
VILLALANKOJEN   VÄRJÄÄMINEN   LUONNON   VÄREILLÄ  

 

”SITÄ  SAA,  MITÄ  ANNETAAN  –  EI  VÄLTTÄMÄTTÄ  SITÄ,  MITÄ  

HALUTAAN!” 

 

Yllä mainittu otsake oli lehtijutussa, jossa kerrottiin luonnonväreillä värjäämisen 

perusasioista. Värjäys on hauskaa, antoisaa hommaa. Tulos voi olla yllättävä, mutta 

aina onnistunut! Luonnonvärit antavat kauniin, harmonisen tuloksen.  

 

Villan värjäys luonnon kasveilla kuten jäkälillä, ruohoilla, varvuilla, kukilla, 

puunkuorilla ja sienillä on ikivanha tapa, joka oli jo jäämässä unholaan. Kiinnostus 

tätä värjäystapaa kohtaan on taas lisääntynyt. Kasveilla värjätessä saa aikaan kauniita, 

lämpöisiä, toisiinsa sointuvia värisävyjä. Värit ovat myös yksilöllisiä, sillä koskaan ei 

voi tietää, mitä väriä tulee, vaikka ohjeita noudatettaisiinkin tarkasti samalla tavalla. 

 

Erilaista värjäysmateriaalia on löydettävissä runsaasti. Marjoista ei saa kunnon, 

pysyvää väriä. Ainoastaan tuomenmarjat soveltuvat värjäykseen. Useat seitikit 

antavat punaisen eri sävyjä. Paras aika värjäyskasvien keräämiseen on juhannuksen 

aika, keskikesä, jolloin kasvit ovat jo kasvaneet täyteen mittaan, mutta eivät yleensä 

vielä kuki, eivätkä tee siemeniä. Kuihtuneista syksyisistä kielonlehdistä saa persikan 

väristä lankaa. 

 

Muistathan, että luonnonsuojelija suojelee luontoa myös värjäystarvikkeita 

kerätessään? 

 

Värjäyksessä käytetään puretusaineita, kemikaaleja, jotka auttavat värin 

kiinnittymisessä. Niillä voidaan saada aikaan myös erilaisia värivivahteita. 

Yleisimmät puretusaineet ovat 

- aluna, KAl(SO4)2  (kaliumalumiinisulfaatti) kirkastaa kasvin omaa väriä 

- viinikivi, KHC4H4O6 (kaliumbitartraatti) vahvistaa puretusaineen tehoa ja 

kirkastaa värejä, varsinkin punaista ja keltaista 

- kromihappoinen kali, K2Cr2O7 (kaliumdikromaatti) muuttaa keltaisen langan 

kullan ruskeaksi, punaisen langan lilaan vivahtavaksi 

- kuparivihtrilli, CuSO4  (kuparisulfaatti) muuttaa keltaiset värit vihertäviksi tai 

ruskehtaviksi, vihreät värit oliivin väriseksi 

- rautavihtrilli, FeSO4, (ferrosulfaatti) saa aikaan harmaita värisävyjä 

 

Luonnonväreillä värjääminen tapahtuu 80-95 asteen lämpötilassa. Värjäysaika on 

vähintään tunti, jotta väri aine kiinnittyy lankaan pitävästi. 

 

 

 

 



Värjäys voi tapahtua useammalla tavalla: 

- keitä väriliemi valmiiksi, pureta lanka erikseen ja lisää sitten puretettu lanka 

väriliemeen 

- lisää puretusaine väriliemeen, suorita puretus ja värjäys samanaikaisesti 

- pane puretettu lanka ja värjäyskasvit kerroksittain kattilaan ja keitä ne yhdessä 

- voit myös panna samaan väriliemeen eri tavalla puretettuja lankoja. Värikimara 

on henkeäsalpaava! 

 

Ennen värjäystyöhön ryhtymistä tutki opaskirjoista  

- mitä tarvikkeita tarvitset 

-    miten puretus tehdään  

     -    kuinka kauan värilientä täytyy keittää. Esim. Kävyt ja puunkuoret  

          tarvitsevat pitemmän kiehumisajan kuin puitten lehdet ja ruohokasvit. 

- värjäysreseptit kertovat, paljonko puretusainetta tarvitaan 100 gr. lankaa varten 

- tutki myös kasvien ja sienien väriominaisuudet 

- miten lankoja käsitellään värjäyksen jälkeen 

 

”Sitä saa, mitä annetaan” riippuu monesta seikasta. Kasvupaikalla on oma 

merkityksensä. Joskus väriliemessä voi olla hieman enemmän kasveja ja väristä tulee 

vahvempaa. Kasvien keräämisajankohta vaikuttaa väriin. Jäätyneet sienet antavat 

voimakkaamman värin kuin tuoreet tai kuivatut sienet. 

 

VÄREJÄ SAADAAN ESIMERKIKSI: 

 

keltaista väriä (yleisin kasveista saatava): 

- lepän ja koivun lehdistä erilaisia keltaisen sävyjä 

- suopursun antama keltainen väri on vahvempi kuin juolukan 

 

vihreää väriä: 

- nokkosesta saa tuoreena vihreänkeltaista, kuivattuna harmaankeltaista väriä 

- lupiinin lehdistä ja varsista saa kuparivihtrillillä purettamalla kauniin vihreän 

 

punaista väriä: 

- veriseitikki antaa punaisimman värin, punavyöseitikki vaaleanpunaisen 

- keltamataran juuresta  

 

ruskeaa väriä: 

- kuusenkävyistä saa punaruskeaa 

- sananjalat antavat ruskean eri sävyjä 

 

 

 

 


