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Um námsefnið
Námsefni þetta er ætlað fyrir mið- og unglingastig til að auðvelda kenn-
urum að koma til móts við markmið aðalnámskrár. Þar segir m.a. að 
gefa eigi nemendum kost á að gera tilraunir með að lita ullargarn með 
náttúrulegum litum úr jurtaríkinu. �

Tilgangur og markmið námsefnisins er að gera kennurum og nemendum 
aðgengilegt, annars vegar sögu og hefðir við jurtalitun á bandi á Íslandi 
og hins vegar umhverfisvænar litunaraðferðir og verklag við litun bands. 
Með umhverfisvænum litunaraðferðum er átt við að sneitt er hjá notkun 
kemískra efna (málmsalta) sem í aldanna rás hafa oftast verið notuð við 
jurtalitun. Þessi litunaraðferð gefur fallega jarðliti en ekki er unnt að fram-
kalla skæra liti eins og bláan og rauðan. Til þess þarf að nota kemísk efni. 

Aðferðin við litunina er tiltölulega einföld og er markmiðið með henni fyrst 
og fremst að kynna nemendum á mið- og unglingastigi umhverfisvænar 
litunaraðferðir. Þess vegna eru m.a. engin málmsölt notuð heldur eingöngu 
náttúruleg og umhverfisvæn efni, einnig við gerð litfesta. 

Höfundar gerðu tilraunir með náttúrulega litfesta, sem eins og nafnið gefur 
til kynna festa litinn í bandinu og notuðu til þess salt og edik. Niðurstaðan 
var sú að bæði þessi efni festa lit í bandi með góðum árangri. Eftir þvott 
reyndist litur bands með edikslitfesti þó halda sér betur en með saltlitfesti, 
auk þess sem mjög erfitt er að skola salt nægilega vel úr bandi. 
 

Hvað og hvers vegna jurtalitun? 
Jurtalitun er það kallað þegar vefnaðarvara, þ.e. ull, lín, bómull, hampur eða 
silki eru lituð úr litunarlegi sem búinn er til með því að sjóða jurtir. Að lita 
með skordýrinu kaktuslús telst einnig til jurtalitunar.

Saga jurtalitunar er jafngömul sögu landnáms. Hún er því mikilvægur 
hluti af okkar séríslenska menningararfi, hluti sem okkur ber að varðveita. 
Í bændasamfélaginu sáu foreldrar eða aðrir forfeður og formæður um að 
miðla áfram til barna sinna list- og verkmenningu þjóðarinnar. Nú eru aðrir 
tímar, stórfjölskyldan hefur flosnað upp og skólinn hefur tekið við bæði 
fræðslu- og uppeldishlutverki heimilanna að stórum hluta. Það er því í 
hans verkahring nú að kynna og kenna börnum og unglingum um horfna 
starfshætti. Það getur um leið stuðlað að nýsköpun í atvinnuvegi eins og 
fata- og vöruhönnun sem nú er í örri þróun og vex hratt í samtímanum. 

� Aðalnámskrá grunnskóla. �999:45
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Saga íslenskrar jurtalitunar 
Jurtalitun hefur verið stunduð hér á landi frá upphafi byggðar þó í mis-
miklum mæli sé eftir tímabilum. Litunarferlið hefur í gegnum tíðina lítið 
breyst.

Yfirleitt er byrjað á að sjóða bandið í litfesti. Til þess að fá litunarlög eru 
jurtirnar soðnar ýmist nýjar eða þurrkaðar. Nýtíndar jurtir gefa skærari liti 
en þurrkaðar og af þeim þarf minna magn2. Hreint, blautt band er síðan 
soðið í litunarleginum. Bandið er soðið þar til það hefur tekið þann lit sem 
óskað er eftir. Þá er bandið skolað vel og þurrkað og að því loknu er það 
tilbúið til notkunar.

Elstu skriflegu heimildir er að finna í Íslendingasögunum en fyrstu 
greinargóðu heimildirnar eru hins vegar í bókum og ritum um íslenska 
búskaparhætti sem ritaðar voru á �8. öld. Þessar heimildir eru allar skrifaðar 
af karlmönnum þrátt fyrir að konur sjái flestar um litunina en þegar líða 
tekur á 20. öldina taka konurnar einnig við pennanum. Þá komu fram á 
sjónarsviðið nokkrar áhugasamar konur um jurtalitun. Þær unnu mikið 
með jurtir og miðluðu reynslu sinni og þekkingu til annarra, m.a. á prenti. 
Hefðu þessar konur ekki komið til sögunnar má vera að verklagið hefði 
gleymst í tímans rás því um og eftir aldamótin �900 var farið að flytja inn 
gerviliti sem náðu miklum vinsældum. Meðal þessara áhugasömu kvenna 
voru þær Þórdís Stefánsdóttir og Kristín Þorsteinsdóttir. Þórdís ritaði kverið 
Jurtalitir sem gefið var út árið �9�9 en tuttugu árum síðar skrifaði  Kristín 
jurtalitunarkverið Jurtalitun forsagnir. Báðar þessar bækur eru að grunni til 
þýðingar úr erlendum litunarbókum.

Frumkvöðullinn Matthildur Halldórsdóttir 
Matthildur Halldórsdóttir frá Garði í Aðaldal verður að teljast, að öðrum 
konum ólöstuðum, fremst í flokki þeirra sem héldu uppi merki jurtalitunar 
á tuttugustu öldinni. Með áhuga sínum og eljusemi náði hún að viðhalda 
þekkingunni um aðferðir og verklag jurtalitunar og jafnframt skráði hún 
hana á spjöld íslenskrar handverkssögu og tryggði þannig varðveislu hennar. 
Fær hún því sérstaka umfjöllun hér. 

Matthildur var fædd árið �886 í Mývatnssveit og þar ólst hún upp. Hún átti 
sér þann draum að verða málari en það var órafjarri raunveruleika flestra 
sveitastúlkna á Íslandi á þessum tíma. Matthildur byrjaði hins vegar ung 
að fást við útsaum og oft fannst henni vanta litatóna í bandið til þess að 
útkoman yrði eins og hún myndi helst kjósa. Í Mývatnssveitinni er litadýrð 
náttúrunnar mikil og fjölbreytt og snemma vaknaði hjá henni þrá til að 

2 Þórdís Stefánsdóttir. �9�9:7.
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fanga þessa liti og færa þá með útsaumi sínum inn í hýbýli fólks. Þessari 
löngun gat hún fullnægt með því að nýta sér list þá er hún hafði lært af 
móður sinni, jurtalitun.

Árið �944 samdi hún kennslubók eða leiðarvísi um jurtalitun. Leiðarvísirinn 
var prentaður í Heimilisblaðinu Vikunni og síðar gefinn út í bókarformi 
undir heitinu Um jurtalitun. Með útgáfu bókarinnar vildi Matthildur gefa 
öðrum færi á að njóta og nýta þá þekkingu og reynslu sem hún hafði aflað 
sér í þau 25 ár sem hún hafði unnið með jurtalitun.

Matthildur hlaut árið �939 fjárstyrk frá Alþingi og reisti fyrir hann litunar-
hús við bæ sinn í Aðaldal. Í upphafi litaði hún þar heimaspunnið ullar-
band en bandið var spunnið í spunavél af eiginmanni hennar, Benedikt 
Baldvinssyni. Með tilkomu litunarhússins fór Matthildur að lita í meira mæli 
fyrir aðra en áður. Hún litaði megnið af því bandi sem notað var til útsaums 
og vefnaðar hér á landi um árabil, ekki síst í húsmæðraskólum landsins3 og 
eru aðferðir hennar taldar vera bestu heimildir um íslenska jurtalitunarhefð.

Matthildur var ólík öðrum konum sem stunduðu jurtalitun á þessum tíma 
að því leyti að hún studdist ekki við nákvæmar uppskriftir heldur spilaði 
af fingrum fram. Hún var listakona og raunar má segja að hún hafi notað 
jurtalitun og band í útsaumi eins og málari því jurtirnar notaði hún til að 
túlka og fanga liti íslenskrar náttúru. 

Þróun og notkun litfesta 
Ýmis hjálparefni hafa í gegnum tíðina verið notuð til að bandið taki betur 
lit og hann festist í því. Haugarfi og keyta eru dæmi um litfesta fyrr á öldum 
og hafa ekki verið notaðir í tugi ára. Haugarfi (Stellaria media) er jurt með 
sívölum stönglum, gagnstæðum blöðum og hvítum blómum. Hann vex sem 
illgresi í görðum og er nothæfur allt sumarið. 4

Keyta nefnist þvag manna og var nokkuð algengt hjálparefni við litun 
vefnaðar. Því var venjulega safnað saman og það geymt þar til það var 
orðið vel kæst en þá þótti keytan best fallin til notkunar. Keytan festi þó 
ekki aðeins litinn heldur breytti honum þannig að litirnir urðu skýrari, 
fegurri og sterkari. 

Notkun kemískra efna eins og álúns, járnvítrols og koparvítrols er hluti af 
jurtalitunarhefðinni bæði hér heima og erlendis. Kemísk efni eru einnig 
nefnd málmsölt. Í heimildum er ekki alltaf notað sama heitið yfir efnin. 
Koparvítról er til dæmis einnig nefnt koparsalt og blásteinn.

3  Sigríður Halldórsdóttir.�972:8-9

4  Sigríður Halldórsdóttir. �972:�0
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Málmsöltin eru ekki eingöngu notuð sem festir heldur breyta þau einnig 
litnum og má fá ýmis litbrigði af sama litunarlegi ef bandið er soðið upp 
úr mismunandi málmsöltum fyrir litun. Málmsöltin eru hins vegar ekki 
umhverfisvæn en til eru náttúruleg efni sem hafa svipaða virkni og málm-
söltin og geta því komið í stað þeirra við jurtalitun. Í bókinni The craft of 
natural dyeing,5 er að finna frekari heimildir um slík efni eins og t.d. telauf, 
pottösku, ösku af brenndum trjávið og ryðvatn en þessi efni geta öll komið í 
stað álúns og annarra málmsalta. 

Einnig er hægt að nota ýmis önnur náttúruleg litfestiefni eins og sítrónu-
safa, edik og salt en tvennt það síðarnefnda er notað í verkefnunum í þessu 
námsefni. 

Erlend efni sem tilheyra íslenskri 
jurtalitunarhefð 
Þau erlendu efni sem aðallega er minnst á í íslenskum heimildum um jurta-
litun eru krapprót, kaktuslús og hið margfræga indígó. Þessi efni eru öll enn 
við lýði.

Litunarefnið indígó er unnið úr jurt, sem talin er vera upprunnin á Indlandi 
og í Kína. Í textíliðnaði �8. aldar var algengast að nota indígó til að fá hald-
góðan bláan lit en það var einnig notað með öðrum litum sem undir- eða 
yfirlitur til þess að fá ýmis blæbrigði. Indígó er ekki uppleysanlegt í vatni og 
þurfti sérstakan gerjunarlög til að leysa það upp. Indígó þykir vandmeðfarið 
litunarefni því þegar bandið er tekið upp úr leginum þá er það súrefnið í 
loftinu ásamt litunarefninu í leginum sem kveikir bláa litinn. 6

Krapprót og kaktuslús voru algengustu litunarefnin í litunariðnaði �8. aldar 
sem notuð voru til þess að fá haldgóða rauða liti. Bæði þessi efni leysast 
upp í vatni. Krapprótin var ræktuð í Danmörku á �8. öld og var liður í átaki 
dönsku stjórnarinnar til að renna stoðum undir innlendan litunariðnað.7 

Kaktuslús er skorkvikindi eins og nafnið ber með sér. Úr kvendýrinu fæst 
rautt litarefni. Sú lús sem aðallega var notuð kom til sögunnar með 
landafundum Evrópumanna í Vesturheimi í upphafi �6. aldar. Lúsin þrífst 
einkum í Mexíkó, á tilteknum kaktustegundum. Lúsin var þurrkuð og mulin í 
duft fyrir litun.8 

5  Dean, Jenny. �994:

6  Áslaug Sverrisdóttir. �996:4�-42

7  Áslaug Sverrisdóttir. �996:42

8  Áslaug Sverrisdóttir. �996:42
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Kennsluleiðbeiningar 
Í kennsluleiðbeiningum þessum er fyrst farið yfir markmið námsefnisins 
og síðan nokkur hagnýt atriði við undirbúning kennslu. Undir þeim 
lið eru tiltekin þau efni og áhöld sem þarf til kennslunnar, sett fram 
viðmiðunarregla fyrir suðu á litunarlegi og tvær uppskriftir gefnar af 
litfestum, annars vegar saltlitfesti og hins vegar ediklitfesti. Þá koma 
uppskriftir af náttúrulegum litagjöfum og að lokum nákvæm verklýsing 
á lituninni sjálfri þar sem farið er í gegnum ferlið skref fyrir skref, bæði í 
orðum og myndum. 

Markmið
 Markmið með kennslu í jurtalitun er að nemendur

• kynnist verkmenningu liðins tíma og læri undirstöðuatriðin í 
umhverfisvænni litun ullarbands 

• nýti jurtalitað ullarband í eigin listsköpun, upplifi og skilji tengsl 
hagnýtrar verkkunnáttu og listrænnar sköpunar

Hagnýt atriði við undirbúning kennslu
Efni og áhöld

Það sem þarf að hafa við höndina er ullarband (hér er notað tvinnað 
ullarband), jurtir, ferskar eða þurrkaðar, edik og vatn til að búa 
til litfesti. Plastílát, rafmagnshellu, stálpotta, sleifar, þurrkgrind, 
klemmur og góðan vask.

Viðmiðunarregla fyrir suðu á litunarlegi
• 5 l kalt vatn
• �00 g af bandi
Ef notaðar eru þurrkaðar jurtir þarf 300 g í 5 lítra vatns. Séu hins 
vegar notaðar ferskar jurtir nægja �50 g í sama magn af vatni.
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Litfestar – uppskriftir
Ediklögur

• Setjið 5 lítra af vatni í plastbala.
• Hellið ½ l af ediki út í vatnið. 
• Látið bandið liggja í leginum í 4 klst.
• Takið bandið upp úr og skolið vel í köldu vatni áður en það er sett 

í litunarlöginn.

Saltlögur
• Setjið 5 lítra af soðnu vatni í plastbala.
• Látið � kg af grófu salti leysast upp í vatninu.
• Látið bandið liggja í leginum í minnst 4 klst.
• Takið bandið upp úr og skolið vel í köldu vatni áður en það er sett 

í litunarlöginn.

Uppskriftir að náttúrulegum litgjöfum 
Líkt og forfeður okkar leituðum við að litgjöfum í okkar nánasta umhverfi. 
Kennari getur látið nemendur safna jurtum, s.s. birkilaufi, fjallagrösum, 
rabarbara og útlaga. Þá er einnig hægt að nota ýmsar matjurtir sem 
litagjafa. Hér eru nokkrar uppskriftir. Titillinn gefur oftast til kynna hver sé 
aðallitgjafinn svo er bara að gera tilraunir og prófa sig áfram. 

Birkilauf
4 l vatn
�50 g birkilauf
Soðið í �½ klst.
Litfestir: edik

25 g af bandi, soðið í litunarlegi ½ klst.
25 g af bandi, soðið í litunarlegi 2 klst.
Þessi litunarlögur gefur tvo gulbrúna liti,  
lítill litamunur.
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Fjallagrös
2,5 l vatn
�50 g fjallagrös
Soðið í 2 klst.
Litfestir: edik

25 g af bandi, soðið í litunarlegi 30 mín.
25 g af bandi, soðið í litunarlegi � klst.
Þessi litunarlögur gefur tvo gula litatóna.

Útlagi (fjölært blóm)
2,5 l vatn
�50 g útlagi
Soðið í �½ klst.
Litfestir: edik

25 g af bandi, soðið í litunarlegi 5 mín.
25 g af bandi, soðið í litunarlegi ½ klst.
Þessi litunarlögur gefur tvo gula litatóna.

Rabarbari
2,5 l vatn
� kg rabarbari
Soðið í �½ klst.
Litfestir: edik

25 g af bandi, soðið í litunarlegi í � klst. 
Þessi litunarlögur gefur fallegan drapplitaðan 
tón.
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Laukhýði
2,5 l vatn
�50 g laukhýði
Soðið í �½ klst.
Litfestir: salt

25 g af bandi, soðið í litunarlegi í �5 mín.
25 g af bandi, soðið í litunarlegi ½ klst.
25 g af bandi, soðið í litunarlegi 2 klst.
Þessi litunarlögur gefur þrjá brúna liti í fallegum 
tónum.

Rauð paprika
2 l vatn
450 g paprika
Soðið í �½ klst.
Litfestir: salt

25 g af bandi, soðið í litunarlegi ½ klst.
25 g af bandi, soðið í litunarlegi � klst.
Þessi litunarlögur gefur fallega fölgula litatóna, 
lítill litamunur.

Villiberjate
�,5 l vatn
23 pokar te
Soðið í � klst.
Litfestir: salt

25 g af bandi, soðið í litunarlegi �5 mín.
25 g af bandi, soðið í litunarlegi � klst.
25 g af bandi, soðið í litunarlegi �½ klst.
Þessi litunarlögur gefur þrjá brúna liti.

NÁMSGAGNASTOFNUN

© 2006 Birna Guðmundsdóttir og Kristín Erlingsdóttir



 

© 2006 Birna Guðmundsdóttir og Kristín Erlingsdóttir

NÁMSGAGNASTOFNUN

Umhverfisvæn 
jurtalitun

10

Rauðkál
2,5 lítrar vatn
� kg rauðkál
Soðið í 2 klst. 
Litfestir: edik

25 g af bandi, soðið í litunarlegi ½ klst.
25 g af bandi, soðið í litunarlegi �½ klst.
Þessi litunarlögur gefur tvo lillabláa liti.

Bláber
2 l vatn
� kg bláber
Soðið í � klst.
Litfestir: edik

25 g af bandi, soðið í litunarlegi � klst.
25 g af bandi, soðið í litunarlegi �½ klst.
Þessi litunarlögur gefur tvo brúnleita liti.

Hindber 
2 l vatn
� kg hindber 
Soðið í � klst.
Litfestir: edik

25 g af bandi, soðið í litunarlegi ½ klst.
25 g af bandi, soðið í litunarlegi � klst.
25 g af bandi, látið liggja í litunarlegi yfir nótt
Þessi litunarlögur gefur þrjá tóna í bleikum lit. 
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Verklýsing

Bandið undirbúið fyrir litun
Vindið bandið upp í hæfilega stórar hespur, helst 
ekki þyngri en 50–�00 g. Band til útsaums ætti 
ekki að vera þyngra en 25 g. 

Bindið band um hespurnar á tveim til þrem 
stöðum svo að bandið flækist ekki meðan á 
litun stendur. Því minni sem hespurnar eru því 
auðveldara er að lita þær. 

Litfestir búinn til 
Látið kalt vatn í bala og blandið edikinu saman 
við. Setjið bandið út í og látið það liggja þar í 
a.m.k. 4 klst. 
   

Takið bandið upp úr litfestinum, skolið það vel 
og kreistið vatnið varlega úr því. 

Umhverfisvæn 
jurtalitun
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Gerð litunarlagar
Setjið kalt vatn í pott og látið jurtirnar út í. 
Sjóðið eins lengi og sagt er í uppskrift. 

Síið jurtirnar frá, fyrst í gegnum gróft sigti og 
síðan fínt sigti.

Bandið sett í litunarlöginn
Setjið bandið út í litunarlöginn. Sjóðið bandið 
mislengi, allt frá nokkrum mínútum upp í 
einhverjar klukkustundir. Þessi mislangi suðutími 
gefur mismunandi litatóna. Því lengur sem þú 
sýður bandið því dekkri verður litur þess. 

Til þess að bandið litist allt jafnt, hreyfið þá 
varlega við því öðru hvoru með sleif á meðan 
litun stendur yfir. 

Umhverfisvæn 
jurtalitun
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Bandið tekið upp úr 
litunarleginum og hengt 
upp til þerris
Takið bandið upp úr litunarleginum og skolið það 
vel úr volgu vatni. 

Kreistið vatnið vel úr bandinu. 

Greiðið vel úr bandinu áður en það er hengt upp 
til þerris.

Bandið merkt
Skrifið á límmiða nafn/nöfn þeirra sem lituðu og 
úr hverju var litað og merkið bandið.
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Nýting bandsins í textílmennt 
Aðalnámskrá grunnskóla leggur áherslu á að nemendur kynnist fortíðinni 
í sögulegu og félagslegu samhengi og fræðist um hráefni og nýtingu þess. 
Í þessari kynningu er gert ráð fyrir að ullin skipi stóran sess því hún var 
eina íslenska textílhráefnið í aldanna rás. Námskráin leggur einnig áherslu 
á þætti eins og sjálfstæði í vinnubrögðum, samstarf og þátt hönnunar frá 
hugmynd til eigin útfærslu. 9

Íslenska ullin hefur ávallt gegnt mikilvægu hlutverki, vegur hennar hefur 
aukist ef eitthvað er. Kennarar nýta ullarkembu til kennslu, enda ódýrt og 
auðvelt hráefni. Tilvalið er að láta nemendur þæfa flöt stykki sem nota má 
með margvíslegum hætti, svo sem í myndaramma, nálapúða og lyklakippur. 

Einnig er tilvalið að prjóna eða hekla töskur í ýmsum stærðum með léttu 
mynstri. Annars er um að gera að láta hugmyndaflug nemandans ráða.

Hér í lokin fylgja nokkrar myndir af verkefnum þar sem íslenska ullin er í 
aðalhlutverki og jurtalitað band er notað til að fegra og skreyta. 

9  Aðalnámskrá grunnskóla.�999:43



 

© 2006 Birna Guðmundsdóttir og Kristín Erlingsdóttir

NÁMSGAGNASTOFNUN

Umhverfisvæn 
jurtalitun

1�

Heimildaskrá
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