
TEKSTiiLiVÄRJÄYS

Värjäämällä uudistat vanhoja vaatteita,  
sävytät niitä toisiinsa sopiviksi ja luot  
yksilöllisiä uniikkikappaleita.

Lähes unohduksissa ollut kankaiden ja vaatteiden tuunaustapa tekee 

 tuloaan uusin ideoin ja tekniikoin. Tässä kirjassa käydään läpi helpot  

perusvärjäystekniikat reaktiiviväreillä, happoväreillä ja luonnon

väreillä sekä joitakin harvinaisempia tekniikoita, kuten ruostevärjäys 

ja lumi värjäys. Lisäksi esitellään erilaisia kuviointitapoja maalaamisesta  

etsaukseen ja  japanilaisiin shiboritekniikoihin.

X Anna-Karoliina Tetri on helsinkiläinen käsityöalan yrittäjä,  
joka on  perehtynyt perinteisiin käsityötaitoihin ja myös opettaa  
niitä. Hän on aikaisemmin kirjoittanut kirjat luonnonvärjäyksestä  
ja sienivärjäyksestä sekä useita huovutus- ja neulekirjoja.
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Refresh your style with colours!

In the latest book by Anna-Karoliina Tetri, known for her dyeing, felting 
and knitting books, clothes, outfits and home textiles are dyed. The nearly 
forgotten way of refreshing materials and clothes is making its way back in 

a big way with new ideas and techniques.

Dyeing is best suited for natural fibres, both for materials as well as for ready-
made garments. By dyeing you can easily renew old clothes, tint them to match 
other clothes and create individual unique pieces. 

In the book we go through the easy basic dye techniques with reactive colours, 
acid colours and natural colors, as well as some rarer techniques, such as rust 
dyeing and snow dyeing. In addition, different ways of spreading and making 
patterns from painting to etching and to Japanese shibori tie-dye techniques.

dyeing textiles
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About the author
Anna-Karoliina Tetri is familiar with the 
traditional handicraft skills having written 
several books on, for example, natural 
dyeing, felting and knitting.

Moreeni books by the same author: 
Luonnonvärjäys (Natural Dyeing) 2009, 
Huovutus (Felting) 2011, Sienivärjäys 
(Dyeing with Fungi) 2013, Huovutetut 
lapaset (Felted Mittens) 2013, Perinteiset 
villasukat (Traditional Woollen Socks) 
2015 and Perinteiset lapaset (Traditional 
Mittens and Gloves) 2016
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