Weeftip 16

Snel een kleurtje op je schering met Inktense (Derwent)
Inktense van het merk Derwent is een op inkt gebaseerde kleurstof in potloodvorm of in blokjes. Het is
verkrijgbaar in goed gesorteerde winkels voor teken- en schilderattributen, en het werd al snel ontdekt door
borduursters en art-quiltsters om achtergrondstof in te kleuren. Zelf merkte ik dat het ook prima materiaal is om
een schering plaatselijk te verven, bijvoorbeeld om kleureffecten in proefweefsels uit te proberen. De Inktenseblokjes werken voor deze toepassing prettiger dan de Inktense-potloden.
Inktense kan met een natte kwast direct van de blokjes op een droge schering (katoen, cottolin of zijde) worden
aangebracht. De kleur dringt goed door in de vezel en loopt niet ver uit in de draad; bovendien blijven de
scheringdraden soepel. De kleuren zijn intens als ze niet te veel verdund worden met water. Na het drogen is de
verf redelijk kleurvast. Bij wassen spoel je wel een deel van de kleur weg, maar de kleuren lopen niet door in de
ongeverfde gedeeltes. Het is dus vooral geschikt voor decoratieve toepassingen en om bij proefweefsels het
effect van kleur op de schering uit te proberen.

Schuimkwastje
Kleuraanbrengen op de schering
- Gebruik Inktense op een witte katoenen of cottolin-schering (zijde kan ook).
- Weef een stukje in linnenbinding als stootrand.
- Gebruik als onderplaat een geplastificeerd stuk karton of een stevige kunststof placemat. Schuif deze onder
de schering of onder een deel van de scheringdraden.
• Je kunt bijvoorbeeld eerst de oneven draden van een schering kleuren door de linnenbinding (of een
andere schachtencombinatie) te selecteren en de plaat in de sprong te schuiven. Daarna de schachten
laten zakken en het verfproces voortzetten.
- Breng de kleur aan (tot maximaal 10 cm voor het riet):
• Maak een (schuim)kwastje nat en gebruik de blokjes als palet. Zorg dat de draden goed rondom geverfd
worden door ze over de verf op de plastic ondergrond te schuiven. In plaats van een schuimkwastje kun
je ook een stukje spons gebruiken – maar doe in dat geval wel plastic handschoenen aan!
• Laat drogen en gebruik daarbij eventueel een haarföhn.
• Na het drogen kun je de schachtselectie wisselen en de rest van de draden in een andere kleur verven.
- Verwijder de onderplaat en draai de schering weer terug op de scheringboom.
- Inslaggaren kun je verven door het garen om een geplastificeerde plaat of om een trommel te wikkelen en
daarna de verf aan te brengen zoals boven beschreven.
Inktense blokjes zijn te koop goed gesorteerde tekenwinkels (bijv.
https://www.martinbrinkhuis.nl/catalogsearch/result/?q=inktense )
bij Tissien nog te koop zolang de voorraad strekt: Losse blokjes: €2,00
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