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STEG 1: FÖRBERED GARNET 

Placera garnet i en hink full med kallt vatten och

blötlägg för ca 30 minuter. Lös upp all alun i

kokande vatten i kastrullen och därefter

komplettera med 2-3 liter kallt vatten. Flytta det

blöta garnet in i kastrullen och börja värma det

på spisen tills temperaturen har nått 80 C. Låt

det sjuda minst en timme. Var försiktig att det

inte kokar annars tovar du garnet. Stäng av

spisen och låt garnet svalna i badet. 

STEG 2: FÖRBERED DIN ARBETSPLATS

När garnet har svalnat, ta ut det ur badet och

krama ut så mycket vatten som möjligt. Garnet

ska vara bara fuktigt. Lägg fram en plastduk

/soppåse och breda ut ditt garn på den. 

SOM FINNS I KITTET 
1 härva av 100 g strumpgarn (85%

superwash merinoull och 15%

polyamid)

1 påse alun

4 påsar med färgmaterial (blå

bresilja, koschenill, granatäpple och

svarta bönor)

Material

YTTERLIGARE MATERIAL 
1 kastrull av rostfritt stål som rymmer

minst 3 liter

1 hink

1 plastpåse

Några gummiband eller extra garn

(Se till att det extra garnet inte

färger av sig)

INSTRUKTIONSVIDEO

STEG 3. LÄGG TILL MELERINGEN 

Fördela färgmaterialet över garnet som du vill.

Se till att du bräddar ut det på ovan och undan

sidan samt i mitten av garnet.

STEG 4: SKAPA BUNTEN 

Rulla plastduken över garnet som du skulle rulla

en kanelbulle. Vik den på mitten och säkra

bunten med ett gummiband eller snöre. Häll 2-3

liter vatten i kastrullen och lägg i bunten. Koka

upp det tills temperaturen har nått 80 C och

sjuda det en timme. Låt bunten svalna i vattnet.

När bunten känns sval, öppna den och skölj

garnet samt ta bort färgbitarna. Låt den torka

och njut ditt självfärgat garn! 

SKRÄDDARSY OCH
EXPERIMENTERA!
Idén med denna låda är att du ska

tänka fritt och experimentera. Vi

uppmuntrar dig att lägga till fler

färgmaterial som är lätt att hitta

hemma (så som lökskal, gurkmeja

pulver, torkad avokadoskal och kärna

osv.) Kontakta oss om du har

ytterligare frågor. När du har blivit

klar dela gärna dina bilder på

Instagram med #alltkemisDYI 


