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I den här praktiska inspirationsboken tar växtfärgningen nya former.
Du får lära dig hur du på ett enkelt och giftfritt sätt kan färga tyg,
garn och klädesplagg i naturfibrer. Färgämnena finns i mat och i det
vi annars skulle slänga som blast, kärnor och avkok från bland annat
olika grönsaker. Men färgämnen kan också extraheras från rostiga

föremål som gamla spikar, nytto- och färgväxter.

Boken ger en bild av färgningens historia och hur det ser ut idag.
Den innehåller de baskunskaper du behöver för att lätt komma igång
med hemfärgning. Utöver ett 20-tal recept på olika färgbad finns

också ett kapitel om hur du odlar dina egna växter att färga med, som
till exempel krapprot och vejde.

Naturlig färgning kom första gången ut 2014 och ges nu ut i en
reviderad utgåva.

Lina Sofia Lundin är utbildad textilkonstnär och pedagog. Hon
undersöker färg, material och växter utifrån ett kretsloppstänk och
inspirerar andra med utställningar, kurser och föreläsningar. Arbetet
med naturlig färgning har tagit henne på resor i både Europa och



Asien. 2013 gjorde hon sitt examensarbete på Högskolan för Design
och Konsthantverk, där hon skrev Färgningsmanifestet. Ett arbete

som nominerade henne till vinnare i Svanens konsttävling Nordic Art
Insight på temat hållbar konsumtion.

En kul och klimatsmart bok!
101 Nya idéer

"Boken Naturlig färgning av Lina Sofia Lundin är en kommentar till
alla gifter som används i textilproduktionen, men vi får också lära
oss att färga med allt från svart ris och gurkmeja till björklöv och

björnbär."
M-Magasin

"Boken innehåller26 recept på olika färgbad och ger de
baskunskapersom behövs för att lätt komma i gångmed

hemfärgning."
Gård & Torp

"Förutom färgningens historiainnehåller boken ävengrunderna i
färgning. Recept på färgbad, hur man får fram mönster och

förklaringom hur man odlar egna växter är andra delar. De färger
som man kan få fram skiftar från blekt gammelrosa, från avokado till

kraftfullt violett från björnbär."
Nya Kristinehamns-Posten
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