
Kaip išgauti spalvinį perėjimą natūraliais dažais dažant vilnos ir šilko pluošto 

gaminius 

 

Reikalingos medžiagos:  

• Vidutinio storio vilnonio ir šilkinio audinio skiautės (apie 125 g) arba „Balta balta“ šalis-mova, 

pasiūta iš 100 % merinosų vilnos trikotažo ir 100 % šilko audinių 

• Augalinė žaliava: purpurinei spalvai – brazilmedžio milteliai (20-25 g), tamsiai mėlynai spalvai – 

kampešmedžio drožlės (20-25 g) 

 • Kandikas: 10 g vario sulfato (CuSO₄) 

• 1–2 arbatiniai šaukšteliai valgomosios sodos (natrio hidrokarbonatas E500) 

• Vanduo (H₂O) 

 

1. Tekstilės gaminių arba šalio-movos mirkymas  

Prieš dažant vilnos gaminius reikia gerai išmirkyti. Šalį-movą pamerkiame į šiltą – apie 40° C vandenį ne 

trumpiau kaip 1 valandai. 

2. Dažančio nuoviro gamyba  

Pirmiausia į nedidelį puodą įdedame apie 20-25 g brazilmedžio miltelių ir užpilame apie 1 l karšto vandens. 

Kaitiname apie 80° C temperatūroje ne trumpiau kaip 30 minučių. Tuomet į didesnį puodą pripilame apie 7–

10 l vandens, taip pat kaitiname palaikydami apie 80° C temperatūrą. Paruošiame vario sulfato tirpalą: 10 g 

(CuSO₄) ištirpiname nedideliame kiekyje vandens, padarytą tirpalą supilame į puodą su vandeniu. Dažydami 

tekstilės gaminius brazilmedžio nuovirą iš mažesnio puodo į didįjį su vario sulfato tirpalu pilsime 2 kartus 

lygiomis dalimis.  

3. Dažymas augaliniame nuovire 

Pirmas merkimas. 1/2 brazilmedžio nuoviro pilame į didįjį puodą. Išmirkytą ir išgręžtą šalį-movą lėtai 

merkiame į paruoštą dažinį tirpalą. Pradžioje įmerkiame tik 1/3 movos ir taip laikome ją apie 15 minučių. 

Laikydami iš lėto judiname aukštyn žemyn, kad neužsifiksuotų įmerkimo riba ir išeitų tolygus perėjimas. 

Tuomet trumpam – 2–3 min. įmerkiame visą gaminį ir ištraukiame. 

Spalvos modifikavimas sodos tirpale  (nebūtina). Jei norime , kad spalva įgautų šiek tiek šaltesnį 
(violetinį) atspalvį, galime atskirame indelyje išsitirpinti 1–2 arbatinius šaukštelius valgomosios sodos ir šį 
tirpalą supilti į dažinį tirpalą. Tada įmerkiame visą šalį-movą ir palaikome tirpale 2-3 min., po to gaminį 
ištraukiame 

 
Antras merkimas. Likusią 1/2 brazilmedžio nuoviro supilame į dažinį tirpalą (kuris antram merkimui buvo 

papildytas sodos tirpalu). Merkiame šalį-movą pradėdami nuo apatinės jos dalies, kad spalva tolygiai 

šviesėtų į viršų, judiname dažomą gaminį aukštyn žemyn, kad neužsifiksuotų spalvos riba. Praėjus 15–20 

min., įmerkiame visą šalį-movą ir vis pamaišydami dar palaikome apie 2–3 minutes. 

4. Skalavimas ir tolesnė priežiūra 

Nudažytą šalį-movą gerai išskalaujame keletą kartų, kol vanduo tampa švarus. Džioviname. Tolesnei 

priežiūrai naudojame švelnias skalbimo priemones, skalbiame rankomis arba skalbimo mašinoje 30 °C 

temperatūroje vilnai skirta programa. 


