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Ágrip
Jurtalitun er aldagömul hefð og var algeng iðja hér á landi sem erlendis fyrr á öldum þar
sem band og vefjarefni var litað með jurtum. Ýmsir gamlir munir, einkum kirkjuleg
útsaumsverk, sem eru varðveittir á Þjóðminjasafni Íslands lýsa vel litunarhefð á Íslandi.
Með tilkomu gervilitanna um miðja 19. öld lauk jurtalitun í textíliðnaði að mestu, en
margir í listiðnaði nota enn jurtalitina. Skriflegar heimildir um íslenska jurtalitun leynast
í nokkrum bókum og smáritum og einnig eru fróðlegar greinar í virtum tímaritum, s.s.
Hug og hönd og Húsfreyjunni. Í þessari ritgerð er greint frá þremur íslenskum litunarkonum sem gáfu út svonefnd litunarkver á 20. öld og þeim vinnuaðferðum sem þær
notuðu hver um sig. Einnig þeim jurtum sem mest voru notaðar, hvenær ársins þeim var
safnað og hvaða liti þær gefa. Einnig er lýst hvernig má ná fram mismunandi litbrigðum
með hjálp kemískra efna og með því að lita undir með einni jurt og yfir með annarri. Í
aðalnámskrá grunnskóla (2007) er gert ráð fyrir að nemendur 5. bekkjar geri tilraunir
með að lita ullarband með litum úr jurtaríkinu. Höfundur skoðaði hvernig gengi að
framkvæma þetta og gerði tilraunir með nemendum, og ein sér, þar sem ullarband var
litað með íslenskum jurtum.
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Inngangur
Jurtalitun hefur heillað mig síðan 2005, en þá gerði ég mína fyrstu tilraun til að jurtalita.
Mig langaði að fræðast enn frekar um jurtalitun á Íslandi og ákvað því að skrifa um
hana í þessu lokaverkefni mínu og gera jafnframt nokkrar tilraunir með jurtalitun sem
henta í grunnskólastarfi. Skv. aðalnámskrá grunnskóla (2007) er gert ráð fyrir að nemendur í 5. bekk geri tilraunir með að lita ullargarn með náttúrulegum litum úr jurtaríkinu, en ég tel að textílmenntakennarar sinni þessu mjög lítið. Þeir hafa einfaldlega ekki
aðstöðu til þess. Ég tengi jurtalitun við grunnskólastarf, skoða fræðikenningar með tilliti
til kennsluhátta og geri jafnframt grein fyrir þeim jurtalitunartilraunum sem ég hef gert.
Ritin sem ég fann um jurtalitun á Íslandi eru mjög fjölbreytt og sitt sýnist hverjum.
Þau miðast flest við litun á ullarbandi en ýmiskonar vefjarefni var litað bæði til klæðnaðar og annarra þarfa. Jurtalitunarkonurnar virðast hafa notað þær aðferðir og aðföng
sem hendi voru næst. Ég tilgreini hvaða jurtir var algengast að nota til litunar, á hvaða
árstíma þær voru tíndar og hvaða liti jurtirnar gefa. Einnig lýsi ég nokkrum litunaraðferðum og hvernig má ná fram mismunandi litbrigðum með hjálp kemískra efna og
með því að lita undir með einni jurt og yfir með annarri. Sömuleiðis fást mismunandi
litir eftir því hvort litað er úr nýjum jurtum eða þurrkuðum. Jafnframt nefni ég hvaða
áhöld þarf til jurtalitunar.
Ég ræddi við tvær konur um jurtalitun. Kristlaug Pálsdóttur í Engidal lærði jurtalitun af móðursystur sinni Ingibjörgu Tryggvadóttur og er enn að. Hún tínir jurtir á sumrin, þurrkar þær og litar úr þeim á veturna þegar rólegra er í búskapnum. Hún selur bandið á Goðafossmarkaðnum, einnig litar hún eftir pöntunum. Jenný Karlsdóttir á Akureyri
er grunnskólakennari, mikil handverkskona og áhugamanneskja um jurtalitun. Hún sótti
námskeið hjá Ingibjörgu Tryggvadóttur árið 1997 og hefur jurtalitun verið ástríða hjá
henni síðan þá, en hún litar sér til ánægju. Það er mjög gagnlegt að afla sér munnlegra
heimilda og ræða við fróðar manneskjur því það er svo margt í jurtalitunarferlinu sem
ekki finnst í skriflegum heimildum og skilningurinn verður svo miklu dýpri við að ræða
um hlutina í stað þess að lesa eingöngu um þá á prenti.
Í Safnahúsinu á Húsavík er að finna jurtalitað band eftir tvær þingeyskar konur, þær
Ingibjörgu Tryggvadóttur og Matthildi Halldórsdóttur . Jurtalitun tíðkaðist um allt land
en þó virðist sem norðlenskar konur hafi iðkað hana einna mest og er Matthildur
Halldórsdóttir einna þekktust fyrir jurtalitaða bandið sitt, sem hún litaði í mörgum fallegum litbrigðum („setteringum“).
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1

Hvað er jurtalitunarefni?

Fornleifafræðingar hafa sýnt fram á að á Indlandi og í Fönikíu (þar sem Líbanon er nú)
hafa menn litað efni í meira en 5000 ár (Dye 2010). Litunarefnin fengust úr dýra- og
jurtaríkinu og úr steinefnum. Að langmestu leyti hafa litunarefnin verið unnin úr jurtaríkinu, sérstaklega úr rótum, berjum, berki, laufum og viði. En einungis var verslað með
fá þeirra. Þau vinsælustu voru flutt um langan veg, m.a. hingað til Íslands.
Árið 1972 fundu fornleifafræðingar forna kínverska gröf með fagurlega lituðum
silkidúkum sem bera vitni um háþróað handverk (Áslaug Sverrisdóttir 1981:40). Leifar
af lituðum hör hafa einnig fundist í helli við Svartahaf í lýðveldinu Georgíu, sem taldar
eru vera 38.000 ára gamlar (Dye 2010). Má því leiða að því líkur að jurtalitun hafi verið
stunduð víðast hvar í heiminum í einhverjum mæli í þúsundir ára. Mannfólkið hefur
lengi viljað skreyta sig og híbýli sín og er tilvalið að lita fatnað og textílefni í þeim tilgangi.
Jurtalitun náði hámarki sem listiðnaður í Frakklandi á 18. öld (Áslaug Sverrisdóttir
1981:40-42). Þá voru fagurlitarar og almennir litarar og giltu strangar reglur um notkun
litunarefna, málmsalta o.fl. Langt og strangt nám lá að baki meistararéttindum. Fyrstu
gervi- eða tilbúnu litirnir litu dagsins ljós árið 1856. Með tilkomu þeirra lagðist notkun
jurtalita í almennum textíliðnaði smám saman af, en margir í listiðnaði nota enn jurtaliti.
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Upphaf jurtalitunar á Íslandi

Jenný Karlsdóttir (2009) telur að jurtalitun eigi sér langa sögu á Íslandi og hafi verið
stunduð hér allt frá landnámi. Hún var þáttur í verkmenningu okkar öldum saman og
hafa margar jurtalitunaraðferðir forfeðra okkar varðveist fram á okkar daga. Jenný hefur
mikinn áhuga á jurtalitun og gamla tímanum og hefur ráðist í endurútgáfu á nokkrum
gömlum handverksbókum og munstrum sem eru illfáanleg. Hún hefur m.a. endurútgefið
nokkur gömul jurtalitunarkver því hún vill kynna þessa fornu verkmenningu fyrir
nútímafólki.
Kristlaug Pálsdóttir (2009) telur einnig að jurtalitun hafi verið stunduð frá fyrstu tíð
á Íslandi. Fólki fannst sauðalitirnir ekki nægilegir og Kristlaug telur að forfeður okkar
hafi ekki síður viljað skreyta sig og híbýli sín með litum en nútímafólk. Litklæðum
fornkappa er lýst í mörgum Íslendingasagna. Í Svarfdælasögu sem gerist á 10. öld segir
svo: „Á þessu sama hausti sóttu þeir litgrös, bræðr frá Brekku, upp í Klaufahlíð, er
móðir þeira sendi þá eftir.‟ (Íslendingasögur VIII bindi, Eyfirðingasögur og Skag-
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firðinga 1968:173). Þetta sýnir að jurtalitun var stunduð hér strax á landnáms- og þjóðveldisöld og það hafa eflaust talist hlunnindi að eiga litunargrös á landareign sinni.
Halldóra Bjarnadóttir (1928:58) telur einnig að jurtalitun hafi tíðkast hér á landi frá
landnámstíð. Hún segir það álit fróðra manna, að eingöngu hafi verið notaðir jurtalitir á
ull, hör og bómull um öll Norðurlönd allt fram á 19. öld. Var litað úr berki, rótum, skófum, mosa, blómum og blöðum. Hún segir jafnframt að jurtalitir hafi verið notaðir í allan
útvefnað og skrautsaum; í togknipl á samfellur og upphluti, í flosrósir á stólsessum, í
rúmábreiður, refla og brekán, í glitrósir í áklæðum (Sami 1966:112). Einnig í útprjón,
trefla og hyrnur.
Í bókinni Íslenskir þjóðhættir eftir séra Jónas Jónasson (1945:12-13) frá Hrafnagili
er minnst á fatnað alþýðufólks. Þar segir að fatnaður manna hafi tekið miklum breytingum á síðustu öldum, en þó hafi hann verið svipaður frá landnámi og fram á síðari
hluta 18. aldar. Fötin voru ýmist úr vaðmáli eða prjónuð og langoftast í sauðalitunum;
grá, sauðsvört og mórauð. Þó voru bláir, rauðir og gulir litir einnig áberandi með. Prjónuð nærpeysa karla var oftast grá eða blá og brydduð með dökku eða rauðu bandi. Sparipeysur karla voru langoftast bláar með rauðri bryddingu. Þó hafa mestu snyrtimenni átt
rauðar peysur með blárri bryddingu.
Prjónaðar húfur voru yfirleitt gráar, sauðsvartar eða dökkbláar, með gulum og rauðum, mjóum röndum (Sami 1945:16). Sokkar voru oftast gráir hversdags, en sparisokkar
bláir eða dökkir. Einnig var algengt að sokkar væru litaðir gulir (Sami 1945:28). Spariföt karla og kvenna voru oftast höfð svört (sortulituð) (Halldóra Bjarnadóttir 1966:111).
Spariföt kvenna voru oft skreytt útsaumi, þar sem útsaumsgarnið var jurtalitað, sbr. faldbúning kvenna, skautbúninga og brúðarkirtla.
Skinn var líka litað og var algengt að sauma úr því skó (Ingibjörg Tryggvadóttir
1975b:13). Það þótti tilhald (flott) að ganga í sortulituðum skóm (Halldóra Bjarnadóttir
1966:112). Hafa sortulyngslitaðir sauðskinnsskór með hvítum eltiskinnsbryddingum
löngum verið auðkenni Íslendinga (Hjördís Kristjánsdóttir 1955:3). Hnappar voru
einnig litaðir bláir, grænir eða svartir í stíl við fötin (Jónas Jónasson 1945:28). Ullin var
líka stundum lituð áður en hún var kembd.
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Hvernig varðveittist þekkingin?

Kristlaug Pálsdóttir (2009) og Jenný Karlsdóttir (2009) telja báðar að fyrr á öldum hafi
þekkingin borist frá manni til manns og varðveist þannig. Dætur lærðu af mæðrum
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sínum og ömmum og kunnu að lita úr þeim jurtum sem uxu í þeirra sveit. Síðar var svo
farið að skrá niður aðferðirnar. Kristlaug telur ekki ólíklegt að ungar stúlkur hafi verið
sendar á aðra bæi til að nema jurtalitun. Hún segir að elsti bróðir sinn hafi verið sendur á
annan bæ til að læra að spinna band, binda inn bækur og læra á dráttarvél. Sumar stúlkur
fóru í kvennaskóla eða í húsmæðraskóla þegar þeir komu til sögunnar, hér á landi eða
erlendis, og lærðu e.t.v. sitthvað um jurtalitun. Mér sýnist að námskeið í núverandi
mynd hafi ekki verið haldin fyrr en á seinni hluta 20. aldar.
Ýmis gömul handrit frá 17. og 18. öld hafa að geyma upplýsingar um jurtalitun. Ber
fyrst að nefna Gandreið sem er eignuð Jóni Daðasyni (1606-1676), lækningakver Þórðar Jónssonar (1609-1670), ferðabók Eggerts Ólafssonar og Bjarna Pálssonar um ferðir
þeirra á Íslandi árin 1752-1757, rit Björns Halldórssonar, Grasnytjar, sem var prentað í
Kaupmannahöfn árið 1783 og rit Ólafs Olaviusar sem var prentað í Kaupmannahöfn
árið 1786 og ber nafnið: „Fyrirsagnar tilraun um litunargiord á Islandi bædi med
útlenzkum og innlenzkum medölum, ásamt vidbæti um ymislegt því og ödru viðvíkiandi.“ Olavius styðst einkum við tvö dönsk rit sem bæði komu út árið 1768 í Kaupmannahöfn (Áslaug Sverrisdóttir (2006:18-21). Í öðru þeirra stendur að fyrirmyndin sé
rit franska litunarmeistarans Jean Hellot (1685-1765).
Elsa E. Guðjónsson (1974:23) telur að rit Olaviusar sé fyrsta rit á íslensku sem
gagngert fjallaði um litun. Ritið er í átta blaða broti, 16+96 bls. Því er skipt í 9 kafla.
Fyrst er kafli um indígólitun, næst um rauð litunarefni, þá gul, græn og lifrauð. Í næstu
þremur köflum er fjallað um litun á lérefti, silki og bómull.
Um 1880 fóru Norðmenn að vekja upp gömlu jurtalitina og fengu tvær konur ríkisstyrk, þær Frida Hansen og Kristiane Frisak, til að fara um endilangan Noreg til að safna
því sem alþýðan vissi um jurtalitun, því lítið var til skrifað um þau fræði (Halldóra
Bjarnadóttir 1928:59). Þeim varð vel ágengt og hefur margt verið skráð síðan þá um
jurtalitun þar í landi. Að sögn Halldóru var jurtalitun kennd í kvenna- og handavinnuskólum í Noregi árið 1928 og hún segir að bæði Norðmenn og Svíar dásami þessa
gömlu, góðu liti sem þoli bæði sól og þvott mjög vel og séu jafnframt mjög þægilegir
fyrir augað. Hún telur jafnframt að íslenskar konur hafi ekki verið eftirbátar annarra
kvenna á Norðurlöndum í heimalitun.
Elsta heimildin sem ég skoðaði sjálf um jurtalitun er frá árinu 1877. Bókin er í mjög
litlu broti, er 39 bls. og heitir: „Stutt litunarbók, handa konum“. Hún er prentuð á Akureyri og þýdd af S.M. Þýðandinn segir í formála að hann hafi ráðist í að þýða þennan litla
bækling fyrir alþýðuna þar sem lítið sé til af efni um litun á vefnaði á íslensku. Hann
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hafi heyrt talað um litunarbók sem hafi komið út á Íslandi fyrir 100? árum síðan og á
hann þá væntanlega við ritið hans Ólafs Olaviusar, sem ég nefni hér að framan. Einnig
sé honum kunnugt um að örfáar litunarreglur séu aftast í Matreiðslubók húsfrú Þóru sál.,
sem prentuð var á Akureyri 1858.
Allar uppskriftirnar í bókinni eru með innfluttum litunarefnum og kemískum efnum
sem fást í lyfjaverslunum og er verðlisti aftast í bókinni. S.M. segir að baðmullar- og
línslitir (hör) séu viljandi felldir úr kverinu og hvetur hann Íslendinga til að brúka ullina
til klæðnaðar og vinna hana sjálfir og hætta að kaupa útlenda dúka. Það séu bestu laun
sem hann geti vænst fyrir ómak sitt, þ.e. þýðingu þessa kvers. Hann segist gjarnan vilja
hafa uppskriftir með íslenskum litunarjurtum í kveri sínu, en það hafi ekki verið mögulegt þar sem allflestir sem nota íslenskar litajurtir geri það alveg reglulaust. Hann óskar
þess jafnframt að einhverjir reyndu að finna reglu á litun úr íslenskum jurtum þannig að
síðar væri hægt að endurútgefa kverið að þeim viðbættum. Allar litunaruppskriftirnar
miðast við 1 pund af ullarvefnaði. Fremst í bókinni eru almennar litunarreglur, um þvott
bæði fyrir og eftir litun og um þurrkun o.fl. Aftast er síðan viðbætir um ullarþvott með
þvagi, sóda og stækjuvatni, hvernig beri að varna því að þræðirnir hlaupi í lituninni og
hvernig best sé að bleikja ullarvefnað.

4

Þrjár íslenskar litunarkonur

Ég fann þrjú litunarkver eftir íslenskar konur, sem gefin voru út á 20. öldinni. Mér þykja
þessar konur mjög merkilegar og ætla því að gera þeim nokkur skil hér. Þær greina allar
frá litunaruppskriftum með íslenskum jurtum, en nota auk þess kemísk hjálparefni.

4.1

Þórdís Stefánsdóttir, Akureyri

Elsta heimildin sem ég skoðaði um litun með íslenskum jurtum er frá 1919 og er samin
af Þórdísi Stefánsdóttur, Akureyri. Það vill svo skemmtilega til að Þórdís er langafasystir mín, en ég komst að því eftir að ég hóf rannsóknarvinnuna um jurtalitunina. Hún
fæddist á Valþjófsstað 27. október 1869 og ólst þar upp (Niðjatal Stefáns prests Péturssonar (1845-1887) og Ragnhildar Bjargar Metúsalemsdóttur (1844-1923) 1975:53). Hún
útskrifaðist frá kvennaskólanum á Ytri-Ey 1891 og var við hannyrða- og tungumálanám
hjá einkakennara í Reykjavík 1895-96. Fór síðan í hússtjórnarnám í Bretlandi og nam
við hússtjórnarskóla í Bergen í Noregi. Hún var kennari við Kvennaskólann á Akureyri
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1896-98 og 1901-2. Sett skólastýra við Hússtjórnarskólann í Reykjavík 1900-01 og
hannyrðakennari við Barnaskóla Akureyrar í 14 ár.
Aðdragandinn að þessu riti Þórdísar er sá að Heimilisiðnaðarfélag Íslands fékk hana
til að semja leiðarvísi um hvernig best væri að bera sig að við að nota innlendar jurtir til
litunar þar sem skortur var á erlendu litarefni á landinu (Þórdís Stefánsdóttir 1919:4).
Inga L. Lárusdóttir keypti útgáfuréttinn að ritinu, sem ber nafnið „Jurtalitir“ og var það
gefið út sem fylgirit með 2. árgangi ritsins „19. júní‟ árið 1919. Inga L. Lárusdóttir
skrifar formálann að ritinu. Hún segir það ósk sína að með því verði teknir upp hér á
landi hinir haldgóðu jurtalitir sem tíðkist að nota í Noregi og Svíþjóð. Þar sé kennt að
lita úr jurtum og jafnframt að þar séu einungis notaðir jurtalitir í alla vandaða vinnu s.s.
útvefnað.
Ritið er mjög aðgengilegt, 27 bls. að lengd og skiptist í nokkra kafla. Þar er fyrst
fjallað um almennar litunarreglur, að lita ullardúka og band, síðan er fjallað um innlendar og útlendar litunarplöntur og kemísk litunarefni. Síðan koma kaflar um hvernig hægt
er að fá hina ýmsu liti með mismunandi jurtum og kemískum efnum og eru kaflarnir
eftirfarandi; A. Rauðir litir, B. Grænir litir, C. Gulir litir, D. Gráir litir, E. Brúnir litir, F.
Bláir litir, F. Svart og Njólalitur. Allar uppskriftirnar eru ætlaðar til litunar á 500 g ullarbandhespum og er gefið upp ákveðið magn af litunarefni og málmsöltum eða öðrum
efnum með hverri uppskrift, ásamt áætluðum tíma sem litunin tekur. Það virðist vera
nauðsynlegt að nota málmsölt með jurtunum til að fá fjölbreyttari liti.

4.2

Kristín Þorsteinsdóttir, Ólafsfirði

Önnur heimildin sem ég skoðaði um litun með íslenskum jurtum er frá árinu 1942 og er
eftir Kristínu Þorsteinsdóttur. Hún fæddist á Ólafsfirði 18. október 1893. Hún var mjög
listræn og fór til Danmerkur og Noregs til náms í hannyrðum, og lærði m.a. vefnað,
jurtalitun, balderingu og útskurð (Jenný Karsldóttir 2010a). Hún bjó alla tíð á Ólafsfirði
og var annáluð hannyrðakona. Á stóru Heimilisiðnaðarsýningunni 1930 vakti mikla
athygli sálmabók sem Kristín hafði klætt balderingu. Bók þessi þótti svo mikil gersemi
að hún var send á heimssýninguna í New York. Kristín jurtalitaði band um árabil fyrir
skrifstofuna „Íslensk ull‟ sem var með umboð fyrir sölu á íslensku bandi og ullarvörum.
Laufey Vilhjálmsdóttir veitti skrifstofunni forstöðu og fékk Kristínu til að semja bókarkver með leiðbeiningum um jurtalitun.
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Rit hennar ber nafnið „Jurtalitun, forsagnir“ og er 16 bls. að lengd. Þar eru nokkrar
litunaruppskriftir og bera flestar heiti þeirrar jurtar sem notuð er við litunina. Uppskriftirnar miðast ýmist við 100, 200 eða 300 g af ullarbandi og er gefið upp ákveðið magn af
litunarefni (jurtum) og málmsöltum eða öðrum efnum með hverri uppskrift, ásamt áætluðum tíma sem litunin tekur, eins og í riti Þórdísar. Á þremur öftustu blaðsíðunum eru
reglur um jurtalitun, sem skiptast í fjóra undirkafla; 1. Plönturnar, 2. Litunaráhöld, 3.
Þvottur og fleira og 4. Litunin.

4.3

Matthildur Halldórsdóttir, Mývatnssveit

Þriðja heimildin sem ég skoðaði um litun með íslenskum jurtum er eftir Matthildi Halldórsdóttur. Hún ber nafnið „Um jurtalitun“ og er frá árinu 1944. Matthildur fæddist 23.
febrúar 1886 á Kálfaströnd í Mývatnssveit (Jenný Karsldóttir 2010b). Hún var einn
vetur við nám í Kvennaskólanum í Reykjavík. Hún bjó í Garði í Aðaldal alla sína búskapartíð, og er jafnan kennd við þann bæ. Hún varð þjóðkunn fyrir jurtalitun sína.
Matthildur segir í formála kversins að hún hafi alla tíð haft yndi af litum og sá hún fegurð í öllu, sólarlaginu, skammdegishimni í þíðviðri, alstirndum næturhimni að ógleymdum norðurljósunum (Matthildur Halldórsdóttir 1944:5-6). Blámi fjallanna, speglun í ám
og vötnum, snjókristallar og daggardropar á grasinu heilluðu hana, jafnvel hrjóstrugt
landslag, klettar, leirflög og sandskriður, en ekkert jafnaðist þó við litskrúð blómanna að
hennar mati. Hún segist hvergi hafa séð fallegri liti en í Mývatnssveit þar sem hún var
fædd og uppalin. Snemma vaknaði hjá henni löngun til að handsama þessa fögru liti og
flytja þá inn í híbýli manna. Hún þráði að verða málari en átti ekki kost á því. Hún
byrjaði snemma að sauma út, en oft fannst henni að hana vantaði liti. Hún fékk snemma
áhuga á jurtalitun. Móðir hennar litaði úr birkiberki, mosa og sortulyngi en seinna lærði
hún að lita mátti úr öðrum jurtum og alla ævi vann hún að tilraunum og þróun í jurtalitun.
Flestir jurtalitir eru mjúkir og mildir og líkir Matthildur þeim við hina fögru haustliti skóga og lynghlíða (Sami 1944:6). Litbrigðin geta verið óteljandi og fara vel í útsaumi. Eftir langt litunarstarf ákvað hún að lýsa aðferðum sínum við litun með nokkrum
algengum jurtum í kveri sínu, sem er 20 bls. að lengd. Fremst eru stuttir kaflar um jurtir
og jurtalitun, um þurrkun jurta og um þvott á bandi o.fl. Síðan koma uppskriftir og bera
þær heiti þeirra jurta sem litað er úr hverju sinni, en þær eru ekki mjög nákvæmar, ólíkt
uppskriftum Þórdísar og Kristínar.

11

Hún segist ekki geta gefið nákvæmar leiðbeiningar um þungahlutföll milli litarefna,
hjálparefna (þ.e. blásteins og vítríóls) og þess sem lita skal, einfaldlega vegna þess að
hver jurt reynist svo misvel til litunar (Sami 1944:6). Hversu vel jurtin litar er háð tíðarfari, hvenær árs jurtin sé tekin, hvernig hún sé þurrkuð, hvernig geymd o.fl. Hún segir
að hver og einn þurfi að þreifa sig áfram með þetta og leikni komi furðu fljótt. Best sé
að hafa í huga að nóg sé af jurtinni í litnum, þungi og magn skipti ekki öllu máli.
Hún gefur leiðbeiningar að fleiri en einni lithverfingu úr sama litunarefninu og er
litunartíminn mislangur og einnig notar hún mismunandi málmsölt. Einnig gerir hún
tilraunir með að lita undir með einni jurt og yfir með annarri og fær hún þannig ýmis ný
litbrigði. Kverinu lýkur síðan á kafla um hvernig band er soðið í álúni fyrir litun.
Í inngangsorðum ritsins sem Laufey Vilhjálmsdóttir skrifar kemur m.a. fram að
bandið hennar Matthildar, sem var unnið og spunnið á heimili hennar og hún litaði úr
jurtum sem uxu á landareign hennar, hafi komið fyrir sjónir almennings á fyrstu
almennu heimilisiðnaðarsýningunni sem var haldin árið 1921 og hafi hún hlotið verðlaunaskjal fyrir bandið að sýningu lokinni (Sami 1944:3). Síðar hlaut Matthildur fleiri
verðlaun og viðurkenningar fyrir jurtalitun sína og árið 1939 hlaut hún fjárstyrk frá
Alþingi, sem hún notaði til að reisa og útbúa sérstakan litunarklefa við bæ sinn í Garði.
Hún hélt nokkur jurtalitunarnámskeið, þar sem ungar stúlkur fengu að njóta þekkingar
hennar og reynslu, en hafa ber í huga að Matthildur stundaði litunarstörfin í hjáverkum.
Litunaraðferðir Matthildar endurspegla sennilega best aðferðir gömlu íslensku
heimalitunarinnar þar sem hver litaði eftir sínu höfði og með þeim efnum sem tiltæk
voru í það og það skipti á hverjum stað (Áslaug Sverrisdóttir 1999:27). Vissar grundvallarreglur voru þekktar en ýmsar aðferðir notaðar.
Matthildur sá hússtjórnarskólum landsins og mörgum hannyrðaverslunum fyrir
jurtalituðu bandi um margra ára skeið (Jenný Karsldóttir 2010b). Fyrst var eingöngu um
heimaunnið band að ræða, en síðar lét hún ullarverksmiðju Gefjunar á Akureyri vinna
fyrir sig band. Þegar vel gekk keypti hún og litaði um 200 kg af bandi á ári. Jenný telur
Matthildi í Garði vera meðal merkustu brautryðjenda í jurtalitun hér á landi.

5

Algengar jurtir til litunar

Svarti liturinn hefur frá fornu fari verið talinn okkar þjóðarlitur og voru spariföt bæði
karla og kvenna oft í svörtum lit (Halldóra Bjarnadóttir 1966:111). Fyrr á öldum var
algengast að lita úr sortu, sem sótt var í forarmýrar, og sortulyngi (Jónas Jónasson
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1945:26-28). Gult var litað úr fjallagrösum, jafna, heimulunjóla, muru, sóleyjum, gulmöðru o.fl. Ef lita átti grænt, var fyrst litað gult og síðan úr blásteini á eftir. Einnig var
grænt litað úr brenninetlu, en þá þurfti voðin að liggja í köldu hlandi í eirkatli ásamt
litarefninu töluverðan tíma. Grænn litur fékkst einnig úr mururótum og geitaskóf. Fjólublátt var litað úr krækiberjalyngi, en blátt úr bláberjum. Áður fyrr lituðu konur blátt úr
storkablágresi, en sú litunaraðferð týndist eftir að farið var að flytja inn blástein á síðari
hluta 18. aldar. Sagt var að kona nokkur, ekki langt frá Höfðakaupstað, hefði kunnað
það um 1780 en haldið aðferðinni leyndri og dó sú kunnátta með henni. Rautt lituðu
menn almennt úr kúahlandi og létu efnið gjarnan liggja í því í allt að 6 vikur, en þannig
fékkst ekki fallegur litur. Hárauður litur fékkst ef litað var fyrst úr fjallagrösum og þurfti
efnið að liggja í nýju kúahlandi í 1-2 vikur, sem skipt var um a.m.k. annan til þriðja
hvern dag. Fallegur rauðbrúnn litur fékkst úr steinamosa.
Í ritinu hans Olaviusar sem kom út árið 1786 er talinn upp fjöldinn allur af plöntum
sem hægt er að lita úr (Elsa E. Guðjónsson 1974:23-5). Aðalbláberjalyng, aðalbláberjalauf, beitilyng, birki, burnirót, fjallagrös, fjalldrapi, fjandafæla, flóajurt, litunarmosi,
möðrublóm, skeljamosi, súrurætur, viðarmosi, undafífill og sortulyng gefa gula liti.
Aðalbláber, fjögralaufasmári, geitaskóf (mosi), krækiberjalyng, krækiber, litunarmosi
og möðrurætur gefa rauða liti. Bláklukka, burknalauf, murublöð og stúfublöð gefa
græna liti. Bláberjalyng, bláber og krækiberjalyng gefa bláa liti. Blóðrót gefur purpuralit. Blágresi, kornsúra og mjaðjurt gefa svarta liti.
Þórdís Stefánsdóttir (1919:8-10) telur upp 16 innlendar jurtir í riti sínu, sem nota
má til litunar og hún tiltekur einnig hvenær best sé að tína þær og hvar þær sé helst að
finna. Einnig hvort betra sé að lita úr þeim nýjum eða þurrkuðum. Hún nefnir þær í
þessari röð: Birkilauf, beitilyng, einiber, elftingar (klóelfting og vallelfting), gulmaðra,
haugarfi, hreindýramosi, hvítmaðra, jafni, litunarmosi, maríustakkur, rabarbari, sortulyng, túnsúra, fjallagrös og heimulunjóli. Einnig minnist hún á að sjóða fífla og sóleyjar með njólablöðum þegar fenginn er njólalitur (Sami 1919:27).
Kristín Þorsteinsdóttir (1942:14) segir í riti sínu að flesta liti sé hægt að fá úr íslenskum jurtum. Einnig að lita megi bæði úr nýjum og þurrkuðum plöntum. Í uppskriftum sínum notar hún njóla, birkilauf, birkibörk, sóleyjar, krækiberjalyng, beitilyng,
sortulyng, fjallagrös, grámosa, ranfang og spánskan kerfil og einnig tiltekur hún hvaða
liti þessar jurtir gefa.
Matthildur Halldórsdóttir (1944:7) segir í sínu riti að hægt sé að fá afar mörg litbrigði úr íslenskum jurtum og gaman sé að sjá hvaða breytingum liturinn tekur við mis13

munandi aðferðir. T.d. með því að lita undir með einni jurt og yfir með annarri og nota
mismunandi hjálparefni. Einnig fást mismunandi litir eftir því hvort litað er úr nýjum
jurtum eða þurrkuðum. Í riti sínu nefnir hún grámosa, gulvíðilauf, birkibörk, sortulyng,
rjúpnalauf, beitilyng, gulmöðru, puntfax, ranfang, rabarbarablöð, rabarbararót, hvítsmára, töðu, gulrótarblöð og rauðrófnablöð. Hún tiltekur hvaða liti þessar jurtir gefa og
lýsir ýmsum aðferðum til að fá ný blæbrigði.
Ingibjörg Tryggvadóttir frá Halldórsstöðum, fædd 1904, litaði mikið úr jurtum, en
hún er móðursystir Kristlaugar Pálsdóttur sem ég ræddi við. Ingibjörg og Kristlaug
systir hennar notuðu kverið hennar Þórdísar Stefánsdóttur mikið á unglingsárum sínum
með býsna góðum árangri að eigin sögn (Ingibjörg Tryggvadóttir 1974:19). Þær lituðu
fallega grænbrúnt úr beitilyngi og fjólublátt úr haugarfa og brúnspæni, sem er erlend
trjátegund, notuð í hrífutinda til heyskapar. Hún segir að hver tálgarflís og tindabrot hafi
verið hirt til litunar. Konur fikruðu sig áfram við jurtalitunina og fundu þannig sjálfar út
hvað hentaði og hvað ekki.
Þegar Ingibjörg byrjaði að jurtalita fyrir alvöru upp úr 1968, eftir að hafa farið á
jurtalitunarnámskeið sem Íslenskur heimilisiðnaður hélt í Reykjavík, studdist hún við rit
þeirra Þórdísar, Kristínar og Matthildar ásamt því að þreifa sig áfram eftir eigin höfði
(Sami 1974:20). Hún notaði fax af snarrótarpunti til að fá fagra græna liti, en hún segir
aðalatriðið að dýfa hespunni sjóðheitri ofan í vel stæka keytu. Hún litaði einnig úr heimulunjóla, brennisóleyjum, laukhýði, sortulyngi o.fl. Hún segir að úr íslenskum jurtum
megi fá mörg fögur blæbrigði af gulu, grænu, brúnu og svörtu, með hjálp kemískra efna,
s.s. álúns, vínsteins, blásteins og járnvítríóls, auk keytu. En því miður sé næstum ógerlegt að fá blátt og rautt úr íslenskum jurtum. Þær systur reyndu í fjögur heil sumur að fá
rauðan lit sem kallast íslensk hárauða, en þá er litað úr fjallagrösum og bandið lagt í
keytu (kúahland) eftir kúnstarinnar reglum, en voru ekki ánægðar með árangurinn.
Halldóra Bjarnadóttir (1966:114) dásamar þó íslensku hárauðuna og telur hana hafa
orðið almenna litunaraðferð snemma á 19. öldinni. Hún segir Jóhann móðurbróður sinn
minnast þess að talað hafi verið um kúahlandsrautt þegar hann var barn, en hann fæddist
1840, og það þætti tilvalið að hafa svolítið brennivínstár saman við litinn. Efnið sem lita
átti var fyrst soðið í fjallagrösum. Síðan var það látið liggja í kúahlandi í tvær vikur, en
það þótti best að safna kúahlandinu í gróandanum, þá væri það sterkast og best.
Kristlaug Pálsdóttir (2009), heimildarmaður minn, litar úr snarrótarpuntfaxi (grænir
litir), gulvíði (gulir litir), beitilyngi (karrýgult út í brúnt), birkilaufi (gult), laukhýði
(gult), ranfangi (gulir og grænir litir), sortulyngi (gráir litir), litunarmosa (rauðbrúnir
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litir), bláberjalyngi (gult út í karrýgult), krækiberjahrati (fjólubrúnt) og birkiberki (brúnir litir), en henni finnst ljósi birkibörkurinn bestur því hann gefur fjólubrúna liti. Einnig
notar hún innflutta liti s.s. indígó (bláir litir), kaktuslús (rauðir og bleikir litir) og krossmöðru (krapprót – sænsk; rauðgulir litir). Hún notar keytuna eingöngu á gulu, brúnu og
grænu litina. Ekki á skærari litina, eða erlendu litina. Hún dýfir bandinu sjóðandi heitu
ofan í keytuna og lætur liggja í 10-15 mín. Það gerir litina fallegri.
Vigdís Kristjánsdóttir (1967:8) segir að íslenski gróðurinn gefi sérlega sterkan og
blæfagran lit til jurtalitunar, einkum vegna langs sólargangs að sumrinu og hreina loftsins. Einnig segir hún að úrvalstogið úr okkar ágætu íslensku ull taki sérlega vel við
þessum jurtalitum og verði litirnir því djúpir og skærir. Togþráðurinn sé einnig sterkur
og traustur og því mjög dýrmætt efni í allan listvefnað.

6

Söfnun litunarjurta

Þórdís Stefánsdóttir (1919:7) segir að best sé að safna litunarplöntum áður en þær
blómstra, oftast seint í júní eða í byrjun júlí. Hún segir jafnframt að lita megi bæði úr
nýjum og þurrkuðum plöntum. Ef lita á úr þeim nýjum mega þær ekki bíða lengur en í
1 – 2 daga og ekki liggja þétt saman. Það þarf að hreinsa þær vel og skera þær smátt
niður áður en þær eru settar í litunarpottinn. Ef þær eru þurrkaðar verður að breiða vel
úr þeim í forsælu og sjá til þess að þær þorni fljótt og vel. Einnig er gott að breiða úr
þeim á svokölluðu þurrklofti. Það má ekki safna jurtunum saman fyrr en þær eru orðnar
vel þurrar. Í litunina þarf minna af þurrkuðum plöntum en nýjum, t.d. þarf 2 - 3 kg af
nýju birkilaufi á móti 1 kg af þurrkuðu.
Kristín Þorsteinsdóttir (1942:14) er sammála Þórdísi um að best sé að safna flestum
jurtum áður en þær blómstra. Eins er með sortulyng, krækiberjalyng og beitilyng. Þó eru
einstaka plöntur, eins og sóleyjar og gulmaðra, þar sem blómin eru eingöngu notuð við
litunina. Hún segir jafnframt að best sé að þurrka plöntur á þurrklofti með því að dreifa
vel úr þeim, einnig megi þurrka þær úti en þó ekki á móti sól. Vel þurrkaðar plöntur eru
grænar og skrælnaðar og geymast vel til vetrar. Kristín segir einnig að allar þurrkaðar
plöntur þurfi að leggja í bleyti og sjóða lengur en nýjar. Einnig að þær gefi oft aðra liti
en nýjar plöntur.
Matthildi Halldórsdóttur (1944:11) finnst best að lita úr sortulyngi á sumrin og
haustin á meðan það sé í blóma og gefi það græna liti. Þó megi lita úr því á öllum árstímum, en liturinn verði brúnleitari ef lyngið er geymt lengi. Einnig tekur hún faxið af
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snarrótarpunti þegar það er í mestum blóma (Sami 1944:15). Matthildur segist þurrka
jurtirnar á lofti uppi yfir eldhúsinu og hafi hún gluggann opinn þegar þurrt sé úti (Sami
1944:7). Hún breiðir vel úr jurtunum, snýr þeim og greiðir þær sundur. Þær þurfa að
þorna fljótt því annars skemmast þær og hún segir að þær geymist best í grisjupokum.
Ef jurtirnar eru þurrkaðar úti þarf að passa að þær fjúki ekki og einnig að sólin skíni
ekki á þær, því hún eyðir litarmagni jurtanna. Hún telur ekki ráðlegt að þurrka sortulyng
og beitilyng. Lyngið þarf að taka þegar þurrt er úti og geyma það í þurrum kjallara.
Trjábörk er best að taka á vorin (Þórdís Stefánsdóttir 1919:8). Ekki er gott að nota
gömul tré eða trjágreinar yngri en 2 - 3 ára. Liturinn verður dekkri ef ytri börkurinn er
einnig notaður en passa verður að hreinsa vel af honum allan mosa og önnur efni. Hann
er skorinn smátt og má lita úr honum bæði nýjum og þurrkuðum. Kristín Þorsteinsdóttir
(1942:14) er sammála Þórdísi um að best sé að taka trjábörk á vorin, því þá sé auðveldast að ná honum af trjánum. Matthildur Halldórsdóttir (1944: 10) segir hins vegar að
bestan birkibörk hafi hún fengið í ágúst og sé hann bestur af stórum, bleikrauðum hríslum. Hún vill geyma hann í 1-2 daga áður en hann er notaður til litunar. Kristlaug Pálsdóttir (2009) segir að ljós birkibörkur gefi fallegasta litinn þ.e. fjólubrúnan, annars gefi
birkibörkur muskubrúnan lit. Ef keyta er soðin með birkiberkinum verður liturinn fjólubleikur.
Kristlaug Pálsdóttir (2009) segir að puntfax megi tína á meðan það er ekki trénað
og best er að lita úr því nýteknu. Hún tínir gulvíði þegar laufið byrjar að gulna á haustin.
Beitilyng er best að tína áður en það blómstrar. Birkilauf má tína fram eftir sumri á
meðan það er grænt. Laukhýði tekur hún jafnóðum. Ranfang er best að nota ferskt. Hún
þurrkar mest af jurtunum og notar aðferð Ingibjargar frænku sinnar við það. Hún litar
síðan úr þeim á veturna þegar rólegt er í búskapnum.
Ingibjörg Tryggvadóttir (1974:20) segir að litunarkonan fái ekki fagra og skæra
græna og gula liti nema úr nýjum jurtum að sumri til. Litirnir verði dekkri og sterkari úr
þurrkuðum jurtum. Kristlaug Pálsdóttir (2009) tekur undir það. Jenný Karlsdóttir (2009)
segir það þumalputtareglu að hafa jafn mikið magn af þurrkuðum jurtum og bandi þegar
litað er, en hins vegar þurfi tvöfalt meira magn af nýjum jurtum en þurrkuðum. Hún
leggur þurrkaðar jurtir alltaf í bleyti yfir nótt áður en hún litar úr þeim.

16

7

Innfluttar litunarjurtir o.fl.

Þórdís Stefánsdóttir (1919:10-11) telur upp nokkrar útlendar litunarplöntur í kveri sínu.
S.s. rótina af krappplöntunni sem vex í Suður-Evrópu og Austurlöndum og inniheldur
rautt litarefni, fernambuk, trjátegund sem vex í Brasilíu og inniheldur rautt litarefni,
cochenille, skjaldlús sem lifir á kaktusplöntum í Mexíkó og inniheldur rautt litarefni.
Hún nefnir einnig brúnspón, viðartegund frá Mið-Ameríku, galæble, æxli sem kemur á
eikarblöð þegar skordýr/sveppir hafa stungið þau, gurkemaie, rótarstöngul af tré sem
vex í Suður- og Austur-Asíu og gefur gult litarefni. Einnig nefnir hún indígó sem vex á
Indlandi og Egyptalandi og gefur blátt litarefni, sandel, indverska viðartegund sem gefur
rauðbrúnt litarefni og smak, blöð og blaðstöngla af tré sem vex í Suður-Evrópu og gefur
gult litarefni. Þórdís segir best að leggja þessi litarefni í kalt vatn daginn fyrir litun.
Í fornsögum okkar er talað um klæði fólks, t.d. skarlatsrauðar skikkjur. Kristlaug
Pálsdóttir (2009) hefur velt því fyrir sér hvernig sá litur var fenginn. Hún telur líklegt að
hann hafi verið fenginn úr keytu. Hún segir að liturinn verði fallegri ef fyrst er litað úr
fjallagrösum, en fjallagrasaliturinn er ljósdrapplitur. Kaktuslúsin gefur fallega rauða liti
en hún efast um að fornkapparnir hafi haft aðgang að henni. Rót krossmöðrunnar gefur
rauða liti, hún er mjög fíngerð á Íslandi og erfitt að tína hana. Hún er grófari á Norðurlöndunum og heitir krapprót (krapp) og er flutt inn til litunar. E.t.v. höfðu fornkapparnir
aðgang að henni.

8

Kemísk efni og notkun þeirra til að bæta jurtalitun

Í þessum kafla er fjallað um kemísk efni notuð í jurtalitun, undirbúning jurtalitunar og
mikilvæg atriði, sem hafa verður í huga til að ná fram fallegustu litunum. Oftar en ekki
er kemískum efnum bætt í litunarpottinn til að lýsa eða dekkja litinn eða ná fram öðrum
litatónum. Álún virðist t.d. vera nauðsynlegt til að ullarbandið taki sem best við litnum.
Halldóra Bjarnadóttir (1928:60) telur að lítið sem ekkert hafi verið notað af aðfengnum efnum til jurtalitunar af íslenskri alþýðu lengi framan af. Erlendu aðferðirnar
hafi hins vegar krafist þess og þegar þær fóru að berast til landsins, hafi almenningur
talið að þær hlytu að vera betri, og tekið þær upp. Halldóra telur gömlu íslensku aðferðirnar hins vegar ekki síðri, og vonar að íslenskar konur haldi áfram að iðka heimalitun
eins og þær hafa alltaf gert.
Þórdís Stefánsdóttir (1919:12) tilgreinir í riti sínu nokkur kemísk litunarefni. S.s.
álún, rauðan og hvítan vínstein, járnvítríól, koparvítríól (eða blástein), brennisteinssýru,
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skeiðavatn og rifið tin. Kristín Þorsteinsdóttir (1942:16) telur upp að hluta til önnur
kemísk efni en Þórdís enda kemur ritið hennar út 23 árum síðar. Hún nefnir álún,
vínstein, járnvítríól og blástein eins og Þórdís, en að auki krómsúrt kalí og pottösku.
Hún segir jafnframt að þessi efni fáist öll í lyfjabúðum. Matthildur Halldórsdóttir
(1944:20) nefnir álún, blástein og vítríól í sínu riti.
Álún, járnvítríól og blásteinn (koparvítríól) eru vatnsleysanleg málmsölt sem finnast í náttúrunni (Jenný Karlsdóttir 2009). Álún og járnvítríól eru ekki talin skaðleg umhverfinu en koparvítríól er það hins vegar. Til er einföld og umhverfisvæn aðferð til að
binda þessi kemísku efni og fjarlægja úr litunarleginum. Aðferðin byggist á hagstæðum
eiginleikum vikurs eða hraungjalls, sem er létt og yfirborðsmikið auk þess að vera
frekar súrt eða kísilríkt. Þegar búið er að taka bandið upp úr litunarpottinum er vikur
settur ofan í hann, ásamt 1 msk af keytu og látið standa í sólarhring. Málmsöltin ganga
þá í samband við vikurinn og eftir stendur litunarlögur sem er ekkert skaðlegri en
óhreint vatn. Vikurinn verður hins vegar málmríkari en áður og því hentugt að nota
hann t.d. í göngustíga. Einnig má hella keytu eða salmíaki í litunarlöginn og láta standa í
sólarhring og hverfa þá málmsöltin úr honum.
Vigdís Kristjánsdóttir (1967:8) segir að álúnsjóða þurfi fyrir flesta liti, alla gula og
rauða liti til að festa litinn. Þá er bandið soðið í vatni með uppleystu álúni áður en það er
litað. En það þurfi hvorki með indígólit, litunarmosa né sumar gráar litablöndur. Álún er
einnig oft notað í lituninni sjálfri og þegar uppskriftirnar hennar Þórdísar Stefánsdóttur
(1919:12-13) eru skoðaðar þá er það ýmist leyst upp í sjóðandi vatni (sbr. uppskrift nr.
1) eða þá leyst upp áður í köldu vatni og hellt út í litunarpottinn þegar suðan kemur upp
(sbr. uppskrift nr. 3). Kemísku efnunum er bætt út í litunina eftir kúnstarinnar reglum
allt eftir því hvort dekkja á litinn, lýsa hann eða fá annan litatón. Þórdís lýsir því vandlega hvernig farið er að. Þannig má sjóða bandið aftur og aftur í mismunandi blöndum
til að fá rétta litatóninn.
Matthildur gefur einnig upp góð ráð til að breyta litnum í kveri sínu. Hún notar t.d.
blástein og keytu til að dekkja litinn, eða keytu og vítríól. Vigdís Kristjánsdóttir
(1967:9) segir að allskonar litablöndur og litatóna sé hægt að fá með því að lita ofan í
aðra liti, en flestar íslenskar jurtir gefi gula litatóna. Síðan sé hægt að lita ofan í með
jurtum/litunarefnum sem gefa rauða eða bláa liti. Þannig fær hún græna liti, fjólubláa,
rauðgula og gulrauða. Einnig segir hún að kopar- og járnvítríól sé notað til að breyta blæ
gulu litanna. Koparinn geri þá bronzbrúnni, en járnið jarðgrænna. Vínsteinn er notaður
til að gera rauðu litina skærari, en smá aukablanda af álúni geri Cochenille (kaktuslúsar18

litinn) bláleitari. Nokkur þessara kemísku efna eru vandmeðfarnari en önnur sbr. eftirfarandi:
Aftur á móti, þegar járnvitrjól, blásteinn, krómsúrt kalí eða pottaska er notað í vatnið, hvort
sem það er á undan eða eftir litun, þá verður fyrst að leysa það upp í heitu vatni, hella því í
pottinn og kæla löginn, svo að hann sé aðeins volgur, þegar bandið er látið ofan í, og hreyfa
bandið fljótt og vel í pottinum á meðan það er að hitna. Ullin drekkur þessi efni svo fljótt í
sig, að bandið verður flekkótt, ef lögurinn er heitur, þegar bandið er látið ofan í. Það þarf líka
að athuga að láta það band, sem soðið er í þessum efnum, ekki liggja saman, þegar það er
tekið úr litnum, heldur skola það strax. Það má heldur ekki láta það kólna í leginum, eins og
oft er gert með aðra liti, það myndast strax skán ofan á litarlöginn, sem sezt í bandið og gerir
það flekkótt (Kristín Þorsteinsdóttir 1942:15).

Matthildur Halldórsdóttir (1944:20) tekur undir þessi orð Kristínar í riti sínu, en
segir jafnframt að bandið verði flekkótt ef vítríólinu sé ekki tvískipt í löginn. Fyrst sé
það soðið í 4 mínútur, bandið tekið uppúr, hinum helmingnum bætt í og hrært vel í pottinum þar til það leysist upp, síðan er bandið soðið í 5 mínútur. Þá er það tekið uppúr og
breitt á stag (sem er þvottasnúra).
Kristlaug Pálsdóttir (2009) notar álún, blástein, vínstein og járnvítríól. Þetta eru litfestar en blásteinn og járnvítríól dekkja einnig litina, og hún setur þessi efni eingöngu í
pottinn þegar dekkstu litbrigðin eru fengin. Hún sýður bandið í blásteini og járnvítríóli
síðasta korter suðutímans. Þessi efni eru skaðleg og þarf að meðhöndla varlega.
Af þessu öllu saman dreg ég þá ályktun að hver litunarkona hafi komið sér upp
vinnuhefð sem henni fannst henta sér best og haldið sig við hana, þó svo margar aðferðir hafi dugað. Það er einnig augljóst að litunarefnin og auðveld aðföng hafa mótað hefðirnar hjá hverri fyrir sig.

9

Áhöld notuð við jurtalitun

Í þessum kafla eru talin upp þau áhöld sem notuð eru við jurtalitun.
Litað var í stórum, kúptum og þungum járnpottum hér áður fyrr með þremur löppum (oddmjóar spísslappir) og voru þeir oft kallaðir grýlupottar, því þeir eru í útliti eins
og potturinn sem Grýla átti að hafa notað til að sjóða í óþægu börnin í grýlusögnum og
–kvæðum (Kristlaug Pálsdóttir 2009). Kristlaug á einn svona gamlan pott og segir hann
vera dýrgrip. Hún veit ekki hvort pottarnir voru smíðaðir hér á landi eða innfluttir.

19

Kristlaugu Pálsdóttur (2009) finnst emaleraðir pottar bestir, þ.e. járnpottar sem eru
glerjaðir að innan. Hún notar gamlan appelsínugulan pott frá Ingibjörgu til að lita í.
Henni finnst stálpottar einnig góðir, þeir hitna vel og eru orkusparandi, gott að nota þá
ef hún þarf að sjóða mjög lengi. Hún notar sérstakan pott fyrir álúnsuðu, stóran álpott.
Hún sýður mest í tveimur pottum í einu, finnst erfitt að fylgjast með þeim ef þeir eru
fleiri. Hún notar plastsleif og snýr henni öfugt, þ.e. notar skaftið til að ýta bandinu
varlega til og frá, það þarf að passa að þvæla bandið ekki of mikið því þá þæfist það.
Þórdís Stefánsdóttir (1919:5-6) segir í riti sínu að best sé að lita í koparpottum, en
þó megi vel nota skúraða járnpotta og emaleraða potta en þeir séu ónothæfir til matargerðar ef kemísk efni s.s. brennisteinssýra og járnvítríól hafi verið í litnum. Gæta þurfi
vel að því að þvo pottana vel eftir litun, jafnvel fægja þá og þurrka þá vel. Einnig sé gott
að hræra í litunarpottinum með kollóttu priki.
Kristín Þorsteinsdóttir (1942:14) segir í riti sínu að best sé að lita í glerjuðum
(emaleruðum) pottum en nota megi álpotta við ljósa liti og mosaliti. Hún er sammála
Þórdísi að þrífa þurfi pottana mjög vel og að ekki megi sjóða blástein, járnvítríól, krómsúrt kalí eða brennisteinssýru í matarpottum, því þessi efni séu eitruð og geta soðist út í
matinn.
Matthildur Halldórsdóttir (1944:7) segir að best sé að lita í eirpottum, því þá sé
auðvelt að hreinsa og þeir spilli ekki litunum. Næstbest sé að nota glerjuð (emaleruð)
ílát. Einnig megi lita í ál- og járnpottum, en þeir þurfi mikla hirðingu til að litur úr þeim
verði blæfagur.

10

Jurtalitunarferlið

Í þessum kafla er fjallað um jurtalitunarferlið sjálft, þær aðferðir sem lýst er í heimildum
mínum, en á ferlinu er nokkur munur eftir höfundum.
Þórdís Stefánsdóttir (1919:5-7) lýsir jurtalitunarferlinu mjög ítarlega í riti sínu. Hún
segir að það sem á að lita verði að vera vel hreint. Þvo þurfi dúkinn eða bandið vel úr
sápu og sódavatni, og skola það síðan vel úr hreinu vatni, þannig að það sé laust við alla
sápu. Matthildur Halldórsdóttir (1944:7-8) og Kristín Þorsteinsdóttir (1942:15) eru
sammála Þórdísi. Kristín segir jafnframt að gott sé að losa öll skreppubönd á bandhespunum fyrir litun og binda lauslega um þær á 2 -3 stöðum, svo þær flækist ekki í lituninni. Einnig er gott að smeygja höndunum innan í þær og hrista þær vel áður en þær eru
settar ofan í litunarpottinn. Matthildur Halldórsdóttir (1944: 8) tekur undir þetta.
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Þórdís lýsir litunarferlinu þannig:
Alt [sic] litunarefni er látið blautt en vel undið í litunarpottinn. Bandhespur, sem lita á, verða
að vera vel greiðar, þegar þær eru litaðar. Höndunum er smeygt inn í hespurnar og þær eru
hristar og togaðar. Sama aðferð er höfð þegar þær eru þvegnar upp úr litnum. Séu margar
hespur litaðar í einu, eru þær dregnar upp á langan og sterkan spotta, laus lykkja bundin um
hverja hespu með dálitlu millibili, spottaendarnir eru bundnir saman og lykkjunni smeygt á
prik, sem liggur yfir litunarpottinn. Þessi lykkja verður að vera svo löng að hún togi ekki
hespuna upp úr leginum, og hægt sé að hreifa hana í pottinum. Hankabandið, og annað band
sem hespurnar eru vafðar með, verður að vera vel rúmt, annars litast ekki undir því (Þórdís
Stefánsdóttir 1919:5-6).

Þórdís Stefánsdóttir (1919:6) segir jafnframt að vatnið í pottinum þurfi að vera það
mikið að vel rúmt sé á bandinu/efninu sem lita á, annars sé hætta á að það verði flekkótt.
Hæfilegt er að hafa 16 – 18 lítra af vatni á móti 500 g af bandi. Vatnið má aldrei sjóða í
pottinum þegar bandið er sett ofan í. Suðan er tekin úr pottinum með því að setja ögn af
köldu vatni saman við. Suðan á að vera hæg og jöfn og passa þarf að hræra vel í pottinum á meðan bandið sýður.
Kristín lýsir litunarferlinu þannig í riti sínu:
Jurtirnar eru soðnar hæfilega lengi, eftir eðli þeirra, síðan er lögurinn síaður frá og kældur
með því að hella í hann köldu vatni. Hespurnar, sem venjulega eru áður soðnar í álúnsvatni,
eru vel undnar, þeim smeygt upp á prik og látnar ofan í löginn, en prikin látin hvíla á
pottbörmunum. Spýtu er smeygt undir hespurnar, helzt eina í einu. Þeim er svo lyft upp og
dregnar yfir prikin, þannig eiga þær að vera á stöðugri hreyfingu eða hringrás niður í litinn á
meðan á lituninni stendur.
Það þarf að hafa hraðar hendur við þetta fyrst, þegar bandið er látið ofan í. Þegar það er
orðið eins dökkt og litarlögurinn, má setja bandið alveg niður í litinn, en hreyfa það við og við
á meðan það sýður (Kristín Þorsteinsdóttir 1942:16.)

Samkvæmt uppskriftum Þórdísar er litunarlögurinn ýmist síaður frá jurtunum eða
bandið soðið með þeim. Stundum eru jurtirnar settar í grisjupoka eða léreftspoka og
soðnar þannig með bandinu eða því sem lita á. Í einstaka tilfellum, svo sem með jafna,
eru band og jurtir lagðar í litunarpottinn til skiptis. Litunartíminn er allt frá 15 mínútum
upp í 3 klst. Í sumum tilfellum er bandið látið kólna í litunarleginum en ekki í öðrum.
Í uppskrift Þórdísar nr. 4 er bandinu haldið volgu í pottinum í 2 sólarhringa og suðu
hleypt upp á því tvisvar á dag. Þó segir Þórdís í kaflanum um almennar litunarreglur að
venjan sé að láta bandið/efnið kólna í litunarvatninu (Þórdís Stefánsdóttir 1919:6).
Síðan er það þvegið úr köldu vatni, síðan úr volgu sápuvatni og síðast skolað mjög vel
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úr köldu vatni, undið vel og þurrkað í forsælu. Þórdís fær ljósari lit með því að lita aftur
í sama litunarlegi og dekkri lit með því að sjóða bandið aðeins lengur í blásteini (sbr.
uppskrift nr. 1 bls. 13).
Kristín Þorsteinsdóttir (1942:16) segir jafnframt að nauðsynlegt sé að sjóða alla
jurtaliti lengi svo að liturinn sjóðist vel inn í ullina og verði þannig endingarbetri. Ef
óskað er eftir ljósum litum þá eru þeir soðnir stutt í litunarleginum, en þá þurfi líka að
sjóða þá í 1 klst. í hreinu vatni til að þeir verði nógu traustir. Hún sýður bandið mislengi
í litunarleginum til að fá mism. blæbrigði (sbr. krækiberjalyng og beitilyng bls. 7-8).
Ef uppskriftir Matthildar eru skoðaðar er einnig misjafnt hvort bandið er soðið með
jurtunum eða jurtirnar teknar uppúr og bandið soðið í litunarleginum. Í sumum tilfellum
eru jurtirnar settar í gisna léreftspoka og soðnar með bandinu. Litunartíminn er einnig
mjög misjafn, allt frá 15 mín. – 5 klst. Matthildur fær lithverfingu með því að taka ljósasta litinn upp eftir stutta stund, næsta litbrigði sýður hún aðeins lengur. Þannig heldur
hún áfram þar til dekksta litbrigði er náð (sbr. beitilyng bls. 13). Einnig má dekkja litinn
með því að bæta vítríóli eða blásteini í litinn og sjóða lengur. Einnig fær hún önnur litbrigði úr eftirlit, þ.e. með því að sjóða nýtt band í notuðum litunarlegi. Matthildur notar
einnig keytu á áhrifaríkan hátt í litun sinni (Sigríður Halldórsdóttir 1972:9). Oftast dekkir keytan en suma liti gerir hún brúna. Litirnir verða mun fallegri, skýrari og sterkari
fyrir áhrif keytunnar, en hún þarf að vera gömul til að virka vel.
Jenný Karlsdóttir (2009) segir að lita megi úr nánast hvaða jurt sem er, jafnvel
stofublómum. Henni finnst gaman að gera tilraunir með jurtalitun og þegar hún litar úr
jurt sem hún hefur ekki litað úr áður þá sýður hún fullan pott af jurtinni í 1 klst. og síar
löginn frá. Síðan skiptir hún litunarleginum jafnt í þrjá potta, setur jafnmikið af bandi í
hvern pott og sýður í 1 klst. Eftir 45 mín. setur hún 1-3 g af járnvítríóli í einn pottinn,
1-3 g af koparvítríóli (blásteini) í annan pottinn og ekkert í þann þriðja. Þannig sést vel
hvaða liti jurtin gefur. Til að komast að því hversu vel litirnir endast gerði hún tilraun.
Hún vafði jurtalituðu bandi á spjöld og setti út í glugga að sumri til í 6 vikur. Hún huldi
helminginn af spjöldunum, hinn helmingurinn lá óvarinn fyrir sólarljósinu. Það var misjafnt eftir jurtum hvort litirnir upplituðust, en þeir litir sem málmsölt voru í entust að
jafnaði betur. Litir úr berjum og blómum entust illa. Hún setur alltaf edik í síðasta skolvatnið til að festa litinn.
Halldóra Bjarnadóttir (1928:62) telur að heimalitunin hafi átt stóran þátt í því að
þroska litasmekk íslenskrar alþýðu. Hún segir að litunaraðferðirnar séu margar og mælir
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hver með sinni aðferð. Hún segir jafnframt að gamla íslenska aðferðin sé að sjóða allt
saman í litunarpottinum.
Ingibjörg Tryggvadóttir (1974:21) hefur sérstakan litunarstíl. Hún sýður jurtirnar,
t.d. snarrótarpunt, í hæfilegu vatni í 7 lítra litunarpotti í ½ - 1 klst. Síðan síar hún jurtirnar frá og skiptir leginum í 3 jafna hluta. Sýður 100 g álúnssoðna hespu í 2 hlutum af
leginum í 1 klst., dýfir heitri hespunni í ílát með keytu og heldur henni þar í nokkrar
mínútur. Skolar vel og þurrkar á sólarlausum stað. Þvær síðan aftur úr daufu sápuvatni
nokkrum dögum síðar, skolar vel og þurrkar. Hún gerir síðan eins með þann litunarlög
sem eftir var þ.e. 1 hluta og fær þá ljósari lit. Hún segir að lögurinn megi hvorki kólna
né bíða að ráði fyrir litun, því þá geti blærinn breyst. Hún segir að einnig megi lita úr
eftirlit en þá verði blærinn sjaldnast sá sami, því sé öruggara að skipta frumleginum til
að fá rétt litbrigði. Hún bætir síðan hreinu vatni við frumlöginn til að rúmt sé um bandið
í pottinum.
Ég skoðaði uppskrift að laukhýðislit eftir Ingibjörgu og þar skýrir hún vel út hvernig hægt er að fá 5 litbrigði af sama legi (Ingibjörg Tryggvadóttir 1975a:35). Hún skiptir
litunarleginum í tvennt (dekksti liturinn) og síðan því sem eftir er í tvennt (næst dekksti
liturinn) o.sv.frv. eftir því hvað hún vill fá mörg litbrigði. Kristlaug Pálsdóttir (2009),
frænka Ingibjargar, segir að þetta hafi einkennt litunarstíl hennar og hafi hún aldrei
soðið band skemur en 1 klst. til að liturinn verði trúr, þ.e. festist vel í bandinu og upplitist síður. Dekksta litinn sauð hún allt upp í 4 tíma. Þannig fékk hún skæra og tæra liti.
Aðferð Matthildar gaf muskulegri liti, fallega en öðruvísi að sögn Kristlaugar. Kristlaug
litar með aðferð Ingibjargar frænku sinnar og fær þannig skæra og tæra liti. Hún lætur
bandið oft liggja í potti yfir nótt á minnsta straumi og hrærir í 2-3 sinnum á nóttunni.
Það festir litinn og hann dekkist einnig. Hún lætur bandið ekki kólna í pottinum yfir
nótt, eins og stundum er gert.
Á Minjasafninu á Húsavík er band jurtalitað af Matthildi og Ingibjörgu. Ég gerði
mér ferð þangað og hreifst af fallegum litunum og tók myndir af því (sjá næstu síðu).
Bandið hennar Ingibjargar er miklu skærara en Matthildar og e.t.v. fallegra fyrir augað,
en ég er ekki frá því að mildir tónar bands Matthildar fari betur í stór stykki, veggteppi
og rúmteppi. Ekki voru bláir og rauðir litir í bandi Matthildar, því hún litaði eingöngu úr
íslenskum jurtum, en maður saknar þeirra samt ekki.
Það stendur til að opna „Matthildarstofu“ í einu herbergi gamla Húsmæðraskólans á
Laugum þar sem varðveittir verða ýmsir munir Matthildar Halldórsdóttur jurtalitunarkonu frá Garði (Jenný Karlsdóttir 2009).
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Mynd 1: Band jurtalitað af Matthildi Halldórsdóttur (Jóhanna Elín Jósefsdóttir 2009).

Mynd 2: Band jurtalitað af Ingibjörgu Tryggvadóttur (Jóhanna Elín Jósefsdóttir 2009).

10.1 Hvar var litað?
Matthildur byggði litunarkofa við bæ sinn eins og áður segir en ég tel að það hafi ekki
verið algengt. Kristlaug Pálsdóttir (2009) telur að konur hafi mest litað heima í eldhúsi.
Ef það var vond lykt af litunarleginum þá var stundum litað í útihúsunum. Sumt þurfti
ekki að sjóða – það var látið liggja í fjósinu í keytu í 1-2 vikur þar til réttur litur náðist,
sbr. indígólitunin. Einnig voru til útihlóðir, þá var notaður mór sem var tekinn úr mógröfum í mýrlendi og notaður sem eldsneyti. Kristlaug litar í eldhúsinu sínu heima í
Engidal. Hún litar stundum á sumrin og hefur þá opið út. Hún skolar gjarnan bandið úti
á lóð í bala, leiðir garðslöngu út og hefur keytuna úti undir húsvegg, því hún lyktar
mjög illa.
Iðnaðarlitunarhús var starfrækt í Reykjavík í tengslum við vefsmiðju Innréttinganna, fyrirtæki sem var angi af dönskum textíliðnaði og stofnað hér á landi um miðja
18. öld (Áslaug Sverrisdóttir 1996:41). Litari var fenginn frá Danmörku, og efni og
önnur áhöld sem þurfti voru ýmist fengin þaðan eða annars staðar frá. Varðveist hafa
skjöl sem sýna birgðir af litunarefnum og öðrum efnum sem þurfti við litunina. M.a.
röed træe, guul træe (gulur litur), wau (gulur litur), ingeskiær (svartur litur), ficeth træe,
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gall-eble (svartur litur), sumak (svartur litur), sandel (rauðbrúnn litur), curcuma (gurkemaie), kaktuslús (rauður litur), indígó (blár litur) og krapprót (rauður og rauðgulur litur).
Þrjú síðastnefndu efnin eru talin meðal bestu og mikilvægustu litunarefna fyrri tíma.
Málmsölt, sýrur og lútur voru einnig notuð með litunarefnunum til að festa litina og
breyta þeim. Einnig var litað undir og yfir í öðrum litum til að fá þá liti sem sóst var
eftir. Þetta eru að hluta til sömu efni og Þórdís Stefánsdóttir telur upp í riti sínu (sjá bls.
17).
Á milli 1880 og 1890 fluttist hingað til lands norskur maður, Hansen hattamakari,
og kunni hann að lita og pressa (Halldóra Bjarnadóttir 1966:116). Hann setti upp litunarstöð í Mjóstræti í Reykjavík, og litaði og pressaði fyrir fólk hvaðanæfa að af landinu. Ég veit ekki hvort hann litaði í mörgum litum en les svo á milli línanna að hann hafi
alla vega litað í svörtum lit, því Halldóra talar um að það hafi þurft að taka það skýrt
fram að fullpressa ekki peysufatavaðmálið, því það mátti ekki koma gljái á efnið.
Kristlaug Pálsdóttir (2009) segir að Matthildur í Garði hafi lengi vel verið aðallitunarkonan á Norðurlandi en Ingibjörg Tryggvadóttir móðursystir sín hafi tekið við af
Matthildi. Þær lituðu báðar mikið fyrir verslanir í Reykjavík og Heimilisiðnaðarfélag
Íslands, einnig hringdi fólk í þær og pantaði beint. Ingibjörg fór að lita af fullum krafti
um sextugt, eftir að hún missti manninn sinn. Hún litaði í kjallaranum hjá sambýlismanni sínum á Húsavík. Þetta var hennar atvinna eftir það. Hún fékk eftirlaun eftir
mann sinn en litunin var ágætis aukabúgrein, sem ekki var hægt að lifa af eingöngu.

10.2 Hvernig var bandið þurrkað?
Kristlaug Pálsdóttir (2009) notar þvottasnúrurnar sínar úti. Hún skolar fyrst mesta litinn
úr bandinu, kreistir það og hengir það síðan út. Leggur handklæði yfir svo sólin nái ekki
að skína á það. Hún telur að súrefni og birta (sólarljós) hafi áhrif á bandið og geri það
flekkótt. Þegar bandið er þurrt þá hengir hún það upp á snúru á þurrklofti og lætur það
hanga í 4 vikur. Liturinn festist þá betur í því og í sumum tilfellum dökknar hann. Síðan
þvær hún bandið úr mildri ullarsápu. Ef bandið er þvegið of snemma þá lýsist liturinn,
hann dofnar. Ég spurði hana út í lykt af bandinu og hún sagði mér að lyktin af t.d.
litunarmosa endist í mörg ár í bandinu. Hún segir sömu lykt af mosa og fjallagrösum.
Annars er lyktin mislengi að fara úr bandinu.
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10.3 Hvernig band var litað?
Lengi framan af var band eingöngu unnið úr heimakembdri ull og spunnið á rokk eða
snældu. Matthildur í Garði litaði úr heimaspunnu þelbandi þar til hún keypti 30 þráða
spunavél og spann bóndi hennar, Benedikt Baldvinsson á hana (Sigríður Halldórsdóttir
1972:8). Einnig tók hann að sér að hespa upp bandið eftir litun og þvott, en það var mikið verk. Eftir að Gefjun hóf starfsemi litaði Matthildur band þaðan með góðum árangri.
Kristlaug Pálsdóttir (2009) sagði mér að Ingibjörg móðursystir sín hefði litað úr
tvinnuðu, þrinnuðu og jafnvel fjórföldu bandi frá Gefjun sem var ekta íslensk ull. Hún
segist sjálf lita úr öllum tegundum af bandi frá Ístex. Eingirni kaupir hún á kónum, því
það er ódýrast. Það er notað í sjöl og fína vinnu. Hún litar einnig gróft band í peysur og
fínna í útsaum. Kristlaug segir að bandið frá Ístex sé mýkt með erlendri ull og sé ekki
eins gott til jurtalitunar. Henni fannst Gefjunarbandið betra því það var tog í því og
togið tekur svo vel lit. Kristlaug litar alltaf band úr hvítri ull. Gefjunarbandið er til bæði
bleyjað og óbleyjað. Henni finnst betra að lita úr bleyjuðu bandi ef hún litar blátt með
indígó eða rautt með kaktuslús eða krossmöðru (krapp) því þá verða litirnir skærari.
Annars litar hún úr óbleiktu bandi; gula, græna og brúna liti.
Ég taldi að ullin sem lituð er þyrfti að vera hvít en svo virðist ekki vera. Það þykir
sérlega hentugt að nota gráa eða mórauða ull til litunar (Halldóra Bjarnadóttir: 1928:62).
Hentugra er að jurtalita band en óunna ull, því ullin á það til að þófna í lituninni frekar
en bandið, þó gott geti verið að kemba ullina eftir á til að fá hana samlita.
Jóhanna Kristjánsdóttir frá Kirkjubóli (1978:12) segir að barnasokkar hafi stundum
verið prjónaðir úr reyrðu bandi og stundum röndóttu. Reyrða bandið var þannig gert að
reyrt var utan um hvíta viðu, mjög þétt, með misjafnlega löngu millibili og síðan var
viðan lituð blá, rauð eða græn. Þar sem vafið var utan um hana komst liturinn ekki að
bandinu og var þar hvítt undir. Þetta urðu skemmtilegir barnasokkar að hennar sögn.

10.4 Í hvað var jurtalitað band notað?
Fyrr á öldum vann íslensk alþýða fatnað sinn að mestu úr íslenskri ull og gekk í ullinni
innst sem yst. Ég geri ráð fyrir að mest hafi verið lagt upp úr því að sparifötin væru í
fallegum litum og skreytt með útsaumi, sbr. hátíðarbúningur íslenskra kvenna. Ullarband var litað fyrir útvefnað, skrautsaum, útprjón o.fl. eins og áður er minnst á. Töluvert
hefur varðveist af íslenskri textíllist fyri alda, og þar með menningararfi okkar Íslendinga, og eru margir gamlir munir geymdir á Þjóðminjasafni Íslands og víðar í söfnum.
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Listiðnaður var oft trúarlegs eðlis á miðöldum (Elsa E. Guðjónsson 2004:273).
Varðveist hafa altarisklæði, altarisdúkar, höklar og messuklæði frá 14. og 15. öld, sem
veita okkur bestu fánlegu upplýsingar um textíllist fyrri alda. Einnig hafa varðveist
rúmtjöld frá 17. og 18. öld sem eru í mörgum fallegum litum og rúmábreiður sem voru
saumaðar út eða ofnar úr jurtalituðu bandi. Einnig voru söðuláklæði fallega ofin og
saumaðir út reflar í baðstofur. Útsaumurinn er mestallur með íslenskum sérkennum s.s.
munstur, efni, litaval og útsaumsgerðir. Hér koma nokkur sýnishorn af gömlu handverki
sem varðveist hefur.

Mynd 3:
Glitofið eindúka söðuláklæði með stórgerðum
skrautlegum blómum
sem snúa saman inn að
miðju. Ofið af Kristínu
á Hlíðarenda á 19. öld
(Ívar Brynjólfsson
2004).

Mynd 4: Hluti af
blómstursaumuðum
bekk neðan á svuntu,
sem var hluti af faldbúningi kvenna á seinni
hluta 18. aldar. Saumað
með mislitu ullarbandi
á 18. öld. (Ívar
Brynjólfsson 2004).
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Mynd 5:
Refilsaumað altarisklæði frá
Draflastöðum í Fnjóskadal,
með helgimyndum í níu
hyrndum ferbogum. Á miðju
klæðinu er mynd af Maríu
mey með Jesúbarnið á milli
tveggja engla. Klæðið er úr
hvítu hörlérefti og saumað
er með ullarbandi í níu
litum auk língarns. Það er
líklega saumað í kring um
1538. (Ívar Brynjólfsson
2004).

Mynd 6:
Abraham fórnar Ísak.
Mynd úr krosssaumsábreiðu úr Strandasýslu
frá 17. öld. Í henni miðri
eru tveir hringir með
biblíumyndum. (Reich,
Hanns 1957).
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Kristlaug Pálsdóttir (2009) litar aðallega band í útsaum, vefnað, prjónles (aðallega
peysur) og hekl (sjöl og trefla). Fólk kemur til hennar og kaupir beint af henni. Sumir
panta band sem hún litar sérstaklega í ákveðnum tilgangi. Einnig selur hún jurtalitað
band á Goðafossmarkaðnum. Hún segir að Matthildur og Ingibjörg hafi aðallega litað
band í útsaum, vefnað og útprjón á peysum, en þá var ódýrara band notað í peysuna
sjálfa en jurtalitað band í útprjónið. Kristlaug veit um nokkrar konur sem jurtalita band
og selja fyrir Heimilisiðnaðarfélag Íslands. Hún þekkir einnig listakonu sem jurtalitar
band og vefur listaverk og dregla úr bandinu.
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9ámskeið í jurtalitun

Heimilisiðnaðarskólinn er starfræktur í Reykjavík og hefur verið rekinn frá árinu 1979
(Ásdís Birgisdóttir 2006:52). Markmið hans er m.a. að vernda þjóðlegt íslenskt handverk og viðhalda því og vekja áhuga fólks á heimilisiðnaði. Þar eru haldin fjölbreytt
námskeið ár hvert, m.a. í jurtalitun. Námskeið skólans hafa verið vel sótt undanfarin ár.
Það er ánægjulegt að heyra að áhugi kvenna fer vaxandi á ýmsum hefðbundnum vinnubrögðum og þjóðlegum menningararfi.
Eins og fyrr sagði hélt Matthildur nokkur jurtalitunarnámskeið fyrir ungar konur
sem vildu fræðast um litunarferlið. Kristlaug Pálsdóttir (2009) segir að Ingibjörg
móðursystir sín hafi haldið mörg jurtalitunarnámskeið fyrir Heimilisiðnaðarfélagið (sem
var stofnað árið 1914) og fór þá með potta sína og áhöld suður til Reykjavíkur. Kristlaug keyrði hana stundum á flugvöllinn. Kristlaug hélt sjálf námskeið heima í Engidal
árið 1966. Þá voru 18 konur skráðar, sem hún skipti í þrjá hópa, og hver hópur litaði í
þrjá daga. Það hefur ekki verið mikil eftirspurn eftir námskeiðum í jurtalitun undanfarið.
Konur virðast hafa svo mikið að gera og gefa sér ekki tíma í þetta lengur. Þó var haldið
prufunámskeið í tóvinnu og jurtalitun á Kiðagili í Bárðardal haustið 2009 á vegum hóps
sem kallar sig „Þingeyskt og þjóðlegt“. Kristlaug kenndi þar undirstöðuatriði jurtalitunar og var litað úr gulvíði og laukhýði. Höfundur sat það námskeið.
Endurmenntunarnámskeið hafa verið haldin á vegum Kennaraháskóla Íslands og
sumarið 1994 var haldið 30 stunda námskeið um jurtalitun í samvinnu við Vefnaðarkennarafélag Íslands í umsjón Áslaugar Sverrisdóttur vefnaðarkennara (Fríður Ólafsdóttir 1995:6-8). Námskeiðið var haldið í húsakynnum Heimilisiðnaðarfélags Íslands í
Reykjavík. Litað var úr nokkrum nýjum og þurrkuðum íslenskum jurtum, auk nokkurra
erlendra og var leitast við að fá sem flesta litatóna úr sama legi. Að námskeiði loknu
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voru komnir milli 70 og 80 litir og litbrigði og fékk hver nemandi litla hönk sem fest var
á spjald með litunarupplýsingum. Ég hefði svo gjarnan viljað vera á þessu námskeiði.
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Fræðikenningar með tilliti til kennsluhátta

Í gegnum tíðina hafa menn leitast við að finna út og skilja hvernig börn læra, taka á móti
upplýsingum og finna út aðferðir sem henta best til kennslu. Það er ljóst að engir tveir
einstaklingar vinna úr upplýsingum á sama hátt og mismunandi kennsluaðferðir henta
því hverjum og einum. Mikið er lagt upp úr námi við hæfi hvers og eins og því þurfa
kennarar að vera vel að sér í fjölbreyttum kennsluaðferðum. Í einum og sama hópnum
geta verið einstaklingar á mjög svo breiðu getustigi og þroska. Hér á eftir verða nefndar
nokkrar kenningar sem hafa sett mark sitt á kennsluhætti síðari áratuga og hafa hvatt til
fjölbreyttra kennsluhátta og henta í verklegri kennslu s.s. textílmennt.

12.1 Hugsmíðikenningin
Hugsmíði er orð sem notað hefur verið yfir þær kenningar sem fela í sér að nám getur
ekki verið aðskilið reynslu eða framkvæmd (Hafdís Guðjónsdóttir o.fl. 2005:15-16).
Hún byggir á þeim hugmyndum að skilningur og þekking verði til í samspili fyrri
skilnings og nýrrar reynslu og nemandinn verði að vera þátttakandi í ferlinu. Hugsmíðikenningin á m.a. rætur að rekja til John Dewey og Jean Piaget.

12.2 Vitsmunaþroski
Jean Piaget (1896-1981) var svissneskur náttúrufræðingur og hafa kenningar hans um
vitsmunaþroska haft mikla þýðingu fyrir skipulag skóla og menntakerfa á Vesturlöndum
(Aldís Guðmundsdóttir 1992:86). Hann skipti vitsmunaþroska niður í fjögur stig sem
hvert um sig hefur sín einkenni og koma alltaf í sömu röð hvar sem er í heiminum og
ekki er hægt að hlaupa yfir (Sami 1992:178-83). Þessi þroskastig eru skynhreyfistig (0-2
ára), foraðgerðastig (2-7 ára), hlutbundnar aðgerðir (7-12 ára) og formlegar aðgerðir
(12-16) ára. Hann taldi að börnum væri eðlislægt að rannsaka hlutina og taldi mikilvægt
að þau fengju svigrúm til að athafna sig sjálf, uppgötva og læra af eigin mistökum. Þau
taka þannig virkan þátt í þroska sínum.
Piaget lagði áherslu á að sníða þyrfti námsefnið að þroska barna, ef námsefnið væri
of þungt ætti ekkert nám sér stað (Sami 1992:203-4). Nám barna 7-12 ára þurfi að vera
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að mestu hlutbundið og áþreifanlegt. Því bæri að leggja mesta áherslu á uppgötvunarnám, verklega kennslu og tilraunir þó bóknám sé nauðsynlegt með. Eins beri að hafa í
huga að margir nemendur séu fullfærir um að kenna bekkjarfélögum sínum sem e.t.v.
eru styttra á veg komnir. Hann taldi að kennarar og nemendur yrðu að vinna saman og
gagnkvæm virðing og tillitssemi ætti að ríkja á milli þeirra (Hafdís Guðjónsdóttir o.fl.
2005:16). Einnig taldi hann að vitsmunaþroskinn efldist með því að handfjatla hluti og
gera tilraunir.

12.3 9ám í verki (Learning by doing)
John Dewey (1859-1952) var bandarískur heimspekingur en hafði mikinn áhuga á
kennslufræði og mótaði róttækar breytingar á skólastarfi og kennsluháttum (Dewey,
John 2000:14-17). Hann stofnaði tilraunaskóla ásamt konu sinni árið 1896 í þeim tilgangi að prófa hugmyndir sínar um nám og kennslu sem voru mjög frábrugðnar hefðbundnum hugmyndum. Börnin áttu að vinna sem mest saman að lausn verkefna undir
leiðsögn kennarans. Hann lagði mikla áherslu á verklegar greinar, s.s. matreiðslu,
handavinnu og smíðar og áttu þær að leggja grunninn að menntun barnsins. Nám í verki
(learning by doing) urðu einkunnarorð kennsluhátta hans. Námið átti að vera vel skipulagt, markvisst og nemendur áttu að gera sér grein fyrir tilgangi vinnunnar. Mikið var
lagt upp úr því að kveikja áhuga nemenda á námsefninu. Þeir áttu að vera virkir þátttakendur, gera eigin athuganir og vinna verkefni þar sem raunverulegur tilgangur býr að
baki og sýnilegur árangur er framundan.
Dewey lagði áherslu á nýbreytni og fjölbreytni í kennslu til að halda athygli nemenda og örva forvitni þeirra, en hann taldi forvitni forsendu alls lærdóms (Sami 2000:
93-4). Einnig lagði hann mikla áherslu á að tengja fyrri reynslu og þekkingu nemenda
við þau viðfangsefni sem fengist er við hverju sinni til að námið nýttist sem best (Sami
2000:54). Dewey var mjög róttækur á sínum tíma og talaði um lýðræðislega kennsluhætti þar sem hvert barn fengi að njóta sín og þroskast á sinn hátt (Sami 2000:22). Hann
skrifaði fjöldann allan af ritum um skóla- og menntamál og er virtur fræðimaður og
hugsuður á sviði menntamála og hefur haft gríðarleg áhrif á kennaramenntun víða um
heim (Sami 2000:13).
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12.4 Félagsmenningarkenningin
Lev Vygotsky (1896-1934) var rússneskur sálfræðingur sem kannaði þroskaferil barna.
Hann hélt því fram að þroski einstaklinga væri mismunandi eftir menningarsvæðum
(Shaffer, David R. og Kipp, Katherine 2007:274). Að félagslegt og menningarlegt
samhengi hefði áhrif á það hvernig við þroskumst og hvað við lærum. Við fæðumst öll
með hliðstæðar vits-munalegar forsendur en hugsunin og endanlegur þroski mótast af
þeim menningarheimi sem við fæðumst inn í.
Vygotsky setti fram kenningu um þroskasvæði „Zone of Proximal Development“
(Sami 2007:278). Það vísar til þeirra verkefna sem barn getur ekki unnið eitt síns liðs,
en ræður við með hjálp foreldris/kennara eða þess sem meira kann. Þroskasvæðið er
fyrir ofan skilning barnsins en það getur glímt við flóknari hluti ef það fær smá aðstoð
til þess. Hugmyndir Vygotskys falla vel að skólastarfi þar sem kennarinn leiðbeinir
nemendum þannig að þeir takast sífellt á við flóknari viðfangsefni og geta þeirra og
þroski eykst fyrir vikið. Vygotsky lagði mikið upp úr samvinnu. Hann sagði hlutverk
kennarans mjög mikilvægt. Kennarinn á að leiða barnið áfram í uppgötvunarnámi sínu
og þarf að taka mið af þroskasvæði barnsins.

12.5 Fjölgreindakenningin
Howard Gardner (1943-) álítur að greind snúist annars vegar um hæfileika til að leysa
þrautir eða vandamál og hins vegar að hanna afurðir í góðu samspili og samhengi við
umhverfið (Armstrong, Thomas 2001:14-15). Hann telur að flokka megi hæfileika
mannsins og greind í átta þætti; málgreind, rök- og stærðfræðigreind, rýmisgreind,
líkams- og hreyfigreind, tónlistargreind, samskiptagreind, sjálfsþekkingargreind og
umhverfisgreind. Gardner telur að sérhver einstaklingur búi yfir öllum greindunum, sem
starfi saman á sérstæðan hátt (Sami 2001:20-21). Hann telur einnig að nær allir geti
þroskað gáfur sínar á öllum sviðum með góðum árangri fái þeir örvun, eflingu og leiðsögn við hæfi.
Fjölgreindakenningin hefur haft áhrif á skólastarf víða um heim og sumir skólar
kenna undir merkjum fjölgreindar. Þar sem ljóst er að nemendur læra og meðtaka á mismunandi hátt ber kennurum að miðla námsefninu á margvíslegan hátt til að ná til sem
flestra nemenda. Kennari í „FG-kennslustofu“ skiptir stöðugt um aðferðir í kennslustund (Sami 2001:51). Hann notar málaðferðir, rýmisaðferðir, tónlistaraðferðir og tengir
greindirnar á skapandi hátt. Lætur nemendur standa upp og hreyfa sig, tjá sig, vinna
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saman, hlusta, rökræða o.fl. og tengir námið lifandi hlutum og náttúrunni. Mikilvægt er
að nemendur geti unnið á sínum hraða og tengt viðfangsefnið við persónulega reynslu
og tilfinningar. Samþætting námsgreina hentar vel „FG“ kenningunni. Þemanám fléttar
saman viðfangsefni og færni og gefur nemendum tækifæri til að nota greindir sínar á
hagnýtan hátt.

12.6 Hugmyndafræði Elliots W. Eisners
Elliot W. Eisner (1933-) er prófessor í kennslufræði og listum við Stanfordháskóla í
Bandaríkjunum (Skólaþróun og listir 1998). Hann hefur skrifað fjöldann allan af bókum
og greinum um námsmat, námskrárgerð og skólaþróun og er talinn einn af merkustu
kennslu- og uppeldisfræðingum í heiminum. Hann er helsti hugmyndafræðingur DBAEstefnunnar í myndmenntakennslu sem stundum hefur verið nefnd fagmiðuð myndmenntakennsla. Fagmiðuð myndmenntakennsla hefur fjórar hliðar; að skapa, að sjá og
skilja, að setja í sögulegt samhengi og meta á fagurfræðilegan hátt (Guðrún Geirsdóttir
o.fl. 1998:6-7). Hún byggist á því að skoða hlutina frá mörgum sjónarhornum og snýst
því um að víkka sjóndeildarhring nemenda. Hægt er að skipuleggja nánast alla kennslu
út frá þessum viðhorfum, ekki eingöngu listgreinakennslu.
Eisner leggur áherslu á að meta þurfi alla þætti skólastarfs og telur að þröngt mat á
skólastarfi geti leitt til alvarlegrar þröngsýni (Guðrún Geirsdóttir o.fl. 1998:9). Skrifleg
próf meta eingöngu einn þátt menntunar og gefa því ranga mynd af þekkingu nemenda.
Námsmat sem byggir á margvíslegum aðferðum gefur sannari mynd af skólastarfi, en er
bæði flókið í framkvæmd og dýrt.

13

Tenging fræðikenninga við kennslu

Í tilraunavinnu með jurtalitun með nemendum komst höfundur að raun um að kenningar
ofangreindra fræðimanna falla vel að verklegri kennslu. Þeir tala um mikilvægi uppgötvunarnáms, samvinnu og sköpunar, einnig að tengja námið við persónulega reynslu
og tilfinningar nemenda. Einnig er mikilvægt að tengja námið lifandi hlutum og náttúrunni og vinna verkefni þar sem raunverulegur tilgangur býr að baki og sýnilegur árangur er framundan. Þetta styrkir allt saman nám og skiptir veigamiklu máli þegar nýir
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hlutir eru kannaðir. Tilraunir nemenda með jurtalitun falla því einkar vel að kenningum
ofangreindra fræðimanna og brjóta upp hefðbundna kennslu.

14

Jurtalitun: Aðalnámskrá grunnskóla

Í listgreinahluta aðalnámskrár grunnskóla frá 2007 er skýrt kveðið á um hver tilgangur
listnáms er og hvað nemendur eiga að hafa tileinkað sér að loknu lögbundnu skyldunámi. Listnám stuðlar að alhliða þroska einstaklingsins, eflir sköpunargáfu, ímyndunarafl og rökhyggju (aðalnámskrá grunnskóla, listgreinahluti 2007:6-7). Einnig eflir listnám sjálfsmynd og sjálfsskilning sem er forsenda farsældar í lífi og starfi. Það eykur
einnig tilfinningaþroska, félagsþroska og meðvitund um fagurfræði. Listir eru áhugamál
margra sem veita lífsgleði og næra sálina en jafnframt mikilvæg atvinnugrein. Listir eru
kveikja hugmynda og nýsköpunar og því er mikilvægt hverju þjóðfélagi að eiga skapandi einstaklinga sem þora að koma hugmyndum sínum á framfæri. Jafnframt eru listir
uppistaðan í menningararfi hverrar þjóðar og listgreinakennsla eykur menningarskilning
nemenda, þ.e. tilgang, merkingu og samhengi í listum.
Skv. þrepamarkmiði 5. bekkjar er gert ráð fyrir að nemendur geri tilraunir með að
lita ullargarn með náttúrulegum litum úr jurtaríkinu (aðalnámskrá grunnskóla, listgreinahluti 2007:60). Ég veit ekki betur en að textílmenntakennarar sinni þessu mjög
lítið. Þeir hafi einfaldlega ekki aðstöðu til þess. Auk þess er illmögulegt að sinna öllum
þáttum aðalnámskrár varðandi textílmennt og þessi hluti verður oftast útundan. Í 5. bekk
er einnig gert ráð fyrir að nemendur leiti upplýsinga um íslenska ull og sögu ullarvinnslu, geri sér grein fyrir mikilvægi ullar í íslenskum textílverkum fortíðar og heimsæki vinnustofu handverksmanna og hönnuða og/eða skoði gögn um slíkt. Skv. þrepamarkmiðum 4. bekkjar er einnig gert ráð fyrir að nemendur geri sér grein fyrir mikilvægi nýtingar ullarinnar fyrr á öldum t.d. með hliðsjón af veðráttu Íslands (Sami
2007:6). Mér finnst tilvalið að tengja þessa þætti saman og ef textílmenntakennari hefur
tök á að láta nemendur jurtalita er frábært að nota bandið í útsaum, vefnað eða prjón.
Nemendur gætu fundið gömul munstur og útfært þau á sinn hátt í lítið stykki t.d. nálapúða, en til að fá fjölbreytta liti þyrfti að lita úr fleiri en einni jurtategund.
Skv. þrepamarkmiðum 5. og 10. bekkjar er gert ráð fyrir að nemendur beiti grunnreglum í litafræði. Hægt er að sýna nemendum myndir af jurtalituðu bandi eða myndir
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af gömlum munum sem varðveittir eru á Þjóðminjasafni Íslands og kenna þeim
grundvallaratriði í litafræði. Sýna þeim litahringinn og útskýra heita og kalda liti.

15

Samþætting námsgreina

Með samþættingu námsgreina er leitast við að tengja saman tvær eða fleiri námsgreinar
og dýpka þannig skilning nemenda á viðfangsefninu. Þessi kennsluaðferð er oft nefnd
þemanám og krefst fjölbreyttra kennsluaðferða (Lilja M. Jónsdóttir 1996:10). Nemendur
nálgast viðfangsefnið frá mörgum sjónarhornum og kafa dýpra í efnið. Mörg þeirra
markmiða sem koma fram í aðalnámskrá er erfitt að uppfylla nema nemendur rannsaki
og upplifi hlutina sjálfir og geti þannig tengt þá við fyrri þekkingu.
Þetta jurtalitunarverkefni gæti verið hluti af þemanámi um Ísland eða landnámið og
tengst þannig mörgum námsgreinum. S.s. samfélagsfræði, náttúrufræði, kristinfræði,
íslensku, stærðfræði, myndmennt og smíðum. Í samfélagsfræðinni er lært um landnámið. Í náttúrufræðinni er farið út og kannað hvaða jurtir og dýr finnast á skólalóðinni. Í
kristinfræðinni má læra um kristnitökuna á Alþingi, goðafræði eða önnur trúarbrögð
heimsins. Í íslensku má skrifa frásögn, ljóð eða semja lítinn leikþátt. Í stærðfræðinni má
notast við þær upplýsingar sem fengust úr könnunarleiðangrinum um skólalóðina og
nota á ýmsan hátt. Í textílmennt er hægt að rannsaka hvernig forfeður okkar báru sig að
við að lita band eða fatnað hér áður fyrr úr jurtunum sem þeir söfnuðu í nágrenni skólans. Í myndmennt er hægt að þurrka hluta af jurtunum sem nemendur söfnuðu og útbúa
listaverk. Í smíðum má smíða vopn eða áhöld sem tíðkuðust á landnámsöld.

Segðu mér, ég gleymi.
Sýndu mér, ég man.
Leyfðu mér að fást við, ég skil.
Kínverskt spakmæli
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Tenging jurtalitunar við kennslu

Ég gerði mína fyrstu tilraun til að jurtalita haustið 2005. Þá ákváðum við Helga Þorsteinsdóttir myndmenntakennari við Öxarfjarðarskóla, Lundi, að hafa jurtaþema í skólanum, en ég hef kennt textílmennt sem leiðbeinandi við þann skóla síðan haustið 2003.
Á sundnámskeiðum, vor og haust, var hefðbundið skólastarf stokkað upp og áhersla á
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list- og verkgreinar. Við tíndum ásamt nemendum okkar jurtir sem uxu á skólalóðinni
og gerðum tilraunir til að jurtalita úr birkilaufi, beitilyngi með blómum og gulvíðilaufi
sem farið var að sölna. Við notuðum aðferð Matthildar og suðum bandið mislengi til að
fá mism. litbrigði, allt frá 5 mín. og upp í 90 mín. (sjá fylgiskjöl 1-5 bls. 45-49). Auk
þess gerðum við græðandi jurtasmyrsl, en Helga hafði yfirumsjón með þeim hluta.
Einnig tíndum við jurtir til að þurrka og nota í myndmennt síðar. Ég varð fyrir svolitlum
vonbrigðum með jurtalitunina því við fengum eingöngu gula liti með mismunandi blæbrigðum. En ég var að vonast til að fá græna liti úr beitilynginu, en þeir urðu hins vegar
karrígulir (sjá fylgiskjal 5 bls. 49). Skýringin er líklega sú að við notuðum einungis
álún, en ekki blástein, en það virðist þurfa ýmis hjálparefni til að breyta litunum og fá þá
liti sem sóst er eftir.
Haustið 2007 prófaði ég síðan að lita band úr bláberjum, sem ég átti í frysti, með
nemendum mínum í Öxarfjarðarskóla, Kópaskeri. Ég var mun ánægðari með þann
árangur þó óvæntur væri, en litirnir urðu fallega grænir (sjá fylgiskjal 6 bls. 50).
Í tengslum við þetta lokaverkefni mitt ákvað ég að prófa að lita úr fleiri jurtum og
nota bæði keytu og kemísk hjálparefni s.s. blástein (koparvítríól) og járnvítríól til að
breyta litunum (sjá fylgiskjöl 7-16 bls. 51-60). Ég litaði úr haugarfa, puntfaxi, laukhýði,
þurrkuðu gulvíðilaufi, blöðum af drekatré (stofublómi sem var orðið ljótt), rauðrófum,
rauðkáli, hýði af rauðlauk og krækiberjasaft. Einnig gerði ég nokkrar tilraunir þar sem
ég sauð ullarband með litunarjurtinni, síðan síaði ég litunarlöginn frá og litaði í leginum.
Það varð töluverður litamunur á bandinu eftir því hvor aðferðin var notuð, sem kom
verulega á óvart. Ég prófaði að lita úr eftirlit og varð bandið þá töluvert ljósara og með
öðrum blæ (sjá fylgiskjal 15 bls. 59). Einnig prófaði ég að lita undir með einum lit og
yfir með öðrum til að sjá muninn. Ég litaði undir með birkilaufi (gulur litur) og yfir með
puntfaxi (grænn litur), einnig litaði ég hvítt band úr puntfaxi til að sjá muninn. Það varð
allt annar blær á bandinu eins og búast mátti við (sjá fylgiskjöl 8-9 bls. 52-53). Einnig
komst ég að raun um að þurrkað gulvíðilauf gefur töluvert dekkri lit en nýtt (sjá fylgiskjöl 4 og 11 bls. 48 og 55).
Á vef Námsgagnastofnunar er að finna vefrit um umhverfisvæna jurtalitun, þar sem
salt og edik er notað sem litfestir í stað álúns (Birna Guðmundsdóttir og Kristín
Erlingsdóttir 2006). Þar er einnig lauslega minnst á sögu jurtalitunar á Íslandi. Ég hef
alltaf notað álún sem litfesti, enda var þetta vefrit Námsgagnastofnunar ekki komið út
þegar ég byrjaði að fikta við jurtalitun.
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Mér finnst mikilvægt að nemendur tíni sjálfir jurtirnar sem þeir lita úr. Þannig fá
þeir betri tilfinningu fyrir jurtalitunarferlinu. Í nágrenni Öxarfjarðarskóla er töluvert um
jurtir sem hægt er að lita úr, þannig að ekki þarf að fara langt til að leita fanga. Þar er
m.a. að finna birki, gulvíði, beitilyng, bláberjalyng, krækiberjalyng, sortulyng og puntfax. Ekki þarf að fara langt til að finna njóla, haugarfa, ranfang og kerfil. Ég geri ráð
fyrir að nemendur í þéttbýli þurfi að fara lengra til að safna litunarjurtum.
Kristlaug Pálsdóttir (2009) hefur kennt 9 ára gömlum börnum í skólabúðunum í
Kiðagili í Bárðardal að jurtalita um nokkurra ára skeið. Hún hespar upp 100 g sem hún
skilur að með skreppuböndum og skiptir þannig hespunni í 10-12 hluta, sem kallast
skreppur. Síðan fara börnin heim með 2 skreppur hvert í sitt hvorum litnum. Jenný
Karlsdóttir (2009) hefur einnig látið sína umsjónarnemendur jurtalita. Hún lét börnin
tína jurtirnar sjálf, en einnig lituðu þau úr kaktuslús. Þau nýttu síðan bandið hjá textílkennara sínum; saumuðu út, ófu eða skreyttu með því. Jenný notaði aðferð Matthildar
við litunina, þ.e. setti allt bandið út í litunarpottinn og tók fyrstu hespuna uppúr eftir 15
mín., næstu eftir 30 mín. og þá síðustu eftir 45 mín. Hún segir að börnin hafi ekki þolinmæði til að bíða lengi eftir árangrinum. Hún notar hins vegar aðferð Ingibjargar þegar
hún litar fyrir sjálfa sig.
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9ámsmat í textílmennt

Námsmat tekur til allra aðferða sem notaðar eru til að afla upplýsinga um námsárangur og
námsframvindu nemenda. Megintilgangurinn er að afla upplýsinga sem hjálpa nemendum
við námið, örva þá og hvetja (aðalnámskrá grunnskóla, listgreinahluti 2007:8). Því er
einnig ætlað að upplýsa um árangur skólastarfs og hvernig tókst að ná þeim námsmarkmiðum sem sett voru, en nemendur þurfa að vita fyrirfram hver þau eru og hvernig á að
meta þau. Mikilvægt er að meta alla þætti námsins, s.s. framfarir, sjálfstæði, frumkvæði,
ástundun, vinnubrögð og samstarfshæfni og nota fjölbreyttar matsaðferðir. Einnig er
mikilvægt að hafa í huga hvaða notagildi nemandinn og kennarinn hafa af námsmatinu.
Töluvert er lagt upp úr sjálfsmati og jafningjamati í aðalnámskrá grunnskóla, þ.e. að
nemendur geti metið eigin frammistöðu og textílverk, svo og annarra, á fagurfræðilegum
forsendum og taki þar með þátt í ábyrgðinni sem fylgir námsmatinu.
Heildrænt námsmat (Authentic Assessment) er námsmatsaðferð sem hefur verið að
ryðja sér til rúms á undanförnum árum (Ingvar Sigurgeirsson 1998). Matið á að byggjast
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sem mest á eðlilegu og góðu skólastarfi, þar sem nemendur fást við raunveruleg og áþreifanleg viðfangsefni. Ingvar telur að aðferðir af þessu tagi hafi lengi verið notaðar í kennslu
list- og verkgreina.
Diane Hart (1994) skilgreinir heildrænt námsmat þannig í bók sinni Authentic
Assessment: A Handbook for Educators:
Námsmat er heildrænt þegar það felur í sér að nemendur kljást við verkefni sem hafa
raunverulega þýðingu og merkingu og eiga erindi. Slíkt námsmat ber keim af raunverulegum
viðfangsefnum, en líkist ekki hefðbundnum prófum. Viðfangsefnin reyna á hugsun og að
beitt sé víðtækri þekkingu. Lögð er rík áhersla á að gefa nemendum sem best til kynna hvað
lagt er til grundvallar matinu þannig að þeim sé sem best ljóst að hverju er keppt. Í þessu felst
að í heildrænu námsmati er áhersla lögð á að matið gefi til kynna að hverju sé mikilsvert að
keppa í stað þess að meginatriðið sé að mæla alla á sömu stikunni (þýðing: Ingvar Sigurgeirsson 1998).

Í verklegri kennslu þurfa kennarar stöðugt að láta í ljós mat sitt á úrlausnum nemenda (Ingvar Sigurgeirsson 1999:89). Það þarf að vera jafnvægi á milli hróss, hvatningar
og uppörvunar, sem og uppbyggilegrar gagnrýni. Kjarninn að hinni verklegu kennslu
felst í þessum umræðum kennara og nemenda að mati Ingvars. Hafa ber í huga að fyrst
ber að hrósa fyrir það sem gott er og síðan má benda á það sem betur má fara og nauðsynlegt er að ljúka samtalinu á uppbyggilegum nótum.
Skv. fjölgreindakenningu Gardners fæst besta myndin af hæfni nemenda með því
að fylgjast með þeim leysa þrautir eða hanna hluti við raunsannar aðstæður, einnig að
meta afrakstur þeirra og lausnaleitarferli (Armstrong 2001:100-101). Hugmyndir
Gardners um námsmat samræmast heildrænum námsmatsaðferðum, sem henta mjög vel
í verklegum greinum eins og textílmennt. Meta vinnuferlið, vinnusemi nemenda, vandvirkni og sjálfstæð vinnubrögð og einnig lokaafurðina eða verk nemenda, í þessu tilfelli
jurtalitaða bandið. Í verkefni með jurtalitun er upplagt að leggja sjálfsmatsblað fyrir
nemendur í lokin þar sem þeir leggja dóm á verkefnið og sitt vinnuframlag. Einnig er
hentugt að ræða opinskátt um námsmatið og fá nemendur til að segja frá því sem gekk
vel og hvað mátti betur fara.
Hugmynd að sjálfsmati nemenda á verkefni í textílmennt fylgir hér á næstu síðu.
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Sjálfsmat nemenda á verkefni í textílmennt
Nafn: ________________________________________

Bekkur: _______________

Verkefni: _____________________________________

Dagsetning: ____________

Efni og áhöld: __________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Verklýsing: ____________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Stundum/
Frekar

Sjaldan/
Sæmilega

Ég er ánægð/ánægður með verkefnið _____

_____

_____

____

Ég hef verið dugleg/duglegur

_____

_____

_____

____

Ég vandaði mig eins og ég gat

_____

_____

_____

____

Ég fór eftir fyrirmælum

_____

_____

_____

____

Ég gekk frá eftir mig

_____

_____

_____

____

Ég lærði eitthvað nýtt

Hvað? __________________________________

Merktu við það sem á við þig:

Alltaf/
Mjög

Aldrei/
Ekki

Ég hefði viljað gera eitthvað annað Hvað? __________________________________

Umsögn kennara: _______________________________________________________
______________________________________________________________________
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18

Lokaorð

Jurtalitun er listgrein jafnt sem iðn. Hráefnið og aðferðirnar eru mismunandi og hægt að
líkja ferlinu við matreiðslu þar sem hver matreiðir eftir sínu höfði og bragðbætir með
því kryddi sem til er og hentar hverju sinni. Jurtalitun er ævaforn og talið er að silki hafi
verið litað löngu fyrir Krists burð. Reikna má með að landnámsmenn hafi flutt þekkinguna með sér til Íslands og litað ullina með þeim jurtum sem uxu í nágrenninu. Var litað
úr berki, rótum, skófum, mosa, blómum og blöðum.
Litunarplöntum er ýmist safnað áður en þær blómstra, oftast seint í júní eða í byrjun júlí, eða í fullum blóma, og má lita úr þeim bæði nýjum og þurrkuðum. Ef þær eru
þurrkaðar verður að dreifa vel úr þeim í forsælu og sjá til þess að þær þorni fljótt og
örugglega, því þá helst litunarefnið betur í þeim. Í litunina þarf minna magn af þurrkuðum jurtum en nýjum. Jurtirnar eru mjög mismunandi að gæðum og fer það eftir stað,
stund og árferði hvernig þær reynast til litunar.
Áður en byrjað er að lita þarf að hreinsa allt rusl úr jurtunum og skera þær smátt
niður. Oftast voru jurtirnar síaðar frá og eingöngu litað í litunarleginum. Margar aðferðir
eru til við suðuna og voru notaðar margar tegundir af pottum. Best er að álúnsjóða bandið áður en það er litað því þá tekur það betur í sig litinn.
Ýmis kemísk efni eru notuð til að festa litinn og mörg hver breyta einnig litnum á
bandinu. Má þar nefna álún, vínstein, járnvítríól og blástein (koparvítríól), en þessi efni
fengust í lyfjabúðum hér áður fyrr. Álún er hægt að fá í lyfjabúðum en erfitt er að nálgast hin efnin. Keyta var einnig notuð í sama tilgangi. Íslenskar jurtir gefa gula, brúna og
græna liti og er þessum kemísku efnum bætt út í litunarlöginn eftir kúnstarinnar reglum
allt eftir því hvort dekkja á litinn, lýsa hann eða fá annan litatón. Einnig má margsjóða
bandið í mismunandi litunarlögum til að fá þann litatón sem sóst er eftir. Þannig er hægt
að fá græna liti, fjólubláa og rauðgula. Þegar réttur litur er fenginn er bandið þvegið úr
köldu vatni, síðan úr volgu sápuvatni og síðast skolað mjög vel úr köldu vatni, undið vel
og þurrkað í forsælu. Ýmis erlend litunarefni voru flutt inn og ber fyrst að nefna indígó
sem gefur bláan lit, kaktuslús sem gefur rauðan og bleikan lit og krapprót sem gefur
einnig rauðan lit. Þessi efni voru vinsæl þó dýr væru.
Fyrr á öldum vann íslensk alþýða fatnað sinn að mestu úr íslenskri ull og gekk í
ullinni innst sem yst. Band var unnið og spunnið úr ullinni og efni ofið í klæði. Ullarband var litað í útvefnað, skrautsaum, útprjón o.fl. Kirkjuleg útsaumsverk bera einna
gleggst merki um þessa hefð okkar og vandað handbragð, og eru ýmsir gamlir munir
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varðveittir á Þjóðminjasafni Íslands. Með tilkomu gervilitanna um miðja 19. öld var
notkun jurta í textíliðnaði lokið, en margir í listiðnaði nota enn jurtalitina.
Höfundur gerði nokkrar tilraunir með jurtalitun og notaði bæði aðferð Ingibjargar
og Matthildar við það. Ég mæli með aðferð Matthildar í skólastarfi því aðferð Ingibjargar tekur of langan tíma. Matthildur setti allt bandið ofan í litunarpottinn á sama tíma en
sauð það mislengi og fékk þannig falleg litbrigði sama litar. Hennar vinnulag hentar
betur í skólastarfi, þar sem tíminn er af skornum skammti og börnin vilja sjá árangur
fljótt. Ég prófaði nokkrar aðferðir við suðuna. Notaði, álún, blástein (koparvítríól),
járnvítríól og keytu til að festa litinn og breyta honum, einnig sauð ég bandið mislengi í
sama tilgangi. Ég gerði tilraunir með að lita undir með einum lit og yfir með öðrum lit
til að fá annan litatón. Einnig prófaði ég að lita úr eftirlit, þ.e. nota sama litunarlög oftar
en einu sinni, en þá verður bandið í daufari lit en við fyrstu suðu. Í fylgiskjölum 1-16
bls. 45-60 geri ég nánar grein fyrir þessum jurtalitunartilraunum mínum.
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Fylgiskjal 1

Fylgiskjöl 1-16: Tilraunir höfundar með jurtalitun
Hér á eftir koma nokkrar aðgengilegar uppskriftir að jurtalitun sem ég hef farið eftir
bæði með nemendum mínum og notað sjálf í tengslum við verkefnið.

Undirbúningur fyrir jurtalitun
Ég notaði óbleikt, tvinnað loðband frá Ístex við jurtalitunina. Einnig er hægt að nota
einband. Gott er að hespa bandið upp í 10 g hespur og binda um þær á 2-3 stöðum til að
þær þvælist síður við litunina. Einnig er gott að hespa bandið upp að litun lokinni til að
slétta það.

Álúnsuða á bandi
Það sem lita á tekur betur á móti litnum ef það er soðið áður í 1 klst. í vatni með uppleystu álúni.Visst magn af álúni, 16 g (2 kúffullar tsk.) á móti 100 g af bandi, er leyst
upp í sjóðandi vatni, síðan hellt út í ca. 5 l af 30°C heitu vatni. Blaut bandhespan er látin
ofaní og hituð hægt upp í suðu. Soðin í 1 klst. og hreyft í svo álúnið jafnist um hespuna.
Hespan er látin kólna í álúnvatninu yfir nótt, þá er hún skoluð og tilbúin til litunar. Það
er eingöngu hægt að nota álúnvatnið einu sinni. Í álúni er efni sem sameinast bæði ull,
bómull og flestum litunarefnum. Er einskonar samtenging milli þess sem lita á og litarins.

Almennt um litunina
Jurtirnar eru soðnar í 1-3 klst. til að ná úr þeim litnum. Í flestum tilfellum eru jurtirnar
síaðar frá litunarleginum. Litunarlögurinn má ekki sjóða þegar bandið er sett ofan í
pottinn. Bandið þarf að vera rakt, en vel undið þegar það er sett út í litunarpottinn.
Suðan á að vera hæg og jöfn. Hræra vel í annað slagið svo bandið verði ekki flekkótt.
Í sumum tilfellum er gott að láta bandið kólna í leginum, þá verður liturinn dekkri. Að
litun lokinni er gott að þvo bandið í köldu vatni, síðan úr volgu sápuvatni. Síðan er það
margskolað úr köldu vatni, undið vel og hengt upp til þerris í forsælu.
Ef band er soðið skemur en 1 klst. í litnum er gott að sjóða það í hreinu vatni
tímann sem uppá vantar til að liturinn festist betur í bandinu.
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Fylgiskjal 2
Myndir 7-12: Jemendur við jurtalitun (Jóhanna Elín Jósefsdóttir 2005).

Jemendur að vigta birkilauf

Jemendur að hreinsa beitilyng

Hrært í litunarpottinum

Liturinn skoðaður

Bandið skolað og hreinsað eftir litun

Bandið hengt upp til þerris

46

Birkilauf

Fylgiskjal 3

Skær gulur litur
200 g band
20 g álún (3 tsk)
300 g birkilauf (nýtt)

Birkilaufið er soðið í 90 mín. í stórum potti fullum af vatni og síðan síað frá. Álúnið
leyst upp í sjóðandi heitum leginum. Lögurinn kældur aðeins með köldu vatni, þá er
álúnsoðið band (blautt en vel undið) sett í pottinn og soðið í litnum í 1 klst. Suðan á að
vera hæg og jöfn. Litunarlögurinn má ekki sjóða þegar bandið er sett ofan í. Hræra vel í
annað slagið svo bandið verði ekki flekkótt. Bandið látið kólna í leginum. Fyrst á að þvo
það í köldu vatni, síðan úr volgu sápuvatni. Síðan er það margskolað úr köldu vatni,
undið vel og þurrkað í forsælu.

6. og 7. bekkur litaði úr birkilaufi.
Við tókum fyrstu hespuna upp úr eftir 5 mín., næstu eftir 15 mín., þarnæstu eftir 30 mín.
og síðustu hespuna suðum við í 60 mín. og létum hana kólna í litunarleginum. Það varð
töluverður litamunur á bandinu, sem var í fallega skærgulum litum.

Mynd 13: Birkilauf (Jóhanna Elín Jósefsdóttir 2010).
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Gulvíðilauf

Fylgiskjal 4

Gulur litur
200 g band
20 g álún (3 tsk)
300 g gulvíðilauf sem byrjuð eru að sölna (nýtt)

Gulvíðilaufið er soðið í 90 mín. í stórum potti fullum af vatni og síðan síað frá. Álúnið
leyst upp í sjóðandi heitum leginum. Lögurinn kældur aðeins með köldu vatni, þá er
álúnsoðið band (blautt en vel undið) sett í pottinn og soðið í litnum í 1 klst. Suðan á að
vera hæg og jöfn, passa að hræra í annað slagið svo bandið verði ekki flekkótt. Það má
aldrei sjóða í litunarpottinum þegar bandið er sett ofan í. Fyrst á að þvo bandið í köldu
vatni, síðan úr volgu sápuvatni. Síðan er það margskolað úr köldu vatni, undið vel og
þurrkað í forsælu.
1.-3. bekkur litaði úr gulvíðilaufi sem var frekar lítið farið að sölna en 5. bekkur litaði úr
gulvíðilaufi sem var farið að sölna mun meira og laufið var ekki síað frá, þ.e. það var
soðið með bandinu í litunarpottinum. Við settum bandið ofaní og tókum fyrstu hespuna
upp úr eftir 5 mín., næstu eftir 30 mín. og síðustu hespuna suðum við í 45 mín. og létum
hana kólna í litunarleginum hjá 5. bekk en ekki hjá 1.-3. bekk. Það varð ekki mikill litamunur á bandinu, sem var í fallega gulum litum. Bandið sem 5. bekkur litaði varð þó
örlítið skærara og fallegra að mínu mati, hitt varð örlítið ljósara og í mildari litatón.

Mynd 14:
Gulvíðilauf
(Jóhanna
Elín Jósefsdóttir 2010).

1.-3. bekkur

5. bekkur
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Beitilyng

Fylgiskjal 5

Grænir og brúnir litir
200 g band
30 g álún
1 kg beitilyng með blómum (nýtt)

Beitilyngið er brytjað og soðið í 3 klst. Lögurinn síaður frá og 30 g álún leyst upp í
leginum. Lögurinn kældur aðeins með köldu vatni, þá er álúnsoðið band (blautt en vel
undið) sett í litunarlöginn og soðið í 1-2 klst. Suðan á að vera hæg og jöfn. Litunarlögurinn má ekki sjóða þegar bandið er sett ofan í. Bandið látið kólna í leginum. Fyrst á
að þvo það í köldu vatni, síðan úr volgu sápuvatni. Síðan margskolað úr köldu vatni,
undið vel og þurrkað í forsælu.

4. bekkur litaði úr beitilyngi.
Við tókum fyrstu hespuna upp úr eftir 5 mín., næstu eftir 30 mín., síðan eftir 60 mín. og síðustu
hespuna suðum við í 90 mín., slökktum undir pottinum og létum bandið kólna í litunarleginum.
Það varð töluverður litamunur á bandinu, sem var í fallega karrígulum tónum, en bandið sem
kólnaði í leginum varð áberandi dekkst.
Til að fá græna liti þarf fyrst að sjóða bandið í bláolíu, sem er búin til úr indígó og brennisteinssýru. Með kemískum efnum, s.s. járnvítríóli, koparvítríóli, krómsúru kalí, vínsteini eða
pottösku má einnig fá mismunandi liti á bandið. Ef litað er með þessum efnum má ekki láta
bandið kólna í litunarleginum. Það má heldur ekki liggja saman þegar það er tekið upp úr
leginum, heldur skola það strax, annars verður það flekkótt.

Mynd 15: Beitilyng með blómum (Jóhanna Elín Jósefsdóttir 2010).
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Fylgiskjal 6

Bláber
Hér var ekki notast við uppskrift, heldur var um hreina tilraunastarfsemi að ræða. Við
suðum slatta af bláberjum, sem ég átti í frysti, í 90 mín. í stórum potti fullum af vatni,
ásamt 3 tsk. af álúni. Við suðum fyrstu bandhespuna, sem var að sjálfsögðu álúnsoðin, í
60 mín. með bláberjunum. Bandið varð brún-lilla.

Síðan síuðum við berin frá, kældum litunarlöginn aðeins með köldu vatni, og settum
álúnsoðið band (blautt en vel undið) í litunarlöginn. Litunarlögurinn má ekki sjóða
þegar bandið er sett ofan í. Suðan á að vera hæg og jöfn. Við tókum fyrstu hespuna upp
úr eftir 15 mín., næstu eftir 45 mín. og síðasta hespan sauð í 60 mín., þá slökktum við
undir pottinum og létum bandið kólna í leginum, ca. 60 mín. í viðbót.
Það varð vel sjáanlegur litamunur á bandinu. Grágrænir tónar út í mosagrænt.

Að síðustu settum við berjahratið aftur ofan í pottinn og suðum bandið í berjahratinu í
ca. 20 mínútur. Þá fengum við þennan fallega skærgræna lit.

Því næst skoluðum við bandið úr köldu vatni og síðan úr volgu sápuvatni. Margskoluðum úr köldu vatni, undum það og lögðum til þerris á handklæði.

Mynd 16: Bláber (Jóhanna Elín Jósefsdóttir 2010).
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Fylgiskjal 7

Haugarfi
Hér var ekki notast við uppskrift, heldur var um hreina tilraunastarfsemi að ræða.
Fullur pottur af nýtíndum haugarfa soðinn í 60 mín. Lögurinn síaður frá og 70 g af
ullarbandi soðin í litunarleginum með aðferð Matthildar.

1. Fyrsta hespan (20 g) var tekin uppúr eftir 30 mín. Bandið varð fallega ljósgulgrænt.
2. Næsta hespa (20 g) var soðin í 60 mín. Bandið varð örlítið dekkra.
3. Soðinu skipt í tvennt og 4 g af blásteini bætt út í helminginn og bandið (20g)
soðið í 15 mín. í viðbót. Bandið dökknaði töluvert og varð grænna.
4. 4 g af járnvítríóli bætt út í hinn helminginn af soðinu og bandhespa (10 g) soðin
í 15 mín. Bandið varð mosagrænna við það.

Bandið var skolað úr köldu vatni og síðan úr volgu sápuvatni. Margskolað úr köldu
vatni, undið og lagt til þerris á handklæði.

Mynd 17: Haugarfi (Jóhanna Elín Jósefsdóttir 2010).
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Puntfax

Fylgiskjal 8

1 kg af nýtíndu puntfaxi soðið í stórum potti fullum af vatni í 30 mín. Það er best að lita
úr því strax til að litarefnið dofni ekki. Litunarlögurinn síaður frá og 100 g af ullarbandi
soðin í litunarleginum. Notast við aðferð og uppskrift frá Ingibjörgu.

1. Fyrstu tvær hespurnar soðnar í ½ l af litunarleginum + 1 ½ l af vatni í 1 klst.
2. Næstu tvær hespur soðnar í 1 l af litunarlegi + 1 l af vatni í 1 klst.
3. Næstu sex hespur soðnar í 2 l af litunarleginum í 1 klst.
4. Soðinu skipt í tvennt og 2 g af blásteini bætt út í helminginn og tvær hespur
soðnar í 15 mín. í viðbót. Bandið dökknaði töluvert og varð mosagrænna.
5. 2 g af járnvítríóli bætt út í hinn helminginn og tvær hespur soðnar í 15 mín.
Bandið varð fallega dökkgrænt.

Ég dýfði einni hespu úr hverri suðu strax í keytu í 5-10 mín. og urðu þær dekkri og
skærari en hinar sem ekki fóru í keytuna. Þannig að keytan fegrar litina. Bandið var
þvínæst skolað úr köldu vatni og síðan úr volgu sápuvatni. Margskolað úr köldu
vatni, undið og lagt til þerris á handklæði.

Mynd 18: Puntfax (Jóhanna Elín Jósefsdóttir 2010).
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Fylgiskjal 9

Puntfax með gulum undirlit (birkilauf)
1 kg af nýtíndu puntfaxi soðið í stórum potti fullum af vatni í 30 mín. Það er best að lita
úr því strax til að litarefnið dofni ekki. Litunarlögurinn síaður frá og 100 g af gulu ullarbandi (áður litað í birkilaufi) soðin í litunarleginum í 1 klst. Notast við aðferð og uppskrift frá Ingibjörgu.

1. Fyrsta hespan soðin í 1 l af litunarleginum + 1 l af vatni í 1 klst.
2. Næsta hespa soðin í 2 l af litunarleginum í 1 klst.
3. Soðinu skipt í tvennt og 2 g af blásteini bætt út í helminginn og ein hespa soðin í
15 mín. í viðbót. Bandið dökknaði töluvert og varð mosagrænna.
4. 2 g af járnvítríóli bætt út í hinn helminginn og tvær hespur soðnar í 15 mín.
Bandið varð fallega dökkmosagrænt.

Bandið var skolað úr köldu vatni og síðan úr volgu sápuvatni. Margskolað úr köldu
vatni, undið og lagt til þerris á handklæði.
Það er gaman að bera saman og sjá muninn á bandinu sem var litað úr puntfaxi annars
vegar og hins vegar puntfaxi með gulum undirlit (þ.e. var áður litað úr birkilaufum). Það
síðarnefnda varð með mosagrænum blæ en hitt varð gulgrænna og miklu skærara.

Mynd 19: Puntfax með gulum undirlit (Jóhanna Elín Jósefsdóttir 2010).
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Fylgiskjal 10

Laukhýði
220 g þurrkað laukhýði lagt í bleyti yfir nótt. Soðið í sama vatni í 1 klst. og síað frá.
300 g af ullarbandi litað og notuð uppskrift Ingibjargar.

1. 100 g bandhespa soðin í 1/2 l af litunarleginum og köldu vatni bætt útí þar til
flaut yfir bandið. Bandið soðið í 1 klst. og lagt í keytu í 15 mín. Það varð fallega
dökkgult með smá appelsínugulum blæ.
2. 100 g bandhespa soðin í 1 l af litunarleginum og köldu vatni bætti útí þar til flaut
yfir bandið. Bandið soðið í 45 mín. Þá var ½ l af litunarlegi bætt út í pottinn og
bandið soðið í 45 mín. í viðbót, til að dekkja litinn. Bandið lagt í keytu í 15 mín.
Það varð fallega appelsínugult.
3. 100 g bandhespa soðin í 5 l af litunarleginum og köldu vatni bætt út í þar til flaut
yfir bandið. Bandið soðið í 3 ½ klst. til að fá nógu dökkan lit. Þá var það lagt í
keytu í 15 mín. Það varð appelsínugulbrúnt.

Bandið var skolað úr köldu vatni og lagt til þerris. Það var ekki þvegið fyrr en
mánuði eftir litun til að festa litinn.

Mynd 20: Laukhýði (Jóhanna Elín Jósefsdóttir 2010).
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Fylgiskjal 11

Þurrkað gulvíðilauf
350 g af þurrkuðu gulvíðilaufi lögð í bleyti yfir nótt. Soðið í sama vatni í 1 klst. og
laufið síað frá. 300 g af ullarbandi lituð og notuð uppskrift Ingibjargar.

1. 100 g bandhespa soðin í 1/2 l af litunarleginum og köldu vatni bætt út í þar til
flaut yfir bandið. Bandið soðið í 1 klst. og lagt í keytu í 15 mín. Það varð fallega
dökk-karrígult.
2. 100 g bandhespa soðin í 1 ½ l af litunarleginum og köldu vatni bætt út í þar til
flaut yfir bandið. Bandið soðið í ½ klst. þá var ½ l af soði bætt út í pottinn til að
dekkja litinn og soðið í ½ klst í viðbót. Síðan var 2 g af blásteini bætt út í og
bandið soðið í 15 mín. í viðbót og lagt í keytu í 15 mín. Það varð fallega gulbrúnt.
3. 100 g bandhespa soðin í 3 ½ l af litunarleginum og köldu vatni bætt út í þar til
flaut yfir bandið. Bandið soðið í 2 klst. til að dekkja það nægilega mikið. Þá var
8 g af blásteini bætt út í og bandið soðið 15 mín. í viðbót. Síðan var það lagt í
keytu í 15 mín. Það varð fallega dökkbrúnt.

Bandið var skolað úr köldu vatni og lagt til þerris. Það var ekki þvegið fyrr en
mánuði eftir litun til að festa litinn.

Mynd 21: Þurrkuð gulvíðilauf (Jóhanna Elín Jósefsdóttir 2010).
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Fylgiskjal 12

Blöð af drekatré (stofublómi)
Ég hef heyrt að hægt sé að lita úr nánast hvaða jurt sem er. Ég átti stórt drekatré sem var
orðið ljótt og ætlaði að henda því, en datt í hug að prófa að lita úr því. Ég sauð blöðin af
blóminu (120 g) í 6 l af vatni í 1 ½ klst. Síðan síaði ég þau frá og litaði 60 g af ullarbandi og notaði aðferð Matthildar við það.

1. Allt bandið sett ofan í litunarpottinn. Tvær hespur teknar uppúr eftir 30 mín.
2. Næstu tvær teknar uppúr eftir 60 mín.
3. Síðustu tvær suðu í 90 mín. og kólnuðu í litunarleginum. Liturinn varð
brúndrappaður.

Ég sauð tvær hespur í lit og prófaði að dýfa annarri ofan í keytu í 10 mín. til að sjá hvort
liturinn breyttist eitthvað. Það sást enginn litamunur á hespunum.

Bandið var skolað úr köldu vatni og síðan úr volgu sápuvatni. Margskolað úr köldu
vatni, undið og lagt til þerris á handklæði.

Mynd 22: Blöð af Drekatré (Jóhanna Elín Jósefsdóttir 2010).
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Fylgiskjal 13

Rauðrófur
Tvær rauðrófur (528 g) soðnar í 4 l af vatni í 1 klst.
40 g af ullarbandi lituð.

1. Tvær bandhespur (20 g) soðnar með rauðrófunum til að freista þess að fá fallegri
lit á bandið. Ég varð mjög hissa þegar bandið varð dökkgult. Nokkurn veginn
sami litur og ég fékk þegar ég sauð band með birkilaufi í 30 mín. (sjá fylgiskjal
3 bls. 47).
2. Rauðrófurnar teknar upp úr leginum og tvær bandhespur (20 g) soðnar í 1 klst.
og látnar kólna í leginum í aðra klst. Bandið varð ekki eins skært og með brúnni
blæ, ekki ósvipað dekksta gulvíðitóninum (sjá fylgiskjal 4 bls. 48).

Bandið var skolað úr köldu vatni og síðan úr volgu sápuvatni. Margskolað úr köldu
vatni, undið og lagt til þerris á handklæði.

Mynd 23: Rauðrófur (Jóhanna Elín Jósefsdóttir 2010).
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Fylgiskjal 14

Rauðkál
Eitt rauðkálshöfuð (770 g) soðið í 3 l af vatni í 2 klst.
50 g af ullarbandi lituð og notast við aðferð Matthildar.

1. Ein bandhespa (10 g) soðin með rauðkálinu til að freista þess að fá fallegri lit á
bandið, en það var grálilla.
2. Rauðkálið síað frá soðinu og ein bandhespa soðin í 15 mín.
3. Önnur bandhespa soðin í 30 mín.
4. Enn önnur í 60 mín.
5. Síðasta hespan var soðin í 90 mín og kólnaði í litunarleginum.

Bandið varð í fallegum grálillatónum, misdökkum eftir lengd suðutímans.
Bandið var skolað úr köldu vatni og síðan úr volgu sápuvatni. Margskolað úr köldu
vatni, undið og lagt til þerris á handklæði.

Mynd 24: Rauðkál (Jóhanna Elín Jósefsdóttir 2010).
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Rauðlaukshýði

Fylgiskjal 15

100 g af rauðlaukshýði soðið í 4 l af vatni í 2 klst. Notast við aðferð Matthildar.
1. Ein bandhespa (10 g) soðin með laukhýðinu til að freista þess að fá fallegri lit á
bandið, en það varð fallega rauðbrúnt.
2. Laukhýðið síað frá soðinu og ein bandhespa soðin í 20 mín.
3. Önnur bandhespa soðin í 60 mín.
4. Þriðja í 120 mín og látin kólna í litunarleginum. Bandið varð í fallegum
gulbrúnum litatónum, misdökkum eftir lengd suðutímans.
5. Ég ákvað að prófa að sjóða í eftirlit, þ.e. í soðinu sem búið var að lita úr, til að
freista þess að fá aðra litatóna. Ég sauð eina bandhespu í eftirlit í 60 mín.
6. Önnur bandhespa soðin í seinni eftirlit í 60 mín. Bandið var með mosagrænum
blæ, og það seinna töluvert ljósara en það fyrra.
Bandið var skolað úr köldu vatni og síðan úr volgu sápuvatni. Margskolað úr köldu
vatni, undið og lagt til þerris á handklæði.

Mynd 25: Rauðlaukur (Jóhanna Elín Jósefsdóttir 2010).
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Fylgiskjal 16

Krækiberjasaft
1 l af þriggja ára gamalli krækiberjasaft, sem hafði verið geymd í frysti, var notuð til að
lita eina litla bandhespu (um 10 g). Bandið var soðið í saftinni í 45 mín. og látið kólna í
litunarleginum. Bandið varð dökklillablátt. Það var skolað úr köldu vatni og síðan úr
volgu sápuvatni. Margskolað úr köldu vatni, undið og lagt til þerris á handklæði.

Það væri gaman að lita úr ferskum krækiberjum og sjá hvort annar litur fæst úr þeim en
saftinni.

Mynd 26: Krækiberjasaft (Jóhanna Elín Jósefsdóttir 2010).
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