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Ievads

• Metodiskais darbs veidots kā

intensīva 6-8 stundu darbnīca

pedagogiem

• Darba uzdevums - aktualīzēt karstā 

vaska batikas tehniku mākslas 

izglītības programmās

• Izmantojams pedagogiem darbā ar

audzēkņiem no 5 gadiem

G. Barkāns «Vienradzis un lauva» batika



Ieskats vaska batikas vēsturē

⚫ Tradicionāli karstā vaska batikas
tehnika kalpojusi apģērbu un audumu
dekorēšanai.

⚫ Vispilnīgāk to izkopa Indonēzijā,
Javas salā. Tur meistari smalku rakstu
veidošanā izmantoja vara kausiņu
(tjantingu), kas ir pildīts ar izkausētu
vasku.

⚫ 20. gs. batikas auduma imitācijas uz
auduma sāka veidot rūpnieciski.

⚫ Karstā vaska batikas tehniku gan
vēsturiski, gan šodien izmanto arī
stājmākslā.
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Batikošanai nepieciešamie materiāli 

⚫ Balts kokvilnas audums

⚫ Darba rāmis

⚫ Kokvilnas tekstilkrāsas

⚫ Parafīns un/vai vasks, kas ir krāsas rezerve

⚫ Elektriskā vai gāzes plīts

⚫ Gludeklis, avīzes vaska izņemšanai



Darba gaita

⚫ Uzzīmē motīvu, ko var izmantot 
visiem 6 paraugiem

⚫ Katrai skicei paredz tumšākās un 
gaišākās vietas, ievērojot uzdevuma 
pakāpenību

⚫ Pārnes zīmējumus uz auduma



Darba gaita

⚫ Ieklāj pirmo - gaišo krāsu kārtu

⚫ Ieteicams izmantot krāsu 
pārejas

⚫ Darbu nožāvē 



Darba gaita

⚫ Pirms klāj nākamo parafīna kārtu, darbam jābūt pilnīgi sausam

⚫ Parafīna otro kārtu klāj, tikai tur, kur vēlas saglabāt esošo krāsu

⚫ Ieklāj otro krāsu kārtu. Darbu nožāvē



Darba gaita

• Uzklāj pēdējo parafīna kārtu. Noņem darbu no rāmja

• Ar bambusa kociņa spico galu ievelk parafīnā iecerētās kontūras



Darba gaita

⚫ Nepieciešamās vietās parafīnu 
salauza un liek intensīvas 
krāsas “vanniņās”

⚫ Parafīnu izgludina, liekot 
batiku starp avīzēm. Gludina 
līdz uz avīzes nav redzamas 
parafīna tauku pēdas

⚫ Ja gatavais darbs domāts 
valkāšanai, to vajadzētu 
tvaicēt karstā tvaika katlā 

⚫ Paraugu var noformēt kā 
apsveikuma kartīti vai 
glezniņu



Secinājumi

⚫ Lai neapjuktu krāsu un parafīna 
slāņos, ir  būtiski ievērot uzdevuma 
pakāpenību - no vienkāršā uz 
sarežģīto.

⚫ Svarīgi domāt no gaišā uz tumšo, 
tāpēc būtiski sākt ar vienas krāsas 
uzdevumu.

⚫ Kļūda, ja vēlas izkrāsot visas krāsas 
vienā slānī.

⚫ Pateicīgi strādāt ar krāsu pārejām, 
nevis izkrāsot katru laukumu atsevišķi.

⚫ Tehnikas priekšrocība - ļauties 
nejaušībām.



Karstā vaska batika mākslinieku darbos

Chuah Thean Teng



Kimberly Odekir                                                                                   Sienas batika no Kenijas



Audzēkņu batikas par tēmu “Koki” 



Audzēkņu batikas uz zīda par tēmu “Pļava”



Paldies par uzmanību!

Metodiskā darbā izmantoti «Papīra un tekstildizaina 
studijas» audzēkņu un autores darbi


