Päivi Hintsanen & Ulla Lapiolahti
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Opas väriseikkailijoille
SULOisia värejä! –projektissa valmistetaan värejä ja värjätään omasta kotikeittiöstä tai roskalaatikoista kerätyillä
materiaalilla. Projektin tavoitteena on herättää kuluttamiseen liittyviä ajatuksia muotoilun ja taiteen keinoin. Vakavaa
asiaa lähestytään huumorin keinoin hard-core –eko –tyyppisellä toiminnalla – työ kestävän kehityksen ja ympäristömyötäisyyden edistämiseksi ei saa olla vain ja ainoastaan
kireää faktatietojen esittämistä. Oppaamme on tarkoitettu
yksityishenkilöiden lisäksi erityisesti opettajille ja ohjaajille:
olemme iloisia, jos opastamme voidaan hyödyntää opetustai ohjaustoiminnassa!

SULOisia värejä! -projektin käynnistäjät ovat tekstiilitaitelija
Ulla Lapiolahti ja kuva- ja mediataiteilija Päivi Hintsanen.
Olemme molemmat tehneet jo pitkään työtä väriteemaisten tapahtumien parissa. Kokemus on osoittanut, että
luonnonväreihin liittyvä työskentely tuottaa merkityksellisiä
kokemuksia, jotka synnyttävät kestäviä oivalluksia ja omaa
ajattelua.

Tervetuloa kierrätettyjen värien pariin,
Ulla ja Päivi

TULOSTA ITSE!
Oppaamme on tehty tulostettavaksi kotiprintterillä,
joko värillisenä tai mustavalkoisena.
Taitossa on huomioitu yleisimpien tulostinten jättämä
marginaali, joten tulostamisen pitäisi onnistua, vaikka
tulostin ilmoittaisi, että paperi on suurempi kuin tulostusalue. Jos ei, niin valitse tulostusikkunassa ”sovita
paperille” -vaihtoehto.
Opas on suunniteltu tulostettavaksi kaksipuoleisena,
mutta myös yksipuoleinen tulostus onnistuu.
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Mistä värejä?
HEDELMÄN KUORET
Kokeile hedelmien kuoria tuoreena tai
kuivattuna! Liota ja keitä kovia kuoria
(kuten mangostani ja granaattiomena)
vähän kauemmin.

MAUSTEET vanhentuneet ja
kaapin makua ottaneet
kelpaavat hyvin!

KAHVINPOROT

SIPULINKUORET helppo, nopea ja paljon
väriä. Kokeile kelta- ja
punasipulin lisäksi myös
esim. shalottisipuleiden
kuoria.

TEE pusseissa
tai ilman

VIINIRYPÄLEIDEN VARRET,
HEDELMIEN SIEMENET JA
KIVET...
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Roskisväreillä värjääminen
Luonnonväreillä värjääminen on ikivanha taito ja roskisväreillä värjääminen
on sen helppo ja hauska sovellus. Oppaan värjäysohjeet soveltuvat parhaiten
villan ja villasekoitteiden värjäämiseen.
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Värjätään sipulinkuorilla
Kahden kattilan systeemi (tästä touhusta käytetään
termiä esipuretus)

Värjäyksen esivalmistelut
Hommaa ihan ensin jotain materiaalia, jota voit käyttää värin
lähteenä. Sipulinkuoria, sitrushedelmien kuoria, teenlehtiä,
vanhoja mausteita, punajuuria – vaihtoehtoja on lukemattomia. Ensikokeiluun suosittelemme kelta- tai punasipulinkuoria. Niitä on helppo hankkia ja niistä saa voimakkaita värejä.
Hanki myös lankoja joita voit värjätä.

1. Valmista väriliemi yhdessä kattilassa

3. Värjää
• Siirrä puretetut langat väriliemeen. Nosta taas lämpötilaa
80°C-100°C:seen ja värjää tässä lämpötilassa noin tunti.
• Jäähdytä langat ja huuhtele ne.

1
Muilla materiaaleilla
värjätään samalla
tavalla kuin
sipuleilla: väri irtoaa
keittämällä.
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• Laita keräämäsi sipulinkuoret kattilaan. Sipulinkuoria saa
olla kourallinen, kaksi / 10g lankaa – mitä enemmän kuoria, sitä voimakkaampi väri.
• Kaada kuorien päälle vettä niin paljon, että ne peittyvät.
• Keitä tunnin verran. Lisää tarvittaessa vettä keittämisen
aikana.
• Siivilöi lopuksi kuoret pois liemestä.

Voit mitata alunan myös
ruokalusikalla: yksi
pieni ruokalusikallinen
painaa kymmenisen
grammaa.

2. Pureta langat toisessa kattilassa
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• Laita kattilan pohjalle hiukan vettä ja kuumenna se. Mittaa aluna ja liuota se veteen. Alunan määrä on 1g/ 10g
lankaa. Lisää vettä niin paljon, että vesi jäähtyy kädenlämpöiseksi ja että veteen laitettavat langat peittyvät.
• Laita märät ja vyyhditetyt langat kattilaan ja nosta lämpötila 80°C-100°C:seen. Pidä tässä lämpötilassa tunti.
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Värjätään sipulinkuorilla
Yhden kattilan systeemi (Tästä touhusta käytetään
termiä samanaikaispuretus)
Keitä ensin väriliemi ihan samalla tavalla kuin edellisessäkin
ohjeessa. Lisää aluna liemeen. Laita langat väriliemeen sen
jälkeen, kun aluna on liuennut ja väriliemi jäähtynyt n. kädenlämpöiseksi.
Värjäämisvaihe tehdään ihan samalla tavalla kuin edellisessä
ohjeessa kerrottiin.

VINKKi
Tuntuuko puretus vaikealta? Jos käytät teollisia lankoja
kuten Nalle tai Seitsemän veljestä, voit kokeilla värjäämistä ihan ilman alunaakin – käsiteltyyn lankaan väri
kiinnittyy aika hyvin näinkin! Värjäyksen ehtii silloin
tehdä vaikkapa yhden koulutunnin aikana.

Keltasipulin kuorista saa keltaisia
ja oransseja sävyjä, mutta punasipuli
yllättää. Kuvassa punasipulivärjäyksellä
saatuja värejä. ...Kyllä: myös vihreää!
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Kylmävärjäys
= Energiaa säästävä värjäys lasipurnukassa
Värjäyksen voi tehdä myös ilman kattilaa ja keittolevyä:

1. Valmistele
Pureta langat tai muut materiaalit joita haluat käyttää.

2. Pistä purkkiin
Ota puhdas ja kannellinen lasipurkki. Laita purkkiin puretetut
langat tai muuta sopivaa materiaalia, sipulinkuoria tai muuta
roskisvärimateriaalia ja vettä. Sulje kansi ja anna olla. Lämpimässä paikassa värjäytyminen tapahtuu nopeammin.

3. Ihastele
Avaa purkki viikon, parin päästä ja nosta langat pois. Tuloksena on usein kauniin epätasaisesti värjääntynyttä lankaa,
jollaista ei saa tehtyä keittovärjäyksellä.

Keltasipulilankaa
kylmävärjäyksellä
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Muste ja painoväri
Musteita, painovärejä ja väriliituja voi valmistaa myös itse. Tässä ohjeet,
joiden avulla omat kokeilut on helppo käynnistää. Esimerkkiohjeessa käytetään
teetä, mutta musteita ja painovärejä voi tehdä vastaavalla tavalla esim.
sipulin- ja punasipulin kuorista tai monista marjoista.

Musteen ja painovärin valmistaminen
Helppo perusmuste
• Keitä teenlehdistä tai –puruista voimakas väriliemi. Mitä
voimakkaampi liemi, sitä voimakkaamman värinen myös
mustekin on.
• Siivilöi liemi ja lisää alunaa hippunen, n. 1g/ dl.
• Lisää liemeen arabikumi. Helpointa on käyttää taiteilijatarvikekaupoista saatavaa valmista liuosta. Sopiva määrä
löytyy kokeilemalla, mutta yleensä 1-2 teelusikallista / 1dl
riittää hyvin.
• Pullota muste puhtaaseen lasipurkkiin, jossa on tiivis kansi. Jos musteeseen on jäänyt kokkareita sen voi siivilöidä
ennen pullotusta.

Painoväri
Painoväri paperin kuviointia varten valmistetaan samalla
tavalla, mutta arabikumia lisätään enemmän; 5-10 teelusikallista/ 1dl. Myös mustetta voi käyttää suoraan paperin kuvioimiseen, jos se ei tunnu liian juoksevalta.
Musteet ja painovärit säilyvät yleensä käyttökelpoisina useita
kuukausia. Alunan lisääminen väriliemeen ja puhtaat säilytysastiat parantavat säilyvyyttä
Sekä muste- että painoväriä voi tummentaa lisäämällä liemeen ihan pienen hippusen rautasulfaattia eli rautavithrilliä. Käytä suojahanskoja kun käsittelet rautavithrilliä.
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Paina potulla!
Voit käyttää painamiseen valmiita leimasimia, puupalikoita
sekä valmiita tai itsetekemisiäsi sapluunoita. Värin voit sivellä
leimasimen pintaan tai tuputtaa vaahtomuovilla sapluunan
läpi paperille.

Älä unohda perunaa!
Peruna on oivallinen painoväline; monipuolinen ja edullinen.
Peruna puolitetaan ja leikattuun pintaan kaiverretaan veitsellä kuvio – avot, oma leimasin on valmis! Painaminen on
helppoa ja painojälki on mukavan rouhea. Hyvin yksinkertaisellakin kuviolla saa näyttäviä pintoja. Hienoja kuvioita saa
kaivertamattakin: halkaise peruna ja paina sillä!
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Paina potulla!
Vaihda väriä!
Voit kokeilla kuviointia myös miedoilla hapoilla tai emäksisillä aineilla.
Sopivia ja turvallisia kotikeittiöstä löytyviä happamia aineita
ovat mm.
• sitruunamehu tai sitruunatiiviste
• vanhaksi mennyt puolukka- tai karpalomehu
• talouskäyttöön tarkoitetut etikat
Sopivia emäksisiä aineita ovat mm.
• mäntysuopa tai mäntynestesaippua
• ruokasooda
Kotitaloushapot ja -emäkset ovat mietoja, mutta käytä silti
suojakäsineitä. Kotitaloushappoja ja -emäksiä ei kannata
käyttää aivan pienten lasten kanssa askarrellessa.

Viereisessä kuvassa punasipulilla ja teellä värjätty
paperi on painettu perunalla, johon on sivelty
sitruunan mehua.
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Paperin kuviointi
Roskisvärjäämiseen liittyy olennaisesti innokas testailu ja kokeilujen
tekeminen. Tällä periaatteella Päivin koekeittiössä syntyi roskisvärien
modernimpi versio - valokuvapaperin kuviointi.
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Valokuvapaperin kuviointi
1. Valitse paperi
Käytä tulostamiseen tarkoitettua valokuvapaperia. Erimerkkiset valokuvapaperit käyttäytyvät keskenään hiukan eri tavalla. Jotkin paperit värjääntyvät nopeasti ja toiset hitaammin;
joihinkin väri tarttuu huonosti. Toimivia valokuvapapereita
ovat mm. Epson Premium Glossy Photo Paper ja HP Premium
Photo Paper, Glossy.

2. Laita värit (=roskat) paperille
• Kostuta valokuvapaperi suihkupullon avulla tai kastele
paperi vesiastiassa.
• Levitä roskismateriaali paperille: sipulin ja punasipulin
kuoria, teetä, kahvinporoja jne.
• Tsekkaa, että kosteutta on riittävästi: voit vielä suihkia
sumutuspullon avulla vettä kuivien kuorien päälle. Värjääntyminen ei tapahdu ilman riittävää kosteutta.
• Peitä koko komeus muovilla ja laita muovin ja paperin
vielä päälle paino. Anna värin tekeentyä muutama tunti –
yön yli.

3. Viimeistele
Poista kuoret paperin pinnalta ja huuhtaise paperi vedellä.
Anna paperin kuivua. Kuivumista voi nopeuttaa imeyttämällä
paperin pinnasta vettä imukykyiseen paperiin tai esim. käyttämällä ikkunalastaa.
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Kuvioidaan, kuvioidaan...
Hallitse kuviosi!
Vapaasti sommitelluista biojätekuvioista tulee voimakkaita
ja yllättäviäkin värejä, mutta haluat ehkä luoda tietyn muotoisia kuvioita. Voit käyttää apuna esim. vahaliituja, teippauksia tai sapluunaa.

Vahaliidut ja teippaus
Kun käytät vahaliituja ja teippauksia, muista, että ne kohdat
joihin piirrät tai jotka teippaat, jäävät valkoisiksi. Vahaliiduksi
kelpaa mikä tahansa vettä hylkivä liitu: kokeilemalla löydät
parhaat! Teippauksessa hyvä on kevytliimainen maalarinteippi tai sähköteippi, joka irtoaa kuvapinnasta kevyesti. Voimakasliimaiset teipit vievät paperista sen pinnan mukanaan
tai jättävät pintaan vaikeasti poistettavan liimapinnan, joten
kannattaa testata ennen Suuria Projekteja.

Sapluuna
Varsinkin monimutkaisissa kuvioissa kannattaa merkitä sapluunaan selkeästi, mitkä osat leikataan pois ja mitkä jäävät.
Jos haluat kuvaan värikkään ympyrän, leikkaa sapluunaan
reikä ja asettele materiaali sen päälle. Jos haluat puolestaan
värikkään pohjan keskelle valkoisen pallon, leikkaa ympyrän
muotoinen sapluuna ja asettele materiaali sen ympärille.
Sapluunamateriaaliksi kelpaa vettä kestävä paperi, mutta
usein mainiota materiaalia löytyy kotitalousjätteiden pakkausmateriaaleista.

VINKKi
Tavallista paperia kuvioidaan vastaavalla tavalla kuin
valokuvapaperiakin. Käytä töissäsi hiukan tukevampia
paperilaatuja, kuten akvarellipaperia - ja papereita,
jotka lojuvat joutilaina ympäri kotia ja matkaisivat ehkä
muuten roskikseen. Pienistäkin paloista saa hienoja
yksityiskohtia esimerkiksi kortteihin.
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Materiaaleista ja turvallisuudesta
Ja mikä on aluna? Uskallanko kokeilla? SULO-roskisvärjäysoppaan ohjeissa on
turvallisia aineita ja työtapoja, mutta on silti hyvä tietää, minkä kanssa on
tekemisissä.
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Muistilista
Aluna
Värjäyksessä käytetään kalialunaa (kaliumalumiinisulfaatti,
KAl(SO4)2·12H2O). Se on alumiinin ja kaliumin kaksoissuola. Aluna on luonnonvärjäyksen apuaine, jonka avulla väri
kiinnittyy (”pureutuu”) värjättävään materiaaliin: värjättävän
materiaalin käsittelyä alunalla kutsutaan purettamiseksi.
Muita käyttökohteita ovat esimerkiksi akvaariokasvien desinfiointi ja luonnonmukaiset kivideodorantit. Aiemmin alunaa
käytettiin myös mm. kurkkujen säilöntäaineena, mutta syötäväksi sitä ei ole suositeltu enää vuosiin. Alunaa voi ostaa mm.
apteekeista.

Arabikumi
Arabikumi on kasvikumi. Sitä valmistetaan tiettyjen akaasialajien maitiaisnesteestä. Sitä käytetään liima-, side- ja paksunnosaineena esimerkiksi makeisten sekä akvarellivärien
valmistamisessa. Sisu -pastilleissa on lähes puolet arabikumia. Arabikumi on luonnontuote, mutta mikään lähituote se
ei ole. Sitä kasvatetaan myyntiin erityisesti Afrikassa Sahelin
alueella mm. Senegalissa ja Sudanissa. Liuoksena myytävän
arabikumin tilalla voi käyttää myös hinnaltaan edullisempaa
kidemäistä arabikumia. Nestemäistä arabikumia voi hankkia
taiteilijatarvikekaupoista. Kokkareina tai palasina tai joskus
myös jauheena sitä voi ostaa perinnemaalikaupoista.

TÄRKEÄÄ!
• Käytä suojahanskoja värjäysliemiä
käsitellessä ja materiaaleja huuhdellessa.
• Käytä värjäyksessä siihen varattuja välineitä. Ei
esim. samaa kattilaa ja lusikoita, joita käytetään
ruuanvalmistukseen.
• Jos värjäät kotikeittiössä, käytä liesituuletinta. Parempi vaihtoehto on värjätä siihen varatussa tilassa.
Jos tilassa on kohdepoisto/ tuuletus, käytä sitä.
• Käytä värjäyskemikaaleja vain suositeltu määrä; ylimääräinen päätyy viemäriverkostoon ja kuormittaa
turhaan ympäristöä.
• Mikäli työskentelet pienten lasten kanssa, on aikuinen aina se, joka käsittelee alunaa ja rautavithrilliä.

Rautavithrilli eli rautasulfaatti FeSO4
Rautasulfaattia käytetään mm. keittomaalin
valmistuksessa sekä puun harmaannuttamiseen. Se on terveydelle haitallista nieltynä ja
saattaa aiheuttaa ihoärsytystä, jos sitä käsittelee paljain käsin. Rautavithrilliä voi ostaa
perinnemaaleja myyvistä liikkeistä.

18

Viimeiset vinkit
Siinä vaiheessa, kun huomaat kaupassa miettiväsi viikon ruokalistaa sen
mukaan, mistä jäisi hyvää värjäysjätettä, olet ehkä mennyt asteen verran liian
pitkälle... Vaikka mikäpä siinä: parhaimmat värjäysmateriaalit löytyvät heviosaston kuorista, kivistä, siemenistä ja naateista.
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Mistä tiedän mikä värjää?
Tässä oppaassa on mainittu muutamia esimerkkejä, mutta paljon on tutkimattakin. Heittäydy tutkimusmatkalle ja
kokeile. Se on helppoa: kerää materiaalia, (kuivaa - ei välttämätöntä), keitä. Jos keitinliemi värjäytyy, voit kokeilla sitä
värjäämiseen.

Onnistunko varmasti?
Ei aavistustakaan. Se voidaan taata, että samanlaista väriä
et todennäköisesti saa toista kertaa. Voit voimistaa värjäystulosta kokoamalla värjäysmateriaalia paljon. Yhden granaattiomenan kuorilla et kovin suurta määrää värjää, mutta
kuivaa granaattiomenan kuoret (esim. talvella patterin päällä
tai kesällä auringossa) ja pistä purkkiin odottamaan, kunnes
niitä on enemmän. Mitä enemmän materiaalia, sen voimakkaamman värin saat. Jos kokeilet uutta, kokeile kuitenkin
ensin pienillä määrillä.

Käytä käytettyä
SULOiset roskisvärit ovat itsessäänkin kierrätettyjä värejä,
mutta uusiokäytön ei tarvitse loppua väriaineisiin. Värjäys
tulee halvemmaksi, jos et osta uutta lankaa vaan etsit lankasi
kirppareilta. Samalla voit saada värjäyksiisi lisää kirjoa: erilaiset langat käyttäytyvät värjätessä eri tavalla. Eläinkuidut, villa
ja silkki, värjäytyvät parhaiten, mutta mikään ei estä kokeilemasta myös erilaisia sekoitelankoja!

Mitä tekisin?
• Pienistäkin määristä värjättyä lankaa syntyy hienoja
ja uniikkeja raitoja tai muita herkkupalayksityiskohtia
neuleisiin. Tasku, huivin hapsut tai tupsu. Olisi aika kiva
kertoa kaverille, että tämän tekemäni pipon tupsussa
keikkuu kiivin kuorilla värjättyä lankaa!
• Valokuvapapereista voi tehdä pieniä tauluja, kirjanmerkkejä tai kortteja.
• Kuvioidusta paperista voi tehdä vaikkapa omatekoista
lahjapaperia sekä kortteja tai käyttää paperit kirjansidonnassa tai paperiaskartelussa.
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SULOiset värit kierrätykseen!
SULOisia värejä - opas on ladattavissa ilmaiseksi projektin verkkosivulta http://suloisiavareja.wordpress.com
Oppaan saa tallentaa omalle koneelleen, tulostaa ja
sitä saa jakaa vapaasti muille. Oppaaseen ei saa tehdä
muutoksia eikä sitä saa hyödyntää kaupallisesti.

SULOisia värejä -projekti
Lisää SULOisia roskisvärivinkkejä voi etsiä SULOisia
värejä -projektin blogisivustolta. Kaikille avoin blogi
toimii projektin koekeittiönä. Sivustoa käytetään
tiedon dokumentointiin ja tiedon jakamiseen: se on
kokemusten jakamisen paikka, jonne toivomme erilaisia kokemuksia kierrätysvärien käytöstä kaikilta ja
kaikkialta! Sivun tekstit ovat suomeksi ja englanniksi.
Tervetuloa mukaamme jakamaan hauskoja kokemuksia roskisvärien saralta!
http://suloisiavareja.wordpress.com

