
Några av de växter som kan användas vid växtfärgning.

Gult
Baldersbrå (Tripleurospermum perforatum) Gulgrönt.

Björk (Betula) Gult.

Brännässla (Urtica dioica) Gult.

Färgkulla (Anthemis tinctoria) Gula blommor. Har sedan urminnes tider färgat ylle och silke. Blommorna
ger orangegul färg (med koppar som betmedel ge de en olivgrön färg).

Gråbo (Artemisia vulgaris) Gulgrönt.

Johannesört (Hypericum perforatum) Gulgrönt.

Ringblomma (Calendula officinalis) Gula till orange blommor. Kronbladen ger blekgul färg.

Renfana (Tanacetum vulgare) Gulgrönt.

Safflor (Carthamus tinctorius) Orange blommor. Blommorna ger gula och bruna färger. Safflor har använts
för att förfalska saffran.

Äppelträd (Malus domestica) Varmgult.

Grönt
Fläder (Sambucus nigra) Vita blommor och svarta bär. Bladen ger grön färg.
Fräken (Equisetum) Grågrönt.

Färgkulla (Anthemis tinctoria) Gula blommor. Har sedan urminnes tider färgat ylle och silke. Blommorna
ger orangegul färg men med koppar som betmedel ge de en olivgrön färg.

Örnbräken (Pteridium aquilinum) Grågrönt.

Rött
Krapp (Rubia tinctorum) Små, gulaktiga blommor. I tusentals år har rötterna gett ett rött färgämne. Färger
från orange - brunrött - rödviolett Krapp äts av betande djur och och den färgar då urin, mjölk och till
och med skelettet.

Oxtunga (Anchusa officinalis) Blå blommor. Roten innehåller rött färgämne som redan under antiken
färgade smink. Senare använde man den till att färga mediciner och textiler.

Färgväxter
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Brunt
Harklöver (Trifolium arvense) Rödbrunt.
Safflor (Carthamus tinctorius) Orange blommor. Blommorna ger gula och bruna färger.

Svart
Älgört (Filipendula ulmaria) Ljusgula blommor. Roten ger svart färg

Lila
Fläder (Sambucus nigra). Vita blommor och svarta bär. Bären ger lila färg.

Blått
Kirskål (Aegopodium podagraria) Blågrönt.
Vejde (Isatis tinctoria) Gula blommor. Genom jäsning av bladen fås ett blått färgämne. Har använts sedan
stenåldern.

Färgväxter
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