
Вузликовий батик — це техніка розпису по тканині, яка відрізняється від
інших  використанням  не  якихось  речових  для  резервування  тканини,  а
застосуванням фізичної сили для створення візерунків.

Для  утворення  орнаментів  та  малюнків  під  час  створення  композицій  у
техніці вузликового батику використовуються різноманітні способи:

 зв’язування

 складання

 зшивання

 змішані  техніки  (наприклад,
складання та зв’язування тощо)

В  залежності  від  способу  утворення  малюнку  розрізняють  кілька  видів
шиборі (шиборі (shibori), або тай дай  (tie dye), або вузликовий батик — різні
назви однієї техніки розпису по тканині):

 Itajime

 Arashi

 Origami

 Kumo



Для  виконання  робіт  у  техніці  вузликового  батику  вам  знадобляться
інструменти та матеріали, які ви можете знайти у себе вдома:

Перелік не є вичерпним, але не все зазначене приладдя вам знадобиться для
виконання  роботи.  Для  кожного  виду  шиборі  потрібне  своє  невелике  коло
інструментів та матеріалів.



Для будь-якого виду шиборі спільною є послідовність виконання:

ТКАНИНА
Тканину для створення робіт у техніці батик краще обирати натурального чи

переважно  натурального  походження.  Це  шовк,  вовна,  льон,  бавовна  або  їх
суміші  в  різних  пропорціях.  Найкраще  фарбуються  волокна  тваринного
походження — шовк та вовна, найгірше бавовна (погано утримує фарбу), через
що під час прання бавовняних речей стаються непередбачувані аварійні ситуації
(коли ви неуважно відсортували білизну перед пранням). Так, ультрамаринові
штани  з  котону  (бавовни),  тобто  джинси,  можуть  пофарбувати  світлу  річ  у
блакитний колір.

БАРВНИКИ
Хімічна промисловість у наш час дає широкі можливості для творчості. Але

так  було  не  завжди.  Споконвіку  люди  використовували  природні  фарби,  які
отримували з рослин та комах.

Палітра кольорів природних барвників не така яскрава і широка, але більш
доступна кожному з нас. Цибулиння, засушені рослини, кірочки горіхів, шкірки
фруктів та овочів, коріння, бобові, свіжі ягоди, овочі та фрукти тощо — все це є
джерелами природних барв.

Отже, в роботі ми будемо використовувати природні фарби, які ви знайдете у
себе вдома.







Для приготування природної фарби вам спершу треба знайти вдома  джерело
барвника:  цибулиння,  засушені  рослини,  кірочки  горіхів,  шкірки  фруктів  та
овочів, коріння, бобові, свіжі ягоди, овочі та фрукти тощо. Дуже важливо, щоб
при варінні ваш природний матеріал утворював яскраву або темну воду, в якій
буде достатньо барвника для фарбування.  Сировина,  яка  не дає кольору при
варінні не підійде.

Помістіть рослинний матеріал у воду з розрахунку 100 грамів на 1 літр води
(якщо ви берете свіжі овочі або фрукти, то ця пропорція може зростати до 500
грамів на  1  літр).  Вода,  за  можливості,  повинна бути м’яка.  Спершу просто
замочуємо на 30 хвилин.

Наступний крок: виварювання протягом однієї години на середньо-слабкому
вогні (щоб кипіло, але не дуже бурхливо). За 15 хвилин до кінця відварювання
до відвару додайте одну чайну ложку звичайної соди. Зварені рослини після
варки виймати і відціджувати не потрібно.

В гарячий відвар помістіть зв’язану та стягнуту (підготовлену), вологу (перед
фарбуванням треба намочити та добре відтиснути)  тканину на 15-30 хвилин
(тканину треба час-від часу помішувати, витягувати і перевіряти на яскравість
фарбування: якщо колір достатньо яскравий або він вже не стає темнішим, то
час витягувати).

Пофарбовану  тканину  вийміть  з  відвару,  відтисніть  відвар на  стільки,  на
скільки зможете (зрозуміло, що важко це зробити добре, бо тканина гаряча -
БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНІ!!!) та помістіть у розчин оцту (100 мл на 1 літр води).

Розв’яжіть  вузли  та  розправте  тканину.  Після  чого  знову  прополіскуйте
тканину у тому ж розчині оцту.

Після полоскання в оцті,  тканину необхідно добре промити у чистій воді,
висушити та попрасувати.







Тканина, розписана в техніці вузликового батику, використовується в одязі,
домашньому текстилі, предметах інтер’єру, в якості станкових картин тощо.



  

     



ЗАВДАННЯ ТА ЙОГО ВИКОНАННЯ
Виконати розпис відрізу тканини, розміром від 30х30 см (можна більше, але

не  менше),  у  техніці  вузликового  батику  шляхом  зшивання  та  стягування
ділянок  тканини  з  утворенням  геометричного,  зооморфного  або  рослинного
візерунку.

1. Тканину треба підготувати, а саме випрати натуральну тканину у гарячій
воді  з  милом.  Обов’язково  після  прання  тканину  необхідно  ретельно
прополоскати, висушити та попрасувати для усунення брижів.

2. Нанести легкий малюнок простим олівцем. Приклади малюнків:

  

3.  Прошити складеною вдвоє ниткою швом вперед голку по намальованих
лініям. Нитка повинна бути цупкою і витримувати значні навантаження.

4. Сильно стягнути прошиту тканину. Деякі ділянки стягнутої тканини можна
також міцно обвити ниткою в тугі джгути.

5.  Пофарбувати.  УВАГА!!!  Якщо  у  вас  немає  умов,  можливості  або  не
вийшло пофарбувати роботу природними фарбами, використовуйте фарби для
батику фабричного виробництва. Це не буде помилкою, оцінку не буде знижено.

6. Прополоскати в розчину оцту (100 грамів оцту на 1 літр води).



7.  Висушити  та  попрасувати  праскою  на  позначці  2,5-3  (температура  на
прасці) з паром.

8. Надіслати фото роботи викладачеві у чаті або на пошту syprox@ukr.net

  

      



  

Відео з майстер-класами за темою:

https://www.youtube.com/watch?
v=R6JQ00iqogU&list=PLLHzcm2rgdT0Gmk25iHWHgeh6WyLVwZfY&index=10
&t=0s 

https://www.youtube.com/watch?v=zdJiJwA9IBg 

https://www.youtube.com/watch?v=R6JQ00iqogU&list=PLLHzcm2rgdT0Gmk25iHWHgeh6WyLVwZfY&index=10&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=R6JQ00iqogU&list=PLLHzcm2rgdT0Gmk25iHWHgeh6WyLVwZfY&index=10&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=R6JQ00iqogU&list=PLLHzcm2rgdT0Gmk25iHWHgeh6WyLVwZfY&index=10&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=zdJiJwA9IBg


ПАЛІТРА

Наведу тільки ті, які доступні у нас:
2. Полуниця.
4. Червоний перець.
5. Буряк (більш рожевий).
6. Порошок какао.

7. Кава.
8. Листя томатів.
9. Морква.
10. Червона цибуля.

11. Чорний чай.
12. Куркума.
13.  Жовта  (ріпчаста)
цибуля.

Також можна використовувати:
темно-сірий — кірочки граната (сухі та свіжі)
темно-коричневий — кірочки та шкаралупа волоських горіхів
жовтий — ромашка сушена
блакитний відтінок — синя капуста
рожевий відтінок — шкірочки та кісточка авокадо

Укладач: Савін Сергій Володимирович
викладач КЗ “ЛФВКМ” ХОР
2020 рік

Контакти для консультацій:
Telegram та Viber: 0994223361
Електронна пошта: syprox@ukr.net

Прошу вас не телефонувати. Спілкування виключно текстовими 
повідомленнями у месенджерах або електронною поштою.

Творчих успіхів!

mailto:syprox@ukr.net

