
Eenvoudig aanbrengen op voorgewassen stof met een borstel, spuitfles, spons of airbrush. 
Laat drogen. Strijk de stof gedurende 3 minuten op de geschikte instelling voor de stof. 
Wassen in koud water met Synthrapol en afspoelen.

Weerstand techniek:
Bij de resisttechniek worden lijnen op de stof getekend met Jacquard Water-Based Resist 
of Jacquard Gutta en de Dye-Na-Flow wordt binnen deze lijnen aangebracht. 
Wanneer de stof wordt geverfd, zal de verf vloeien en zich over de stof verspreiden totdat 
het de weerstandslijnen bereikt. 
De resist fungeert als een grens tussen kleuren, net als lood in een glas in lood raam. Deze 
eilanden van kleur kunnen worden gemengd, gemarkeerd of geaccentueerd met andere 
kleuren.
1. Teken uw ontwerp met een automatische vervagingspen op de stof.
2. Giet de op water gebaseerde resist of gutta in een plastic applicatorfles met een metalen
punt.
3. Houd de resistfles als een potlood vast. Knijp voorzichtig in de fles totdat de resist 
begint te stromen. Het is een goed idee om te oefen op een afzonderlijk stuk stof totdat u 
het onder de knie heeft om vloeiende, ononderbroken lijnen te tekenen.
4. Begin met het tekenen van uw patroon. Beweeg gestaag, maar niet zo snel dat je gaten 
in je lijnen achterlaat. Alle lijnen moeten zijn verbonden of de verf zal door de gaten in de 
weerstandslijn lopen.
5. Bekijk de lijnen zorgvuldig nadat u het ontwerp hebt voltooid. Zorg ervoor dat de resist 
doorgedrongen is tot de achterzijde. Ga terug en vul eventuele gaten in. Laat de weerstand
volledig drogen. Gebruik een föhn om de droogtijd te versnellen.
6. Meng en breng de verf aan. Hoewel Jacquard Dye-Na-Flow beschikbaar is in 30 kleuren, 
kun je ook je kleuren mengen.
Als u de volledige kleuren gebruikt, krijgt u de meest heldere tinten. Voor minder 
levendige kleuren of voor aquarelwassen, kunnen de kleurstoffen worden gemengd met 
water ( tot 25% water).
7. Dompel je penseel voorzichtig in een kleur en raak vervolgens met het penseel de stof 
aan op ongeveer 1/2 ”van de weerstandslijn.
De kleurstof zal de rest van de weg migreren. Verf alle gebieden binnen de resistlijnen. 
Werk voor grote gebieden snel met het schilderen van de kleur van hoek tot hoek. Werk 
altijd nat tot nat. Ga nooit over een droog gebied.
8. Nadat je je stuk hebt afgewerkt, laat je het volledig drogen. Verwarmen volgens 
instructies.



Zouttechniek:
Een mooi starburst-effect kan worden bereikt door zout over de stof te strooien terwijl de 
Dye-Na-Flow nog nat is.
1. Verf, spuit of spons de Dye-Na-Flow op de stof in een volledig patroon.
2. Strooi het zout op de stof. Het zout moet onmiddellijk worden aangebracht terwijl de 
stof nog erg nat is. De zout kristallen zullen beginnen om de kleurstof op te zuigen terwijl 
deze droogt.
3. Laat het zout op de stof zitten totdat de verf droog is. Borstel het zout van de stof.
4. Verwarm de stof volgens de instructies.

Zon afdrukken:
Maak prachtige spookachtige afbeeldingen op stof met eenvoudig gevonden objecten, 
bladeren of papierknipsels. 
Een gemakkelijke, leuke techniek voor kinderen en volwassenen!
1. Bevochtig de stof met schoon water.
2. Breng Dye-Na-Flow aan op de natte stof.
3. Leg de papieruitsparingen, bladeren en andere items op het oppervlak van de stof 
terwijl de stof en verf nat zijn.
Hoe dichter het voorwerp in contact komt met de stof, hoe scherper uw afbeelding zal zijn.
Misschien moet op sommige voorwerpen gewicht neerzetten zodat ze niet wegwaaien.
4. Leg de stof in de zon. (Afhankelijk van de grootte van uw stof wilt u de stof misschien in 
de zon neerleggen voordat u uw objecten erop plaatst. Zorg ervoor dat de stof niet droog 
is vóór het plaatsen van de voorwerpen)
5. Laat de stof een uur of langer in de zon liggen met de voorwerpen erop. Verwijder de 
objecten en je zal een lichter beeld zien in de vorm van het object.
6. Verwarm de stof volgens de instructies.
7. Was in koud water met Synthrapol en goed afspoelen


