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                   aja har altid tegnet, malet og været 
interesseret i farver og naturen. Da hun 
trængte til at få noget mere kunstfagligt ind i 
arbejdslivet, valgte hun at kaste sig ud i en ud-
dannelse i tekstildesign og håndværk, til trods 
for at hun allerede var bachelor i musikviden-
skab. Interessen for plantefarvning blev vakt, 
da udsigten til at arbejde med de syntetiske  
og forurenende farver, som bruges i dag i in-
dustrien, virkede helt forkert for hende. Maja 
så derfor en nødvendighed i at tænke i et seri-
øst, bæredygtigt og lokalt alternativ. I løbet af 
uddannelsen valgte hun at starte sin egen 
virksomhed, Københavns Plantefarveri, hvor 
hun udvikler egne produkter og farver teksti-
ler for andre designere. For Maja handler det 
om at gå nye veje på en æstetisk appellerende 
måde, så hun arbejder med at skabe noget, 
der både er bæredygtigt og sundere at arbejde 
med. Maja farver med mange forskellige na-
turmaterialer og har blandt andet samarbej-
der med lokale blomsterbønder og blomster-
butikker, der leverer blomster til hende, som 
enten er uperfekte, og derfor ikke kan sælges, 
eller som allerede har været brugt, for eksem-
pel på udstillinger. Derudover vandrer hun 
selv ud og samler ind i naturen og eksperimen-
terer gerne med forskellige typer af plantema-
terialer for at opnå varierende effekter. 

Rundt omkring i værkstedet hænger bundter med de skønneste planter – dels 
fund fra naturen og dels buketter, der er blevet for triste til at stå i vasen, men som 

sagtens kan bruges til at farve med. Mellem de dekorative plantefund står andre fine 
skatte, blandt andet denne smukke lædertaske fra Japan. Maja holder også work- 

shops, hvis du er interesseret i selv at begive dig ud i plantefarvningens kunst.

1. De færdige udtryk bliver 
meget forskellige afhængig 

af, hvilke plantematerialer der 
er brugt. Udtræk af plante-

farver bruger Maja til tryk og 
flydefarver til maling.

2. Maja synes det er vigtigt, at 
vi tænker på, hvordan vores 
tøj er farvet, og hun håber, 

at plantefarvet tøj med tiden 
bliver lige så normalt som 

økologiske fødevarer.

3. De flotte stoffer hænger 
side om side sammen med 

lette toppe, der også er  
blevet indfarvet.

ET VARIGT  
MINDE

Maja lader også historier og 
stemninger indgå i farvninger-

ne. En brud kan således få farvet 
en kimono med sin brudebuket, 

ligesom andre særlige steder 
og begivenheder, markeret med 

blomster, kan foreviges i stof. 

FLORAENS 
FANTASTISKE 

FARVER 
Maja Lund Hvidtfeldt giver blomster og  

planter nyt liv. Naturen indeholder nemlig 
masser af farvemateriale, som Maja  

udvinder, bearbejder og omdanner til de 
 fineste kulører og mønstre på tekstiler.

HVEM 
Maja Lund Hvidtfeldt 

HVAD 
Tekstilkunstner med  

speciale i plantefarvning

FØLG 
@kbhplantefarveri og 

kbhplantefarveri.dk
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Når plantematerialet er  
fordelt på stoffet, bliver det 

rullet sammen inden den  
videre behandling.

Maja henter ikke kun planter 
på landjorden, hun går også på 
jagt efter havplanter – de flotte 

farveprøver er således alle 
 lavet med tang.

Det vrimler med fund og  
eksperimenter på værkstedet, 
og det hele er sat op, så det er 

en fryd for øjet.

Godt gemt af vejen i en hyggelig 
baggård udfolder Maja sit kreati-
ve virke i et skønt værksted, hvor 

maleren Michael Kvium havde  
til huse i 80’erne


