
 
 

DIY TIE DYE SHIRT MET LA PAJARITA TEXTIELSPRAY 

Verven met de Tie Dye Techniek kost meestal veel tijd omdat je de verf klaar moet maken 
en meerdere uren moet laten intrekken. 

Maar er is nu een hele snelle en makkelijke manier! Namelijk met de La Pajarita Fashion 
Textielspray! Geen gedoe met heet water en minder voorbereidingstijd ! 

Stap 1. 
Zoek een (wit) shirt om te verven (Je kan overigens bijna alles verven met de tie dye 
techniek, van T-shirts tot broeken en rokken tot baseball petten!) 
Als het een nieuw shirt is, was deze dan eerst en zónder wasverzachter! 
Leg het shirt op bijvoorbeeld een plastic ondergrond of een krant. 
  
Stap 2.  
Kies een kleurencombinatie textielspray voor je project.  
Flesjes goed schudden. 
tip : 
Spuit eerst even op een proef lapje en maak eventueel het pompje schoon (verf kan in het 
spuitmondje opdrogen, door warm water en eventueel een spelt kan je deze weer openen) 
Spuit je het pompje tot halverwege, dan krijg je een spetter effect. Spuit je het pompje in 
zijn geheel, dan krijg je een mist effect.  
tip: 
De mooie heldere kleuren komen het best tot hun recht op een lichte ondergrond. Wilt u 
een donkere ondergrond gebruiken, breng dan eerst een basis aan met White Coco TS-01 
tip: 
De Metallics kunnen zowel op lichte als donkere ondergronden worden gebruikt en laten 
een mooie, subtiele glinstering zien.  
  
Stap 3.  
Je kunt het shirt met een plantenspuit lichtjes nat maken met water, zodat de verf 
doorloopt. Dit hoeft echter niet met de textielspray, maar kan een leuk effect hebben.  
  
Stap 4. 
Knoop elastiekjes of stukjes touw om het shirt.  
Je kunt verschillende patronen maken, afhankelijk van hoe je de elastiekjes  of touw om je 
shirt knoopt. Hier volgen een paar populaire motieven en patronen.  
  
 
 
 
 



Strepen zijn het gemakkelijkst en eenvoudigste patroon.  
Vouw het shirt gewoon op als een waaier of accordeon zodat je een soort dik touw krijgt 
Je kan de stof in de breedte, de lengte of zelfs diagonaal vouwen.  
Wikkel een elastiekje om het ene uiteinde van het "touw"en wikkel dan nog een elastiek 
om de stof op een afstand van 5 a 8 cm eronder. Blijf dit doen tot dat je bij het einde van 
het "touw"komt.  
  
 
Zonpatroon is een cirkelvormig patroon, waarbij de stralen of ringen allemaal een andere 
kleur hebben. Knijp de stof in het midden van het shirt samen en trek hem naar je toe.   
Knoop een elastiekje om het uiteinde. Ga iets verder naar onderen en knoop een ander 
stuk stof vast met en elastiekje. 
Blijf dit doen tot dat je een dik "touw"hebt van stof en elastiekjes.  
 
Spiraal is een ander populair patroon. Leg het shirt neer op een plat oppervlak. Knijp het 
midden van het shirt samen en draai de stof. Blijf draaien tot dat je een spiraal hebt.  
Wikkel een groot elastiek om het "broodje" dat je gemaakt hebt.  
Wikkel dan nog een elastiek om de stof, maar doe dit in de tegengestelde richting zodat 
 je een kruis hebt. Je kan meer elastiekjes om het "broodje" wikkelen, zodat je iets krijgt 
wat lijkt op  pizzapunten of stukken taart.  
  
Stap 5. 
Als het het patroon gewikkeld hebt, dan breng je de verschillende kleuren verf aan op de  
ruimtes tussen de elastiekjes.  
  
Stap 6. 
Laat het shirt even drogen tot het "hand" droog is. Verwarm ondertussen de oven voor op  
150 gr. C. Haal de elastiekjes om het shirt weg en doe het shirt 8 minuten in de oven of 
strijk je shirts binnenste buiten om de textielspray te fixeren.  
  
Stap 7. 
Het shirt kan na 72 uur op 30 a 40 gr. gewassen worden. Keer het shirt wel binnenste 
buiten.  
  
Ben je klaar met de textielspray, maak het pompje schoon met warm water en laat er nog 
even warm water doorheen sproeien (spuitje losmaken van het flesje) anders raakt het 
pompje verstopt met de verf.  
 
Veel plezier! 


