
Indigo – Hướng dẫn sử dụng nhanh
Chuẩn bị nước nhuộm: 

Nhuộm: 

Ý tưởng họa tiết
Hình tròn, điểm tròn
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a.

b.

b.

c.

Xếp nếp cơ bản

Stirring the indigo dye vat

c.
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1. Dùng thùng 20L, đổ vào khoảng 15L nước ấm.
2. Cho lần lượt gói bột nhuộm, soda ash và Natri Hydrosul�te vào nước, khuấy tan.
 Mẹo: có thể hòa bột soda ash với một ít nước trước khi cho vào. 
3. Khuấy nhẹ tay theo 1 chiều, hạn chế tối đa thao tác làm tăng bọt khí. Đảo chiều khuấy khi cần lấy cây khuấy ra khỏi nước. 

Nên kéo cây khuấy sát thành thùng rồi từ tử nhấc nó lên. Đậy nắp thùng và để yên một lúc 15-30 phút (hoặc trên 1 tiếng để 
kết quả tốt nhất), phần nước nhuộm sẽ có màu vàng xanh. Trường hợp nước nhuộm ngả 
nhiều về màu xanh lá, thêm vào 2-10g natri hydrosul�te.

1. Gấp, cột hoặc buộc đồ nhuộm (tham khảo thêm hình dưới). Có thể thử nghiệm nhuộm vật 
mẫu nhỏ trước. Làm ướt vài hoàn toàn, vắt kiệt nước và ép hết oxy ra khỏi vải.

2. Mở nắp thùng nước nhuộm, trên mặt có thể có một lớp mỏng màu xanh. Đeo găng tay, 
nhẹ nhàng gạt phần màu xanh mỏng đó qua một bên.

3. Từ từ ngâm ngập vải vào nước nhuộm. Sau khi vải đã ngập hoàn toàn, tiếp tục bóp vải nhẹ 
tay trong một vài phút để thuốc ngấm đều vải. 

4. Khi lấy vải ra khỏi thùng, màu gặp không khí sẽ từ từ chuyển sang màu xanh. Để nguyên 
trong vòng 20 phút.

5. Lặp lại từ bước 2 tới bước 5 nếu muốn màu có sắc xanh sậm hơn. �áo dây cột, giặt lại 
bằng nước ấm và bột giặt loại nhẹ.

6. Nhạ nhàng khuấy thùng như trước. Đây kín nắp thùng. Nước nhuộm có thể giữ trong 
nhiều ngày để tiếp tục nhuộm.

7. Khi không có sử dụng được nữa, đổ nước nhuộm. Làm sạch thùng bằng xà phòng.

�ông tin quan trọng khác:
1. Nói chung, nước nhuộm càng hạn chết 
tiếp xúc với oxy càng tốt, vì vậy không nên 
vắt hay thả vải đột ngột vào nước nhuộm, 
sẽ tạo ra rất nhiều oxy dư thừa.
2. Nhiệt độ cất trữ nước nhuộm lý tưởng 
20°C -29°C (nhiệt độ phòng). Đậy chặt 
nắp thùng. Tránh xa tầm tay trẻ em và 
động vật.
3. Sắc màu luôn sậm hơn khi ướt và sáng 
hơn khi khô.

Chụm vải lại rồi cột bằng dây thun (a). Có thể đặt thêm 1 viên sỏi nhỏ, hạt đậu hoặc hạt ngô (b). Đối với họa tiết nhiều đường 
tròn đồng tâm, bạn cột nhiều dây thun liên tiếp nhau (c).

Chỉ cần gấp vải lên và xuống liên tục có thể xếp từ biên (a) hay từ góc (b). Kẹp 2 bản gỗ 2 bên rồi cột chặt (c). Có thể biến tấu để 
họa tiết thêm sinh động.


