Silkemalet
sarong af silke
Silkesarongen er dekoreret med
konturtegnede motiver, lavet med sort gutta.
Herefter er motiverne malet med silkemaling i
forskellige farver. Sharongen er til slut pakket
ind i bomuld og fikseret over vandbad.

Inspiration: 11160

1.

2.

Der klippes ca. 170 cm silke, der lægges
på et stykke pladevat. Motivet tegnes
med en sort gutta, der skal tørre. Stregen
skal hænge sammen, så farverne ikke
kan løbe ud.

Motivet fyldes ud med silkefarver. Brug
en god pensel, der kan indeholde meget
farve.

3.

4.

At male udenom på det store stykke er
det sværeste. Pas på der ikke bliver tørre
kanter. Hele stykket skal gøres færdigt,
når man først er i gang.

Der males over de tørre kanter. Penslen
køres godt ned i silken med våd maling
for at fjerne dem.

5.

6.

Andre farver kan lægges på og køres ind
i hinanden for at blande farven i kanterne.

Efter tørring pakkes silken ind i
bomuldsstof. Der skal være stof både
over og under. Silke må ikke røre silke.

7.

8.

Der foldes, til man har en pakke, der kan
være i en stor gryde. Pak evt. stanniol
udenom igen. Så er man sikker på, der
ikke kommer vand til.

Store sten eller lerpotter lægges i
bunden af gryden. Der hældes vand i
bunden; det bringes i kog. Vandet må
ikke røre pakken, som placeres ovenpå.
Et håndklæde lægges over inden låget,
for at hindre kondensvand i at dryppe.
Småkoger i ca. 2 timer. Nu er farven
fikseret.

9.

10.

Overskudsfarven skylles af og silken
tørres og stryges.

2 strimler klippes af, foldes og syes som
vist. Det er til bindebånd.

11.
Det store stykke syes med en lille
dobbeltsøm på de 2 korte sider. Langs
på siderne er der jo en ægkant. De 2
bindebånd syes på.

