
Kaip dažyti lininius audinius natūraliais augaliniais dažais ir išgauti 3 šiltas žemės 

spalvas iš serenčių žiedų. 

Reikalingos medžiagos: 

 
 3 lininio audinio skiautės (po 135 g) arba 3 lininiai pagalvių užvalkalai (45 x 45 cm) 

 Šviežia arba džiovinta augalinė dažinė žaliava (45 serenčių žiedai arba 20 g džiovintos 

žaliavos) 

 Kandikai : 8 g kalio aliuminio alūno (KAl(SO₄)₂), 8 g vario sulfato (CuSO₄), 4 g geležies sulfato 

(FeSO₄) 

 Vanduo (H₂O) 

 
1. Dažinio nuoviro gamyba  

 
Pirmiausia ruošiame dažinį nuovirą iš serenčių žiedų. Užkaitiname maždaug 6 l vandens. 

Dedame 45 vnt. serenčių žiedų, juos kaitiname apie 80 °C temperatūroje ne trumpiau kaip 

40 minučių. Baigus augalines dalis iš skysčio pašaliname.  

  

2. Dažymas augaliniame nuovire  

  

Lininius tekstilės gaminius merkiame į vandenį, paliekami 10–15 min., kad tolygiai sušlaptų, 

arba stipriai išgniaužome vandenyje. Gerai sušlapinus, dedame į augalinį nuovirą ir kaitiname 

apie 80 °C temperatūroje apie 40 min. vis pamaišome, kad būtų apsemti.  

  

3. Spalvos užtvirtinimas ir modifikavimas kandikų tirpale  

  

Spalvai užtvirtinti ir modifikuoti naudojame kandikus: kalio aliuminio alūnas (KAl(SO₄)₂), vario 

sulfatas (CuSO₄), geležies sulfatas (FeSO₄). Trims skirtingiems atspalviams išgauti reikia  

pasiruošti tirpalus su skirtingais kandikais. Tad vienam pagalvės užvalkalui naudojame kurį 

nors vieną iš trijų aplinkai nekenksmingų kandikų.  

  

4. Apdorojimas kalio aliuminio alūno tirpale  

  

Pirmą kandiko tirpalą ruošiame naudojant kalio aliuminio alūną (KAl (SO₄)₂). Pagalvės 

užvalkalas pasveriamas. Vienam užvalkalui (135 g) reikės apie 7–8 g kandiko druskos. 

Nedideliame kiekyje šilto vandens druska ištirpiname ir supilama į puodą su užkaitintu 

vandeniu, Išmaišome. Merkiame pagalvės užvalkalą ir kaitiname apie 80 °C temperatūroje ne 

trumpiau kaip 30 min. vis pamaišydami, kad audinys būtų apsemtas. Spalva šiek tiek paryškėja 

ir tampa gelsvesnė, nei tik ištraukus iš augalinio nuoviro.  

  

5. Apdorojimas vario sulfato tirpale  

  

Antrq kandiko tirpalq ruošiame naudojant vario sulfatą (CuSO₄). Pagalvės užvalkalas 

pasveriamas.. Vienam  užvalkalui (135 g) reikės apie 7–8 g kandiko druskos.  



Nedideliame kiekyje šilto vandens druską ištirpiname ir supilame į puodą su užkaitintu 

vandeniu, išmaišome. Merkiame pagalvės užvalkalas ir kaitiname apie 80 °C temperatūroje ne 

trumpiau kaip 30 min. vis pamaišydami, kad audinys būtų apsemtas. Spalva paryškėja ir 

tampa rusvesnė, nei tik ištraukus iš augalinio nuoviro.  

  

6. Apdorojimas geležies sulfato tirpale  

  

Trečias kandiko tirpalas ruošiamas naudojant geležies druską (FeSO₄). Pagalvės užvalkalas 

pasveriamas. Vienam  užvalkalui (135 g) reikės apie 4 g kandiko druskos. Nedideliame kiekyje 

šilto vandens druską ištirpiname ir supilame į puodą su užkaitintu vandeniu, išmaišome. 

Merkiame pagalvės užvalkalas ir kaitiname apie 80 °C temperatūroje ne trumpiau kaip 30 min. 

vis pamaišydami, kad audinys būtų apsemtas.  Spalva žymiai paryškėja ir tampa pilkesnė, nei 

tik ištraukus iš augalinio nuoviro.  

  

7. Skalavimas ir tolesnė lininių gaminių priežiūra  

  

Nudažytus lininius pagalvėlių užvalkalus gerai išskalaujame keletą kartų, kol vanduo tampa 

švarus, tada juos išdžioviname. Tolesnei jų priežiūrai naudojame švelnias skalbimo 

priemonės, skalbiame rankomis arba skalbyklėje 30 °C temperatūroje.  

  
 

  


