variksenmarjanvarsia, O.060 kg keltapuunestettä,
0.160 ,, alunaa, O.015 ,, rautavihtrilliä.
O.095 ,, indigoliuosta,

V ärjätään  kuin N:o 151.

N:o 193. Vihreätä.

2.500 kg koivunlehtiä, O.070 kg indigoliuosta.
0.160 ,, alunaa,

Langat puretetaan keittäm ällä alunaliuoksessa Va tuntia. 
Aikaisemmin keitettyyn  kasviveteen pannaan puretetut 
langat hiljalleen kiehumaan 1 tunniksi, minkä jälkeen lan
gat otetaan vedestä, ja  indigoliuos hämmennetään hyvin 
kasviveteen. Kun vesi on jääh d ytetty  lisääm ällä kylm ää 
vettä , pannaan keltaisiksi v ä rjä ty t langat veteen uudelleen 
kiehumaan 1 tunniksi.

Jos villalangat ovat karkeita, niin että  väri ei helposti 
niihin im eydy, saavat ne olla kattilassa tässä vedessä 12 
tuntia.

Otetaan pois, huuhdotaan ja  pannaan kuivumaan.

N:o 194 a). Vihreätä.

4.000 kg koivunlehtiä, O.090 kg indigoliuosta.
0.160 ,, alunaa,

V ärjätään  kuin N:o 193.

N:o 190. Vihreätä.
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N:o 194 b). Vihreätä.

5.ooo kg koivunlehtiä, 
O.160 ,, alunaa,

V ärjätään  kuin N:o 193.

0.120 kg indigoliuosta.

7.000 kg koivunlehtiä,
0.160 ,, alunaa,

V ärjätään  kuin N:o 193.

N:o 195. Vihreätä.

0.160 kg indigoliuosta.

7.ooo kg koiranputkia,
0.160 ,, alunaa,

V ärjätään  kuin N:o 193.

N:o 196. Vihreätä.

O.085 kg indigoliuosta.

N:o 197. Vihreätä.

O.070 kg indigoliuosta.5.ooo kg lepänlehtiä,
O.160 ,, alunaa,

Värjätään kuin N:o 193.

N:o 198. Vihreätä.

4.ooo kg omenapuunkuoria, O.060 kg indigoliuosta.
0.160 ,, alunaa,

V ärjätään  kuin N:o 193.

N äistä 7 edelläm ainitusta ohjeesta voidaan aivan hyvin 
jättää  pois alunalla purettaminen, ellei värin tarvitse olla 
täydelleen kirkkaan. Se on kuitenkin yhtä  kestävä.

N:o 199. Vihreänsinistä.

O.200 kg kuparivihtrilliä.

Kuparivihtrilli liuennet aan ohjeen N:o 194 jälkiveteen
ja purettamattomat langat saavat kiehua siinä V2 tuntia,
sekä sen jälkeen olla samassa vedessä vielä 12 tuntia. Jos
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väri tahdotaan saada tummemmaksi, liuennetaan veteen 
75 gr krappia, ja  langat pannaan veteen uudelleen kiehu
maan 1/a tunniksi.

Aina, kun tummia, vihreitä värejä värjätään, jää veteen 
hyvin paljon väriainetta, mikä ei im eydy lankoihin. Jos 
tähän jälkiveteen pannaan indigoliuosta, ja  purettam atto- 
mat langat saavat kiehua siinä 1/2 tuntia sekä sen jälkeen 
olla vedessä m uutam ia tunteja, saadaan kauniita, vihreitä 
värejä. Värin sy vy ys riippuu siitä, paljonko indigoliuosta 
siihen käytetään.

Jos langat vihreiksi värjätessä tulevat täplikkäiksi, niin 
voidaan ne purettaa kromihappovedessä ja  sen jälkeen 
keittää uudelleen samassa vedessä, johon pannaan indigo
liuosta.

N:o 200. Vihreätä.

6.000 kg kanervia, O.220 kg keltapuunestettä,
O.160 ,, alunaa, 0 .100 ,, krappia.
O.080 ,, indigoliuosta,

Langat puretetaan alunavedessä 1/2 tuntia. Sen jälkeen 
värjätään ne sinisiksi keittäm ällä indigovedessä 1 tunnin.

K eitettyyn  ja  siivilö ityyn  kanervaveteen liuennetaan 
keltapuuneste, ja  kun vesi on haaleata, pannaan sinisiksi 
v ä r jä ty t langat kiehumaan tähän veteen 1/2 tunniksi, sekä 
saavat ne sen jälkeen olla vedessä 12 tuntia. Langat noste
taan vedestä, samaan veteen hämmennetään hyvin liuen- 
n ettu krappi, ja  langat pannaan siihen taas kiehumaan 
1 tunniksi.

Otetaan vedestä, huuhdotaan ja  pannaan kuivumaan.

N:o 201. Vihreätä.

3.000 kg lepänkuoria, O.380 kg keltapuunestettä,
O.160 ,, alunaa, O.250 ,, krappia.
O.080 ,, indigoliuosta,

V ärjätään  kuin Nro 200.
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Huom.! N:o 156, 40 gr rautavihtrilliä, kaikki muut mää
rät samoja.

N:o 202. Vihreätä.

8.000 kg lepänkuoria,
O.160 ,, alunaa,
O .n o  ,, indigoliuosta,

V ärjätään  kuin N:o 200.

N:o 203.

8.000 kg suopursuja,
O.160 ,, alunaa,
0.140 ,, indigoliuosta,

V ärjätään kuin N:o 190 kuitenkin sillä eroituksella, että 
kun langat ovat olleet krappivedessä 1 tunnin, otetaan ne 
vedestä ja  siihen liuennetaan rautavihtrilli; langat pannaan 
tähän veteen taas kiehumaan Va tunniksi tahi pitemmäksi- 
kin ajaksi, jos langat tahdotaan värjätä  tummemmiksi.

O.200 kg keltapuunestettä, 
O.500 ,, krappia.

Vihreätä.

O.300 kg keltapuunestettä, 
O.500 ,, krappia,
O.040 ,, rautavihtrilliä.

N:o 204. Vihreätä.

8.000 kg kanervia, O .n o  kg indigoliuosta,
0 .160 ,, alunaa, O.500 ,, krappia.

V ärjätään  kuten N:o 200.

N:o 205. Vihreätä.

4.000 kg koivunlehtiä, O.oio kg indigoliuosta,
O.125 ,, alunaa, O.050 ,, krappia.

Värjätään kuten N:o 147.

N:o 206. Vihreätä.

3.000 kg koivunlehtiä, O.023 kg indigoliuosta,
O.160 ,, alunaa, O.080 ,, krappia.

V ärjätään  kuten N:o 147.
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5.000 kg koivunlehtiä,
O.160 ,, alunaa,

V ärjätään  kuten N o  147.

N:o 208.

4.000 kg koivunlehtiä,
O.160 „  alunaa,
O.015 ,, indigoliuosta,

V ärjätään  kuten N:o 203.

N:o 209.

2.000 kg koivunlehtiä,
O.160 „  alunaa,

V ärjätään  kuten N:o 117.

N:o 210.

1.000 kg koivunlehtiä,
O.160 ,, alunaa,

V ärjätään kuten N:o 117.

N:o 211.

4.000 kg koiranputkia,
0.160 ,, alunaa,

Värjätään kuten N:o 117.

N:o 212.

2.000 kg suopursuja,

N:o 207. Vihreätä.

O.016 kg indigoliuosta, 
O.060 ,, krappia.

Vihreätä.

O.150 kg krappia,
O.012 ,, rautavihtrilliä.

Vihreätä.

O.026 kg indigoliuosta, 
O.070 ,, krappia.

Vihreätä.

O.030 kg indigoliuosta, 
O.070 ,, krappia.

Vihreätä.

O.050 kg indigoliuosta, 
O.ioo „ krappia.

Vihreätä.

O.015 kg indigoliuosta.

K attila  täytetään  kylm ällä vedellä, johon sekoitetaan 
indigoliuos, ja  kun vesi on haaleaa, pannaan märät, hyvin 
vään n etyt langat kiehumaan V *  tunniksi.

Langat otetaan kattilasta, vesi kaadetaan pois, ja  samaan 
kattilaan pannaan ennen keitetty  suopursuvesi. Tähän



87

lämpimään veteen pannaan n yt sinisiksi värjätyt langat 
kiehumaan V* tunniksi tai, jos väri halutaan vihreäm 
pää, pitem m äksi ajaksi.

Jos lankoja keitetään lyhyem m än ajan, saavat ne luon
nollisesti sinisemmän värin.

Nostetaan kattilasta, huuhdotaan ja  kuivatetaan.

N:o 213. Vihreätä.

3 .000 kg suopursuja, O.020 kg indigoliuosta.
V ärjätään  kuten N:o 212.

Huom.! N:o 146, jossa on k ä y te tty  krappia ja  rauta- 
vihtrilliä.

N:o 214. Vihreätä.

3.000 kg suopursuja, O.015 kg indigoliuosta.
V ärjätään  kuten N:o 212.

N:o 215. Vihreätä.

2.000 kg koivunlehtiä, O.oio kg indigoliuosta.

V ärjätään kuten N:o 212, m utta keitetään 1U tuntia, jotta  
väri tulisi eloisampaa. J os veteen liuotetaan kuparivihtrilliä, 
niin tulee väri myös eloisammaksi. J os värit halutaan kirk
kaita, niin saadaan ne helpoimmin sellaisiksi valm istam alla 
hyvin vah voja  värivesiä, joissa lankoja ei keitetä, vaan 
pidetään vesi kiehumapisteessä, ja  liikutellaan lankoja 
tällaisessa värivedessä 1/a tunnin ajan. J otta ei väriaine sit
ten menisi hukkaan, voidaan sam aa ve ttä  käyttää  jälki- 
väreihin tummempia ja  himmeämpiä värejä haluttaessa.

N:o 216. Vihreätä.

6.000 kg suopursuja, O.030 kg indigoliuosta,
O.125 ,, alunaa, O.015 ,, rautavihtrilliä.

V ärjätään  kuten N:o 135.
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2.500 kg kanervia,
O.016 ,, kromihappoa, 

V ärjätään  kuten N:o 158.

N:o 218.

0.140 kg kanervia,
O.007 ,, kromihappoa, 

V ärjätään  kuten N:o 158.

N:o 219.

1.000 kg suopursuja,
O.016 ,, kromihappoa,

V ärjätään  kuten N:o 158.

N:o 220.

2.100 kg suopursuja,
O.016 ,, kromihappoa,

V ärjätään  kuten N:o 158.

N:o 221.

3.000 kg suopursuja,
O.016 ,, valkoista  viinikiveä, 
O.016 ,, kromihappoa, 

V ärjätään kuten N:o 158.

N:o 222.

2.100 kg suopursuja,
O.016 ,, kromihappoa,

V ärjätään kuten N:o 158.

N:o 223.

N:o 217. Vihreätä.

O.016 kg valk. viinikiveä, 
O.ioo ,, sinilastua.

Vihreätä.

O.007 kg valk. viinikiveä, 
O.013 ,, sinilastua.

Vihreätä.

O.016 kg valk. viinikiveä, 
O.020 ,, sinilastua.

Vihreätä.

O.016 kg valk. viinikiveä, 
O.035 ,, sinilastua.

Vihreätä.

O.030 kg keltapuunestettä, 
O.045 ,, sinilastua.

Vihreätä.

O.016 kg valk. viinikiveä. 
O.055 ,, sinilastua.

Vihreätä.

2,400 kg kanervia, O.016 kg valk. viinikiveä
O.016 ,, kromihappoa, O.065 ,, sinilastua.

Värjätään kuten N:o 158.
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4.000 kg suopursuja,
O.016 ,, kromihappoa,

V ärjätään  kuten N:o 158.

N:o 225.

5.000 kg suopursuja,
O.016 ,, kromihappoa,
O.016 ,, valkoista viinikiveä,

V ärjätään kuten N:o 158.

N:o 226.

3.600 kg suopursuja,
O.025 ,, kromihappoa,

V ärjätään kuten N:o 158.

N:o 227.

I.500 kg kanervia,
O.025 ,, kromihappoa,

V ärjätään  kuten N:o 158.

N:o 228.

5.000 kg suopursuja,
O.016 ,, kromihappoa,
O.016 ,, valkoista viinikiveä

V ärjätään  kuten N:o 158.

N:o 229.

3 .600 kg kanervia,
O.016 ,, kromihappoa,
Q.016 ,, valkoista viinikiveä

N:o 224. Vihreätä.

O.016 kg valk. viinikiveä, 
O.075 ,, sinilastua.

Vihreätä.

O.085 kg sinilastua,
O.065 ,, keltapuunestettä.

Vihreätä.

O.025 kg valk. viinikiveä, 
0 .105 ,, sinilastua.

Vihreätä.

O.025 kg valk. viinikiveä, 
O.200 ,, sinilastua.

Vihreätä.

O.160 kg sinilastua,
O.060 „  keltapuunestettä.

Vihreätä.

O.300 kg sinilastua,
O.050 ,, keltapuunestettä.
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Niissä ohjeissa, joissa keltapuuneste esiintyy, liuotetaan 
se kirkkaaseen kasviveteen.

Sinilastu voidaan myös keittää y h fa ik a a  kasvien kanssa, 
m utta silloin on pantava sinilastua kaksinverroin, sillä, jos 
sinilastu kiehuu kauemmin, m enettää se värivoim aansa.

Sinilastun värivoim a on myös vaihtelevainen; ellei en- 
simäisellä keittäm isellä ole saatu toivottua väriä, niin 
voidaan langat hyvin nostaa kattilasta  ja  sekoittaa liemeen 
enemmän sinilastuvettä, sekä panna langat taasen kiehu
maan niin pitkäksi aikaa, että  toivottu  väri ilmaantuu.

Samoin on kasviliemen laita: jo ll’eivät langat tulleetkaan 
niin keltaisiksi kuin toivottiin, niin keitetään ne toisessa 
vahvem m assa kasvivedessä.

O  •  5 • ••  ••  • ••
Sinisiä värejä.

N:o 230. Sinistä.

O.250 kg paatsam ankuoria, 0.1^5 kg alunaa.
O.050 ,, indigoliuosta,

K eitettyyn  ja  siivilöityyn  kuoriveteen liuotetaan aluna. 
Langat pannaan sitten siihen kiehumaan tunniksi, jonka 
jälkeen ne nostetaan kattilasta. Toiseen kattilaan liuotetaan 
indigo puhtaaseen veteen, keltaisiksi vä rjä ty t langat pan
naan tähän haaleaan, siniseen veteen kiehumaan V* tunniksi 
ja  jätetään siihen 12 tunniksi. Jos kasvit jostain syystä 
eivät olisi olleet niin voim akkaita, että  niistä olisi saatu 
toivottu, sinisenvihreä väri, niin voidaan langat keittää 
uudelleen keltaisessa vedessä niin kauan, että  toivottu väri 
ilmaantuu.
K Nostetaan kattilasta, huuhdotaan ja  kuivatetaan.tm. j

Jos langat kuivinakin n äyttä vä t liian sinisiltä, voidaan 
ne keittää uudelleen kuparivihtrillivedessä, jolloin ne m uut
tu vat vihreämmiksi.
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3.ooo kg koivunlehtiä,
O.125 ,, alunaa,

V ärjätään  kuten N:o 230.

N:o 231. Sinistä.

O.070 kg indigoliuosta.

2.000 kg koiranputkia,
O.160 ,, alunaa,

V ärjätään  kuten N:o 230.

N:o 232. Sinistä.

O.125 kg indigoliuosta.

5.ooo kg koivunlehtiä,
O.125 ,, alunaa,

V ärjätään  kuten N:o 230.

N:o 233. Sinistä.

O.155 kg indigoliuosta.

N:o 234. Sinistä.

O.500 kg koivunlehtiä,
O.ioo ,, alunaa,

V ärjätään  kuten N:o 117.

O.040 kg inidigoliuosta, 
O.ioo ,, krappia.

N:o 235. Sinistä.

O.ioo kg alunaa, O.025 kg krappia,
O.200 ,, punaista viinikiveä, O.oio /f, indigoliuosta.

Langat puretetaan aluna- ja  viinikiviliuoksessa 7 * tuntia. 
Vesi kaadetaan pois, ja  uusi vesi valm istetaan krapista. 
Siinä keitetään hiljalleen puretusvedestä hyvin väännetyt 
langat 1lt tunnin ajan. Langat nostetaan kattilasta, vesi 
haalennetaan, indigoliuos sekoitetaan n yt siihen, ja  langat 
pannaan jälleen 1/a tunniksi kiehumaan hiljaisella tulella. 
Täm än jälkeen painetaan langat hyvin väriveteen, ja  an
netaan niiden olla siinä 5 ä 6 tuntia, niin että väri hyvin 
niihin im eytyy. Nostetaan kattilasta, huuhdotaan ja kui
vataan.
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O.ioo kg alunaa, O.025 kg krappia,
O.200 „  punaista viinikiveä, 0,030 ,, indigoliuosta.

V ärjätään  kuten N:o 235.

N:o 237. Sinistä.

O.ioo kg alunaa, O.025 kg krappia,
O.200 ,, punaista viinikiveä, O.060 ,, indigoliuosta.

V ärjätään  kuten N:o 235.

Huom.! N:o 235. Jos pohjaväri on krappia, niin vivah 
taa sininen vihreälle; jos taasen pohjaväri on kokenillia, 
niin tulee sininen punasinervänsiniseksi.

N:o 238. Sinistä.

O.080 kg krappia, O.080 kg indigoliuosta.

V ärjätään kuten N:o 235, m utta lankoja ei pureteta.

N:o 239. Sinistä.

O.020 kg krappia, 0 . n o  kg indigoliuosta.

V ärjätään  kuten N:o 235, m utta lankoja ei pureteta.

N:o 240. Sinistä.

O.ioo kg alunaa, O.075 kg krappia,
O.200 ,, valkoista viinikiveä, 0 .170 ,, indigoliuosta.

V ärjätään  kuten N:o 235.

N:o 241. Sinistä.

O.015 kg indigoliuosta.

K attilaan  pannaan puhdasta, haaleata vettä, ja  siihen 
sekoitetaan indigoliuos. Purettam attom at langat keitetään 
siinä V* tuntia hiljaisella tulella; ne jätetään kattilaan 4 
tunniksi, -niin että  kaikki väriaine im eytyisi lankoihin.

N:o 236. Sinistä.



93

N:o 242. Sinistä.

O.053 kg indigoliuosta.

V ärjätään  kuten N:o 241.

N:o 243. Sinistä.

O.090 kg indigoliuosta.

V ärjätään kuten N:o 241.

N:o 244. Sinistä.

O.160 kg alunaa, O.040 kg indigoliuosta.
V ärjätään kuten N:o 107.

N:o 245. Sinistä.

O.160 kg alunaa, O .n o  kg indigoliuosta.
V ärjätään  kuten N:o 107.

N:o 246. Sinistä.

O.160 kg alunaa, O.160 kg indigoliuosta.
V ärjätään  kuten N:o 107.

N:o 247. Sinistä.

O.125 kg alunaa, O.050 kg indigoliuosta,
O.ioo ,, punaista viinikiveä, O.020 ,, rautavihtrilliä.

Langat puretetaan keittäm ällä niitä aluna- ja  viinikivi
liuoksessa V a  tuntia. Puretusvesi kaadetaan pois, ja  kattila 

täytetään puhtaalla vedellä, johon sitten indigoliuos sekoi
tetaan. Kun vesi on tullut haaleaksi, pannaan puretus
vedestä hyvin väänn etyt langat kiehumaan siihen tunniksi, 
jonka jälkeen ne nostetaan kattilasta, ja  rautavihtrilli liuo
tetaan liemeen. N yt pannaan langat taasen kiehumaan V a  

tunniksi samaan veteen.
Nostetaan kattilasta, huuhdotaan ja  kuivatetaan.
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O.004 kg indigoliuosta, O.006 kg rautavihtrilliä.

K attila  täytetään puhtaalla, kylm ällä vedellä, johon 
sekoitetaan indigoliuos, ja  kun vesi on haaleata, pannaan 
siihen märät, hyvin väännetyt langat kiehumaan 1I% tun 
niksi. Langat nostetaan vedestä, rautavihtrilli liuotetaan 
siihen, langat pannaan takaisin kattilaan ja  keitetään hil
jaisella tulella Va tuntia.

Nostetaan kattilasta, huuhdotaan ja  kuivatetaan.

N:o 249. Sinistä.

O.007 kg indigoliuosta, O.008 kg rautavihtrilliä.
V ärjätään kuten N:o 248.

N:o 250. Sinistä.

O.200 kg alunaa, O.012 kg indigoliuosta,
0 .100 ,, punaista viinikiveä, O.400 ,, väriomenoita.

Langat puretetaan keittäm ällä niitä aluna- ja viinikivi- 
liuoksessa 7 a tuntia. Puretusvesi kaadetaan pois, kattila 
täytetään kylm ällä, puhtaalla vedellä, johon indigoliuos 
sekoitetaan. Kun vesi on haaleata, pannaan siihen puretus- 
vedestä hyvin väänn etyt langat kiehumaan 11% tunniksi.

Langat nostetaan kattilasta, ja  väriomenat, joiden tulee 
olla hyvin survotut, pannaan veteen; tämän jälkeen pan
naan langat siihen takaisin kiehumaan tunniksi.

Koska väriom enat ovat hyvin erilaisia ja  sisältävät enem
män tai vähemmän parkitusainetta, riippuu toivotun 
värin ilmaantuminen keittäm isajan pituudesta. Sinisen- 
harm aat ovat vahvem pia ja  sopivat paremmin mustaan. 
Valkoisenkeltaiset taasen ovat heikompia ja  sopivat parem
min punaiseen. Jos väri on liian sininen, voidaan sitä v a i
mentaa 6 gr:lla rautavihtrilliä.

Nostetaan kattilasta, huuhdotaan ja  kuivatetaan.

N:o 248. Sinistä.
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0 .200 kg alunaa, O.020 kg indigoliuosta,
O.ioo ,, punaista viinikiveä, O.200 ,, väriomenoita.

V ärjätään kuten N:o 250.

N:o 252. Sinistä.

O.004 kg indigoliuosta, O.001 kg rautavihtrilliä.
O.002 ,, väriom enoita,

Langat värjätään sinisiksi keittäm ällä niitä indigoliuok
sessa1/* tuntia, jonka jälkeen ne nostetaan kattilasta; rauta
vihtrilli ja  väriom enat sekoitetaan tähän samaan veteen, 
ja langat pannaan taas siihen kiehumaan tunniksi. 

N ostetaan kattilasta, huuhdotaan ja  kuivatetaan.

N:o 253. Sinistä.

O.007 kg indigoliuosta, O.001 kg rautavihtrilliä.
O.002 ,, väriomenoita,

V ärjätään kuten N:o 252.

N: 254. Sinistä.

O.oio kg indigoliuosta, O.004 kg rautavihtrilliä.
O.015 ,, väriomenoita,

V ärjätään  kuten N:o 252.

N:o 255. Sinistä.

O.015 kg indigoliuosta, O.oio kg rautavihtrilliä.
O.020 ,, väriomenoita,

Värjätään kuten N:o 252.

Nro 256. Sinistä.

N:o 251. Sinistä.

O.oi7 kg indigoliuosta, O.015 kg rautavihtrilliä.
O.200 ,, väriomenoita,

Värjätään kuten N:o 252.
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O.020 kg indigoliuosta,
O.030 ,, väriomenoita, 

Värjätään  kuten N:o 252.

N:o 258.

O.035 kg indigoliuosta,
O.040 „  väriomenoita, 

V ärjätään  kuten N:o 252.

N:o 259.

O.093 kg indigoliuosta,
O.075 ,, väriom enoita, 

V ärjätään kuten N:o 252.

N:o 260.

O.ioo kg alunaa,
O.005 ,, kokenillia,

V ärjätään  kuten N:o 235; 
jeessa kokenillia.

N:o 261.

O.160 kg alunaa,
O.025 ,, indigoliuosta, 

V ärjätään kuten N:o 235.

N:o 262.

0.160 kg alunaa,
O.020 ,, kokenillia,

Värjätään kuten N:o 235.

N:o 257. Sinistä.

O.013 kg rautavihtrilliä. 

Sinistä.

O.006 kg rautavihtrilliä.

Sinistä.

O.oio kg rautavihtrilliä.

Sinistä.

O.025 kg indigoliuosta. 

krapin asemesta on tässä oh-

Sinistä.

O.020 kg kokenillia.

Sinistä.

O.250 kg indigoliuosta.
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N:o 263. Sinistä.

O.002 kg kokenillia, O.oio kg indigoliuosta.

K attilaan  pannaan vähän vettä, ja  siihen ennen survottu 
tai jauhettu kokenilli kiehumaan 1U tunniksi. Sen jälkeen 
täytetään kattila  kylm ällä vedellä, ja  kun vesi on haaleaa, 
pannaan siihen märät, hyvin väännetyt langat kiehumaan 
112 tunniksi. Langat nostetaan kattilasta, liemi jäähdyte
tään kylm ällä vedellä ja  siihen sekoitetaan indigoliuos. 
Tähän veteen pannaan sitten punaisiksi värjätyt langat 
kiehumaan hiljaisella tulella Va tunniksi; sekä jätetään 
veteen 2:ksi tunniksi.

Nostetaan kattilasta, huuhdotaan ja  kuivatetaan.

N:o 264. Sinistä.

O.oio kg kokenillia, O.015 kg indigoliuosta.
V ärjätään  kuten N:o 263.

Nro 265. Sinistä.

O.025 kg kokenillia, O.025 kg indigoliuosta.
V ärjätään kuten N:o 263.

N:o 266. Sinistä.

O.018 kg kokenillia, O.ioo kg indigoliuosta.
V ärjätään kuten N:o 263.

N:o 267. Sinistä.

O.125 kg alunaa, 0,030 kg kokenillia,
O.065 ,, valkoista viinikiveä, O.070 ,, indigoliuosta.

V ärjätään  kuten N:o 112.

N:o 268. Sinistä.

O.125 kg alunaa, O.025 kg kokenillia,
O.065 ,, valkoista  viinikiveä, 0 .100 ,, indigoliuosta

V ärjätään  kuten N:o 112.

K otivärjäyskirja . 7
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O.125 kg alunaa, O.oio kg kokenillia,
O.065 ,, valkoista viinikiveä, 0 . n o  ,, indigoliuosta. 

V ärjätään kuten N:o 112.

N:o 269. Sinistä.

N:o 270. Sinistä.

O.160 kg alunaa, O.070 kg kokenillia,
O.065 ,, valkoista viinikiveä, 0 .125 „ indigoliuosta. 

V ärjätään kuten Nro 112.

Huom.! Lankojen ei tarvitse kuivua punaiseksi värjää- 
misen jälkeen.

N:o 271. Sinistä.

O.500 kg tuoreita keltaliekoja, 0,070 kg sinilastua. 
V ärjätään kuten N:o 121.

Lankoja ei v ä rjä ttyä  panna kuivam aan, vaan pannaan 
ne heikkoon lipeään ohjeen N:o 12 mukaan ja  huuhdotaan 
heti sen jälkeen puhtaissa, lämpimissä vesissä.

N:o 272. Sinistä.

I.000 kg keltaliekoja, 0.120 kg sinilastua.
V ärjätään kuten N:o 121.

Nro 273. Sinistä.

I.000 kg keltaliekoja, O.250 kg sinilastua.
V ärjätään kuten N:o 121.

N:o 274. Sinistä.

I.000 kg keltaliekoja, O.360 kg sinilastua.
V ärjätään kuten N:o 121.
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40 litr. virtsaa, O.065 kg indigoa.

Puhdasta, raikasta ihmisen virtsaa kootaan tammitynnö- 
riin, vaate  levitetään sen suun yli, ja  sitten pannaan kansi 
päälle. Sen näin seistyä 2 tai 3 kuukautta tavallisessa huone- 
lämmössä, kaadetaan kirkas neste toiseen astiaan; sakka, 
joka on jää n yt tynnörin pohjalle, huuhdotaan pois, ja  kir
kas virtsa kaadetaan takaisin samaan tynnöriin. Tämän 
jälkeen survotaan ja  sihdataan tai jauhetaan m yllyllä in
digo hyvin hienoksi, se pannaan liinaiseen pussiin, suu si
dotaan hyvin, ja  pussi pannaan virtsatynnöriin. Tätä 
pussia puristellaan sitten pari kertaa päivässä niin monena 
päivänä, että pussi on vallan tyh jen tyn yt ja  indigo liuonnut 
veteen. Olisi parempi jos tynnöri saisi olla lämpimällä pai
kalla, niin että  vesi koko ajan pysyisi lämpimänä, sillä silloin 
tulisi vesi pikemmin värjäyskelpoiseksi. Mutta jos tämä 
ei ole mahdollista, niin voidaan vesi läm m ittää joka päivä 
kerran 30°:seen em aljikattilassa.

3 :n ä 4 :n päivän kuluttua koetetaan, onko vesi valmista, 
panemalla siihen pasma lankaa 2:ksi tunniksi. J os langat, 
niitä juuri kattilasta  nostettaessa, vihertävät, on vesi v a l
mista, jo ire iv ä t ne sitä tee, niin tulee veden seistä pitem
män aikaa.

K aikesta siitä langasta, joka y h fa ik a a  värjätään, puris
tellaan v yy h ti kerrallaan hyvin värivedessä, jo tta  se olisi 
kauttaaltaan märkä, ja  pannaan toiseen astiaan. Kun 
kaikki vyyhdet, yksi kerrallaan, ovat saaneet saman käsit
telyn, pannaan ne kaikki höllinä ja  hyvin leviteltyinä väri- 
veteen ja  jätetään  sinne seuraavaan päivään, jolloin ne 
väännetään ja  ripustetaan ilm avaan paikkaan tunnin ajaksi.

S illä  aikaa läm m itetään värivesi 30° lämpimäksi, ja  kaikki 
langat pannaan taasen samaan veteen seuraavaan päivään 
asti. T ä tä  m enettelyä jatketaan 6 ä 7 päivänä peräkkäin, 
riippuen siitä, kuinka tummaa väriä halutaan. Joka ker
ran, kun värivesi on läm m itetty, ja  ennenkuin langat siihen

N:o 275. Sinistä.
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uudelleen pannaan, kiedotaan liinainen rätti kepin ym pä
rille ja  kuljetetaan sitä huolellisesti laitoja ja  pohjaa pitkin, 
niin että  niihin mahdollisesti jään yt väriaine ei jäisi lankaa 
pilkulliseksi tekemään.

Kun langat ovat vä rjä ty t valm iiksi, huuhdotaan ne kirk
kaassa virtsassa; täm ä kaadetaan sitten väriveteen, sillä 
samassa vedessä voidaan hyvin värjätä  3 ä 4 panosta pe
räkkäin, jos vain vesi uudistetaan 2 kk. seisseellä virtsalla 
ja uudella indigopanoksella.

Pienehköä lankam äärää värjättäessä voidaan käyttää 
kivi- tai porsliiniruukkua, joka koko ajan on pidettävä 
haaleana esim. heinälaatikossa. Sillä keinoin voidaan tämä 
väri saada valm iiksi parissa kolmessa viikossa. Jos väri 
tahdotaan tummempaa, pannaan useampia grammoja 
indigoa väriveteen.

T ä tä  väriä voidaan k äyttää  myös pumpulilankoihin.
Pum pulilankoja värjättäessä saadaan kauniita viheriäisiä 

värejä, jos langat ensin värjätään keltaisiksi ja  sitten tämän 
ohjeen mukaan sinisiksi.

M ustia värejä.

N:o 276. Mustaa.

2.000 kg hiom isjätettä *) 0 .120 kg rautavihtrilliä.
4.000 ,, lepänkuoria,

K eitettyyn  ja  siivilöityyn  lepänkuoriveteen pannaan 
hiomisjäte, ja  vesi kiehautetaan. Tähän pannaan lan
gat kiehumaan hiljaisella tulella 1/a tunniksi, jätetään 
sitten 2 tunniksi veteen, m utta se ei silloin enää saa kiehua. 
Langat nostetaan kattilasta, rautavihtrilli liuotetaan sa

*) Hiomisjätteellä tarkoitetaan terästä tahkottaessa tahko-
vesialtaaseen vuotavaa m etallijätettä.
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maan veteen, langat pannaan siihen takaisin ja  keitetään 
hiljaisella tulella lU tuntia.

R autavihtrilli voidaan myös jättää  pois, ja  sen asemesta 
panna enemmän hiom isjätettä. Tällöin on paras käyttää 
rautapataa.

Huuhdotaan huolellisesti ensin monessa, haaleassa ve
dessä, sen jälkeen lämpimässä saippuavedessä ja  sitten 
jälleen useassa lämpimässä vedessä.

N: o 277. Mustanharmaata.

O.040 kg kromihappoista kalia, O.500 kg sinilastua.

V ärjätään  kuten N:o 72, m utta lankoja ei kuivateta 
purettamisen jälkeen.

N:o 278. Mustaa.

O.032 kg rikkihappoa, O.016 kg pun. viinikiveä,
O.016 ,, kromihappoista kalia, 2.000 ,, sinilastua.

Langat puretetaan 2 tuntia vedessä, jossa on rikki- ja  
kromihappo sekä viinikivi.

Sinilastu pannaan harvaan säkkikankaiseen pussiin. 
Pussi asetetaan vesikattilaan kiehumaan 2 tunniksi, sitten 
se otetaan kattilasta pois, ja  puretetut langat pannaan 
väriveteen kiehumaan tunniksi, minkä jälkeen ne jätetään 
sinne jäähtym ään. Nostetaan kattilasta ja  pannaan huuh
tom atta kuivamaan. Kun langat ovat kuivaneet, huuhdo
taan ne lämpimässä saippuavedessä, sitten kahdessa läm 
pimässä vedessä ja  viim eksi kuumassa katajavedessä. Lan
gat voidaan myöskin, kun ne ovat värjäämisen jälkeen 
jäähtyneet, panna tunniksi suolaveteen ja  sitten ennen 
huuhtomista kuivattaa.

Huom.! Rikkihappo kaadetaan tipottain kylm ään evsi- 
astiaan, ja  vasta  se tyhjennetään värikattilaan.
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O.032 kg rikkihappoa, O.350 kg sinilastua,
O.016 ,, kromihappoista kalia, O.600 ,, fernambukoa,
O.016 ,, punaista viinikiveä, O.950 ,, kuusenkäpyjä.

V ärjätään  kuin N:o 278.

N:o 280. Mustaa.

O.040 kg kromihappoista kalia, O.900 kg lepänkuoria,
O.oio ,, kuparivihtrilliä, O.950 ,, sinilastua.
O.oio ,, rikkihappoa,

V ärjätään kuin N:o 278.

Lepänkuoret ja  sinilastu keitetään yhdessä, ja  siivilöi
tyyn  veteen pannaan puretetut langat kiehumaan.

N:o 279. Mustanruskeata.

Sinipunaisia värejä.

N:o 281. Sinipunaista.

O.400 kg sinilastua, O.030 kg salmiakkia.
O.030 ,, potaskaa,

V ärjätään  kuin N:o 52.

N:o 282. Sinipunaisensinistä.

O.500 kg sinilastua, O.050 kg potaskaa.
O.050 ,, salmiakkia,

Värjätään kuin N:o 52.

N:o 283. Sinipunaista.

0.150 kg punaista viinikiveä, O.ioo kg sinilastua.

K eitettyyn  ja siivilöityyn  sinilastuveteen pannaan viini- 
k ivi, ja  purettam attom at langat saavat kiehua siinä 2 tuntia.
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1.000 kg paatsamankuoria, O.ioo kg soodaa.
O.300 ,, sinilastua,

K eitettyyn  ja  siivilöityyn  kuoriveteen pannaan kosteat, 
hyvin väänn etyt langat kiehumaan V2 tunniksi. Sen jälkeen 
otetaan langat vedestä, sinilastuvesi pannaan kuoriveteen, 
ja langat pannaan uudelleen täten sekoitettuun veteen 
kiehumaan 1 tunniksi sekä jätetään veteen jäähtym ään.

Otetaan pois, pannaan 20 m inuutiksi soodaveteen, huuh
dotaan puhtaassa vedessä, ja  asetetaan kuivumaan.

N:o 285. Sinipunaista.

2.000 kg paatsamankuoria, O.ioo kg sinilastua. 
V ärjätään kuin N:o 284.

N:o 286. Sinipunaista.

O.200 kg sinilastua, 0.020 kg vaskenruostetta.
O.060 ,, punaista viinikiveä,

Langat puretetaan vaskenruoste- ja  viinikivivedessä V2 
tuntia. Sitten ne keitetään sinilastuvedessä 1 tunnin sekä 
saavat jäädä veteen jäähtym ään.

Otetaan vedestä, huuhdotaan ja  pannaan kuivumaan.

N:o 284. Sinipunaista.

N:o 287. Sinipunaista.

O.125 kg alunaa, O.020 kg rikkihappoa,
O.300 „  sinilastua, O.ioo ,, glaubersuolaa.

Langat puretetaan alunavedessä 1U tuntia. Rikkihappo 
ja glaubersuola pannaan keitettyyn  ja  siivilöityyn sinilastu- 
veteen, ja  puretetut langat keitetään siinä 1 tunnin ajan. 

Otetaan vedestä, huuhdotaan ja  pannaan kuivumaan.
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O.125 kg alunaa,
0.500 ,, sinilastua,

V ärjätään kuin N:o 287

Jos väri tahdotaan saada sinipunasinervämmäksi, liuen
netaan 20 gr potaskaa kylm ään veteen, ja  langat pannaan 
siihen kiehumaan 1U tunniksi.

Nro 289. Sinipunaista.

O.200 kg alunaa, O.300 kg glaubersuolaa.
O.800 ,, sinilastua,

V ärjätään kuin Nro 287.

Nro 290. Sinipunaista.

O.125 kg alunaa, O.300 kg glaubersuolaa,
O.050 ,, sinipuunestettä, O.020 ,, rikkihappoa.

Värjätään kuin Nro 287.

Nro 291. Sinipunaista.

O.125 kg alunaa, O.300 kg glaubersuolaa.
O.ioo ,, sinipuunestettä,

V ärjätään kuin Nro 287.

Nro 292. Sinipunaista.

O.700 kg fernambukoa, O.025 kg rautavihtrilliä.

R autavihtrilli pannaan fernam bukoveteen, ja  kosteat, 
purettam attom at langat pannaan siihen kiehumaan.

Nro 293 a). Sinipunaista.

O.900 kg fernambukoa, O.030 kg rikkihappoa.
O.200 ,, glaubersuolaa,

V ärjätään  kuin Nro 456.

104

N:o 288. Sinipunaista.

O.300 kg glaubersuolaa.
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O.125 kg alunaa, O.200 kg glaubersuolaa,
O.040 ,, valkoista viinikiveä, O.030 ,, rikkihappoa,
l . o o o  ,, fernambukoa,

V ärjätään kuin N:o 287.

N:o 294. Sinipunaista.

0.040 kg alunaa, \ puretus °*8o°  kg fernam bukoa,
O.070 ,, valk. viinikiveä] O . o i o  ,, rautavihtrilliä.

V ärjätään  kuin N:o 42.

Huom.i Väri tulee toisenlaiseksi, jos rautavihtrilli pan
naan puhtaaseen veteen, ja  punaisiksi v ä rjä ty t langat kei
tetään tässä V* tuntia.

N:o 295. Sinipunaista.

O.040 kg kuparivihtrilliä, O.300 kg fernambukoa.
O.070 ,, valkoista viinikiveä,

V ärjätään kuin N:o 96.

N:o 296. Sinipunaista.

0.150 kg alunaa, O.400 kg krappia,
O.064 ,, valkoista viinikiveä, O.024 ,, potaskaa.
O.400 ,, fernambukoa,

V ärjätään  kuin N:o 99.

T ätä  väriä värjättäessä voidaan myös jättää  potaska 
pois.

N:o 297. Sinipunaista.

O.125 kg alunaa, O.500 kg sinilastua,
O.030 ,, punaista viinikiveä, O.050 ,, potaskaa.
O.500 ,, fernambukoa,

V ärjätään kuin N:ot 105 a) ja  105 b).

N:o 293 b). Sinipunaista.
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O . i o o  kg omenapuunkuoria, O.600 kg fernambukoa. 
V ärjätään  kuin N:o 284.

N:o 299. Sinipunaista.

0.150 kg lepänkuoria, I.250 kg fernambukoa.
V ärjätään kuin N:o 284.

N:o 300. Sinipunaista.

O.soo kg lepänkuoria, 0,900 kg fernambukoa.
V ärjätään kuin N:o 284.

N:o 301. Sinipunaista.

O.125 kg alunaa, O.ioo kg kokenillia.
O.400 ,, omenapuunkuoria,

V ärjätään  kuin N:o 97.

N:o 302. Sinipunaista.

O . i o o  kg kokenillia, O.006 kg indigoliuosta.
V ärjätään  kuin N:o 7.

N:o 303. Sinipunaista.

O . o i o  kg indigoliuosta, O . o i o  kg kokenillia.
V ärjätään  kuin N:o 7.

N:o 304. Sinipunaista.

O . i o o  kg alunaa, O.020 kg indigoliuosta,
O.040 ,, valkoista viinikiveä, O.200 ,, kokenillia.

Langat puretetaan aluna- ja  viinikiviliuoksessa V2 tuntia. 
Puhtaaseen veteen pannaan indigoliuos, ja  puretetut lan
gat keitetään siinä Va tuntia, minkä jälkeen ne otetaan ve
destä. Kokenilli pannaan n yt samaan veteen ja  hämmen
netään, niin että  se hyvin liukenee. Sinisiksi v ä rjä ty t lan
gat pannaan tähän veteen kiehumaan 1 tunniksi. Jos väri

N:o 298. Sinipunaista.
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tahdotaan saada punaisemmaksi ja  tummemmaksi, anne
taan lankojen olla vedessä 12 tuntia.

Langat otetaan vedestä, huuhdotaan ja  pannaan kui
vumaan.

N:o 305. Sinipunaista.

0. ioo kg alunaa, O.025 kg indigoliuosta,
0 .100 ,, valkoista viinikiveä, 0 .130 ,, kokenillia.

Värjätään kuin N:o 304.

N:o 306. Sinipunaista.

0 . 100 kg alunaa, O.040 kg indigoliuosta,
O.040 ,, valkoista viinikiveä, O.040 ,, kokenillia.

V ärjätään  kuin N:o 304.

N:o 307. Sinipunaista.

O.200 kg valkoista viinikiveä, O.080 kg indigoliuosta.
O.065 ,, kokenillia,

V ärjätään  kuin N:o 304.

N:o 308. Sinipunaista.

O.035 kg soodaa.

Jälkivedessä, joka saadaan ohjeen N:o 80 mukaan vär
jättäessä, keitetään purettam attom at langat 2 tuntia, ote
taan siitä ja  saavat olla soodavedessä 1/2 tuntia.

N:o 309. Sinipunaista.

O.oio kg indigoliuosta, O.200 kg kokenillia.
V ärjätään kuin N:o 7.

N:o 310. Sinipunaista.

O.125 kg alunaa, O.020 kg krappia,
O.005 ,, indigoliuosta, O.020 ,, kokenillia.

V ärjätään kuin N:o 131.
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O . i o o  kg alunaa, O.040 kg krappia,
O . i o o  ,, valkoista viinikiveä, O.015 „ kokenillia.
O .oio  „  indigoliuosta,

Värjätään kuin N:o 131.

N:o 312. Sinipunaista.

O.200 kg alunaa, O.030 kg krappia,
O.060 ,, valkoista viinikiveä, O.012 „  kokenillia.
O.015 ,, indigoliuosta,

V ärjätään kuin N:o 131.

N:o 311. Sinipunaista.

Punaisia värejä.

N:o 313. Punaista.

O.ioo kg alunaa, O.005 kg kokenillia.
Värjätään kuin N:o 93.

Jos täm ä väri tahdotaan saada keltaisemmaksi, käy 
tämä helposti päinsä nostam alla langat vedestä ja  pane
m alla siihen 10 gr rikkihappoa sekä antam alla lankojen 
uudelleen kiehua 10 minuuttia.

N:o 314. Punaista.

O.125 kg alunaa, 0.150 kg kokenillia,
O.125 ,, punaista viinikiveä, O.025 ,, valk. viinikiveä. 
O.125 ,, tärkkelystä,

V ärjätään kuin N:o 102.

N:o 315. Punaista.

O.ioo kg kokenillia, O.030 kg rikkihappoa,
O.150 „  valkoista viinikiveä, O.300 ,, väriomenoita.

Kun langat ovat vä rjä tyt ohjeen N:o 74 mukaan, pan
naan väriomenat samaan veteen, ja  punaisiksi vä rjä ty t
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langat keitetään siinä 1 tunnin. J os väri tahdotaan saada 
punasinerväksi, pannaan veteen 120 gr soodaa, ja langat 
saavat olla vedessä siksi, kunnes ne ovat tulleet toivotun 
värisiksi.

N:o 316. Punaista.

O.080 kg kokenillia, O.030 kg rikkihappoa.
O.080 ,, valkoista viinikiveä,

V ärjätään kuin N:o 74.

N:o 317

O.250 kg kokenillia,
O.200 ,, glaubersuolaa,

V ärjätään  kuin N:o 74.

N:o 318. Punaista.

0.150 kg kokenillia, O.740 kg tinaliuosta.
O.250 ,, valkoista viinikiveä,

Jos langat kokenillilla ja  tinaliuoksella värjättyin ä jos
takin syystä  tulisivat täplikkäiksi, pannaan veteen enem
män tinaliuosta, ja  langat keitetään uudelleen 1/2 tuntia, 
jolloin ne tu levat tasaisiksi m utta keltaisemmiksi. 

V ärjätään kuin N:o 74.

N:o 319. Punaista.

O.200 kg kokenillia, O.500 kg tinaliuosta.
O.200 ,, valkoista viinikiveä,

V ärjätään kuin N:o 74.

N:o 320. Punaista.

O.250 kg kokenillia, O.560 kg tinaliuosta.
O.200 ,, valkoista viinikiveä,

Värjätään kuin N:o 74.

. Punaista.

O.030 kg rikkihappoa.
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O.400 kg kokenillia, O.ioo kg tinaliuosta.
O.200 ,, valkoista viinikiveä,

V ärjätään  kuin N:o 74.

N:o 322. Punaista.

O.050 kg kokenillia, I.300 kg tinaliuosta.
O.250 ,, valkoista viinikiveä,

V ärjätään kuin N:o 74.

N:o 323. Punaista.

O.125 kg alunaa, O.004 kg kokenillia,
O.050 ,, valkoista viinikiveä, O.200 ,, tinaliuosta. 
O.060 ,, krappia,

Värjätään kuin N:o 84.

Nro 324. Punaista.

0.370 kg valkoista viinikiveä, O.060 kg kokenillia, 
O.750 „  krappia, 0 .150 ,, tinaliuosta.

Värjätään kuin N:o 74.

N:o 325. Punaista.
O.250 kg valkoista viinikiveä, O.oio kg krappia, 
O.040 ,, kokenillia, l .io o  ,, tinaliuosta.

V ärjätään  kuin N:o 74.

N:o 326. Punaista.
O.125 kg alunaa, O.008 kg krappia.
O.062 ,, valkoista viinikiveä,

V ärjätään  kuin N:o 87.

N:o 327. Punaista.
O.ioo kg alunaa, O.075 kg krappia.
O.200 ,, valkoista viinikiveä,

V ärjätään kuin N:o 87.

N:o 321. Punaista.
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O.050 kg alunaa, l.io o  kg krappia.
O.370 M valkoista viinikiveä,

Värjätään kuin N:o 87.

N:o 329. Punaista.

O.400 kg alunaa, I.300 kg krappia.
O.370 ,, valkoista viinikiveä,

V ärjätään  kuin N:o 87.

Nro 330. Punaista.

0.3 70 kg valkoista viinikiveä, 0.180 kg tinaliuosta.
O.650 ,, krappia,

V ärjätään  kuin N:o 74.

N:o 331. Punaista.

O.400 kg valkoista viinikiveä, O.250 kg tinaliuosta.
O.750 ,, krappia,

V ärjätään  kuin N:o 74.

N:o 332. Punaista .

O.200 kg krappia, O.050 kg rikkihappoa.
O.200 ,, glaubersuolaa,

Krappi pannaan kattilaan  kylm ään veteen päivää ennen 
värjääm istä. Seuraavana päivänä sekoitetaan rikkihappo ja  
glaubersuola samaan väriveteen, ja  kun vesi on haaleata, 
pannaan kuivat,' purettam attom at langat siihen ja  niitä 
liikutellaan siinä siksi, kunnes vesi tulee kiehumapisteeseen, 
m utta se ei saa kiehua. E lleivät lan gat silloin vielä ole 
tulleet toivotun värisiksi, vähennetään tu lta  kattilan  alta, 
ja langat saavat olla vedessä pitemmän aikaa. Langat ote
taan vedestä, huuhdotaan ja  pannaan kuivumaan.

N:o 328. Punaista.
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Punaista.

Punaista.

O.050 kg rikkihappoa.

Punaista.

I.200 kg krappia,
0.370 ,, valkoista viinikiveä, O.020 ,, rautavihtrilliä.

V ärjätään kuin N:o 82.

Nro 336. Punaista.

O.400 kg alunaa, I.300 kg krappia,
0.370 ,, valkoista viinikiveä, O.125 ,, rautavihtrilliä.

V ärjätään  kuin N:o 82.

N:o 337. Punaista .

O.125 kg alunaa, O.003 kg kokenillia,
O.050 ,, valkoista viinikiveä, O.040 ,, kuparivihtrilliä.
O.050 ,, krappia,

Langat puretetaan aluna- ja  viinikiviliuoksessa 1/2 tuntia, 
Toiseen, puhtaaseen veteen sekoitetaan krappi ja  kokenilli, 
ja  kun vesi on haaleata, pannaan puretetut langat siihen 
kiehumaan 1 tunniksi. Sen jälkeen otetaan langat vedestä, 
kuparivihtrilli liuennetaan samaan veteen, ja  punaisiksi 
v ä rjä ty t langat pannaan siihen uudelleen kiehumaan 1 
tunniksi.

Otetaan vedestä, huuhdotaan ja  kuivatetaan.

O.500 kg krappia,
O.200 ,, glaubersuolaa, 

V ärjätään  kuin N:o 332.

Nro 334.

O.750 kg krappia,
O.200 ,, glaubersuolaa, 

V ärjätään  kuin N:o 332.

N:o 335.

O.050 kg alunaa,

N:o 333.



N:o 338. Punaista.

O.125 kg alunaa, O.250 kg krappia.
O.200 ,, omenapuunkuoria,

V ärjätään  kuin N:o 97.

N:o 339. Punaista.

O.125 kg alunaa, O.ioo kg krappia,
O.200 ,, omenapuunkuoria, O.020 ,, kokenillia.

V ärjätään  kuin N:o 97.

Krappi ja  kokenilli pannaan y h fa ik a a  kattilaan.

N:o 340. Punaista.

1-35°  kg tuomenkuoria, O.ioo kg kuparivihtrilliä,
O.150 ,, punaista viinikiveä, 0 O.075 ,, väriomenoita,
O.350 ,, krappia, O.015 ,, rautavihtrilliä.
O.015 ,, kokenillia,

Tuomenkuoret keitetään, vesi siivilöidään, ja  tähän 
kirkkaaseen veteen pannaan kaikki muut väriaineet, häm
mennetään erittäin hyvin, niin että  vesi on tasaisen väristä, 
ja värit ovat hyvin liuenneet.

Tähän veteen pannaan kosteat, hyvin väännetyt langat 
kiehumaan 1 tunniksi; jos väri tahdotaan saada tummem
maksi, niin voidaan langat jä ttä ä  veteen 12 tunniksi. Jos 
väri taas tahdotaan saada punasinervämmäksi, niin on 
langat pantava V 2 tunniksi kylm ään lipeään, joka on v a l
m istettu 150 gr kristallisoitua soodaa ja  niin suuresta mää
rästä vettä , että  langat höllästi vo ivat olla siinä. Huuhdo
taan sitten puhtaassa, haaleassa vedessä. Tuomenkuoret 
on kerättävä Va vu o tta  ennenkuin niitä käytetään vär- 
j äykseen.

N:o 341. Punaista.

I.400 kg tuomenkuoria, O.350 kg krappia,
0.150 ,, punaista viinikiveä, O.050 ,, väriomenoita.

V ärjätään  kuin N:o 340.

Kotivärjäyskirja. 8
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N:o 342. Punaista.

I.400 kg tuomenkuoria, O.700 kg krappia,
0.150 ,, punaista viinikiveä, O.050 ,, väriomenoita. 

V ärjätään  kuin Nro 340.

N:o 343. Punakeltaista.

0.160 kg alunaa, 5.ooo kg koivuntuhkaa.
5.000 ,, tuomenkuoria,

V ärjätään  kuin N:o 25.

N:o 344. Punaista .

O.120 kg alunaa, O.300 kg lepänkuoria,
0 .120 ,, valkoista viinikiveä, O.300 ,, krappia. 

V ärjätään  kuin N:o 37.

N:o 345. Punaista.

O.120 kg alunaa, O.400 kg lepänkuoria,
O.120 ,, valkoista viinikiveä, O.266 ,, krappia. 

V ärjätään  kuin N:o 37 .

N:o 346. Punaista.

0.3*70 kg alunaa, O.400 kg krappia,
O.130 ,, punaista viinikiveä, O.ioo „  väriomenoita. 

V ärjätään  kuin N:o 89.

N:o 347. Punaista.

l . o o o  kg keltaliekoja, l . o o o  kg krappia.
V ärjätään  kuin N:o 121.
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R uskeita värejä.

N:o 348. Ruskeata.

O.ioo kg väriomenoita, O.060 kg rautavihtrilliä.
L angat keitetään ensin N:o 328 jälkivedessä 1 tunnin; 

sitten pannaan väriom enat ja  rautavihtrilli samaan veteen, 
ja langat saavat kiehua siinä 1 tunnin.

Otetaan vedestä, huuhdotaan ja  pannaan kuivumaan.

N:o 349. Ruskeata.

O.125 kg alunaa, O.500 kg santelia.
V ärjätään  kuin N:o 93.

Nro 350. Ruskeata.

O.200 kg sinilastua, O.400 kg santelia,
O.400 ,, keltapuuta, O.070 ,, rautavihtrilliä.

V ärjätään  kuin N:o 60.

N:o 351. Ruskeata.

O.250 kg lepänkuoria, l.ooo kg santelia.
V ärjätään  kuin N:o 284.

N:o 352. Ruskeata.

O.ioo kg paatsamankuoria, O.500 kg santelia.
V ärjätään kuin N:o 284.
Paatsam ankuoret ovat kerättävät vähintäin vuotta 

ennen kuin niitä käytetään  värjäykseen.

N:o 353. Ruskeata.

O.040 kg kromihappoista kalia, O.125 kg santelia,
O.250 ,, fernambukoa, O.032 „  väriomenoita,
O.900 ,, keltapuuta, O.050 ,, rautavihtrilliä.
O.125 ,, krappia,



116

Langat keitetään kromihappovedessä 1 J/2 tuntia. Sen 
jälkeen vesi kaadetaan pois. K eitettyyn  ja  siivilöityyn  
fernambuko- ja  keltapuuveteen pannaan kaikki muut väri
aineet paitsi rautavihtrilli, hämmennetään, niin että kaikki 
väriaineet hyvin sekoittuvat. Siihen asetetaan sitten kromi- 
happoisessa kalissa puretetut langat kiehumaan 1 tunniksi, 
ja  saavat langat täm än jälkeen olla vedessä 12 tuntia. 
Langat otetaan sitten vedestä, rautavihtrilli liuennetaan 
siihen, ja  vyyh dit pannaan takaisin kattilaan uudelleen 
kiehumaan 1/2 tunniksi.

Langat otetaan vedestä, huuhdotaan ja  kuivatetaan.

N:o 354. Ruskeata.

O.040 kg kromihappoista kalia, 0.400 kg san telia,
O.200 ,, fernambukoa, O.050 ,, rautavihtrilliä.
O.200 ,, sinilastua,

Värjätään kuin N:o 353.

N:o 355. Ruskeata.

O.ioo kg kuparivihtrilliä, O.500 kg krappia,
3 .io o  ,, suopursuja, O.030 ,, rautavihtrilliä.

Langat puretetaan keittäm ällä kuparivihtrilliliuoksessa 
V2 tuntia, minkä jälkeen vesi kaadetaan pois. Suopursut 
keitetään, ja  vesi siivilöidään, sekä tähän siivilöityyn  veteen 
sekoitetaan kylm ään veteen liuennettu krappi, ja  siihen pan
naan puretusvedestä otetut, hyvin vään n etyt langat kie
humaan 1 tunniksi; senjälkeen otetaan langat vedestä, 
rautavihtrilli liuennetaan samaan veteen, ja  langat pannaan 
uudelleen kattilaan kiehumaan 1 tunniksi.

Langat otetaan vedestä, huuhdotaan ja  kuivatetaan.
Ohjeen N:o 33 mukaan värjättäessä kivijäkälällä saadaan
sama väri.
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0.040 kg kromihappoa, O.350 kg krappia,
O.300 ,, keltapuunestettä, O.050 ,, rautavihtrilliä. 
O.450 ,, santelia,

V ärjätään  kuin N:o 353.

N:o 357. Ruskeata.

O.040 kg kromihappoista kalia, O.500 kg krappia,
2.500 ,, kanervia, O.500 ,, santelia,
O.325 ,, keltapuunestettä, O.050 ,, rautavihtrilliä. 

V ärjätään kuin N:o 353.

N:o 358. Ruskeata.

O.040 kg kromihappoista kalia, O.450 kg krappia,
O.280 ,, keltapuunestettä, O.050 ,, rautavihtrilliä. 
O.450 ,, santelia,

V ärjätään  kuin N:o 353.

N:o 359. Ruskeanhar maata.

6.200 kg kanervia, O.078 kg väriomenoita,
O.ioo ,, santelia, O.ioo ,, rautavihtrilliä.

V ärjätään  kuin N:o 43.

N:o 360. Ruskeanhar maata.

O.125 kg keltapuunestettä, O.078 kg väriomenoita, 
O.125 ,, santelia, O.032 ,, rautavihtrilliä.

Keltapuuneste liuennetaan lämpimään veteen, ja  siihen 
pannaan santeli ja  väriom enat. Kosteat, hyvin väännetyt 
langat pannaan tähän veteen kiehumaan 1 tunniksi, minkä 
jälkeen niiden annetaan olla vedessä 12 tuntia. Langat ote
taan vedestä, johon rautavihtrilli liuennetaan, minkä jä l
keen langat pannaan uudelleen tähän veteen kiehumaan 
Va tunniksi.

Otetaan vedestä, huuhdotaan ja  kuivatetaan.

N:o 356. Ruskeata.



O.040 kg kromihappoista kalia, O.080 kg väriomenoita,
O.125 „  keltapuunestettä, O.050 ,, rautavihtrilliä.
O.125 „  santelia,

V ärjätään  kuin N:o 353.

N:o 362. Ruskeanharmaata.

O.040 kromihappoista kalia, O.ioo kg väriomenoita,
0 .150 ,, keltapuunestettä, O.ioo ,, rautavihtrilliä.
0.150 „  santelia,

V ärjätään kuten Nro 353.

N:o 363. Ruskeanharmaata.

4.ooo kg lepänkuoria, O.032 kg väriomenoita,
O.124 ,, santelia, O.040 ,, rautavihtrilliä.
0.130 ,, krappia,

V ärjätään kuten N:o 43.

N:o 364. Ruskeanharmaata.

I.500 kg lepänlehtiä, O.020 kg väriomenoita,
O.062 ,, santelia, O.007 ,, rautavihtrilliä.
O.065 ,, krappia,

V ärjätään  kuten N:o 43.

N:o 365. Ruskeanharmaata.

O.300 kg keltapuunestettä, O.032 kg väriomenoita,
O.224 ,, santelia, O.040 ,, rautavihtrilliä.
O.230 ,, krappia,

V ärjätään kuten N:o 360.

N:o 366. Ruskeanharmaata.

O.500 kg suopursuja, O.030 kg väriomenoita,
O.ioo ,, krappia, O.085 ,, rautavihtrilliä,
O.ioo ,, santelia, O.oio ,, kuparivihtrilliä.

V ärjätään kuten N:o 43.
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N:o 361. Ruskeanharmaata.
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3.ooo kg kanervia, 0. 117 kg väriomenoita,
O.170 ,, santelia, O.050 ,, rautavihtrilliä.
0.170 ,, krappia,

V ärjätään kuten Nro 43.

N:o 368. Mustanvihreää.

O.160 kg alunaa, 4.200 kg perunanvarsia,
2.200 ,, kanervia, O.040 ,, rautavihtrilliä.
2.200 ,, koivunlehtiä,

V ärjätään  kuten N:o 51.

N:o 369. Keltaisenruskeata.

I.500 kg kanervia, O.070 kg rautavihtrilliä.
O.020 ,, väriom enoita,

V ärjätään  kuten N:o 59.

N:o 370. Keltaisenruskeata.

O.040 kg väriom enoita, O.030 kg keltapuunestettä,
O.055 ,, krappia, O.015 ,, rautavihtrilliä.

V ärjätään  kuten N:o 7.

Nro 371. Keltaisenruskeata.

3.200 kg suopursuja, O.500 kg krappia.
O.120 ,, kuparivihtrilliä,

V ärjätään  kuten N:o 355.

N:o 372. Keltaisenruskeata.

O.ioo kg kuparivihtrilliä, 5.100 kg suopursuja.
O.500 ,, krappia,

V ärjätään kuten Nro 355.

Nro 373. Keltaisenruskeata.

O.125 kg alunaa, O.050 kg kuparivihtrilliä,
2.300 ,, lepänkuoria,

N:o 367. Ruskeanharmaata.
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Langat puretetaan keittäm ällä niitä alunaliuoksessa 1U 
tuntia. K eitettyyn  ja  siivilö ityyn  kuoriveteen liuotetaan 
kuparivihtrilli, ja  puretetut langat keitetään siinä tunnin 
ajan. L angat jätetään  samaan veteen 12 tunniksi. 

Nostetaan kattilasta , huuhdotaan ja  kuivatetaan.

N:o 374. Keltaisenruskeata.

O.040 kg krom ihappoista kalia, O.080 kg krappia.
O.300 ,, keltapuunestettä,

V ärjätään  kuten Nro 40.

Harm aita värejä*

N:o 375. Harmaata.

O.500 kg suopursuja, O.030 kg väriomenoita,
0.150 ,, punaista viinikiveä, O.030 ,, rautavihtrilliä. 
O.060 ,, krappia,

V ärjätään  kuten N:o 43.

N:o 376. Harmaata.

O.500 kg suopursuja, O.ioo kg santelia,
O.150 ,, valkoista viinikiveä, O.075 ,, rautavihtrilliä. 
O.ioo ,, krappia,

V ärjätään  kuten N:o 43.

N:o 377. Harmaata.

I.200 kg suopursuja, O.ioo kg santelia,
O.150 ,, punaista viinikiveä, O.030 ,, väriomenoita, 
O.ioo ,, krappia, O.075 ,, rautavihtrilliä.

V ärjätään  kuten Nro 43.

N:o 378. Keltaisenharmaata.

O.700 kg tuomenkuoria, O.030 kg väriomenoita,
O.070 ,, krappia, O.020 ,, rautavihtrilliä.

Värjätään kuten N:o 340.
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O.800 kg tuomenkuoria, O.065 kg väriomenoita,
O.020 ,, krappia, O.012 ,, rautavihtrilliä.

V ärjätään  kuten N:o 340.

N:o 380. Punaisenharmaata.

O.040 kg väriomenoita, O.075 kg pun. viinikiveä,
O.005 ,, krappia, O.oio ,, rautavihtrilliä.

N:o 379. Keltaisenharmaata.

V ärjätään  kuten N:o 7 .;

N:o 381.

O.040 kg väriomenoita,
O.040 ,, punaista viinikiveä, 
O.008 ,, krappia,

V ärjätään  kuten N:o 7 .

N:o 382.

O.032 kg väriomenoita, 
V ärjätään  kuten N:o 7.

N:o 383.

O.028 kg väriomenoita, 
V ärjätään  kuten N:o 7.

N:o 384.

O.016 kg väriomenoita, 
V ärjätään  kuten Nro 7.

N:o 385.

O.016 kg väriomenoita.
Värjätään kuten N:o 7.

Harmaata.

O.013 kg kuparivihtrilliä, 
O.003 ,, rautavihtrilliä.

Harmaata.

O.030 kg rautavihtrilliä.

Harmaata.

O.018 kg rautavihtrilliä.

Harmaata.

O.015 kg rautavihtrilliä.

Harmaata.

O.006 kg rautavihtrilliä.



Nro 386. Harmaata.

0 .6oo kg punaista viinikiveä, O.020 kg kuparivihtrilliä.
O.020 ,, väriom enoita,

V ärjätään kuten N:o 7.

N:o 387. Vaaleanharmaata.

O.001 kg indigoliuosta, O.001 kg rautavihtrilliä,
O.020 ,, väriomenoita, O.020 ,, valk. viinikiveä.

V ärjätään kuten N:o 7.

N:o 388. Vaaleanharmaata.

O.oio kg väriomenoita, O.020 kg pun. viinikiveä.
O.004 ,, krappia,

V ärjätään  kuten N:o 7.

N:o 389. Himmeänpunaista.

O.080 kg punaista viinikiveä, O.002 kg krappia.
V ärjätään  kuten N:o 7.

N:o 390. Himmeänruskeata.

O.125 kg alunaa, O.004 kg rautavihtrilliä.
O.002 ,, krappia,

V ärjätään  kuten N:o 7.

N:o 391. Harmaata.

O.oio kg punaista viinikiveä, O.oio kg rautavihtrilliä. 
V ärjätään  kuten N:o 7.

N:o 392. Harmaata.

1
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O.120 kg alunaa, O.250 kg krappia,
O.120 ,, valkoista viinikiveä, O.060 ,, rautavihtrilliä. 
O.600 ,, lepänkuoria,
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Langat puretetaan keittäm ällä niitä aluna- ja  viinikivi
liuoksessa V 2 tuntia.

K eite tty y n  ja  siivilöityyn  lepänkuoriveteen pannaan 
ennen kylm ässä vedessä liuotettu krappi, hämmennetään 
hyvin, ja  puretetut langat keitetään tässä vedessä 1/2 tuntia 
sekä jätetään tähän veteen 12 tunniksi. Sen jälkeen otetaan 
langat pois, rautavihtrilli liuotetaan samaan veteen, ja  lan
gat pannaan takaisin kiehumaan tunnin ajaksi.

N ostetaan kattilasta, huuhdotaan ja  kuivatetaan.

N:o 393. Himmeänkeliaisenpunaista.

1.200 kg tuomenkuoria, O.200 kg glaubersuolaa,
O.ioo ,, krappia, O.ioo ,, valkoista viinikiveä.

K eitettyyn  ja  siivilöityyn  kasviveteen liuotetaan kaikki 
muut väriaineet, ja  kun vesi on tullut haaleaksi, pannaan 
m ärät hyvin väännetyt langat kiehumaan tunniksi sekä 
jätetään  samaan veteen jäähtym ään.

N ostetaan kattilasta, huuhdotaan ja  kuivataan. Jos väri 
tahdotaan punasiniseen vivahtavaa, pannaan langat 20 
m inuutiksi soodaveteen.

N:o 394. Himmeänkeltaisenpunaista.

1.200 kg tuomenkuoria, O.050 kg glaubersuolaa,
O.ioo ,, krappia, O.030 ,, rikkihappoa.

V ärjätään  kuten N:o 393.

N:o 395. Himmeänkeltaisenpunaista.

2.500 kg tuomenkuoria, O.065 kg väriomenoita.
0.160 ,, punaista viinikiveä,

V ärjätään  kuten N:o 340.

N:o 396. Harmaata.

O.050 kg koiranputkia, O.oio kg rautavihtrilliä.
O.oio ,, väriomenoita,

Värjätään kuten N:o 59.
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5.ioo  kg kuusenhavuja, O.020 kg rautavihtrilliä.
V ärjätään kuten N:o 60.

N:o 398. Vihreänharmaata.

I.500 kg koivunlehtiä, O.020 kg väriomenoita.
O.005 ,, rautavihtrilliä,

V ärjätään  kuten N:o 59.

N:o 399. Harmaata.

0.050 kg kromihappoista kalia, I.500 kg kuivattuja puo
lukoita.

Langat puretetaan keittäm ällä niitä kromihappoliuok- 
sessa 1 V2 tuntia, nostetaan kattilasta, väännetään hyvin 
sekä pannaan sen jälkeen keitettyyn  ja  siivilöityyn  marja- 
eli kasviveteen kiehumaan tunnin ajaksi. Jätetään samaan 
veteen jäähtym ään.

Nostetaan kattilasta, huuhdotaan ja  kuivataan.

N:o 400. Harmaata.

O.125 kg alunaa, I.500 kg kuiv. puolukoita.
V ärjätään kuten N:o 93.

N:o 401. Harmaata.

O.ioo kg kuparivihtrilliä, I.500 kg kuiv. puolukoita.
V ärjätään  kuten N:o 93.

N:o 402. Harmaata.

14.000 kg kuusenkäpyjä, O.ioo kg kuparivihtrilliä.
V ärjätään kuten N:o 28.

N:o 403. Harmaata.

N:o 397. Harmaata.

2.200 kg koivunkuoria, O.030 kg rautavihtrilliä.
Värjätään kuten N:o 60.
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2.200 kg koivunlehtiä, 
V ärjätään  kuten N:o 60.

N:o 405.

2.200 kg koivunkuoria, 
V ärjätään  kuten N:o 60.

N:o 406.

l.io o  kg koivunkuoria, 
V ärjätään  kuten N:o 60.

N:o 407.

4.200 kg koivunkuoria, 
V ärjätään  kuten N:o 60.

N:o 408.

O.500 kg sianpuolanvarpuja, 
V ärjätään  kuten N:o 60.

Nro 409.

2.200 kg sianpuolanvarpuja, 
V ärjätään  kuten N:o 60.

N:o 410.

5.500 kg nokkosia, 
V ärjätään  kuten N:o 60.

N:o 411.

5.200 kg lepänkuoria, 
V ärjätään kuten N:o 60.

N:o 404. Harmaata.

O.050 kg rautavihtrilliä.

Harmaata.

O.040 kg rautavihtrilliä.

Harmaata.

O.020 kg rautavihtrilliä.

Harmaata.

O.080 kg rautavihtrilliä.

Harmaata.

O.050 kg rautavihtrilliä.

Harmaata.

O.060 kg rautavihtrilliä.

Harmaata.

O.005 kg rautavihtrilliä.

Harmaata.

O.016 kg rautavihtrilliä.
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N:o 412. Keliaisenharmaata.

2.200 kg lepänkuoria, O.040 kg rautavihtrilliä.
V ärjätään  kuten N:o 60.

N:o 413. Ruskeanhar maata.

O.700 kg lepänkuoria, 0 .120 kg rautavihtrilliä.
V ärjätään  kuten N:o 60.

N:o 414. Punaisenharmaata.

O.700 kg tuomenkuoria, 0.120 kg rautavihtrilliä.
V ärjätään  kuten N:o 60.

N:o 415. Keliaisenhar maata.

3.200 kg suopursuja, O.062 kg rautavihtrilliä.
V ärjätään  kuten N:o 60.

N:o 416. Punaisenkeltaista.

O.125 kg alunaa, 2.300 kg tuomenkuoria.
V ärjätään  kuten N:o 11.

N:o 417. Punaisenkeltaista.

O.125 kg alunaa, 2.300 kg tuomenkuoria.
V ärjätään kuten N:o 12.

N:o 418. Punaisenkeltaista.

O.125 kg alunaa, O.120 kg soodaa.
O.700 ,, tuomenkuoria,

V ärjätään kuten N:o 12, m utta soodaa käytetään tuhan 
asemesta.

N:o 419. Ruskeankeltaista.

4.200 kg nokkosia, O.070 kg kuparivihtrilliä.
V ärjätään  kuten N:o 53.
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N:o 420. Ruskeankeltaista.

2.200 kg nokkosia, O.ioo kg kuparivihtrilliä.

K asvit keitetään sekä siivilöidään, ja  veteen liuotetaan 
vihtrilli; kun vesi on haaleata, pannaan märät, hyvin vään
netyt langat kiehumaan siihen tunniksi sekä jätetään sa
maan veteen jäähtym ään.

Nostetaan kattilasta, huuhdotaan ja  kuivatetaan.

N:o 421. Ruskeankeltaista.

4.200 kg suopursuja, O.080 kg kuparivihtrilliä.
V ärjätään  kuten N:o 420.

N:o 422. Ruskeankeltaista.

1.200 kg koiranputkia, O.125 kg kuparivihtrilliä.
V ärjätään  kuten N:o 420.

N:o 423. Ruskeankeltaista.

3.300 kg koiranputkia, O.250 kg kuparivihtrilliä.
V ärjätään  kuten N:o 420.

N:o 424. Harmaata.

5.200 kg kuusenhavuja, O.020 kg kuparivihtrilliä.
Värjätään kuten N:o 420.

N:o 425. Punaisenharmaata.

25.200 kg kuusenkäpyjä, O.020 kg kuparivihtrilliä.
V ärjätään kuten N:o 420.

N:o 426. Ruskeankeltaista.

4.200 kg kanervia, O.ioo kg kuparivihtrilliä.
V ärjätään kuten N:o 420.



Nro 427. Ruskeankeltaista.

O.450 kg keltapuunestettä, 0.125 kg kuparivihtrilliä. 
V ärjätään  kuten Nro 420.

N ro 428. Ruskeankeltaista.

2.200 kg koivunkuoria, 0.160 kg kuparivihtrilliä.
V ärjätään  kuten Nro 420.

Nro 429. Punaisenharmaata.

1.200 kg paatsamankuoria, O.200 kg glaubersuolaa,
O.ioo ,, krappia, O.030 „  rikkihappoa.

V ärjätään  kuten Nro 393.

Nro 430. Ruskeankeltaista.

I.800 kg paatsamankuoria, O.035 kg kuparivihtrilliä. 
O.030 ,, rikkihappoa,

V ärjätään  kuten Nro 393.

Nro 431. Ruskeankeltaista.

I.650 kg paatsamankuoria, O.165 kg valk. viinikiveä. 
O.050 ,, rikkihappoa,

V ärjätään  kuten Nro 393.

Nro 432. Ruskeankeltaista.

O.020 kg kromihappoista kalia, 2.100 kg suopursuja. 
V ärjätään  kuten Nro 399.

Nro 433. Ruskeankeltaista.

O.020 kg kromihappoista kalia, O.700 kg suopursuja. 
V ärjätään  kuten Nro 399.

Nro 434. Ruskeankeltaista.
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O.020 kg kromihappoista kalia, 0 .300 kg keltapuunestettä.
Värjätään kuten Nro 399.
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N:o 435. Punaisenkeltaista.

IO.000 kg kivijäkäliä, O.ioo kg kuparivihtrilliä.
V ärjätään  kuten N:o 420.

Huom.! Jos k attila  on hyvin suuri, niin että  siihen mah
tuu kylliksi vettä , niin on parempi, jos jäkälät saavat olla 
lankojen kanssa kattilassa, sillä silloin tulee väri paljon 
tummempaa.

N:o 436 . Harmaata.

5.200 kg rantayrttejä, 0.150 kg rautavihtrilliä. 
V ärjätään  kuten N:o 60 .

N:o 437. Ruskeankeltaista.

O.040 kg kromihappoista kalia, 5.200 kg keiholehtiä. 
V ärjätään  kuten N:o 399.

N:o 438. Vihreänharmaata.

5.200 kg keiholehtiä, O.080 kg rautavihtrilliä.
V ärjätään kuten N:o 60.

N:o 439. Vihreänharmaata.

5.200 kg rantakukkia, O.080 kg rautavihtrilliä.
V ärjätään kuten N:o 60.

N:o 440. Ruskeankeltaista.

O.040 kg kromihappoista kalia, 5.200 kg rantakukkia. 
V ärjätään kuten N:o 399.

N:o 441 a). Keliaisenhar maata.

2.500 kg poronjäkäliä, O.050 kg rautavihtrilliä.
O.050 ,, potaskaa,

V ärjätään kuten Nro 59.

K otivärjäyskirja. 9
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3.ooo kg islanninjäkäliä, Ö.200 kg keittosuolaa.

Jäkälät hierotaan hyvin pieniksi; värjäys tapahtuu aivan 
ohjeen N:o 31 mukaan. Suola ja  jäk älät siroiteilaan samalla 
kertaa kunkin kerroksen väliin.

K aikilla  m uillakin jäkälälajeilla värjätään sam alla ta
valla. V äri tulee tummempaa näin, kuin jos langat keitet
täisiin siivilöidyssä vedessä.

Jos halutaan tummempia värejä, niin voidaan tähän 
k äyttää  rautavihtrilliä, m utta silloin tulee väri vähän har- 
maampaa.

N:o 441 b). Keltaisenruskeata.

N:o 442. Harmaata.

00 kg 
varpuja.

\
O.040 kg kromihappoista kalia, I.200 kg variksenmarjan-

V ärjätään  kuten N:o 399.

N:o 443. Harmaata.

I.200 kg variksenmarjan- O.080 kg rautavihtrilliä
varpuja,

V ärjätään  kuten N:o 60.

N:o 444. Ruskeankeltaista.

15.soo kg katajanhavuja O.020 kg kuparivihtrilliä.
marjoineen,

V ärjätään  kuten N:o 420.

N:o 445. Harmaata.

1.500 kg rentukoita, O.060 kg rautavihtrilliä.
V ärjätään  kuten N:o 60.

N:o 446. Harmaata.

7.500 kg katajanhavuja, O.070 kg rautavihtrilliä.
V ärjätään  kuten N:o 60.



3.400 kg katajanhavuja, O.070 rautavihtrilliä.
3.400 ,, kanervia,

V ärjätään  kuten N:o 60.

N:o 447. Harmaata.

K eltaisia värejä.

N:o 448. Keltaista.

6.500 kg kuivia sipulinkuoria.

Sipulinkuoret keitetään 4 tuntia ja  siivilöidään. T ä
hän veteen pannaan purettam attom at langat kiehumaan 
1/a tunniksi sekä jätetään  siihen jäähtym ään.

N ostetaan kattilasta, huuhdotaan ja  kuivatetaan.

N:o 449. Keltaista.

O.125 kg alunaa 6.200 kg sipulinkuoria.
Värjätään kuten N:o 11.

N:o 450. Keltaista.

O.160 kg alunaa, 6.200 kg kanervia.

V ärjätään kuten N:ot 11 ja  12; käyttäm ällä  glauber
suolaa ja  rikkihappoa tulee kasviväri keltaisempaa. Huom.! 
N:o 456.

N:o 451. Keltaista.

O.125 kg alunaa, O.500 kg keltapuunestettä.
V ärjätään  kuten N:o 11.

N:o 452. Keltaista.

O.125 kg alunaa, I.200 kg ruiskaunokkeja kukkineen. 
Värjätään kuten N:o 11.
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2.500 kg ruiskaunokkeja kukkineen.
V ärjätään  kuten N:o 448.

N:o 454.

O.125 kg alunaa,
V ärjätään  kuten N:o 11.

N:o 455.

O.125 kg alunaa,
V ärjätään  kuten N:o 11.

N:o 456.

1.500 kg suopursuja,
O.200 ,, glaubersuolaa,

K eitettyyn , siivilö ityyn  ja  haaleaan kasviveteen liuote
taan glaubersuola ja  rikkihappo; m ärät, hyvin väännetyt 
langat pannaan siihen kiehumaan x/2 tunniksi sekä jätetään 
tähän veteen jäähtym ään.

Nostetaan kattilasta, huuhdotaan ja  kuivatetaan.

N:o 457. Keltaista.

13.500 kg tuoreita koiranputkia, O.030 kg rikkihappoa. 
O.200 ,, glaubersuolaa,

V ärjätään  kuten N:o 456.

N:o 458. Keltaista.

N:o 453. Keltaista.

O.700 kg koivunlehtiä, O.030 kg rikkihappoa.
O.200 „ glaubersuolaa,

V ärjätään kuten N:o 456.

Keltaista.

I.200 kg koiranputkia.

Keltaista.

3.500 kg kuusennäavaa.

Keltaista.

O.030 kg rikkihappoa.
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N:o 459. Keltaista.

1.500 kg m etsäkortteita, O.030 kg rikkihappoa.
O.200 ,, glaubersuolaa,

V ärjätään  kuten N:o 456.

N:o 460. Keltaista.

I.200 kg ruusunlehtiä, O.030 kg rikkihappoa.
O.200 ,, glaubersuolaa,

V ärjätä ä n  kuten N:o 456.

N:o 461. Keltaista.

O.i 60 kg alunaa, 5.200 kg keltamoita.
V ärjätään  kuten N:o 11.

Nro 462. Keltaista.

O.160 kg alunaa, 4 .8oo kg variksenm arjanvarpuja.
V ärjätään  kuten N:o 11.

N:o 463. Keltaista.

4.8oo kg variksenmarjan- O.200 kg glaubersuolaa,
varpuja, O.030 ,, rikkihappoa.

V ärjätään  kuten N:o 456.

N:o 464. Keltaista.

O.160 kg alunaa, O.900 kg variksenmarjoja.
V ärjätään  kuten N:o 11.

N:o 465. Keltaista.

O .i60 kg alunaa, 5.200 kg keto-orvokkeja.
Värjätään kuten N:o 11.

N:o 466. Keltaista.

O.i60 kg alunaa, 5.200 kg poimulehtiä.
Värjätään kuten N:o 11.
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O.160 kg alunaa,
V ärjätään  kuten N:o 11.

Nro 468.

O.160 kg alunaa,
V ärjätään  kuten N:o 11.

N:o 469.

0.160 kg alunaa,
V ärjätään  kuin N:o 11.

N:o 470.

0.160 kg alunaa,
V ärjätään  kuin N:o 11.

N:o 471.

I8.500 kg ruiskukkia 
(tuoreita),

V ärjätään  kuin N:o 456.

N:o 472.

0.160 kg alunaa,
V ärjätään  kuin N:o 11.

N:o 473.

O.125 kg alunaa,
V ärjätään  kuin N:o 11.

N:o 474.

N:o 467.

O.125 kg alunaa,
Värjätään kuin N:o 12.

Keltaista.

5.200 kg pietaryrttejä.

Keltaista.

5.200 kg poronjäkäliä.

Keltaista.

5.200 kg katkerotatarta.

Keltaista.

5.200 kg rantakukkia.

Keltaista.

0.250 kg glaubersuolaa, 
O.030 ,, rikkihappoa.

Keltaista.

2.500 kg poronjäkäliä.

Keltaista.

2.200 kg rätvänöitä.

Keltaista.

2.200 kg rätvänöitä.
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2.200 kg rätvänöitä,
0.200 ,, glaubersuolaa, 

V ärjätään  kuin N:o 456.

N:o 476.

O.160 kg alunaa,
V ärjätään  kuin N:o 11.

N:o 477.

O.160 kg alunaa,
V ärjätään  kuin N:o 11.

N:o 475. Keltaista.

O.030 kg rikkihappoa.

Keltaista.

I.200 kg variksenmarjoja.

Keltaista.

5.200 kg tuomenlehtiä.

N:o 478. Keltaista.

O.125 kg alunaa, 5.200 kg katkerotatarta.

Mainitun kasvin tuoreet lehdet irroitetaan varsista ja  
pannaan kerroksittain kosteiden, puretettujen lankojen 
kanssa kuparikattilaan. K attilaan  kaadetaan sen jälkeen 
niin paljon vettä , että  lehdet ja  langat hyvin peittyvät, ja  
tämän kaiken annetaan sitten kiehua 2 tuntia; langat saa
vat jäädä kattilaan siksi, kunnes vesi on jäähtynyt. 

O tetaan vedestä, huuhdotaan ja  pannaan kuivumaan. 
K atkerotattaren asemesta voidaan käyttää  pieniä koivun

lehtiä.

N:o 479. Keltaista.

10.000 kg tuoreita kultapiiskuja.
V ärjätään  kuin N:o 448.

N:o 480. Harmaankeltaista.

2.500 kg kuusenkäpyjä, I.500 kg sianpuolanvarsia.
Värjätään kuin N:o 448.
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N:o 481, Punaisenkeltaista.

2.000 kg koivunkuoria.
V ärjätään  kuin N:o 448.

N:o 482. Vaaleata punaisenkeltaisia.

1.000 kg koivunkuoria.
V ärjätään  kuin N:o 448.

N:o 483. Punaisensinistä.

O.160 kg alunaa, I.200 kg mustia, kypsiä viinim arjoja. 
V ärjätään  kuin N:o 11.

N:o 484. Keltaista.

4 .000 kg oratuomenkuoria.
V ärjätään  kuin N:o 448.

N:o 485. Keltaista.

4.000 kg oratuomenkuoria, O.030 kg rikkihappoa.
O.200 ,, glaubersuolaa,

V ärjätään  kuin N:o 456.

N:o 486. Keltaista.

0.160 kg alunaa, 7.200 kg voikukkia.
V ärjätään  kuin N:o 11.

N:o 487. Keltaista.

O.400 kg läätteitä, O.030 kg rautavihtrilliä,
O.015 ,, safrania, 0.050 „  potaskaa.

L äätteet ja  safrani keitetään 4 tuntia. Vesi siivilöidään 
ja  siihen pannaan rautavihtrilli ja  potaska. Kun vesi on 
haaleata, pannaan langat siihen kiehumaan 1 tunniksi. 

Otetaan vedestä, huuhdotaan ja  pannaan kuivumaan.
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O hjeita villalankojen värjäystä varten kem ialli
silla väreillä.

N:o 488. Keltaista.

O.oio kg E chtgelb ’iä, O.025 kg rikkihappoa.
O.ioo ,, glaubersuolaa,

Väri keitetään vähässä vedessä 10 minuuttia; kun väri 
on hyvin liuennut, pannaan kattilaan niin paljon vettä  
kuin värjäykseen tarvitaan (kts. siv. 28). Rikkihappo 
pannaan ensin varovaisesti vähitellen suihkuttaen kylmään 
veteen, joka kaadetaan sen jälkeen väriveteen. Sitten lisä
tään glaubersuola, ja  seosta hämmennetään hyvin. Tähän 
lämpimään veteen pannaan langat kiehumaan 1/2 tunniksi 
sekä saavat jäädä veteen jäähtym ään.

Otetaan vedestä ja  huuhdotaan lämpimässä saippua- 
vedessä sekä kahdessa puhtaassa, lämpimässä vedessä.

N:o 489. Ruskeata.

O.050 kg Benzochrombraun’ia, O.030 kg rikkihappoa.
O.200 „  glaubersuolaa,

V ärjätään  kuin N:o 488.

N:o 490. Keltaista.

O.oio kg Orange G ’tä, O.030 kg rikkihappoa.
O.ioo ,, glaubersuolaa,

V ärjätään  kuin N:o 488.

N:o 491. Punaista.

O.oio kg Orange R ’ää, O.030 kg rikkihappoa.
O.ioo ,, glaubersuolaa,

V ärjätään  kuin N:o 488 .

N:o 492. Punaista.
O.015 kg Mandarin’ia, O.030 kg rikkihappoa.
O.150 ,, glaubersuolaa,

V ärjätään kuin N:o 488.



N:o 493. Tummanpunaista.

O.030 kg Diaminbordeaux V O R ’ää, 0 .300 kg glaubersuolaa. 
V ärjätään  kuin N:o 488.

N:o 494. Sinistä.

O.020 kg W asserblau 11’ta, O.030 kg rikkihappoa.
O.200 ,, glaubersuolaa,

V ärjätään  kuin N:o 488.

N:o 495. Sinisenvihreätä.

O.020 kg Echtgriin 'iä, O.030 kg rikkihappoa.
O.200 ,, glaubersuolaa,

V ärjätään  kuin N:o 488.

N:o 496. Punaisensinistä.

O.oio kg M ethylwiolet 3 R ’ää.
V ärjätään  ilman glaubersuolaa ja  rikkihappoa.

N:o 497. Vihreätä.

O.030 kg Säuregriin G, B ’tä, O.030 kg rikkihappoa.
O.300 ,, glaubersuolaa,

V ärjätään  kuin N:o 488.

N:o 498. Vihreätä.

O.020 kg Benzodunkelgriin B ’tä, O.030 kg rikkihappoa. 
O.200 ,, glaubersuolaa,

V ärjätään  kuin N:o 488.

N:o 499. Mustaa.

O.080 kg D irekttiefschw artz R W ’tä, 0.300 kg glaubersuolaa. 
V ärjätään kuin N:o 488.
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O hjeita liina~ ja pum pulilankojen värjäystä  
varten.

K aikki ohjeet ovat 1 lankakiloa kohti, jota  varten pitää 
olla noin 14 litraa  värjäysvettä .

V alkaisem attom at liina- ja  pum pulilangat saavat ennen 
värjääm istä kiehua 1 1/9 tuntia vedessä, johon on liuen- 
nettu 150 gr soodaa. Langat otetaan vedestä, väännetään 
ja huuhdotaan lämpimässä vedessä, puristellaan ja  selvi
tellään hyvin, ennenkuin ne pannaan väriveteen. Puoli- 
valkaistuja liinalankoja ei tarvitse keittää ennen vär
jääm istä.

Jos pum pulilankoja värjätään villalankoja varten an
nettujen ohjeiden mukaan, tulee väri paljon vaaleammaksi 
ja  himmeämmäksi. Kokenillia ei voida käyttää pumpuli- 
ja liinalankojen värjäämiseen. Indigo rikkihappoon liuen- 
nettuna ei im eydy liina- ja  pumpulilankoihin; näitä var
ten on indigo liuennettava hydrosulfiittiin ja  natronlipeään 
tahi rautavihtrilliin  ja  kalkkiin.

Seuraavassa mainittujen ohjenumeroiden mukaan vär
jä ty t pum pulilangat kestävät hyvin sekä pesua että au
rinkoa: 7 , 8, 9 , 10, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 
41— 45, 47, 51, 56— 59, 61, 64— 68, 70, 73, 81— 83, 87— 90, 
115, 160, 161, 341, 343, 344, 355, 368, 369. 373, 402, 403, 
405— 409, 411— 415, 443, 446— 449, 480.

N:o 500. Keltaista.

5.ooo kg paatsam ankuoria, O.oio kg rikkihappoa.
O.015 ,, vaskenruostetta,

Kuoret keitetään, siivilöityyn  veteen liuennetaan vasken- 
ruoste, ja  langat pannaan siihen kiehumaan V2 tunniksi, 
minkä jälkeen ne saavat jäädä tähän veteen 12 tunniksi.

10 litraan puhdasta, kylm ää vettä  sekoitetaan rikki
happo, ja  värivedestä otetut, hyvin väännetyt langat pan



140

naan siihen 2 tunniksi. Täm än jälkeen otetaan langat ve
destä, väännetään ja  huuhdotaan ensin haalaessa saippua- 
vedessä ja  sitten vielä useammassa puhtaassa, haaleassa 
vedessä.

Väännetään kevyesti ja  pannaan kuivumaan.
HuomA Mitä vanhempia paatsamankuoret ovat, sitä 

punaisemmaksi tulee väri.

N:o 501. Keltaisenruskeata.

7.000 kg paatsamankuoria, 0.150 kg kuparivihtrilliä. 
V ärjätään ja  huuhdotaan kuin N:o 500.

N:o 502. Keltaisenpunasinervää.

7.000 kg paatsamankuoria, O.ioo kg natronlipeätä 40°
0.150 ,, kuparivihtrilliä, Baum6.

V ärjätään ja  huuhdotaan kuin N:o 500, m utta rikkihapon 
asemesta pannaan natronlipeä 10 litraan kylm ää vettä.

HuomA Natronlipeätä saadaan liuentam alla Caustic- 
soodaa kylm ään veteen.

Saadakseen tietää, onko natronlipeä tarpeeksi voim a
kasta, pitää hankkia Baume lämpömittari. Ellei sellaista 
ole saatavissa, voidaan lämpö m itata seuraavalla tavalla: 
kun Caustic-sooda on liuennut, tulee 1 litran natronlipeätä 
painaa 1. 37°  kg. Ellei se paina niin paljoa, on lipeä liian 
laim eata. J os se painaa enemmän, niin on lipeä liian voi
m akasta, ja  voidaan sitä silloin laimentaa lisääm ällä vettä. 
Jos lipeä on liian laim eata, niin voidaan se tarkistaa seu
raavalla tavalla: 2 litraa 30° Baum e vastaa  1 1/2 litraa 40° 
Baum6 ja  kummankin tulee silloin painaa 2.055 kg.

N:o 503. Ruskeanharmaata.

7.000 kg paatsamankuoria, O.015 kg rautavihtrilliä.

Kuoret keitetään, vesi siivilöidään, ja  tähän pannaan 
langat kiehumaan 1/2 tunniksi sekä jätetään sen jälkeen
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veteen 12 tunniksi. Langat otetaan vedestä, siihen liuenne
taan rautavihtrilli, langat pannaan uudelleen väriveteen, 
minkä annetaan kiehahtaa, ja  jätetään ne veteen jääh
tymään. Sen jälkeen ne otetaan pois, huuhdotaan ensin 
haaleassa saippuavedessä ja  sitten useammassa puhtaassa, 
haaleassa vedessä. Väännetään kevyesti sekä pannaan 
kuivumaan.

N:o 504. Harmaanpunaista.

25.000 kg kuusenkäpyjä, O.075 kg natronlipeätä 40°
O.200 ,, rautavihtrilliä, Baume.

V ärjätään  ja  huuhdotaan kuin N:o 502.

N:o 505. Keltaista.

6.000 kg sipulinkuoria, 0.150 kg alunaa.

K eitettyyn  ja  siivilöityyn  sipulinkuoriveteen liuennetaan 
aluna, ja  langat pannaan'siihen kiehumaan 1 tunniksi sekä 
jätetään veteen 12 tunniksi.

Huuhdotaan kuin N:o 503.

N:o 506. Keltaisenruskeata.

6.000 kg sipulinkuoria, 0.160 kg kuparivihtrilliä.
V ärjätään  ja  huuhdotaan kuin N:o 505.

N:o 507. Harmaata.

9.000 kg sipulinkuoria, . O.020 kg rautavihtrilliä.
V ärjätään  ja  huuhdotaan kuin N:o 505.

V äristä  tulee kauniin vaaleanharmaa, jos veteen pannaan 
ainoastaan 7 gr rautavihtrilliä. N:ot 505, 506 ja  507 so
pivat erittäin hyvin villalankoja varten.

N:o 508. Keltaisenruskeata.

5.000 kg suopursuja, O.160 kg kuparivihtrilliä.
V ärjätään  ja  huuhdotaan kuin N:o 500.
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O.260 kg alunaa, 4.000 kg kanervia,
1.000 ,, koivuntuhkaa, O.016 ,, vaskenruostetta.

Aluna liuennetaan kuumaan veteen; tähän veteen pan
naan langat 20 tunniksi, minkä jälkeen ne otetaan pois, 
väännetään ja  pannaan huuhtom attom ina kuivumaan.

Tuhasta valm istetaan lipeätä seuraavalla tavalla. K ie
huvaa ve ttä  kaadetaan tuhalle, seosta hämmennetään 
hyvin sekä annetaan seistä 24 tuntia. Sitten kaadetaan 
kirkas lipeä kattilaan, ja  kanervat pannaan siihen kiehu
maan 4 tunniksi. S iivilö ityyn  veteen pannaan sitten langat 
kiehumaan 1 tunniksi, minkä jälkeen ne otetaan pois, ja 
samaan kanervaveteen liuennetaan vaskenruoste. Langat 
pannaan sitten uudelleen tähän veteen kiehumaan V* tun
niksi sekä jätetään veteen 12 tunniksi.

H uuhdotaan kuin N:o 503.

N:o 510. Harmaanruskeata.

15.000 kg katajanhavuja, O.200 kg kuparivihtrilliä.
V ärjätään  ja  huuhdotaan kuin N:o 500.

N:o 511. Harmaata.

7.000 kg katajanhavuja, O.070 kg rautavihtrilliä.
V ärjätään  kuin N:o 503.

N:o 512. Vihreänharmaata.

0 .160 kg punaista viinikiveä, 4 .ooo kg katajanm arjoja, 
O .i60 ,, kuparivihtrilliä, 0 .160 ,, vaskenruostetta.
O .i20 ,, salm iakkia,

V ärjätään  kuin N:o 30 .

N:o 513. Harmaata.

12.000 kg kuusenhavuja, O.020 kg vaskenruostetta.
O.oio ,, kuparivihtrilliä,

N:o 509. Keltaisenvihreätä.



K eitettyyn  ja  siivilöityyn  kasviveteen liuennetaan kupari- 
vihtrilli, ja  langat pannaan siihen, kiehautetaan sekä saa
vat sen jälkeen olla vedessä 2 tuntia. Langat nostetaan 
vedestä, johon n yt liuennetaan vaskenruoste ja, kun vesi 
on kuum aa, pannaan langat siihen uudelleen ja saavat olla 
kiehum atta vedessä 12 tuntia.

Otetaan vedestä, huuhdotaan haaleassa saippuavedessä 
ja  sitten useammassa puhtaassa vedessä.

N:o 514. Harmaata.

7.ooo kg koivunkuoria, I.500 kg koivuntuhkaa.

Tuhasta tehdään lipeä, jossa koivunkuoret keitetään. 
Kirkkaaseen* siivilöityyn  veteen pannaan langat kiehu
maan 2 tunniksi sekä jätetään veteen jäähtym ään.

Otetaan pois vedestä, huuhdotaan saippua- ja  useam
m assa puhtaassa vedessä.

N:o 515. Harmaata.

2.500 kg koivunkuoria, O.050 kg väriomenoita,
2.500 ,, lepänkuoria, O.090 ,, rautavihtrilliä.
2.500 ,, kuusenkuoria,

K aikki 3 eri kuorilajia pannaan pataan kiehumaan 6 ä 7 
tunniksi. Vesi siivilöidään, ja  siihen pannaan hienonnetut 
väriom enat sekä rautavihtrilli. Kun vesi on haaleata, pan
naan langat siihen kiehumaan 1 tunniksi sekä jätetään ve
teen jäähtym ään.

Langat otetaan vedestä, väännetään ja  huuhdotaan hy
vin lipeävedessä, sekä saippua- ja  useammassa puhtaassa 
vedessä.

N:o 516. Harmaata.

O.250 kg sum akkia, 
O.200 ,, sinilastua,

O.200 kg rautapureketta.
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Sum akki ja  sinilastu keitetään 1 tunnin. Siivilöityyn  
veteen pannaan langat hiljalleen kiehumaan 3 tunniksi. 
Sen jälkeen ne otetaan vedestä, väännetään sekä käännel
lään kylm ässä rautapurekevedessä 1 tunnin; langat huuh
dotaan haaleassa vedessä, väännetään ja  pannaan sumakki- 
ja  sinilastuveteen V a  tunniksi. Huuhdotaan, kuten taval
lisesti.

N:o 517. Harmaata.

O.ioo kg väriom enoita, O.125 kg alunaa,
O.ioo „  punaista viinikiveä, O.250 „ rautavihtrilliä.

K attilaan , jossa on vettä , pannaan hienonnetut väri- 
omenat, aluna ja  viin ikivi kiehumaan V a  tunniksi. Tähän 
veteen pannaan langat kiehumaan 1 tunniksi. Langat ote
taan vedestä, johon n yt liuennetaan rautavihtrilli, niitä 
ravistellaan ja  selvitellään sekä saavat olla kuumassa ve
dessä kiehum atta V* tunnin tahi pitemmänkin ajan, jos 
väri tahdotaan saada tummemmaksi.

Otetaan vedestä, huuhdotaan haaleassa saippuavedessä 
ja  useammassa puhtaassa vedessä.

N:o 518. Harmaanruskeata.

I.500 kg soodaa (kristallisoitua), O.400 kg rautavihtrilliä.

K attilaan , jossa on vettä , liuennetaan sooda sekä rauta
vihtrilli, ja, kun vesi on noin 20° läm m intä, pannaan siihen 
kosteat, hyvin väänn etyt langat 10 minuutiksi, jona aikana 
niitä hyvin liikutellaan, etteivät tule täplikkäiksi; otetaan 
vedestä, väännetään ja pannaan huuhtom atta kuivumaan.

Jos väri tahdottaisiin saada tummemmaksi, voidaan ne 
panna samaan väriveteen 10 minuutiksi; m enettely aivan 
sama kuin edellisellä kerralla.

Jos lankojen annetaan olla värivedessä 12 tuntia, niin 
tu levat ne harm aam m iksi.

Huuhdotaan haaleassa saippuavedessä sekä useammassa 
puhtaassa vedessä.
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N:o 519. Keltaista.

I.500 kg soodaa (kristallisoitua), O.200 kg rautavihtrilliä.

Sooda ja  rautavihtrilli liuennetaan lämpimään veteen 
kumpikin eri astiassa. Langat pannaan ensin soodaveteen 
10 m inuutiksi, jonka jälkeen ne otetaan pois, huuhdotaan 
sekä ravistellaan ja  pannaan 10 minuutiksi rautavihtrilli- 
veteen, otetaan siitä, väännetään ja  pannaan sitten uudel
leen samoin kuin ensimäisellä kerrallakin soodaveteen ja  
sitten taas rautavihtrilliveteen. Sam alla tavalla  pannaan 
langat 3 tahi 6 kertaa vuorotellen kumpaankin veteen.

Langat kuivatetaan ennen huuhtomista. Huuhdotaan 
sitten haaleassa saippuavedessä ja  useammassa puhtaassa 
vedessä.

N:o 520. Punaisenkeltaista.

O.300 kg soodaa (kristallisoitua), O.300 kg orleanaa.

Sooda ja  orleana pannaan y h fa ik a a  veteen kiehumaan 
1U tunniksi, tähän kuumaan veteen pannaan langat kiehu
maan 1/2 tunniksi sekä saavat jäädä veteen jäähtym ään.

H uuhdotaan kuin N:o 500.

N:o 521. Punaisenkeltaista.

12.ooo kg koivuntuhkaa, O.ioo kg orleanaa.

K iehuvaa ve ttä  kaadetaan useampia kertoja tuhalle, niin 
että lipeästä tulee kyllin  voim akasta. Kirkkaaseen lipeään 
pannaan orleana kiehumaan, kunnes se on hyvin liuennut. 
K a ttila  nostetaan tulelta, ja  langat pannaan siihen 24 tun
niksi, jona aikana niitä usein liikutellaan.

K uivatetaan  ennen huuhtom ista sekä huuhdotaan sitten 
haaleassa saippuavedessä ja  useammassa puhtaassa vedessä.

N:o 522. Punaisenkeltaista.

O.160 kg natronlipeää, 40° O.070 kg orleanaa.
Baum e,

K otivärjäysk irja . 10



K attilaan , jossa on 11 litraa vettä , pannaan lipeä ja 
orleana kiehumaan, kunnes väri on hyvin liuennut. Tähän 
pannaan langat kiehumaan 1 tunniksi sekä jätetään veteen 
12 tunniksi.

Huuhdotaan haaleassa saippuavedessä sekä useammassa 
puhtaassa vedessä.

N:o 523. Punaisenkeltaista.

O.160 kg natronlipeää, O.070 kg orleanaa,
40° Baume, O.030 ,, hydrosulfiittia.

K attilaan, jossa on 11 litraa vettä , pannaan lipeä ja  or
leana kiehumaan, kunnes väri on hyvin liuennut ja  vesi 
kiehuessa haihtunut, niin että  sitä  on vain 10 litraa. Vesi 
jäähdytetään 70 asteiseksi, hydrosulfiitti lisätään siihen, 
ja  seosta hämmennetään hyvin. Langat, jotka aikaisemmin 
ovat asetetut kepeille, pannaan nyt heti veteen ja  pyöri
tellään keppien ym päri 40 minuutin ajan. K epit otetaan 
pois, ja  langat pannaan veteen 12 tunniksi, otetaan pois, 
väännetään ja  huuhdotaan seuraavalla tavalla:

10 litraan kesäläm m intä vettä  liuennetaan 10 gr hydro
sulfiittia, ja  langat pannaan siihen 10 minuutiksi, minkä 
jälkeen ne huuhdotaan 2 puhtaassa vedessä. Sitten pan
naan 10 litraan kesäläm m intä vettä  10 gr rikkihappoa, ja  
langat pannaan siihen 5 minuutiksi ja  huuhdotaan taaskin 
täm än jälkeen 2 puhtaassa vedessä. Sitten ne huuhdotaan 
haaleassa saippuavedessä ja  useammassa puhtaassa vedessä.

HuomA Kun langat pannaan rikkihappoveteen, tulee 
väri punaisemmaksi; jos väri tahdotaan saada keltaisem- 
maksi, niin on rikkihappovesi jä tettä vä  kokonaan pois.

N:o 524. Sitruunankeltaista.

IO.000 kg koiranputkia, O.120 kg soodaa (kristal-
O.032 ,, vaskenruostetta, lisoitua).

6 litraa virtsaa, jota  ei säilytetä  pitem pää aikaa, vaan 
käytetään  heti.
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Koiranputket keitetään 2 tuntia. Siivilöityyn  veteen 
pannaan aikaisemmin virtsaan liuennettu vaskenruoste, 
sitten lisätään siihen sooda, ja  kaikki täm ä saa kiehua 5 
minuuttia. Tähän kiehuvaan veteen pannaan langat kie
humaan 2 tunniksi sekä jätetään  väriveteen 12 tunniksi.

Huuhdotaan haaleassa saippuavedessä ja  sen jälkeen 
useammassa puhtaassa vedessä.

N:o 525. Kullankeltaista.

lO.ooo kg koivunlehtiä, 0 .120 kg soodaa (kristalli-
O.060 ,, vaskenruostetta soitua).

10 litraa virtsaa, jota  ei ole säilytettävä  pitempää aikaa, 
vaan käytetään  heti.

V ärjätään ja  huuhdotaan kuin N:o 521.

N:o 526. Keltaista.

O.040 kg safrania, O.200 kg spriietikkaa.
O.130 ,, potaskaa,

Potaska ja  safrani liuennetaan kylm ään veteen ja  keite
tään hiljaisella tulella 10 minuuttia. K a ttila  nostetaan tu
lelta, ja  vesi jäähdytetään vähäisen, ennenkuin etikka sii
hen lisätään, mikä tehdään hitaasti suihkuttam alla, jotta  
värivesi ei kuohahda yli laitojen. Tässä vedessä saavat lan
gat olla kiehum atta 24 tuntia, jona aikana niitä usein kään
nellään ja  liikutellaan vedessä.

Kuivatetaan ennen huuhtomista.

N:o 527. Sitruunankeltaista.

15 litraa ly ijyetikkaa  1 =  Hopealehteä ja  lyijy-
10° B:e, j sokeria 50 %  kumpaakin.

O.ioo kg poltettua kalkkia,
0.130 ,, kromihappoista kalia,
O.040 ,, rikkihappoa.
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Langat pannaan sileille kepeille ja  käännellään haaleassa 
lyijyetikkavedessä 15 m inuuttia, otetaan siitä, väännetään 
ja  pannaan heti 15 litraan hyvin häm m ennettyä, kuumaa 
kalkkiliuosta, ja  käännellään lankoja tässä 20 m inuuttia, 
otetaan vedestä, huuhdotaan haaleassa vedessä ja  väänne
tään. Krom ihappo liuennetaan vähäiseen määrään kuumaa 
vettä , ja  täm ä liuos kaadetaan sitten 15 litraan kylm ää 
vettä. Tähän lisätään varovaisesti rikkihappo, ja  kalkki- 
vedestä otettuja, huuhdottuja ja  väänn ettyjä  lankoja kään
nellään tässä vedessä 30 minuuttia. Otetaan vedestä, vään
netään ja  huuhdotaan hyvin ensin saippuavedessä ja  sitten 
useammassa puhtaassa vedessä. Pannaan hyvin lev itet
ty in ä kuivum aan.

N:o 528. Kromikeltaista.

O.ioo kg poltettua kalkkia.

Langat värjätään ensin keltaisiksi edellisen ohjeen mu
kaan ja  kun ne ovat otetut kromihappovedestä, väännetään 
ne, m utta niitä ei saa huuhtoa. K alkki liuennetaan kiehuvan- 
•kuumaan veteen, ja  tässä kiehuvankuum assa lipeässä kään
nellään lankoja nopeasti 10 minuutin ajan. Sen jälkeen 
langat otetaan vedestä ja  huuhdotaan erittäin hyvin k y l
mässä vedessä. S itten  ne huuhdotaan saippua- ja  useam 
massa puhtaassa, lämpimässä vedessä.

N:o 529. Vaaleanruskeata. .

O.400 kg teetä.

K eitettyyn  ja  siivilö ityyn  veteen pannaan langat kiehu
maan 1 tunniksi sekä saavat olla vedessä 12 tuntia.

K uivatetaan ennen huuhtomista.

N:o 530. Keltaisenruskeata.

O.400 kg katekua, O.ioo kg kuparivihtrilliä.
O.070 „  kromihappoista kalia,



149

K attilassa, jossa on vettä , keitetään katekuväri, kunnes 
se on hyvin liuennut. Tässä annetaan lankojen olla kiehu
m atta 12 tuntia, jonka jälkeen ne otetaan vedestä ja  vään
netään hyvin.

Puhtaaseen, lämpimään veteen liuennetaan kromihappoi- 
nen kali, ja  katekuvedestä otetut langat pannaan siihen 
1/a tunniksi. Sitten langat taas otetaan kromihappovedestä, 
väännetään ja  pannaan lämpimään katekuveteen 7  a tun
niksi ja  sitten uudelleen lämpimään kromihappoveteen. 
Näin pannaan langat 4 eri kertaa kuhunkin veteen. Viim ei
seksi liuennetaan kuparivihtrilli katekuveteen ja  langat 
pannaan siihen kiehumaan 15 minuutiksi. Otetaan vedestä, 
väännetään ja  huuhdotaan haaleassa saippuavedessä sekä 
useammassa puhtaassa vedessä.

K ateku voidaan myös värjätä  lipeällä kromihapon ase
mesta. Jos ensiksi kateku- ja  kromihappojälkivedessä vär
jä tty jä  lankoja sitten keitetään keltapuu- ja  alunavedessä 
7 a  tuntia, niin saavat ne harmaanvihreän värin.

N:o 531. Tummanruskeata.

O.400 kg katekua,. O.075 kg kromihappoista kalia,
0.140 ,, rautapureketta, O.075 ,, soodaa.

K atekuväri liuennetaan kiehuvaan veteen, hämmenne
tään, jo tta  se hyvin liukenee. Tässä saavat langat olla kie
hum atta 12 tuntia, minkä jälkeen ne otetaan vedestä ja 
väännetään hyvin.

Puhtaaseen, kylm ään veteen pannaan rautapureke, ja  
katekuvedessä v ä rjä tty jä  lankoja käännellään tässä k y l
mässä vedessä 1 tunnin, otetaan vedestä ja  väännetään.

Krom ihappo ja  sooda liuennetaan kiehuvankuumaan 
veteen, johon langat heti pannaan, ja  niitä käännellään 
7 a  tuntia, otetaan vedestä ja  väännetään. Katekuvesi läm- 
m itetään n yt kiehumapisteeseen, ja  tässä kuumassa vedessä 
käännellään kromihappovedestä otettuja lankoja 1 tunnin, 
otetaan vedestä, väännetään ja  pannaan uudelleen kuu



maan kromihappoveteen 1/2 tunniksi. Huuhdotaan saippua- 
ja  useammassa puhtaassa vedessä.

Rautapurekkeen asemesta voidaan myös käyttää  ta v a l
lista rautavihtrilliä, m utta väri ei tule silloin yhtä kauniiksi. 
Jos väri tahdotaan saada tummemmaksi, pannaan enem 
män rautapureketta.

Jos langat pannaan ainoastaan kateku- ja  rautapureke- 
veteen ja  huuhdotaan heti tämän jälkeen, niin saadaan 
harm aa väri.

Jos rautapurekeveteen liuennetaan 75 gr soodaa, tulee 
väri punaisemmanharmaaksi.

N:o 532. Punaista.

0.160 kg alunaa, O.300 kg krappia.
4.ooo ,, koivunlehtiä,

Langat keitetään alunaliuoksessa 1/2 tuntia; otetaan ve
destä, väännetään sekä pannaan keitettyyn  ja  siivilöityyn  
koivunlehtiveteen kiehumaan 1/a tunniksi sekä jätetään 
veteen jäähtym ään.

Puhtaaseen veteen liuennetaan krappi ja, kun vesi on 
kuumennettu kiehumapisteeseen, pannaan koivunlehti- 
vedestä otetut, hyvin väännetyt langat 4 tunniksi samaan 
kuumuuteen, m utta vesi ei saa kiehua, ja  saavat langat 
sen jälkeen jäädä tähän veteen jäähtym ään. Jos väri tah
dotaan saada tummemmaksi, niin voidaan krappiveteen 
liuentaa 32 gr rautavihtrilliä, ja  langat pannaan siihen kie
humaan V2 tunniksi.

Huuhdotaan haaleassa saippuavedessä ja  useammassa 
puhtaassa vedessä.

N:o 533. Punaista.

O.032 kg punaista viinikiveä, O.600 kg krappia.
O.065 ,, alunaa,
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Langat puretetaan keittäm ällä aluna- ja  viinikiviliuok- 
sessa 1 tunnin, minkä jälkeen langat otetaan puretus- 
vedestä, johon pannaan aikaisemmin kylm ään veteen liuen- 
nettu krappi, hämmennetään hyvin ja  siihen pannaan pu
retetut langat, joiden annetaan äkkiä kiehahtaa sekä jäte
tään veteen 12 tunniksi.

Huuhdotaan haaleassa saippuavedessä ja  useammassa 
puhtaassa vedessä.

N:o 534. Ruskeata.

O.ioo kg väriomenoita, 0 .120 kg tinaliuosta,
O.200 ,, kromialunaa, I.500 ,, krappia.
O.060 „  salm iakkia,

Väriom enat hienonnetaan ja  pannaan astiaan, johon kaa
detaan 14 litraa kiehuvaa vettä  seisomaan 1/a tunniksi. 
Tähän haaleaan väriomenaveteen pannaan kuivat langat 
3 tunniksi, jona aikana lankoja käännetään vedessä muuta
mia kertoja, sekä nostetaan kattilasta, väännetään ja  pan
naan huuhtom atta kuivamaan. Puhtaaseen, kuumaan ve
teen liuotetaan aluna ja  salm iakki, ja, kun vesi on haaleata, 
sekoitetaan siihen vielä tinaliuos. K uivat, väriomenoilla 
puretetut langat pannaan tähän veteen 24 tunniksi, ja  kään
nellään niitä siinä useita kertoja. Tulee pitää huolta siitä, 
että vesi peittää langat.

Langat nostetaan kattilasta  ja  pannaan muutamiksi mi
nuuteiksi valum aan, sen jälkeen pannaan ne 2:ksi päiväksi 
märällä vaatteella peitettyyn astiaan, jotta  päällimmäiset 
eivät kuivuisi; tämän ajan kuluttua otetaan langat astiasta 
ja  ripustetaan kuivamaan.

Ennen kuin puretetut langat värjätään punaisiksi krappi- 
vedessä, tulee niiden olla 10 minuuttia puhtaassa, kylm ässä 
vedessä, niin että ne hyvin kastuvat, senjälkeen niitä vään
netään vähän, ravistellaan ja  selvitellään.

Krappi pannaan päivää ennen värjääm istä kylm ään ve
teen. Krappi vesi läm m itetään haaleaksi, ja  langat pannaan



siihen 1U tunniksi; tämän ajan kuluttua lisätään tulta, niin 
että  v  esi nousee kiehumispisteeseen. Tässä lämmössä tulee 
lankojen olla 8 tuntia, jonka jälkeen värivesi äkkiä kiehau
tetaan. Langat nostetaan vedestä, huuhdotaan kylm ässä 
vedessä, väännetään ja  ripustetaan kuivam aan. Huuhdo
taan sitten haaleassa saippuavedessä ja  useissa puhtaissa 
vesissä.

N:o 535. Ruskeata.

0 .150 kg punaista viinikiveä, O.400 kg krappia,
0.150 ,, kromialunaa, O.150 ,, väriomenoita.
3.000 ,, etikkaa,

Aluna ja  viin ikivi liuotetaan veteen, ja  langat pannaan 
siihen kiehumaan V2 tunniksi. Puhtaaseen, kylm ään ve
teen liuotetaan etikka ja  krappi, veden lämpö nostetaan 
kiehumapisteeseen, jolloin märät, puretetut langat pan
naan kiehumaan V2 tunniksi sekä jätetään veteen 8 :ksi 
tunniksi. Langat otetaan pois, veteen pannaan survotut 
väriom enat kiehumaan 5 :ksi m inuutiksi, jonka jälkeen lan
gat pannaan takaisin kiehumaan 1/2 tunniksi ja  jätetään 
samaan veteen jäähtym ään.

Nostetaan kattilasta, huuhdotaan haaleassa saippua- 
vedessä ja  monessa puhtaassa vedessä.

N:o 536. Sinipunaista.

1.000 kg fernambukoa, O.200 kg alunaa.
O.500 ,, soodaa (kristallisoitua),

K eitettyyn  ja  siivilö ityyn  fernambukoveteen liuotetaan 
sooda ja  aluna. Tässä vedessä kiehautetaan langat, ja  pide
tään vesi lankoineen kuumana 8 tuntia, jonka jälkeen lan
gat saavat jääh tyä  samassa vedessä.

Huuhdotaan kuten tavallisesti.
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O.030 kg tanninpulveria, O.200 kg sinilastua,
O.020 ,, antimonisuolaa, O.025 ,, vaskenruostetta.
6.000 ,, kanervia,

Langat puretetaan tanninissa ja  antimonisuolassa seuraa
valla  tavalla: Tanninpulveri liuotetaan 10:een litraan 80° C. 
lämmintä vettä, ja  langat pannaan siihen 10:ksi tunniksi. 
Antim onisuola liuotetaan 10:een litraan kylm ää vettä. Lan
gat otetaan pois tanninvedestä, väännetään ja  ravistellaan 
sekä pannaan huuhtom atta kylm ään antimoniliuokseen 
2:ksi tunniksi, jonka jälkeen ne otetaan siitä pois, ja  huuh
dotaan kylm ässä vedessä sekä väännetään ennen väri- 
veteen panemista.

K anervat ja  sinilastu keitetään kukin kattilassaan; kei
te ttyä  siivilöidään molemmat vedet yhteen, ja  vaskenruoste 
liuotetaan siihen. Furetetut langat pannaan nyt tähän 
veteen kiehumaan tunnin ajaksi, sekä jätetään siihen jääh
tym ään.

Huuhdotaan haaleassa saippuavedessä ja  monessa puh
taassa vedessä.

N:o 538. Vihreätä.

4.000 kg suopursuja, O.160 kg sinilastua,
0.2oo ,, soodaa (kristallisoitua), O.032 ,, vaskenruostetta.

Suopursut ja  sinilastu keitetään eri kattiloissa. Kun ne 
ovat keitetyt, siivilöidään molemmat vedet yhteen; tähän 
veteen liuotetaan sooda ja  vaskenruoste, hämmennetään 
hyvin, ja  langat pannaan siihen kiehumaan tunniksi sekä 
jätetään siihen 12:ksi tunniksi.

Huuhdotaan kuten tavallisesti.

N:o 539. Vihreätä.

10.000 kg koiranputkia, O.032 kg vaskenruostetta,
0.120 ,, soodaa (kristalli- 0.120 ,, sinilastua,

soitua),

N:o 537. Vihreätä.
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6 litraa virtsaa, jota  ei sä ilytetä  pitempää aikaa, vaan 
käytetä än  heti.

K oiranputket ja  sinilastu keitetään eri kattiloissa. S iivi
lö ityyn  koiranputkiveteen pannaan virtsa, vaskenruoste ja 
sooda kiehumaan 5 :ksi minuutiksi; nyt sekoitetaan tähän 
siivilö ity  sinilastuvesi, ja  langat pannaan siihen kiehumaan
2 tunniksi sekä jätetään  väriveteen 12:n tunnin ajaksi. 
H uuhdotaan kuten tavallisesti.

N:o 540. Vihreätä.

lO.ooo kg koivunlehtiä, 0 .120 kg soodaa (kristalli-
O.060 ,, vaskenruostetta, soitua),

O.800 kg sinilastua,
10 litraa virtsaa, jota  ei säilytetä  pitempää aikaa, vaan 

käytetään  heti.
V ärjätään  kuten N:o 539.

N:o 541. Sinistä.

O.200 kg sinilastua,
10 litraa virtsaa, jota  ei sä ilytetä  pitem pää aikaa, vaan 

käytetään  heti.

K eitettyyn  ja  siivilöityyn  sinilastuveteen pannaan virtsa 
kiehum aan 5 m inuutiksi. Tähän kiehuvaan veteen pannaan 
langat 2 tunniksi, jona aikana lämpömäärä pidetään yhtä 
korkealla; langat jätetään  samaan veteen jäähtym ään.

K u iva ta a n  ennen huuhtomista.

N:o 542. Sinistä.

O.500 kg sinilastua, O.ioo kg vaskenruostetta.

K eitettyyn  ja  siivilöityyn  sinilastuveteen liuotetaan vas
kenruoste, langat pannaan siihen kiehumaan 7 a  tunniksi, 
sekä jätetään  samaan veteen 12 tunniksi.

K uivataan  ennen huuhtomista.
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0.700 kg hydrosulfiittinatrooni- ja  indigoseosta (kts. siv. 25).

V ärjättäviksi aijottujen lankojen tulee ennen värjää
mistä kiehua vedessä 1U tuntia, jonka jälkeen ne nostetaan 
siitä pois, väännetään, ravistellaan ja  selvitellään hyvin ja  
pannaan sitten väriveteen.

Väri sekoitetaan hyvin 15:een litraan 50° C vettä, langat 
ripustetaan sileille kepeille ja  pannaan väriveteen, niin että 
kepit lepäävät ammeen laidoilla. Lankoja liikutellaan sit
ten kepin ym päri värivedessä 40 minuuttia, nostetaan pois 
ja  ripustetaan huoneeseen tunnin ajaksi, jo tta  väri happeu- 
tuisi. Langat pannaan taasen veteen, liikutellaan 40 mi
nuuttia, sekä pannaan jälleen riippumaan. Täm ä voidaan 
toistaa useamman kerran, siksi kunnes toivottu värivivah- 
dus ilm aantuu, ja  jos väriä riittää vedessä.

Kun langat ovat v ä rjä ty t sekoitetaan 10:een litraan kesä
läm m intä ve ttä  20 gr rikkihappoa. Tässä liikutellaan lan
koja V4 tuntia; ripustetaan sitten valum aan 5 minuutiksi 
ja  väännetään kuiviksi.

Huuhdotaan ensin lämpimässä vedessä, johon on sekoi
tettu  saksansuopaa, ja  sitten useissa puhtaissa vesissä.

Jos vedessä on väriä jälellä, niin voidaan siinä vielä vär
jätä  vaaleansiniseksi tai saattaa sitä käyttää  pohjavärinä 
tum m ansinistä haluttaessa.

N:o 544. Sinistä.

O.040 kg hienoksi survottua indigoa liuotetaan 300:een 
grammaan ve ttä  (60° C),

0.180 kg rautavihtrilliä liuotetaan 500:een grammaan 
vettä  (60° C),

ja  molemmat liuokset sekoitetaan hyvin; samaan aikaan 
sekoitetaan 180 gr poltettua kalkkia paksuksi velliksi. 
Täm ä seos lisätään lämpimänä (60° C) edelliseen liuokseen. 
V että  (60° C) lisätään, niin että sitä on noin 3 litraa,

N:o 543. Sinistä.
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hämmennetään, ja  astia suletaan kannella. Hämmenne
tään silloin tällöin ja  saa seistä peitettynä 4—  6 tuntia tai 
yön. Veden tulee olla keltaista, sinivaahtoista, ja  jää sii
hen siniset suonet, sitä vähän koetteeksi hämmentäessä; 
ennen värjääm istä on vaahto kuorittava pois.

Jos vesi on vihreätä, niin on siinä vielä sulam atonta 
indigoa, ja  siinä tapauksessa on lisättävä rautavihtrilliä. 
Jos vesi on liian tummaa, niin ei se ole kyllin  alkaalista, ja 
silloin on lisättävä  kalkkia. Yleensä tulee välttää  paljon 
rautavihtrillin  ja  kalkin lisääm istä, sillä edellinen vähentää 
värin puhtautta, ja  jälkim äinen ehkäisee indigon im eyty
mistä. T ätä  liuosta voidaan säilyttää  lasitulpalla suletussa 
pullossa.

V ärjäyspäivän ä lisätään niin paljon vettä  (24° C), että 
lientä kaikkiaan on 20 litraa. Lankoja tulee ennen värjää
m istä keittää  puhtaassa vedessä, ja  ovat ne väännettävät 
ja  ravisteltavat ennen väriveteen panemista. Sitten puris
tellaan yksi v y yh ti (=  225 gr) kerrallaan hyvin värivedessä, 
niin että  se kunnollisesti kastaa kaikki langat, väännetään 
ja  ripustetaan kepeille ammeen yli, niin että  vyyhdeistä 
juokseva värivesi ei mene hukkaan. Kun kaikki vyyhdit, 
yksi kerrallaan, ovat näin käsitellyt, saavat ne riippua sa
m oilla kepeillä ilmassa 4 tuntia, jo tta  väri happeutuisi. 
V e ttä  hämmennetään ja  läm m itetään se 20° tai 24° C ja 
kun se on selinnyt, tehdään langoille samoin, kuten edelli
selläkin kerralla, ja  pannaan sitten taas riippumaan. Täm ä 
menetelmä toistetaan useita kertoja riippuen siitä, kuinka 
tum m aa väriä  tahdotaan, ja  onko väriä vielä vedessä. V är
jä tty ä  liikutellaan lankoja ensin 10:ssä litrassa kylm ää 
vettä , johon on sekoitettu 20 gr rikkihappoa, noin 10 mi
nuuttia, ja  huuhdotaan langat sitten haaleassa saippua- 
vedessä sekä monessa, puhtaassa vedessä.

Huom.! J os langat ovat liian vaaleita, niin että on pakko 
tehdä uusi indigo-, rautavihtrilli- ja  kalkkiliuos, niin voi
daan käytetystä  värivedestä jään yttä, kirkasta nestettä 
k ä y ttä ä  veden asemesta.
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0.020 kg hienoksi survottua indigoa liuotetaan 200:een 
grammaan vettä  (60° C),

O.020 gr Z in kstofffia  liuotetaan 200:een grammaan vettä 
(45° C),

ja  molemmat liuokset sekoitetaan hyvin; 50 gr poltettua 
kalkkia liuotetaan veteen paksuksi velliksi, ja  täm ä sekoi
tetaan edelliseen liuokseen ei kuumana vaan jäähdytettynä 
45 asteeseen (C). Tämän liuoksen tulee myös seistä 4— 6 
tuntia tai yön, kuten edellisessä ohjeessa indigo-, rauta- 
ja  kalkkiliuoksen.

Voidaan säilyttää  lasitulpalla varustetussa lasiastiassa. 
Värjääm inen tapahtuu aivan edellisen ohjeen mukaan.

N:o 546. Mustaa.

I.500 kg sinilastua, O.060 kg soodaa (kristalli-
O.160 ,, kuparivihtrilliä, soitua).

Langat puretetaan keittäm ällä niitä kuparivihtrilliliuok- 
sessa 1/i tun tia  ja  jätetään  tähän jäähtym ään. Nostetaan 
kattilasta, väännetään ja  ripustetaan huuhtom atta kuiva
maan. K eitettyyn  ja  siivilöityyn  sinilastuveteen pannaan 
puretetut, kuivat langat kiehumaan hiljaisella tulella tun
nin ajaksi ja  jätetään  siihen 12 tunniksi. Langat nostetaan 
pois, värivesi läm m itetään, ja  sooda liuotetaan siihen; tä
hän lämpimään veteen pannaan langat taasen 12 tunniksi. 

K u ivatetaan  ennen huuhtomista.

N:o 547. Ruskeanmustaa.

2.ooo kg sinilastua, O.ioo kg kuparivihtrilliä,
O.032 ,, vaskenruostetta, O.060 ,, soodaa (kristalli

soitua).
L angat puretetaan vaskenruostevedessä.
K eitettyyn  ja  siivilö ityyn  sinilastuveteen pannaan pure

tetut, ku ivat langat kiehumaan tunniksi. Langat nostetaan

N:o 545. Sinistä.
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pois, väriveteen liuotetaan kuparivihtrilli, ja  langat pannaan 
takaisin kiehumaan taasen tunniksi ja  jätetään siihen 12 
tunniksi. N yt otetaan langat kattilasta, värivesi läm m i
tetään, ja  sooda liuotetaan siihen. Tähän lämpimään veteen 
pannaan langat taasen 12 tunniksi.

K uivatetaan  ennen huuhtomista.
Kuparivihtrillin  asemesta voidaan veteen liuottaa sama 

määrä rautavihtrilliä, väri tulee silloin sinervähköä.

N:o 548. Mustaa.

0.200 kg kattekua, 0.040 kg kromihappoista kalia,
O.200 ,, rautavihtrilliä, l.ooo ,, sinilastua.

K atteku  liuotetaan kiehuvaan veteen, ja  tähän kuumaan 
väriveteen pannaan langat 12 tunniksi.

Puhtaaseen, kylm ään veteen liuotetaan rautavihtrilli tai 
rautapureke, ja  kattekuvedestä nostetut ja  väännetyt lan
gat pannaan kylm ään rautavihtrilliveteen tunniksi.

Sitten  liuotetaan kromihappo kuumaan veteen, ja  rauta- 
vihtrillivedestä nostetut ja  väännetyt langat pannaan haa
leaan kromihappoveteen tunniksi. K eitettyyn  ja  siivilöi
tyyn  sinilastuveteen pannaan kromihappovedestä nostetut 
ja  väänn etyt langat kiehumaan hiljaisella tulella tunniksi, 
ja  jätetään  tähän veteen 12 tunniksi.

K uivatetaan ennen huuhtomista.
Jos väri halutaan ruskeanmustaa, voidaan sinilastun 

asemesta k äyttää  fernambukoa tai myös panna molempia 
lajeja.
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O hjeita värjättäessä Istä kg liina- ja pum pulilan- 
koja kem iallisista väritehtaista hankituilla väreillä.

Langat keitetään ennen värjääm istä ohjeen mukaan siv. 39.

N:o 549. Keltaista.

O.030 kg Baum wollgelb’iä, O.020 kg soodaa.
O.200 ,, glaubersuolaa,

Väri liuotetaan vähään kiehuvaan veteen. K attila  tä y
tetään vedellä, niin että  lientä on 14— 18 litraa, glauber- 
suola ja  sooda liuotetaan siihen ja, kun vesi on 60°— 70° C, 
pannaan langat siihen kiehumaan 1/2 tunniksi sekä jätetään 
samaan veteen jäähtym ään. Nostetaan kattilasta  ja  huuh
dotaan lämpimässä vedessä, johon on sekoitettu 25 gr 
saksansuopaa, ja  sitten useissa puhtaissa, lämpimissä ve
sissä. Jos väri silloin vielä  luopuu, tulee lankoja uudelleen 
huuhtoa suopavedessä ja  puhtaissa, kuumissa vesissä.

N:o 550. Keltaista.

O.030 kg Thiazolgelb G ’tä, O.200 kg glaubersuolaa.
V ärjätään  kuten N:o 549.

N:o 551. Keltaista.

O.030 kg Chloramingelb M’ää, O.200 kg glaubersuolaa.
V ärjätään  kuten N:o 549.

N:o 552. Keltaista.

O.030 kg Chloramingelb B S ’ää, O.200 kg glaubersuolaa. 
V ärjätä ä n  kuten N:o 549.

N:o 553. Harmaata.

O.oio kg Baum wollschwartz’ia, O.200 kg glaubersuolaa, 
O.002 ,, Benzochrombraun’ia, O.030 ,, soodaa.
O.003 ,, Baum wollgelb,iä,

V ärjätään  kuten N:o 549.



O.006 kg Oxamindunkelgriin MN’ää, 0.200 kg glaubersuolaa, 
O.003 ,, Baum wollgelb’iä, O.030 „  soodaa.
O.003 ,, Benzochrom braun’ia,

V ärjätä ä n  kuten N:o 549.

N:o 555. Ruskeata.

O.030 kg Benzochrom braun’ia, O.200 kg glaubersuolaa. 
V ärjätään  kuten N:o 549.

N:o 556. Ruskeata.

O.023 kg Oxydiam inorange’a, O.003 kg Diam inroth’ia, 
O.026 ,, Oxydiam inschwartz O.300 ,, glaubersuolaa, 

SW  227, O.020 ,, soodaa.
V ärjätään  kuten N:o 549.

N:o 557. Punaista.

O.020 kg Baum wollroth,ia, O.030 kg soodaa.
O.200 ,, glaubersuolaa,

V ärjätään  kuten N:o 549.
Sopii käytettäväksi myös villalankoihin.

N:o 558. Punaista.

O.030 kg Cosmosroth’ia, O.030 kg soodaa.
O.200 ,, glaubersuolaa,

V ärjätään  kuten N:o 549.

N:o 559. Punaista.

O.020 kg Diam inroth 4 B ’:tä, O.200 kg glaubersuolaa.

V äri ja  glaubersuola pannaan kylm ään veteen ja  keite
tään sitten V* tuntia. Tähän kiehuvaan väriveteen pan
naan langat 1/t tunniksi, m utta niitä ei keitetä. Tämän ajan 
kuluttua nostetaan k attila  taasen tulelle, ja  lankoja keite
tään n yt V , tun tia  sekä jätetään  samaan veteen jäähtym ään.
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N:o 554. Harmaata.
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H uuhdotaan ensin lämpimässä vedessä, johon on sekoi
tettu  25 gr saksansuopaa tai saippuaa, ja  sitten useissa 
lämpimissä vesissä.

N:o 560. Punaista.

O.014 kg Diaminroth 4 B:tä, O.200 kg glaubersuolaa. 
O.oio ,, Oxydiam inorange’a,

V ärjätään  kuten N:o 559.

N:o 561. Punaista.

O.025 kg Pyraminorange’a, O.300 kg glaubersuolaa,
O.005 ,, Baum wollroth,ia, O.030 ,, soodaa.

V ärjätään  kuten N:o 549.

N:o 562. Punakellervää.

O.025 kg Pyram inorange’a, O.030 kg soodaa.
O.200 ,, glaubersuolaa.

V ärjätään kuten N:o 549.

N:o 563. Punakellervää.

O.030 kg Oxydiam inorange’a, O.200 kg glaubersuolaa. 
V ärjätään  kuten N:o 559.

N:o 564. Punakellervää.

O.020 kg Baumwollorange G ’tä, O.020 kg soodaa.
O.200 ,, glaubersuolaa,

V ärjätään kuten N:o 549.

N:o 565. Punaisenpunasinervää.

O.020 kg Diaminbordeaux O.200 kg glaubersuolaa.
V O R ’ää,

V ärjätään  kuten N:o 559.

Kotivärjäyskirja. 11
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O.050 kg tanninjauhetta, O.020 kg Marronpulver B ’tä,
O.020 „  antimoonisuolaa, O.oio ,, alunaa.

Tanninjauhe liuotetaan lämpimään veteen, ja, kun vesi 
on 70°— 80° C, liikutellaan lankoja siinä niin kauan, että 
kaikki langat ovat hyvin kastuneet; n yt pannaan langat 
veteen kokonaan ja  jätetään siihen 10 ä 12 tunniksi, tai 
myös lyhyem m äksi ajaksi, jos halutaan vaaleam pia värejä. 
Antimoonisuola liuotetaan kylm ään veteen. Tanninvedestä 
nostetut ja  väänn etyt langat pannaan n yt kylm ään anti- 
moonisuolaliuokseen 2 :ksi tunniksi. Täm än ajan kuluttua 
nostetaan langat pois ja  huuhdotaan.

Väri liuotetaan kiehuvaan veteen. Vesi jäähdytetään 
20°— 30° C; aluna liuotetaan tähän, ja  antimoonisuola- 
liuoksesta nostetut ja  huuhdotut langat pannaan väriveteen 
kiehumaan tunniksi sekä jätetään samaan veteen 12 tun
niksi. Nostetaan kattilasta  ja  huuhdotaan lämpimässä 
vedessä, johon on sekoitettu 25 gr saksansuopaa, sekä sen
jälkeen monessa puhtaassa, lämpimässä vedessä. Jos väri 
sittenkin vielä luopuu, niin ovat langat vielä kerran huuh
dottavat.

N:o 567. Sinisenpunasinervää.

O.020 kg Benzoazurin G ’tä, O.020 kg soodaa.
O.200 ,, glaubersuolaa,

V ärjätään  kuten N:o 549.

Nro 568. Sinisenpunasinervää.

O.015 kg H albwollviolet B ’tä, O.020 kg soodaa.
O.150 ,, glaubersuolaa,

V ärjätään  kuten N:o 549.

N:o 569. Sinistä.
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N:o 566. Punaisenpunasinervää.

O.030 kg tanninjauhetta, O.oio kg Marineblau R ’ää,
O.020 ,, antimoonisuolaa, O.oio ,, alunaa.

Värjätään kuten N:o 566.
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O.020 kg Oxam inblau’ta, O.030 kg soodaa.
O.200 ,, glaubersuolaa,

V ärjätään  kuten N:o 549.

N:o 571. Sinistä.

O.oio kg Oxam inreinblau’ta, O.200 kg glaubersuolaa.
V ärjätään  kuten N:o 549.

N:o 572. Sinistä.

O.012 kg Kupherblau 2 B ex tra ’a, O.015 kg soodaa.
O .i50 ,, glaubersuolaa,

V ärjätään  kuten N:o 549.
Sopii mainiosti villalankoihin, m utta silloin pannaan 

soodan asem asta rikkihappoa veteen.

N:o 573. Vihreätä.

O.oio kg Oxamingriin MN’ää, O.030 kg soodaa.
O.025 ,, keltapuunestettä,

V ärjätään  kuten N:o 549.

N:o 574. Vihreätä.

O.020 kg Oxamingriin MN’ää, O.030 kg soodaa.
O.200 ,, glaubersuolaa,

V ärjätään  kuten N:o 549.

N:o 575. Vihreätä.

O.020 kg Benzodunkelgriin B ’tä, O.200 kg glaubersuolaa.

V ärjätään kuten N:o 549, m utta väriveden tulee olla 
80° C läm m intä, ennenkuin langat pannaan siihen.

Nro 576. Vihreätä.

N:o 570. Sinistä.

O.025 kg Oxamindunkelgriln O.250 kg glaubersuolaa,
MN’ää, O.030 ,, soodaa.

Värjätään kuten N:o 549.
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O.030 kg tanninjauhetta,
O.020 „  antimoonisuolaa, 

V ärjätään  kuten N:o 566.

N:o 578.

O.030 kg tanninjauhetta,
O.020 ,, antimoonisuolaa, 

V ärjätään  kuten N:o 566.

N:o 579.

O.007 kg Oxamingriin MN’ää, 
O.015 ,, Baum wollgelb’iä, 
O.0005 ,, Oxam inreinblau’ta, 

Värjätään kuten N:o 549.

N:o 580.

O.012 kg Thiazolgelb G ’tä, 
O.004 ,, Oxam inreinblau^a, 

V ärjätä ä n  kuten N:o 549.

N:o 581.

O.030 kg tanninjauhetta,
O.020 ,, antimoonisuolaa, 
O.oio ,, Diam antgrun’iä, 
O.020 ,, Auram in’ia,

V ärjätään kuten N:o 566.

N:o 582.

O.015 kg H albwollblaugrun’iä, 
O.200 ,, glaubersuolaa, 

V ärjätään  kuten N:o 549.

N:o 577.

O.020 kg Brillantgriin ITta, 
O.020 „  alunaa.

Vihreätä.

Vihreätä.

O.oio kg Diamantgriin B ’tä, 
O.oio „  alunaa.

Vihreätä.

O.200 kg glaubersuolaa, 
O.030 ,, soodaa.

Vihreätä.

0.150 kg glaubersuolaa.

Vihreätä.

O.0005 kg Methylenblau 
H ’ta,

O.005 ,, V esuvin ’ia, 
O.oio ,, alunaa.

O.020 kg soodaa.

Vihreätä.
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O.090 kg Baum wollschwartz’ia, O.030 kg soodaa. 
O.300 ,, glaubersuolaa,

V ärjätään  kuten N:o 549.

N:o 584. Mustaa.

O.080 kg D irekttiefschw artz R W ’tä, 0.300 kg glaubersuolaa 
V ärjätään  kuten N:o 549.
Sopii myös villalankojen värjäämiseen.

N:o 583. Mustaa.

Liina- ja pum pulilankojen värjäys Indanthren- 
väreillä.

Värit tehtaasta: Badische Anilin- & Soda-Fabr.
Ludivigshafen a\Rein.

Langat keitetään ennen värjääm istä, kuten sivulla 139 
neuvotaan.

Liina- ja  pum pulilankoja värjättäessä tulee veden olla 
60°— 70° C, ja  voidaan värjääm inen niin ollen toim ittaa 
puuastiassa tai myös malmipadassa.

Ensin pannaan natroonilipeä ja  sitten hydrosulfiitti väri- 
veteen, m utta Indanthren-värit liuotetaan denaturoituun 
spriihin (10:een grammaan väriä 4 tai 5 gr spriitä), jonka 
jälkeen keitettyä vettä  pannaan lisäksi, sekoitetaan hyvin, 
niin että  väri on hyvin liuennut, ja  täm än jälkeen kaade
taan väriaine väriveteen 5 :n minuutin ajan alituiseen häm
mentäen. Langat pannaan väriveteen, ja  liikutellaan niitä 
siinä ahkerasti kepin ym pärillä 40:n minuutin ajan; tämän 
ajan kuluttua nostetaan langat pois, ripustetaan ulos 
1/8 tunniksi, jonka ajan kuluessa niitä ravistellaan ja  kään
nellään kepin ym päri. Väännetään hyvin ennen huuh
tomista.
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Huuhtominen.

Kun langat ovat riippuneet 1/2 tuntia, kuten y llä  sano
taan, liuotetaan 10:een litraan 15°— 18° C vettä  2 gr hydro- 
sulfiittia, ja  vä r jä tty jä  lankoja liikutellaan tässä 5 m inuut
tia; täm än jälkeen ne huuhdotaan parissa kesälämpimässä 
vedessä. Sitten  pannaan 10:een litraan puhdasta, kylm ää 
v että  20 gr rikkihappoa, lankoja liikutellaan tässä 5 mi
nuuttia sekä huuhdotaan taasen puhtaissa, kylm issä ve
sissä. N yt liuotetaan 10:een litraan läm m intä vettä  25 gr 
saksansuopaa tai 20 gr kotim aista saippuaa; tässä huuh
dotaan lankoja 15 minuuttia, jonka jälkeen ne huuhdo
taan hyvin huolellisesti 2:ssa tai 3 :ssa lämpimässä vedessä.

Mustaa väriä huuhdottaessa pannaan veteen 1° B:e klori- 
kalkkiliuosta hydrosulfiitin asemesta.

Indanthren-värit jaetaan 3 :een ryhmään.

Ryhmä A .

Ensimäinen ryhm ä värjätään seuraavalla tavalla:
Jokaista vesilitraa kohti lasketaan 16 gr natroonilipeää 

40° B:e vahvuista. Natroonilipeää pannaan aina veden eikä 
värin paljouden mukaan.

H ydrosulfiitti taasen lasketaan värimäärän mukaan seu
raavalla tavalla: 1 :tä %  väriä kohti lasketaan 1.5 gr hydro- 
su lfiittia  jokaiseen vesilitraan. 2:ta %  väriä kohti 2 gr 
hydrosulfiittia. 3 °/0 väriä, 3 gr hydrosulfiittia kutakin 
vesilitraa kohti. Siis: kuta tummempaa väriä halutaan, 
sitä enemmän lisätään hydrosulfiittia. Esim. jos musta 
väri vaatii 8 %  =  80 gr väriä kiloa kohti, tarvitaan 8 gr 
hydrosulfiittia kutakin vesilitraa varten.

Värim äärä arvioidaan langan paljouden mukaan.

l:een kg:aan liinalankoja 10 1. vettä,
l:een kg:aan pum pulilankoja 14 1. vettä.
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A-ryhm ään kuuluvat seuraavat värit:

Gelb G. B.
Orange R. T.
Goldorange G. R.
Kupher R.
Scharlack G. G. S.
Braun B. doppelt.
Marron R.
W iolet B. extra R.
W iolet RR . extra RT.
Blau 3 G. GC. GCS. GCD. RS. RC.
Dunkelblau BO. BOS. BGO.
Griin B-
Olive G.
Grau B.
Schw artz B.

Ryhmä B.

Tässä ryhmässä käytetään vähemmän natroonilipeää, 
m utta sen sijaan käytetään myös glaubersuolaa puretus- 
aineena. Tässä lasketaan 5 gr natroonilipeää kutakin vesi- 
litraa kohti. H ydrosulfiittia pannaan samassa suhteessa 
kuin edellisessä ryhmässä. Glaubersuolaa käytetään seu
raavasti:

1 %  väriä 10 gr glaubersuolaa,
2 %  „  15 „
3 %  ,, 20 ,, ,, kutakin vesilitraa kohti.
Jos samana päivänä tahdotaan värjätä jotain äsken-

värjätyn  tapaista, voi täm ä tapahtua samaa väri vettä  käyt
täen seuraavalla tavalla: Tavallisesti jää veteen Vs väriä, 
siis tulee uutta värjäystä  varten lisätä */* väriainetta. 
Natroonilipeää tarvitaan Vs siitä määrästä, joka pantiin 
ensi kerran värjättäessä ja  hydrosulfiittia 3 kertaa niin pal
jon kuin lisätty  väri painaa, esim. jos 15 gr väriä lisätään 
tarvitaan  hydrosulfiittia 30 gr. Tällä  tavoin saadaan joten



kin sama väri kuin ensikerralla. M utta jos halutaan vaa
leampi vivahdus, voidaan langat värjätä  ensimäisen veden 
jälkivärissä lisääm ättä väriainetta; kuitenkin pannaan 
lisää 1 gr hydrosulfiittia kutakin vesilitraa kohti. 

Väriveden tulee olla 50° C.

B-ryhm ään kuuluvat seuraavat värit:

Roth GR.
Bordeaux B B  extra.
W iolet RN  extra.
Anthraflavon G. R R .
Braun R R .

Ryhmä C.

Tässä käytetään 3 gr natroonilipeää jokaista vesilitraa 
kohti. H ydrosulfiittia sama määrä kuin ryhmässä A. 
Glaubersuolaa pannaan 2 kertaa niin paljon kuin ryhmässä 
B. Väriveden tulee olla kesäläm m intä 15°— 18° C.

C-ryhm ään kuuluvat seuraavat värit:

Gelb GNS. GN extra.
Goldorange RN extra.
Rothwiolet R R N .
Roth BN  extra.

Värim äärä seuraavia numeroja varten on laskettu l:lle
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kg:lle lankoja.

N:o 585. Sinistä. Blau R S ............................ 8 gr väriä.
N:o 586. Sinistä. ,, ,, ........................  20 ,, ,,
N:o 587. Sinistä. ,, R C ............................ 15 ,, ,,
N:o 588. Sinistä. ,, 3 G ........................... 20 ,, ,,
N:o 589. Sinistä. Dunkelblau B O ............... 10 ,, ,,
N:o 590. Harmaata. Grau B ......................... 15 ,, ,,
N:o 591. Punaista. Goldorange R ................ 5 ,, ,,

Scharlack G ...................15 ,, ,,
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N:o 592. Sinipunaista. Wiolet RR. extra 30 gr. väriä.
Nro 593. Ruskeansinipunaista.Goldorange G. 15 

Bordeaux B extra 5
N o 594. Punaisen- Scharlack G ...................  15

ruskeata. Braun B doppelt . . 3
N:o 595. Himmeää kel- Kupher B ...........  15

taisenpunaista. Braun B doppelt 3 
N:o 596 Harmaata. Braun B doppelt . . . .  8

Marron R ....................  5
N:o 597. Keltaisenpunaista. Goldorange G. 15

Marron R ............  5
N:o 598. Keltaisenpunaista. Goldorange G. 15

Braun B doppelt 3
N:o 599. Ruskeata. Goldorange R .................10

Olive G .........................  2
N:o 600. Vihreätä. Gelb G ..............................10

O live G ........................... 2
N:o 601. Vihreätä. Blau GC.......................... 5

Gelb G ............................15
N:o 602. Vihreätä. Blau R S .......................... 5

Gelb G ............................15
N:o 603. Vihreätä. Blau GC.......................... 15

Gelb G ............................  5
Nro 604. Vihreätä. Blau GC..........................  10

Goldorange G ...............  10
Nro 605. Tumman sini- Braun B doppelt 7

senvihreätä. Grtin B .................  5
N o 606. Vihreätä. Blau GC..........................  4

Griin B ...........................  4
Nro 607. Sinistä, Blau R S ............................ 6

Marron R .........................  2
Nro 608. Mustaa. Schw artz B B .................80

K aikki edelläolevat numerot värjätään kuin ryhmä A.

Nro 609. Keltaisenpunaista. Goldorange G. 8 gr. väriä. 
Nro 610. Keltaista. Goldorange G .............. 20 ,, „



N:o 611. Keltaista. Goldorange R .............  8 gr. väriä.
Nro 612. Keltaista. ,, R .............. 15 ,,
N:o 613. Keltaista. ,, R ..............20 „ „
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Nämä numerot voidaan värjätä  kuin ryhm ä A  ja  B.

Nro 614. Keltaista. Gelb G ........................... 4 gr.
Nro 615. Keltaista. ,, .............................. 10 „
Nro 616. Keltaista. „  ,, ........................ 20 „
Nro 617. Punaisenpunasineruää. Bordeaux

extra . . . . 8 „
Nro 618. Punaisenpunasineruää. Bordeaux

extra . . . . 10 „
Nro 619. Punaisenpunasineruää. Bordeaux

extra . . . . 20 „
Nro 620. Punaisenruskeata. Braun B dop-

pelt . . . . 7 „
Bordeaux B. . . . 9 „  „
Goldorange G. . . . .  9 „  „

Nro 621. Ruskeata. Goldorange G. . .. . . .  16 „  „
Bordeaux B. . . .  16 „  „
Blau G CD .............. . . .  6 „  „

Nro 622. Vihreätä. Anthraflavon G. . . . .  12 „  „
Goldorange G. . .. . . .  4 „  „
Blau G C.................. . . .  5 „  „

Nro 623. Vihreätä. Blau 3 G ................. . . .  5 „  „
Anthraflavon G. . . . .  15 „  „  .

Nro 624. Vihreätä. Blau G CD ............... ... 10 „  „
Anthraflavon G. . . . .  12 „  „
Goldorange G. . .. . . .  4 „ „

K aikki edelläolevat numerot värjätään kuin ryhmä B.

Karvalankojen värjäys.

Ohjeet 1 karvalankakiloa kohti. Sekä valkoisiin että 
ruskeihin lankoihin tarttuu väri, m utta valkoiset tulevat 
vaaleam m iksi ja  kirkkaammiksi.
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N:o 625. Sinistä.

O.040 kg indigoliuosta.

Kattilaan, jossa on haaleata vettä, pannaan indigoliuos, 
ja  kuivia, purettam attom ia lankoja käännellään keppien 
ym päri, kunnes vesi alkaa kiehua, minkä jälkeen ne jätetään 
veteen 12 tunniksi.

Otetaan vedestä, huuhdotaan ja  pannaan kuivumaan.

N:o 626. Sinistä.

O.020 kg indigoliuosta.
V ärjätään  kuin N:o 625.

N:o 627. Sinistä.

O.015 kg indigoliuosta, O.050 kg väriomenoita.
O.009 ,, rautavihtrilliä,

Langat värjätään sinisiksi indigoliuoksessa x/s tuntia, 
minkä jälkeen ne otetaan vedestä, johon rautavihtrilli ja  
väriom enat sekoitetaan, ja  sinisiksi vä rjä tyt langat pannaan 
siihen uudelleen kiehumaan 1 tunniksi.

O tetaan vedestä, huuhdotaan ja  pannaan kuivumaan.

N:o 628. Sinisenharmaata.

O.016 kg kromihappoista kalia, O.360 kg sinilastua.
O.016 ,, valkoista  viinikiveä,

V ärjätään  kuin N:o 7.

N:o 629. Vihreätä.

O.040 kg indigoliuosta, 6.800 kg suopursuja.

Langat värjätään ensin sinisiksi ohjeen N:o 625 mukaan, 
minkä jälkeen ne otetaan vedestä, pannaan keitettyyn ja  
siivilö ityyn  suopursuveteen kiehumaan 1 tunniksi sekä 
jätetään keltaiseen veteen 10 ä 15 tunniksi. Jos väri tah
dotaan saada keltaisenvihreämmäksi, niin voidaan vesi
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lankoineen kuum entaa vielä kerran, ja  langat saavat taas
kin jäädä veteen.

Otetaan vedestä, huuhdotaan ja  pannaan kuivumaan.

N:o 630. Vihreätä.

O.015 kg indigoliuosta, 2.400 kg kanervia.
V ärjätään kuin N:o 629.

N:o 631. Vihreätä.

O.020 kg indigoliuosta, 0 .120 kg keltapuunestettä.
Värjätään kuin N:o 629.

N:o 632. Terrakotanpunaista.

l.ooo kg krappia.

Kattilaan, jossa on haaleata vettä, pannaan aikaisemmin 
kylm ään veteen liuennettu krappi ja  seosta hämmennetään 
hyvin. Siihen pannaan sitten kuivat, purettam attom at 
langat, käännellään keppien ym päri siksi, kunnes vesi alkaa 
kiehua, minkä jälkeen langat pannaan kokonaan veteen 
pitemmäksi tahi lyhyem m äksi ajaksi sen mukaan, mitenkä 
tummanpunaiseksi väri tahdotaan.

O tetaan vedestä, huuhdotaan ja  pannaan kuivumaan.
Jos väri tahdotaan saada tummemmaksi, niin otetaan 

langat vedestä, johon liuennetaan rautavihtrilliä, minkä 
jälkeen langat pannaan siihen kiehumaan yhdeksi tunniksi.

N:o 633. Terrakotanruskeata.

I.500 kg krappia, O.015 kg rautavihtrilliä.
V ärjätään kuin N:o 632.

N:o 634. Terrakotanpunaista.

O.900 kg krappia, O.200 kg valkoista viinikiveä.

K attilaan, jossa on vettä, pannaan aikaisemmin liuenne- 
tut krappi ja  valkoinen viinikivi, ja, kun vesi on haaleata,
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pannaan kuivat, purettam attam at langat siihen kiehumaan 
1 tunniksi sekä jätetään siihen, kunnes vesi on jäähtynyt. 

Otetaan vedestä, huuhdotaan ja  pannaan kuivumaan. 
Huom .f Jos krappivesi kiehuu, niin tulee väri ruskeam- 

maksi, jos se tahdotaan saada punaisemmaksi, niin ei krappi
vesi saa kiehua.

N:o 635. Tulipunaista.

O.250 kg kokenillia, O.416 kg tinaliuosta.
O.200 ,, valkoista viinikiveä,

V ärjätään kuin N:o 74.

Jos väri tahdotaan saada keltaisemmaksi, niin voidaan 
veteen panna enemmän tinaliuosta, ja  langat pannaan sii
hen uudelleen kiehumaan.

Jos vesi on jo kaadettu pois ja  langat ovat kuivuttuaan 
liiaksi punasinervät, niin voidaan panna 250 gr tinaliuosta 
puhtaaseen veteen ja  keittää langat siinä, minkä kautta 
väri tulee eloisammaksi ja  keltaisemmaksi.

N:o 636. Punaista.

O.900 kg fernambukoa, 0.150 kg valk. viinikiveä.

K eitettyyn  ja  siivilöityyn  fernambukoveteen liuennetaan 
valkoinen viinikivi, kuivat, purettam attom at langat saavat 
kiehua siinä 1 tunnin sekä jätetään veteen jäähtymään.

Jos väri tahdotaan saada tummemmaksi, otetaan langat 
vedestä, johon liuennetaan rautavihtrilliä; langat saavat 
kiehua siinä 1 tunnin.

Otetaan vedestä, huuhdotaan ja  pannaan kuivumaan.

N:o 637. Punaisenruskeata.

O.900 kg fernambukoa, O.040 kg rautavihtrilliä.
0.150 ,, valkoista viinikiveä,

Värjätään kuin N:o 636.
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7.000 kg suopursuja.

K eitettyyn  ja  siivilö ityyn  kasviveteen pannaan kuivat, 
purettam attom at langat kiehumaan 1 tunniksi sekä saavat 
jäädä veteen jäähtym ään.

Jos väri tahdotaan saada eloisammaksi, pannaan veteen 
30 gr rikkihappoa.

Otetaan vedestä, huuhdotaan ja  pannaan kuivumaan.

N:o 638. Keltaista.

N:o 639. Keltaista.

2.000 kg kanervia.
V ärjätään kuin N:o 638.

N:o 640. Keltaista.

2.900 kg omenapuunkuoria, 0.130 kg rikkihappoa. 
V ärjätään kuin N:o 638.

N:o 641. Sinipunaista.

O.020 kg kokenillia, O.050 kg indigoliuosta.
V ärjätään  kuin N:o 7.

N:o 642. Sinipunaista.

O.040 kg kokenillia, O.040 kg indigoliuosta.
Värjätään  kuin N:o 7 .

.N:o 643. Harmaanvihreätä.

O.020 kg kromihappoista kalia, I.500 kg kanervia, 
O.020 ,, valkoista viinikiveä, O.030 „ sinilastua.

K eitettyyn  ja  siivilöityyn  kasviveteen pannaan kaikki 
muut väriaineet; kuivat purettam attom at langat saavat 
kiehua siinä 1 tunnin sekä jätetään veteen jäähtym ään. 

Otetaan vedestä, huuhdotaan ja  pannaan kuivumaan.
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O.016 kg kromihappoista kalia, 2.400 kg suopursuja,
O.016 ,, valkoista viinikiveä, O.060 ,, sinilastua.

V ärjätä ä n  kuin N:o 643.

N:o 645. Harmaata.

O.040 kg väriomenoita, O.040 kg rautavihtrilliä.
V ärjätään  kuin N:o 7.

N:o 646. Keltaisenruskeata.

2.200 kg koivunkuoria, O.040 kg rautavihtrilliä.
V ärjätään  kuin N:o 643.

N:o 647. Ruskeanhar maata.

3.200 kg variksenm arjanvarsia, O.250 kg krappia,
O.040 ,, kromihappoa, O.030 ,, rautavihtrilliä.
O.300 ,, santelia,

V ärjätään  kuin N:o 643.

N:o 648. Ruskeankeltaista.

1.500 kg paatsam ankuoria, O.078 kg väriomenoita.
0.120 ,, santelia,

V ärjätään  kuin N:o 643.

N:o 644. Harmaanvihreätä.
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