Marmorointi kankaalle muovialustalla

1. Pese kankaat ilman huuhteluainetta. Kuivata ne mahdollisimman suorina ja silitä hyvin.
2. Valmista paksu liisteriseos, sekoita tasaiseksi vispilällä. Liisterin on hyvä tasaantua ainakin
tunnin ennen työn aloittamista.
3. Merkitse kynällä kankaan kokoinen alue muoville.
4. Kaada liisteri pöydän päälle, joka on suojattu muovilla (n.1,5-2 cm:n kerros). Tasoita pinta
lastalla.
5. Aloittaessasi marmoroinnin poista liisterin pinnalta ilmakuplat liu´uttamalla sanomalehden
suikaletta altaan leveydeltä liisterin pinnassa.
6. Ripota värejä varovasti läheltä liisterin pintaa esim. pipetillä.
7. Kuvioi väripintaa mieleiseksesi kammoilla, haravilla ja tikuilla.
8. Laske kangas väripinnalle varovasti keskeltä kohti reunoja oikeapuoli alaspäin. Tässä
vaiheessa on työparista apua.
9. Jätä kangas liisterin päälle 8-14 tunniksi. Paksumpi kangas pysyy kosteana liisterin päällä
ja reaktiivivärit ehtivät imeytyä kankaaseen.
10. Poista lastan avulla liisteri kankaasta.
11. Huuhtele kangas huolellisesti, noin 60 asteisessa vedessä jäähdyttäen viimeisissä
huuhteluissa, kunnes vesi on kirkasta. Käytä huuhteluainetta viimeiseen huuhteluveteen.
12. Silitä kangas sileäksi.



Väriseos
o 1 dl vettä + Semitone reaktiiviväriä
o 2 rkl kiinnitysnestettä



Liisteri
o n. 4 dl liisterijauhetta (HUOM! Selluloosapohjainen, ei saa sisältää liimaa)
o 5 l vettä
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Marmorointi kankaalle

1. Pese kankaat ilman huuhteluainetta. Kuivata ne mahdollisimman suorina ja silitä hyvin.
2. Valmista paksuhko liisteriseos, sekoita tasaiseksi vispilällä ja kaada se marmorointialtaaseen
(n. 2-3 cm:n kerros). Liisteri on hyvä valmistaa jo edellisenä päivänä vetäytymään ja peittää
se muovilla haihtumisen estämiseksi.
3. Aloittaessasi marmoroinnin poista liisterin pinnalta ilmakuplat liu´uttamalla sanomalehden
suikaletta altaan leveydeltä liisterin pinnassa. Voit tällä tavoin myös puhdistaa liisterin pinnan
jokaisen työn välissä.
4. Ripota värejä varovasti läheltä liisterin pintaa esim. pipetillä. Ensimmäisestä väristä tulee
pohjaväri ja viimeinen jää näkyvimmäksi.
5. Kuvioi väripintaa mieleiseksesi kammoilla, haravilla ja tikuilla.
6. Laske kangas väripinnalle varovasti keskeltä kohti reunoja oikeapuoli alaspäin. Tässä
vaiheessa on työparista apua. Odota minuutti.
7. Vedä kangas pois altaan reunaa vasten liu´uttaen, jolloin ylimääräinen liisteri jää altaaseen.
8. Nosta kangas tasaiselle alustalle muovin päälle. Poista lastan avulla mahdolliset
liisterijäämät.
9. Kuivata kangas suorana tasaisella alustalla tai ripusta pyykkinarulle, etteivät taitokset jää
näkyviin kuivassa kankaassa.
10. Kiinnitä väri silittämällä höyryraudalla kahden pisteen lämmöllä kankaan nurjalta puolelta
kahden minuutin ajan. Höyryn kosteus ja kuumuus kiinnittää värit.
11. Huuhtele silityksen jälkeen kuivunut liisteri huolellisesti pois. Käytä huuhteluainetta viimeiseen
huuhteluveteen.



Väriseos
o 1 dl vettä + Semitone reaktiiviväriä
o 3-4 tl kiinnitysainetta



Liisteri
o 3-4 dl liisterijauhetta (HUOM! Selluloosapohjainen, ei saa sisältää liimaa)
o 5 l vettä
o 2 dl kiinnitysjauhetta (lisätään vatkaten lopuksi)
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