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Skrift på sort velur
  Tekst og foto: Hilde Degerud Jahr

Sort velur
Sort velur, kvalitet 90 % bomull og 10 % 
elastikk, er et egnet materiale for mangt. 
Stoffet er mykt og behagelig mot kroppen 
og lett å sy på. Det rakner ikke i kanten. 
På et lærerkurs i stofftrykk lærte jeg en 
morsom teknikk av høgskolelektor Bodil 
Svaboe for mange år siden. Ved å påføre 
klor på velur med et egnet redskap, blir 
det en reaksjon på den sorte bakgrunnen. 
Teknikken egnet til grafiske uttrykk som f 
eks tekst.
Pga hårene som står opp som sort bust i 
materialet, ”blør” ikke den påførte kloren 
utover, men står som et skarpt spor etter 
tegneredskapet.  Man kan skrive med en pen-
sel, en pinne eller hva man måtte finne på. 
Ved å la den påførte kloren ligge en stund 
(noen minutter) blir blekingen sterkere 
(mer sortfarge forsvinner). Man vasker 
deretter tekstilen for å få ut overflødig klor. 
(Husk god lufting og engangshansker!)

Hva kan dette brukes til?
Jeg har laget halsvarmere sammen med 
elever ved kulturskolens fiolingruppe på 
Nesodden. De skal selges  for å bidra med 
midler til felles reisekasse.  Gruppen skal 
til Samos i Hellas i høstferien for å spille 
sammen med greske barn på kulturskolen 
på øya Samos. Vi valgte å skrive ordet mu-
sikk på mange språk, bl a. gresk.
Stoffet trenger ikke å ha siksakksøm eller 
å legges opp. Det rakner ikke i kanten. Vi 
klippet ferdig emner på 50x25 cm. Etter at 
stoffene var ferdig vasket og tørket, sydde 
vi en maskinsøm slik at rektangelet dannet 
en sylinderform. 
NB! Klipp rektanglene slik at elastisiteten 
blir riktig. Det skal være lett å tre halsvar-
meren over hodet.  Når vi benytter elastisi-
teten  i stoffet, ruller det seg inn av seg selv 
øverst og nederst.
  

Andre produkter i denne teknikken som vil 
egne seg for salg, er pulsvanter, vesker og 
klær. 
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Elastisiteten er sterkest denne veien

Halsvarmer laget av sort bomullsvelur.

Elever ved kulturskolens fiolingruppe på Nesodden lager halsvarmere.

Teksten er ”musikk” skrevet på gresk.


