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Att färga med 

Växtfärger 

 
 

Detta häfte finns att ladda ner 
från Korps.se 
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Inledning 
Detta är en grundläggande handledning för färgning med Korps växtfärger. Metoderna vi 

beskriver i detta kompendie är inte ett facit utan snarare några, av många, tillvägagångssätt. 

Växtfärgning är en spännande hobby med många möjligheter till experiment och vi föreslår 

att du söker dig vidare i den stora flora av växtfärgningslitteratur som finns tillgänglig på 

bibliotek och Internet för vidare fördjupning. Växtfärgning är också spännande då det ibland 

blir olika resultat när samma recept används. Denna nyckfullhet ligger i växtfärgningens 

charm.  

 

Mängden växtfärg i förhållande till det material du ska färga är alltid relativt. Generellt ger 

mer växtfärg och längre färgbad mörkare färg. Korps recept är baserade på torkade växtfärger 

i pulverform, vilket kan skilja sig markant ifrån växtfärgning med färska växtdelar.  

 

 

Betning  
Betning görs för att färgmedlet skall fästa bättre på ditt garn eller tyg, samt för att framkalla 

olika nyanser från samma färgmedel.  

 

Lös upp ditt valda betmedel i vatten. Lägg i garnet och rör om ordentligt så att garnet blir 

genomblött. Värm upp vattnet till 90 grader och håll detta i en timme.  

 

Viktigt att tänka på både vid betning och färgning 

Låt garnet svalna långsamt, alternativt lägg över det direkt i en varm växtfärgningsgryta. Tänk 

på att det inte får vara mer än 40 graders skillnad på garnets temperatur mot badet det läggs 

ner i. Snabba temperaturskiftningar kan göra garn och tyg skört. Lägg heller aldrig kallt garn i 

ett varmt färgbad av samma anledning. 

 

Exempel på alternativ för betning 
Betning med alun 

ca20 g alun/100 g ull 

 

Betning med alun och vinsten 

ca20 g alun och 10 g vinsten/100 g ull 

Vinsten ger lite skarpare färg i en del färgmedel, t.ex. koschenill.  

 

Betning med alun och järnsulfat 

ca20 g alun och 25 g järnsulfat/100 g ull 

Järnsulfat gör färger mörkare och med nyans mot grönt/brunt. 

 

Betning med pottaska 

Tillsätt 1 tesked per 1 hg garn.  

Pottaska neutraliserar sura färgbad vilket kan ge starkare färg.  
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Färgning  
Kan ett färgämne ge vacker färg åt garn eller tyg kan det också ofta ge fläckar och stänk på 

andra material; händer, bänkar, kläder, grytor och handfat kan bli missfärgade. Var noga med 

att använda utrustning du inte är rädd om när du växtfärgar, tänk också på att täcka golv och 

bänkar samt att torka upp färgstänk så fort du ser det. 

 

Följande grundbeskrivning gäller för alla våra färgämnen utom Alkanna, Lac och Indigo.  

Observera att undantag i temperatur eller annat anges under respektive färgmedel. 

 

Två olika grundrecept för färgning 
 

1. För dig med gott om tid: 

Lös upp färgmedlet i vatten och låt detta koka i en timme. För att få så stark färg som 

möjligt låt badet efterdra tills det har svalnat. Blötlägg de textilier du önskar färga. 

Lägg i det betade garnet/tyget och höj temperaturen till angiven temperatur för valt 

färgmedel. Håll denna temperatur i en timme. För att få så stark färg som möjligt låter 

du garnet/tyget ligga kvar tills badet har svalnat. Skölj sedan garnet/tyget i kallt eller 

ljummet vatten tills vattnet är klart. 

 

2. För dig som har lite mer bråttom: 

Beta ditt garn/tyg i separat gryta. Lös upp färgmedlet i vatten i ett annat kärl, och låt 

koka i en timme. Låt svalna till angiven temperatur för ditt valda färgmedel. Lägg i 

garnet/tyget som precis är betat, i ditt färgbad. Håll färgmedlets angivna temperatur i 

en timme. Fiska upp garnet/tyget och lägg i en hink eller gryta som du inte är rädd om 

(den kan bli permanent färgad). Låt garnet svalna och skölj sedan i kallt eller ljummet 

vatten tills vattnet är klart. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Texten i detta dokument tillhör Korps – Ravencraft AB och får inte kopieras eller spridas utan 

vårt medgivande. Den får däremot skrivas ut för eget bruk. 

            www.korps.se 

Krapprot (Rubia cardiofolia) 
Rött, orange, rödbrunt 

Krapproten har använts till färgning i över 5000 år, i Europa sedan 400-t f. Kr. En mycket 

viktig växtfärg under medeltiden på grund av dess egenskaper att färga rött.  

 

Betning 

Förbetning med Alun – djup rödorange 

Förbetning med vinsten och alun – mer röd 

Förbetning med kopparvitriol – mörk rödbrun 

Förbetning med järnsulfat – mörk brun.  

 

Recept på färgning med krapprotspulver: 

Mängd färgmedel: 30 - 100% av ullens vikt. 

Följ grundreceptet för växtfärgning. 

För så klar, röd färg som möjligt bör färgbadets temperatur inte överstiga 70 grader när 

garnet/tyget ligger i. Vid högre temperaturer drar färgen lätt åt orange och brunt. 

Samma färgbad kan ofta användas till flera bad av textil och garn, och ger gradvis bleknande 

toner.  
  

Användningsområde 

Krapp färgar det mesta såsom ull, silke, bomull, nylon och polyester.  

 

 

Granatäppelskal (Punica granatum) 

Gult, grönt, senapsgult 

Granatäpple som färgmedel för naturlig växtfärgning av tyg och garn finns omnämnt i källor 

från 1500-talet, men det är troligt att det färgats med tidigare då det även brukats som 

garvningsämne för läder, samt som pigment i medeltida manuskript. 

  

Betning: 

Förbetning med alun – gul med brun ton 

Förbetning med järnsulfat – mossgrön till grågrön 

Förbetning med kopparvitriol - gyllengul 

  

Recept för färgning med granatäppleskal: 

Mängd färgmedel: 20 - 100% av ullens vikt. 

Färgningstemperatur: 90 grader. 

Följ grundreceptet för växtfärgning.  

  

Användningsområde 

Färgar textilier av ull, bomull, silke och en del konstfibrer. Granatäpple ger en ljus- och 

vattenfast färg. 
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Palasaträdets blommor (Butea monosperma) 
Gul, brungul 

Palasaträdet används traditionellt i Indien som djurfoder, medicin och färgning av textilier. 

Växten är även en viktig värd för den indiska Lacksköldlusen som producerar shellac, ett 

resinsekret innehållande rött färgämne. 

  

Betning 

Förbetning med alun – gul 

Förbetning med järnsulfat – brungul 

  

Bruksanvisning 

Mängd färgmedel: 30 – 100% av ullens vikt. 

Färgningstemperatur: 90 grader 

Blötlägg pulvret ca 12 timmar innan färgning för bäst resultat. 

Följ grundreceptet för växtfärgning. 

 

 
Gurkmeja (Curcuma longa) 
Gul, gulbrun, senapsgul 

Gurkmeja har, förutom i matlagning, använts i tusentals år vid växtfärgning i Indien. Enligt 

vissa källor förekommer den i även i medeltida färgningsrecept, men framförallt ger gurkmeja 

mycket skarpa och fina gula färger på tyg, garn och kläder. 

  

Betning: 

Ej nödvändig, färgen blir stark men är inte särskilt solbeständig. 

Betning med alun - skarp gul 

Betning med alun och järnsulfat - gulbrun 

  

Recept för färgning med gurkmeja: 

Mängd färgmedel: 30 – 100% av ullens vikt. 

Färgningstemperatur: 90 grader 

Följ grundreceptet för växtfärgning. 

  

  

Användningsområde 

Gurkmeja ger bäst resultat på textil, tyg och garn av ull, silke och bomull. Använd inte 

aluminiumkastrull till färgningen. 
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Indisk rabarb (Rheum Emodi) 
Gul, grön, olivgrön 

Denna spännande nya växtfärg utvinns ur en variant av rabarber som relativt nyligen har 

börjat användas som växtfärg i Indien, där den också odlas. Rötterna från växten torkas och 

finfördelas till ett pulver för maximal färgutvinning.  

  

Betning 

Förbetning med alun – Djupare nyanser - gul 

Förbetning med järnsulfat – Djupare och mörkare nyanser - olivgrön 

  

Recept för färgning med indisk rabarberrot: 

Mängd färgmedel: 30 – 100% av ullens vikt. 

Färgningstemperatur: 90 grader 

Följ grundreceptet för växtfärgning.  

  

Användningsområde 

Indisk rabarberrot ger bäst resultat på silke, men blir också fin på garn och tyg av ull. 

 

 

Acacia/Catechu (lat. Acacia Catechu, eng. Cutch) 

Brun, gul, gyllenbrun 

Acaciapulver utvinns ur ved från det Indiska acaciaträdet. Acacia/Catechu har använts i 

Europa sedan 1500-talet för att färga garn och tyg i beständigt bruna nyanser.  

Betning 

Förbetning med alun – gyllenbrunt 

Förbetning med järnsulfat – mörkbrun 

Förbetning med kopparsulfat – mellanbrun 
 

Recept för färgning med Acacia/Catechu 

Mängd färgmedel: 20 – 100% av ullens vikt.  

Färgningstemperatur: 90 grader  

Följ grundreceptet för växtfärgning. 

 

Användningsområde 

Acacia/Catechu ger mycket ljus- och vattenfast färgning av bomull och linne samt på silke 

och ull. Färgmedlet kan också användas vid infärgning av skinn, eller pigment till teckning 

och skrift. 
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Tagetes (Tagetes Erecta) 
Gul, grön, gulbrun, orange 

Tagetes används traditionellt som dekorativ blomma i rabatter och planteringar, men kan 

också användas till växtfärgning av tyg och garn. 

  

Betning: 

Förbetning med alun – gul/orange 

Förbetning med kopparsulfat - Gulgrön 

Förbetning med järnsulfat – mörkare gulbruna nyanser 

  

Recept till växtfärgning med tagetes 

Mängd färgmedel: 40 – 100% av ullens vikt. 

Färgningstemperatur: 90 grader 

Följ grundrecept för växtfärgning. 
 

Användningsområde 

Tagetespulver färgar garn och tyg av ull, bomull, silke och en del konstfibrer. 

 

 

Alkanna (Alkanna tinctorial) 
Grå, blå, rosa, lila, brun, svart 

Omnämns som växtfärger i grekiska manuskript redan på 300-t.f. Kr och finns representerat i 

3500-årigt arkeologiskt material från mellanöstern. Återfinns också i europeiska 

växtfärgningsböcker från tidigt 1500-tal. Denna blomma har också använts som medeltida 

medicinalväxt och till att färga smink, färg och mat.  

 

Betning 

Ingen betning – Grå/blå 

Förbetning med Alun – lila/rosa  

Förbetning med vinsten – grå/brun 

Efterbetning kopparsulfat – brun/lila 

Efterbetning järnsulfat – lila/svart 

 

Bruksanvisning 

Mängd färgmedel: 30 - 100% av ullens vikt.  

Lös upp de pulveriserade växtdelarna i sprit (t.ex. T-sprit) i en glasburk, låt gärna stå ljust i 

upp till en vecka. Häll sedan i ljummet vatten och rör om. Höj sedan temperaturen till 60 

grader. Håll varmt i en timme. Lägg sedan i garnet och håll 60 grader i en timme. Använd mer 

färg i längre tid för mörkare nyanser. 

Om färgen inte först löses ut i sprit så blir färgen grå istället för lila. För hög temperatur i 

badet dämpar också den lila färgen. 

 

Användningsområde 

Fungerar bäst på ull, silke och mindre bra på cellulosafibrer.  
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Lac, sekret från Indisk Lacksköldlus (Kerria Lacca) 
Röd, vinröd, rosa 

Lac/Shellac tillverkas av sekret från sköldlusen Kerria Lacca som torkas och mals till fint 

pulver. Detta pulver kan sedan användas till färgning och polering av möbler, eller som 

naturligt färgämne vid växtfärgning av textil som garn eller tyg.  

  

Betning 

Ca 20g alun per 100g ull – rosa 

Ca 20g alun och ca 3g citronsyra per 100g ull - vinröd 

 

Recept för växtfärgning med Lac/shellac  

Mängd färgmedel: 4 - 15% av ullens vikt. 

Lös upp Lacpulvret i lite vatten. För att få en djup vinröd färg häller du även i lite citronsyra, 

ca 1-3% av ullens vikt. Detta för att sänka ph i vattenbadet. Tillsättning av ammoniak ger högt 

ph vilket får färgen att gå mot rosa. Efter att en pasta tillretts med lac/shellac låter du 

lösningen stå 12-24 timmar.  

Lös därefter upp blandningen genom att hälla den i vattnet i ditt färgningskärl. 

Lägg i ullen och värm till 80 grader. Håll temperaturen i en timme. Låt stå över natten och 

kallna. Skölj sedan garnet/tyget. 

 

Koschenill-extrakt (Dactylopius coccus) 
Rosa, rött, klarrött 

Koschenill/karmin som färgämne framställs genom att honor av Koschenillsköldlusen torkas 

och krossas/mals till pulver. Det ämne i lusen som sedan ger den röda färgen, kallad 

karminröd, är karminsyra, som också återfinns i vissa livsmedel. Koschenilllusen lever som 

parasit på kaktusar i varmare klimat. 

  

Betning: 

Förbetning med Alun och vinsten – rosa/röd 

  

Recept för färgning med Koschenill: 

Mängd färgmedel: 4-15% av ullens vikt. Ju större mängd koschenill som tillsätt, desto 

mörkare blir färgen.  

Lös upp koschenill-extrakt i lite varmt vatten till en lös pasta. Låt därefter blandningen stå i 

12-24 timmar, rör om 3-4 gånger. Häll över koschenillblandningen i din gryta och lägg i ullen 

innan du värmer badet till 90 grader. Håll denna temperatur i en timme. Låt stå över natten 

och kallna. Skölj därefter av ullen med rumstempererat/ljummet vatten, var försiktig med 

temperaturen för att inte göra ullen skör. 

  

Användningsområde 

Koschenillextrakt ger bäst resultat på ull och silke, men färgar även linne bra. 
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Röd Bresilja (Caesalpinia) 
Röd, rosa, blåröd, orange, brunröd 

Röd Bresilja producerar färgämnet Brazilin som använts i Europa sedan åtminstone 

medeltiden för att färga textil och även till måleri och bläck. Under 1500-talet var Bresiljan en 

mycket viktig importvara.  

 

Korps växtfärg röd bresilja är tillverkad av så kallad ”Asiatisk bresilja” som olikt sin 

brasilianska släkting inte är hotad.  

 

I en sur lösning blir färgen mer gultonad men i basiska lösningar blir den röd med lila 

undertoner. Under medeltiden var ett vanligt sätt att färga med bresilja att först pulvrisera 

växtdelarna och därefter blötlägga pulvret i en basisk lösning med lut för att få starka, 

lilatonade röda färger.  

 

Betning 

20% alun till mängd färggods. 

 

Recept på färgning med bresilja: 

Starkt röd ca 50g färgmedel mot 100g ull/siden.  

Låt pulvret sjuda i vatten i ca en timme, låt därefter lösningen vila över natten . Dagen efter 

silar du lösningen från spån eller växtdelar och fyller på med vatten för att täcka garnet eller 

tyget du ska färga. Därefter värmer du upp badet till en temperatur av ca 70° och håller denna 

temperatur i ca en timme. Låt med fördel garnet eller tyget ligga kvar i badet medan det 

svalnar.  

 

Användningsområde 

Bresilja färgar ull, siden och även linne samt bomull.  
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Indigo (Indigofera tinctoria) 
Blått, ljusblått  

Indigo utvinns ur växten Indigofera tinctoria som odlats i tusentals år i Indien. Indigo 

räknades som ett av de mest exklusiva färgämnena under medeltiden och blev en symbol för 

färgarskrån i städerna. Under medeltiden utvanns indigo i Europa ur växten vejde, vid sidan 

av viss import av indisk indigo.  

  

Betning 

Ej nödvändig vid färgning med indigo. 

  

Att färga med indigo 

Att färga med indigo skiljer sig från vanlig växtfärgning då indigo är en kypfärg. Detta 

innebär att färgen behöver ett högt pH-värde och en syrefattig miljö för att fästa på fibrer. 

Traditionellt har urin använts till denna process men idag används oftast färdiga kemikalier. 

Flera av dessa kan vara hälsofarliga och bör hanteras varsamt. Läs alltid på om korrekt 

hantering och förvaring för kemikalier! 

 

Vi återger ett recept utan användning av natriumhydrosulfit i denna text, detta recept kommer 

ifrån boken En handbok om indigo av Kerstin Neumuller och Douglas Lubanko, som i sin tur 

återgett ett recept från Michel Garcia. 

  

Indigofärgning innehåller två moment, stamkyp och färgbad. En stamkyp görs för att utvinna 

färgen ur indigon och utgör grunden för färgbadet. Använd gummihandskar och oömma 

kläder vid färgning med indigo då den blå färgen lätt missfärgar händer, kläder och 

utrustning.  

  

Recept på indigokyp & färgning utan natriumhydrosulfit: 

650g bananer utan skal (ca5-6st) 

10l vatten 

30g indigopulver 

20g släckt kalk, kan återfinnas i butiker för lantbruk och bygg. 

 

Var alltid försiktig vid hantering av släckt kalk då det kan ge allvarliga ögonskador samt 

irritation på hud eller i luftvägar. Läs alltid på om hantering och förvaring innan du använder 

släckt kalk. Förbrukade färgbad med kalk i kan sköljas ned i vanligt avlopp, var noggrann 

med att spola ned den med mycket vatten för att späda vätskan. 

 

Instruktion: 

Mosa bananerna med gaffel i en kastrull, tillsätt 2 liter vatten och koka några minuter. Blanda 

under tiden indigon med lite varmt vatten i glasburk. Sila bort fruktdelarna, spara dem om du 

vill starta om färgbadet senare, från vattnet och häll vätskan i färggrytan.  

 

Tillsätt resten av vattnet(8 liter) och därefter indigo och kalk. Rör om försiktigt 3-4 gånger 

med några minuters mellanrum. Små bubblor och en rödskimrande utfällning på ytan visar att 

förkypningen startat.  
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Värm badet till 50°, det kan få en grön, brun eller rödaktig ton men ska vara genomskinligt. 

Processen kan ta 15min-1h innan förkypningen är färdig.  

 

Efter detta doppar du ditt tyg/garn mellan 15-30min per dopp för cellulosafibrer och upp till 

en timme för proteinfibrer. Undvik att röra upp det sediment som bildats i botten av 

fruktdelar, kalk & indigo för att få ett jämnt resultat.  

 

 

Grundrecept för stamkyp med natriumhydrosulfit 

5g indigopulver 

100ml vatten 50°C 

10ml natronlut (t.ex. kaustiksoda) 25% 

5g natriumhydrosulfit 

  

Natriumhydrosulfit kan självantända om det kommer i för stor kontakt med syre och kan ge 

upphov till irritation eller frätskador i kontakt med hud och ögon. Läs alltid noggrant 

instruktioner för hantering och säkerhet. Förbrukade färgbad med natriumhydrosulfit räknas 

som farligt avfall och ska lämnas till miljöstation i försluten dunk märkt med innehåll.  

 

Instruktion: 

Blanda indigopulvret med lite vatten i en glasburk och häll över 100ml 50°C varmt vatten. 

Rör om noga. Tillsätt därefter natronlut och natriumhydrosulfit. Rör försiktigt för att inte syre 

ska komma ner i kypen, detta förstör färgen. Sätt lock på burken och placera den i ett 

50°vattenbad. Se till att temperaturen i vattenbadet håller sig vid 50°C i 20-30 min.  

 

När detta är färdigt ska kypen ha en gulgrön färg och är nu färdig för färgning. Denna 

stamkyp kan sparas i en fylld burk med tätslutande lock och du kan använda olika stor mängd 

beroende på hur stark färg du önskar.  

 

Doppa dock din textil eller garn fler gånger i ett svagare bad, hellre än att göra starkare 

blandning. Detta ger ett mer jämnt färgat resultat. 

 

 

Recept på ett mörkblått färgbad med indigo 

Det finns många tillvägagångssätt för att färga med indigo, nedan recept är hämtat från Hilka 

Råberghs bok Färga garn och tyg. 

 

Använd en rostfri gryta eller plasthink, ej aluminiumkärl. 

8 liter vatten 50 C 

35ml ammoniak 

15g hydrosulfit 

40ml indigo stamkyp 

  

Tillsätt ammoniak till vattnet i ditt färgningskärl och strö i hydrosulfit. Häll försiktigt i 

stamkypen och rör försiktigt för att undvika syre i färgbadet. Färgen på badet ska vara 

gulgrönt och genomskinligt. Lägg försiktigt ned ditt garn eller tyg i färgbadet. 
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Färga i 5-10 min med försiktig omrörning. För att undvika syretillförsel ska det som färgas 

vara under ytan. Lyft sedan försiktigt upp garnet/tyget och undvik att färglösningen rinner 

tillbaka i färgbadet. Garnet eller tyget bör nu vara ljusgrönt men övergår snart till blått när det 

kommer i kontakt med luft.  

 

Upprepa färgningen i badet för att få en starkare färg. När du är nöjd med din färg sköljer du 

ditt tyg eller garn noga. För högre gnidhärdighet kan det låtas ligga i ett bad med ättiksyrat 

vatten. 

  

Du kan överfärga indigo med andra växtfärger för att få fram starka nyanser av exempelvis 

lila, grön, röd och svart.  

   

Användningsområde 

Indigo är ett drygt färgämne som fäster på de flesta textilfibrer, även på linne och bomull. 

Indigo blir mycket fin på ull och siden. Den blå färgen av indigo är ljus- och vattenfast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om du har frågor, förslag på växtfärger du skulle 

vilja se i vårt sortiment eller andra synpunkter 

kontakta gärna oss. 

 

info@korps.se 


