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Özellikle 90’lı yıllarda bir hayli moda olan batik tişörtler son dönemde yeniden 
bir trend haline geldi.

Bizler de “Bir Arada” serimizin bu bölümünde tie dye olarak da bilinen batik 
tişört boyama tekniklerinin püf noktalarını derlemek istedik.

Bu tekniklerle eski düz tişörtlerimize yepyeni bir görünüm kazandırıp yeniden 
kullanıma sokabileceğimiz gibi daha hesaplı olan düz tişörtlerden alıp bunları 
göz alıcı kıyafetlere de çevirebiliriz.



Tie dye tekniğiyle bir tişört boyamak için atmamız 
gereken ilk adım kumaş ve desen seçimi.

Batik aslında bir kumaş boyama tekniği olduğu için 
seçeceğimiz kumaşın da boyayı çok kolay emen 
pamuklu bir kumaş olmasında büyük fayda var.

Düz pamuklu tişörtümüzü hazırladıktan sonra sıra desene 
karar vermeye geliyor. Seçeceğimiz desen, tişörtü nasıl 
katlayacağımızı da belirliyor.

Çizgili desenler için tişörtümüzü düz bir zemine 
seriyoruz. Ardından eteğinden yakasına doğru 
dürüm gibi sarıyoruz. Uzun bir rulo haline 
getirdiğimiz tişörtümüzü lastik bantlarla ya da 
iplerle birer karış aralıklarla sıkıca bağlıyoruz. İplerin 
sıklığı, tişörtümüzdeki çizgilerin sayısını ve sıklığını 
belirleyecek. Katlama işlemini etekten yakaya değil 
bir koldan diğerine doğru yaparsak bu sefer 
tişörtümüzün çizgileri yatay değil dikey olacaktır.

Kumaş ve Desene 
Karar Vermek

ÇİZGİLİ DESENLER



Sarmal çember desenler içinse tişörtümüzü yine düz bir 
zemine sererek işe başlıyoruz. Tam ortasına bir parmağımızı 
bastırıyor ve parmağımızı dairesel olarak hareket ettiriyoruz. 
Bu hareket, tişörtün sarmal bir şekilde parmağımıza 
dolanmaya başlamasını sağlayacak. Geniş bir lastik ile tişörtü 
bağlıyoruz. En az üç lastik kullanmamız ve lastiklerin bir 
noktada birbirleriyle kesişmesi, sarmal bir desen ortaya 
çıkarabilmek için büyük önem taşıyor. Zira kesişim noktası, 
tişörtümüzün üzerinde belirecek dairesel şeklin tam merkezi 
olacak. 

SARMAL ÇEMBER DESENLER

Puantiye desenler hazırlamak içinse tişörtümüzü yine düz 
bir zemine serdikten sonra baş ve işaret parmaklarımızla 
tişört üzerinde rastgele noktaları hafifçe çekiyoruz ve 
lastikle bağlıyoruz. Çektiğimiz parçanın büyüklüğü, 
tişörtümüzde oluşacak puanlı desenlerin büyüklüğünü 
belirleyecek. Bu işlemi, tişörtümüzde bulunmasını 
istediğimiz puan sayısı kadar tekrarlıyoruz.

PUANTİYE DESENLER

Rastgele desenler ise özellikle başlangıç için ideal 
çünkü bu teknikle rastgele sonuçlar hedeflediğimiz 
için başarısız olma gibi bir risk yok. Rastgele 
desenler oluşturmak için düz zemine serdiğimiz 
tişörtümüzü dilediğimiz gibi kırıştırıyor ve yine 
istediğimiz sayıda lastiği tişörtümüze rastgele 
bağlıyoruz. Eğer kırışık görünümlü bir tişört 
istiyorsak katlama ve bağlama işlemlerinin hepsini 
aynı yöne doğru yapmamaya dikkat etmemiz 
gerekiyor.

RASTGELE DESENLER



İstediğimiz renklerde kumaş boyalarını, kumaş boyalarıyla birlikte gelen çamaşır sodamızı (soda 
külümüzü), bir kova suyumuzu ve tişörtlerimizi hazırladıktan sonra artık sıra boyama aşamasına 
geliyor.

Boyamaya başlamadan önce bu işlemin etrafı bir hayli kirletebileceğini akılda tutarak, boyama 
yapacağımız alanın zeminine geniş bir naylon sermeyi de ihmal etmemeliyiz. Ayrıca ellerimizi 
korumak için plastik eldivene de ihtiyacımız var.

Boyamaya başlayabilmek için ilk önce tişörtümüzü tamamen 
kaplayacak kadar oda sıcaklığındaki suyu kovaya dolduruyoruz. 
Çamaşır sodasını da ekleyerek tişörtümüzü bu suda 20 dakika 
kadar bekletiyoruz. Eğer renklerin tişörtümüzde birbirlerine 
karışmasını istemiyorsak tişörtümüzü suda bekletmeden, kuru bir 
şekilde boyamamız gerekecek.

Kullanacağımız boyaları, kutularının üzerinde yazdığı miktarda suyla karıştırarak hazır hale 
getiriyoruz. Boyalarımızı hazırlarken ne kadar çok su kullanırsak renkler de o kadar soluklaşacaktır. 
Boyaları kaselere alıp tişörtümüzü bu kaselere batırabileceğimiz gibi, boyalarımızı plastik şişelere 
koyarak tişörtümüzün üzerine bu şişelerden de dökebiliriz.

Hazırladığımız boyaları tişörtümüze dökmeye başlıyoruz. Eğer renkleri katmanlar halinde dökmek 
istiyorsak açık renkten koyu renge doğru ilerlememiz gerekiyor. Bu noktada tüm tişörtü 
boyamaya gerek olmadığını, dilersek tişörtümüzün orijinal renginden de faydalanabileceğimizi 
unutmayalım.

BOYAMA İŞLEMİ



Boyama işlemi tamamlandıktan sonra tişörtümüzü naylon bir torbaya koyuyor ya da streç filmle 
sarıyoruz. Bu işlem tişörtümüzün nemli kalmasını sağlayacak. 4-6 saat boyunca beklemeye 
bıraktığımız tişörtümüzün üzerindeki boyalar kumaşla tepkimeye girerek istediğimiz desenleri 
oluşturmaya başlıyor.

Yeterli süre bekledikten sonra yine plastik eldivenimizi takıyoruz ve tişörtümüzü torbadan 
çıkarıyoruz. Kullandığımız lastik bantları ya da ipleri çözüyoruz. Fazla boyayı akıtmak için 
tişörtümüzü musluğunda altında soğuk suyla yıkıyoruz. 

Daha sonra tişörtümüzü çamaşır makinesine atıyoruz. Bu aşamada makinede başka bir giysi 
bulunmaması gerekiyor. Soğuk suyla yıkama ayarına getirip tişörtümüzü bu kez makinede, 
deterjan kullanmadan yıkıyoruz. Bu işlem makinemizde boyalar kalmasına neden olabileceği için 
sonrasında makinemizi bir kez de boş ve deterjanlı olarak çalıştırmayı ihmal etmeyelim.

Yıkama işleminin ardından sıra tişörtümüzü kurutmaya geliyor. Kurutucumuz varsa en soğuk 
programı seçerek tişörtümüzü makineye atabilir ya da tişörtümüzü kuruması için asabiliriz. 

Kuruma işleminden sonra tişörtümüz kullanmaya hazır.

Güzel günlerde giymeniz dileğiyle!

SON RÖTUŞLAR

https://www.facebook.com/innovabilisim
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