
WORKSHOP 
Plantefarve +

Beskrivelse
På denne workshop får du en grundig introduktion til plantefarvnin-
gens magiske univers og mulighed for at stille alle dine spørgsmål. 
Du bliver inviteret til at lege med forskellige plantefarver, prøve af og 
være kreativ med kyndig vejledning og sammen med en flok ligesin-
dede entusiaster. Denne workshop varer 4 timer, så du får god tid til 
at prøve de forskellige farveteknikker af og fordybe dig i processen. 

Du vil få indblik i, hvordan vi plantefarver hos ITMV og hvilke planter 
der er gode at farve med - både de traditionelle og dem du selv kan 
samle i naturen omkring dig eller i dit køkken. Du vil også lære, hvor-
dan du selv kommer godt i gang med at plantefarve derhjemme. Vi 
gennemgår forskellige bejseteknikker og arbejder videre med pri-
mært bomuld og hør på dagen. Da bejsningen kan tage lidt tid har vi 
forberedt en masse stof fra vores lager til fri afbenyttelse på dagen, så 
du kan prøve de forskellige farver og teknikker af på dagen og kom-
mer hjem med en lille regnbue af dine egne farvede tekstiler, som du 
kan bruge til fremtidige projekter eller som inspiration til at arbejde 
videre derhjemme. 

På workshoppen bliver du undervist af én af vores designere og as-
sisteret af nogle af vores dygtige kvinder fra værkstederne. Teffi er 
underviser på denne workshop; hun har mange års erfaring med plan-
tefarve og går både legende og nørdet til værks og elsker at lære fra 
sig, så du får så meget som muligt ud af workshoppen.  

Målgruppe godt egnet for nybegyndere og øvede

Læringsmål
 - Lær, hvilke planter der er nemme at farve med
 - Lær, hvilke tekstiler der egner sig bedst til plantefarvning
 - Lær, hvordan du kan forbehandle stoffet, så du får mest   
  muligt ud af farvematerialet og dit arbejde                        
 - Lær, forskellige teknikker ifht. plantefarvning
 - Lær, hvordan du kan ændre farven og lave flere mønstre


