
kenttämme täynnii ja niitähän esivanhempam
me käyttivät värjätessään siniset vilUipukunsa 
vihreiksi; heillä ei ollut, eteviä väriaistiltaan 
kun olivat, erikoista makua keltaisiin villa
kankaisiin. Värikinsteri (genista\ rusokki, pop
pelin, pajun, koivun oksat, kanerva, kaikki nä-
mät ynnä monet muut antavat enemmän tai 
vähemmän pitävää keltaväriä. 

Yleensä ovat keltaset värit vähimmin 
pitäviä, kuten nähdään jos taaskin tarkaste
taan vanhoja mattoja, joista 
vihreä väri on enemmän hä
vinnyt kuin punanen tahi si
ninen; kumminkin kadottavat 
parhaimmat keltavärit vain 
kirkkaamman kiiltonsa, sitruu-
navärin, ja säilyttävät rus
keahkon keltasen, mikä vielä 
sinisellä muodostaa jonkinlai
sen vihreän. 

Ruskeala saadaan parhais
ta pahkinäpuunjuurista, tahi 
niiden puutteessa vihreistä 
pähkinäkuorista. Samoin saa
tiin paras ja pysyvin musta 
tästä väriaineesta; kankaat pis
tettiin ensiksi indigo- tahi mor-
sinko-ammeeseen niin kauvaksi 
aikaa kunnes ne olivat aivan 
tummansinisiä, jonka jälkeen 
ne pähkinäpuu juuriruskealla 

mustennettiin. Kateekusta, 
erään kasvin paksuksi keite
tystä nesteestä, mitä Indiasta 
tuodaan, saadaan myös monen-
väristä pysyvää ruskeata. 

Vihreätä saadaan värjää
mällä ensin tarpeeksi siniseksi 
indigo-ammeessa ja senjälkeen 
jollakin hyvällä keltasella, sa
massa lisäämällä jotakin tar
peellista väriä 'esim. krappia), 
maun mukaan. 

Purppura-väri saadaan kun 
langat värjätään ensin indigo-
ammeessa ja senjälkeen kos-
henilli-, kermes- tahi krappi-kylvysssä; kaikki 
välivärit Claret, Murrey ja ruskeanpunanen 
saadaan näillä lisäyksillä sekä ruskealla. 

Mustaa saadaan parhaiden värjäämällä 
tummansininen villa ruskealla; ruskeasta on 
pähkinäruskea parempaa kuin rautaruskea, 
koska tämä viimemainittu tekee langat la
hoiksi niinkuin eräistä vanhoista seinäverho-
kappaleista tahi vanhoista persialaisista ma
toista nähdään, missä musta on kokonaan 
pois kulunut tahi matossa vain riippuu sol
munsa avulla. 

MAISTERI H N RUOKASALISTA KATAJA-
RAKENNUKSESSA. 

Arkkitehdintoimislo: 
Usko Nyström—Petrel ius-Penl l i lS. 

Kaikki eri värivivahdukset voidaan tehdä 
kuten ennen on mainittu, sekoittamalla näitä 
päävärejä, tahi käyttämällä heikkoja kylpyjä. 
Esimerkiksi kaikki lihanvärit saadaan käyttä
mällä heikkoja krappi- ja pähkinäkjdpyjä; kun 
krappia tahi koshenillia sekoitetaan vaun 
kanssa saadaan oranssia ja lisäämällä pähki-
näruskeata eri vivahdukset keltasen ja puna-
sen välillä. Goottilaisten mattojen kirpeä pu
nanen lienee saatu värjäämällä ensin vaalean 

sinisellä ja sitte kermesväril-
lä, koska kirpeän punanen vä
riaine koshenilli ei vielä sil
loin ollut Eurooppaan tullut. 

Mainittakoon tässä vielä 
pari (aivan epätieteellistä) sa
naa tässä taidevärjäys-menet-
telyssä tapahtuvista proses
seista. 

Ensin tulee kaikkien värien 
olla liukenevia, eroten tässä 
n. k. pigmenteistä eli maalari-
väreistä; näistä ovat useim
mat liukenemattomia ja ovat 
toisistaan terävästi eroavia ku
ten esim. ultramariini, umbra, 
terraverte. 

Sitte värit voidaan jaottaa 
sellaisiin, jotka tarvitsevat peit
tää ja sellaisiin jotka sitä ei
vät kaipaa; tahi, kuten vanha 
kemisti Bancroft sangen sat
tuvasti ilmaisee, adjektiivisiin 
ja substantiivisiin väreihin. 

Intigo on tärkein substan
tiivi-väri: se on pelkistettävä 
ja siten tehtävä liukenevaksi, 
tässä tilassa se kadottaa si
nistä väriään sikäli kuin se 
on liuvonnut; värjättävät ai
neet kastetaan tähän liuvok-
seen ja käsitellään »kahden 
veden välissä", kuten sanotaan. 
Kun ne senjälkeen asetetaan 
ilman vaikutuksen alaisiksi, 
oksideerautuu niissä oleva in

digo sangen nopeasti ja tulee uudelleen liuke
nemattomaksi. Tämä menettely uudistetaan 
siksi kunnes on saatu tarvittava värivivahdus. 
Kaikki sinivärit voidaan näin saada, vaaleam
masta lähtien siihen siniseen saakka, jota 
ranskalaiset värjärit 18:11a vuosisadalla kut
suivat ,,Bleu d'Enfer"-väriksi. Merensininen on 
sen värin siivompi nimitys. Lisättäköön 
että sinikylvyn valmistaminen, niin helpolta 
kun se näyttääkin, on pulmallinen työ, mikä 
vaatii enemmän vaivaa kuin mikään muu vär-
jäysmenettelv. 
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MAISTERI H—N ROUVANKAMARISTA KATAJA-

RAKENNUKSESSA. 

Arkki lehdinlo imisto: 

Usko Nyström — Pelrelius— Pentti lä. 
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HUVILA ROSENLEW. SISUSKUVA. 

Arkki teht i : 

Birger Foclerley. 

HUVILA SUMELIUS. 

TAMPERE. 

KUVA JOKAPÄIVÄIS-

HUONEESTA. 

Arkki teht i : 

Birger Federley. 
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Ruskeat värit, pähkinästä ja catechusta, 
eivät tarvitse syövykettä ja ovat substantiivi-
värejä; samaten voidaan saada muutamia 
keltaisia ilman syövykettä. Punaset värit, ker-
mes ja krapp, ja useimmat keltaset ovat eri
tyisesti peitto- eli adjektiivivärejä: ne muo
dostuvat kaikki alunansukuisella emäksellä. 
.Menettelytapa on seuraava: värjättävät tava
rat pannaan alunaliuvokseen (mihin on hiu
kan jotakin happoa lisätty), ja kun ne ovat 
päivän pari tässä olleet, asetetaan ne liuvo-
tetusta väriaineesta tehtyyn kylpyyn. 

Näin muodostuu syihin väriseos, mikä 
useimmissa tapauksissa on sangen pysyvä. 
Tämän syitten peitaamisen vaikutukset näh
dään parhaiten punavärillä painetuista kart-
tuunikankaista, jotka ensin painetaan eri vah
voilla alunasyövykkeillä (tahi raudalla jos 
mustaa halutaan, tahi raudalla ja alunalla, 
jos purppuraa tahdotaan), ja senjälkeen vär
jätään krappi-ammeessa: seuraus on se että 
syövytetyt kohdat tulevat erivärisiksi puna-
siksi j . n. e., vastaten syövykkeen eri vahvuuk
sia tahi kokoonpanoa kun taas syövyttämättö-
mät kohdat jäävät likaisiksi, mitkä sitten 
ovat valkaistavat saippuoimisella ja panemalla 
ne ilman ja auringon vaikutuksen alaisiksi. 
Tämän menettelyn kautta tulevat värjätyt 
osat kirkkaiksi ja fikseeratuiksi. 

Plinius huomasi näin Egyptissä tehtävän, 
ja hän joutui sangen ymmälleen kun eräällä 
värillä värjätty esine oli valmiina aivan toi-
senvärinen. 

Vanhojen kalaväri oli substantiivinen ja 
suhtaantui kuin indigo. Se oli sangen pitä
vä. Väri oli täydellistä purppuraa s. o. 
punasen ja sinisen välistä. Oikeista bysant
tilaisista kirjoista, jotka ovat kirjoitetut purp-
purapergamentille saadaan pieni käsitys 
näistä väreistä. 

Värjäystäkö on vaikeata ja sen harjoitta
jan tulee olla taitava ja kokenut työssään. 

Taiteelliseen arvoonsa nähden kaikki nä-
mät väriaineet, joista useimmat ynnä tarvit
tava alunasyövyke ovat keksityt sangen ai
kaisin (historiallisen ajan alkuajoilla) antavat 
yksinkertaisimmassa muodossaan kauniita vä
rejä ; ne eivät vaadi minkäänlaisia valmistuk
sia ollakseen taiteellisesti käyttökelpoisia, jos 
tahdotaan kirkkaita värejä (kuten toivotta
vasti ylipäänsä tehdään), ja niitä voidaan 
muunnella ja „tuunata". 

Ijankaiken ne eivät kestä; aurinko niitä 
kuluttaa, samalla kun se niitä kirkastaa ja 
kaunistaa. Nämät värit ovat vaalettuaankin 
kauniita eivätkä koskaan häviä tai muutu lyi-
jynkarvaisiksi kuten nykyiset kaupitut värit. 

Lopuksi huomattakoon että millään sini

sellä tahi vihreällä kankaalla, joka on muulla 
värjätty kuin indigolla, ei kynttilän valossa ole 
kaunista väriä: monet kirkkaan vihreät näyt
tävät paksun harmailta. Muotisininen, mistä 
indigo puuttuu, näyttää kynttilänvalossa har
mahtavalta purppuralta; eipä edes preussin 
sininenkään tällöin edukseen esiinny. 

SCIOttALAISIA LXIONNONVÄRI 
RESEPTEJÄ. 

KANKAITA JA LANKOJA VARTEN. 

HOPEANHARMAATA VILLALANGOILLE. 

Naulalle lankoja keitetään kolmessa kannussa 
vettä V2 luotia alunaa, '/2 luotia punasta viinikiveä, 

« I luoti kuusen pchkuloita (galläppel). Tässä seok
sessa keitetään langat puoli tuntia. Värin jäähdyttyä 
sekotetaan siihen '/„ luotia vitrioolia. Langat kaste
taan nopeasti liuokseen yhden eli useamman kerran 
aina sen mukaan kuinka tummiksi ne halutaan. Tum
man harmaaksi tulevat langat lisäämällä liuokseen l/j 
luotia vitrioolia. Värjäämisen jälkeen virutetaan lan
gat kylmässä vedessä. 

HOPEANHARMAATA PUUVILLA JA 
PELLAVA LANGOILLE. 

Naulalle lankoja keitetään kolmessa kannussa 
vettä 2 luotia valkeaa alunaa, 2 luotia punasta viini-
kiveä, 2 luotia kuusen pakkuloita. Tässä värilipeässä 
keitetään langat tunnin ajan. Sen jälkeen lisätään 
väriin 5 luotia vitrioolia ja langat upotetaan nopeasti 
väriin. 

RUOSTEKELTASTA PELLAVA- JA 
PUUVILLALANGOILLE. 

Langat upotetaan vuorotellen kylmään tuhkali-
piään ja vitriooli liuokseen kunnes ne saavat halutun 
värin. Joka upottamisen välillä kuivataan ne. 
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