
Kaip numarginti lininį krepšį naudojant vaško tirpalą ir natūralius augalinius dažus 

 

Reikalingos medžiagos:  

• Linų, medvilnės ar kito augalinės kilmės pluošto pirkinių krepšys (40 × 45 cm, 150 g)  

• Bičių vaško žvakė (apie 25 cm, 40 g) 

• Augalinė žaliava: ąžuolo žievė (apie 100 g) 

• Kandikai: 5 g geležies sulfato (FeSO₄) 

• Vanduo (H₂O) 

 

1. Augalinio nuoviro gaminimas  

Dažinio nuoviro gamyba iš žievės trunka keletą dienų. Pirmiausia apie 100 g smulkintos ąžuolo žievės 

užpilama verdančiu vandeniu ir užmerkus laikoma ne trumpiau kaip 24 valandas. Tada žievė verdama apie 

4 valandas. Prieš dažant žievės drožlės nukošiamos, tačiau jų išmesti neverta, nes dažinis pigmentas iš 

žievės dar sklis ją verdant antrą ar net trečią kartą, tik bus šiek tiek silpnesnis.  

2. Spalvos modifikavimas geležies sulfato (FeSO₄) tirpalu  

Ąžuolo žievė turi daug taninų, todėl gerai reaguoja su tekstile, o dažas yra atsparus net nenaudojant 

kandikų. Natūraliam lininiam audiniui ji suteikia šviesiai rusvą atspalvį, todėl audinio raštui išryškinti 

patartina spalvą modifikuoti į pilką atspalvį. Atspalviui pakeisti naudojamas geležies sulfatas (FeSO₄). 5 g 

kandiko ištirpinama nedideliame kiekyje vandens, pilama į dažinį nuovirą, gerai išmaišoma ir paliekama 

ataušti iki 30 °C. 

3. Marginimas vaško tirpalu 

Lininis krepšys patiesiamas ant stalo (apsaugai nuo vaško galima naudoti popierių), uždegama žvakė ir 

tirpstantį vašką lašinant ant maišelio kuriamas atsitiktinis taškų ornamentas. Numarginus vieną pusę, 

gaminys apverčiamas ir taip pat lašinant vašką taškuojama antroji pusė. Vaško tirpalas turi įsigerti į audinį, 

kad tose vietose neleistų dažui įsigerti.  

4. Merkimas į dažinį tirpalą  

Vašku numargintas krepšys merkiamas į atvėsusį dažinį tirpalą. Svarbu, kad dažas nebūtų per karštas (apie 

30 °C), nes kitaip vaškas ištirps ir ornamentas išnyks. Dažymas šaltame nuovire trunka ilgiau, todėl būtina 

gaminį jame palaikyti ne trumpiau kaip 24 valandas. 

5. Skalavimas ir tolesnė priežiūra 

Nudažytas krepšys gerai išskalaujamas keletą kartų, kol vanduo tampa švarus. Tuomet išdžiovinamas ir 

lyginamas per keletą sluoksnių popieriaus. Popierius keičiamas tol, kol vaškas tirpsta ir geriasi į jį, o 

galiausiai dingsta riebalinės dėmės. Natūralus vaškas tekstilei suteikia atsparumą vandeniui, tad nereikia 

bijoti, jei audinyje jo šiek tiek ir liks. Jis netirpus vandenyje ir nesuteps kitų rūbų. Tolesnei gaminio priežiūrai 

naudojamos švelnios skalbimo priemonės, skalbiama rankomis arba skalbyklėje 30 °C temperatūroje. 


