ALLES OVER KLEDING & WASSEN

WAS-LABEL INSTRUCTIES

De getallen geven de maximum wastemperatuur aan, was nooit heter dan deze temperatuur!
• E-, spaar- en halve-wasprogramma’s behoren ook tot de gewone wasprogramma’s.
• Wanneer je het anti-kreuk-programma gebruikt, vul dan de machine met de helft van het
maximale gewicht.
• Gebruik bij handwas lauw of koud water.
• Was je wollen kleding alleen met het wolwasprogramma. Vul de machine bij dit programma
niet meer dan 1/3 tot 1/4 van het maximale gewicht.

KLEDING LUCHTEN
Geen plekken of nare luchtjes of heb je jouw kleding kort gedragen? Vaak kun je dan zonder
de wasmachine.
Na het dragen het kledingstuk direct op een kledinghanger laten luchten: Het allerliefst bij een
open raam of buiten.
Zo verdwijnen snel alle geurtjes en is uw kleding weer lekker fris.
Het artikel in de badkamer hangen tijdens het douchen (op een droge plek) is ook een goede
optie(soort stomen).

KLEDING WASSEN
Katoenen kleding wassen
Wanneer je katoenen kleding voor het eerst wast, kan het kleur afgeven. Was katoenen
stoffen daarom de eerste paar keer apart. Bovendien blijft je kleding mooier als je een
wasmiddel zonder bleekmiddel gebruikt.
Bij de eerste wasbeurt kan katoen nog wel eens krimpen. Stel daarom de temperatuur van de
wasmachine bij de eerste wasbeurten niet hoger in dan 40 °C.
Katoenen stof is gevoelig voor verkleuring door de zon. Kies wanneer je de was laat drogen
dus voor een schaduwrijke plek, of een wasdroger natuurlijk.
Voorkom slijtage aan je katoenen kleding door de was binnenste buiten in de wasdroger te
stoppen. Stel ook net als bij de wasmachine de temperatuur niet te hoog in.

Wastips Linnen wassen
Wanneer je linnengoed voor het eerst wast, kan de kleur afgeven. Was het daarom de eerste
paar keer apart. Bovendien blijft je linnen kleding mooier als je een wasmiddel zonder
bleekmiddel gebruikt.
Wanneer het mogelijk is je linnengoed met een wasmachine te wassen (zie hiervoor het
waslabel), kies dan niet voor een hoge wastemperatuur. 40 °C is heet genoeg.
Linnen stoffen zijn vaak heel goed met een handwas te wassen. Was in dit geval je kleding
kort, en laat het niet weken.
Linnengoed is gevoelig voor verkleuring door de zon. Kies wanneer je de was laat drogen dus
voor een schaduwrijke plek.

Viscose stof: wastips
Bekijk altijd eerst de wasvoorschriften om te zien hoe je het viscose kledingstuk het beste kan
reinigen.
Wanneer je viscose kleding voor het eerst wast, kan het kleur afgeven. Was deze kleding
daarom de eerste paar keer apart. Bovendien blijft je kleding mooier als je een wasmiddel
zonder bleekmiddel gebruikt.
Viscose stof krimpt net als linnen vrij snel; vooral bij de eerste wasbeurt komt dit vaak voor.
Stel de wasmachine daarom in op een lage temperatuur (40 °C).
Viscose kleding is gevoelig voor verkleuring door de zon. Kies wanneer je de was laat drogen
dus voor een schaduwrijke plek.
Wol wassen
Let wanneer je wollen kleding gaat wassen goed op de wasvoorschriften. Wollen kleding mag
vaak niet in de wasmachine. Wol kan in de wasmachine namelijk enorm krimpen en vervilten.
Ruikt je wollen kleding een beetje muf? Laat het dan lekker even buiten uitwaaien. Ook kan je

een speciale spray gebruiken waarmee je deze luchtjes in wol kan neutraliseren.
Vaak zal je wol met de hand moeten wassen. Gebruik hiervoor lauw water van rond de 20 °C,
en voeg een beetje fijnwasmiddel toe. Behandel het wollen kledingstuk tijdens het wassen zo
zacht mogelijk. Spoel het na het wassen uit met water van dezelfde temperatuur.
Wollen kleding moet altijd kort gewassen worden, laat wol bijvoorbeeld ook nooit weken.
Wol mag vaak niet in de wasdroger, wel kan je soms een centrifuge gebruiken (als de
wasvoorschriften dit toelaten). Om het wollen kledingstuk tijdens het centrifugeren te
beschermen is het verstandig om het in een kussensloop te stoppen of in een handdoek te
wikkelen.
Voorkom lelijke punten aan je wollen kleding door wollen kledingstukken plat te drogen te
leggen.

Zijde, kleding wassen
Op de wasvoorschriften in een kledingstuk kun je altijd nakijken wat de beste manier van
wassen is voor dat specifieke kledingstuk.
Wanneer je zijden kleding met een handwas reinigt, neem dan een fijnwasmiddel. Was het
zijde kort, en laat het niet weken.
Een fijne eigenschap van zijde stof is dat het kreukherstellend is. Hiervoor moet je het echter
wel voorzichtig behandelen door de stof niet te wringen of te centrifugeren bijvoorbeeld. Ook
kan je zijde beter te drogen leggen in plaats van op te hangen.
Niet alle zijden kleding mag gestreken worden, kijk hiervoor goed op het wasetiket. Wanneer
je het wel mag strijken, stel de temperatuur van het strijkijzer dan niet te hoog in. Gebruik een
doekje tussen de kleding en het strijkijzer om je zijden kleding nog langer mooi te houden.

Vlekken verwijderen
Vlekken verwijder je het beste wanneer je direct actie onderneemt, nog voor de vlek in kleding
kan trekken. Vooral bij wijnvlekken en vlekken van vruchten is het zaak zo snel mogelijk te
handelen.
Gebruik bijvoorbeeld een papieren zakdoekje om zoveel mogelijk van het vuil uit je kleding te
halen. Pas wel op dat je hierbij juist niet de vlek in de stof wrijft.
Wrijf eerst met lauw water over de vlek. Neem vervolgens een combinatie van lauw water en
een (af)wasmiddel en wrijf hier verschillende keren mee over de vlek. Het kan handig zijn een
handdoek onder de vlek te leggen voor extra stevigheid en om doordrukken van de vlek te
voorkomen.
Het kan zijn dat een kledingstuk niet gewassen mag worden. Dep in dit geval voorzichtig de
vlek zoveel mogelijk schoon. Breng het kledingstuk daarna naar de stomerij om vlekken uit je
kleding te verwijderen.

Er bestaan verschillende vlekkenpasta’s die vetvlekken verwijderen. Wees er wel op bedacht
dat deze pasta’s kringen achter kunnen laten. Om de kans hierop te verklein is het verstandig
om een sterk absorberende doek of zakdoek aan de achterkant van de vlek in kleding te
leggen, en regelmatig te vervangen.
Wanneer je gekleurde kleding met een schoonmaakmiddel wilt gaan reinigen, kan je het beste
eerst op een onopvallende plaats op het kledingstuk testen of de kleding wel kleurecht is.

Lippenstift vlek verwijderen
Wanneer er lippenstift op je kleding is gekomen smeer je de vlek eerst in met vaseline,
vervolgens dep je de vlek met alcohol af. Was het kledingstuk daarna met een vloeibaar
wasmiddel of fijnwasmiddel om de vlekken te verwijderen.
Nagellak vlekken verwijderen
Nagellak maakt vervelende vlekken in kleding. In sommige gevallen kan je de vlek gewoon
oplossen met aceton. Dit werkt helaas niet voor alle stoffen. Aceton beschadigd namelijk
chloorvezels, triacetaat en acetaatvezels.
Parfum vlek uit kleding
Parfum gemorst? Neem de vlek eerst op met alcohol, was daarna het kledingstuk met een
fijnwasmiddel. Een alternatief is het deppen van de vlek met warme glycerine, en vervolgens
het kledingstuk uitspoelen met water voor het vlekken verwijderen uit kleding.
Biervlekken verwijderen
Biervlekken in kleding lossen op wanneer je ze wast. Wanneer een biervlek nog vers is kan je
er ook gewoon wat vloeibaar wasmiddel op smeren, vervolgens deppen, en dan uitspoelen.
Wanneer een biervlek al wat langer in je kleding zit kan je het beste deppen met een mengsel
van water en alcohol.
Koffievlekken
Koffievlekken of chocolademelk vlekken zijn goed te behandelen door de kledingstukken te
weken, daarna met wasmiddel in te wrijven en het vervolgens te wassen. Zit de vlek er al wat
langer? Maak de vlek dan eerst zacht met glycerine. Vervolgens was je het kledingstuk met
een biologisch wasmiddel voor het verwijderen van vlekken uit kleding.
Melk vlek
Wanneer je gemorst hebt met melk, dep je de vlek eerst met water en vervolgens doe je het
kledingstuk in een handwarm sopje. Vervolgens even uitspoelen en dan wassen als
gebruikelijk.
Rode wijn vlekken
Rode wijn vlekken moeten direct opgezogen worden, met een papieren zakdoek of zout
bijvoorbeeld. Daarna is het gewoon een kwestie van even spoelen en direct in de
wasmachine.
Wijn vlekken verwijderen
Witte wijn vlekt gelukkig minder dan rode wijn, maar toch is direct uitspoelen met koud water
noodzakelijk om de witte wijn vlek te verwijderen. Vervolgens kun je het kledingstuk gewoon
wassen voor het verwijderen van vlekken uit kleding.

Hars uit kleding
Wanneer je harsvlekken hebt, zorg er dan eerst voor dat je de hars oplost. Dit lukt het beste
met alcohol, wasbenzine, aceton of terpentine. Vervolgens was je het kledingstuk voor het
verwijderen van vlekken. Er zijn ook producten te koop speciaal voor het verwijderen van
harsvlekken.
Lijmvlekken verwijderen
Ook lijmvlekken moeten eerst zoveel mogelijk opgelost worden. Lijmvlekken uit kleding
verwijderen is vaak niet eenvoudig, want de vlekken zijn erg hardnekkig, was daarom de vlek
een aantal keren met aceton. Vooral wanneer geknoeid is met twee-componentenlijm, moet
direct gehandeld worden.
Vetvlekken in kleding
Olievlekken en vetvlekken loop je bijvoorbeeld op tijdens het koken. Deze vlekken verwijderen
het best door ze te deppen met wasbenzine. Als alternatief zijn er ook speciale vlekkenpasta’s
te koop voor het verwijderen van olievlekken en vetvlekken.
Verwijderen roestvlekken
Een roestvlek op je broek? Gebruik dan bij voorkeur een roestverwijderaar die je in de winkel
kunt kopen. Wanneer je een roestvlek wast met een wasmiddel waar bleekmiddel in zit wordt
de vlek alleen maar erger. Roestvlekken verwijderen uit kleding doe je dus eerst voor je het
kledingstuk in de wasmachine stopt.
Verfvlekken
Verfvlekken verwijderen uit kleding dient direct gedaan te worden, voordat ze in je kleding
drogen. Gebruik een witte, katoenen lap en drenk die in een oplosmiddel zoals thinner,
wasbenzine of terpentine. Dep hier vervolgens de verfvlek mee zonder te wrijven. Gebruik
bijvoorbeeld een handdoek als absorberende onderlaag voor het verf vlekken verwijderen.
Bloedvlekken verwijderen
Bloedvlekken die nog vers zijn kun je gemakkelijk verwijderen door te spoelen met koud water.
Bloedvlekken die al wat langer in je kleding zitten verwijder je het beste door voor te wassen
met een biologische wasmiddeloplossing zoals keukenzout. Eventueel laat je het kledingstuk
een halve dag in zo’n oplossing staan. Was het kledingstuk vervolgens op de gebruikelijke
manier om de vlekken te verwijderen.
Grasvlekken
Tijdens het sporten kun je hardnekkige grasvlekken oplopen. Was grasvlekken uit kleding met
een oplossing van water en melkzuur. Drenk de vlek hierin, dep daarna na met een
zeepwasmiddel. Stop het kledingstuk vervolgens gewoon in de wasmachine.
Inktvlekken verwijderen uit kleding
Een inktvlek op je blouse? Dep om en om met alcohol en azijn. Was daarna na met alleen
water om inktvlekken te verwijderen uit kleding.
Moddervlek verwijderen
Moddervlekken in kleding los je op in water. Laat het kledingstuk vervolgens drogen en borstel
de vlek schoon. Is de moddervlek nog steeds niet weg? Was dan nog even na met zeepsop.
Potloodvlekken
Het klinkt zo eenvoudig, maar het werkt echt. Om potloodvlekken te verwijderen gebruik je
gewoon een gummetje!

Wasmiddel vlekken verwijderen
Wanneer er wasmiddel resten op je kleding zitten kan je de was het beste gewoon nog een
keer wassen, maar dan zonder wasmiddel toe te voegen. Stop de wastrommel bovendien niet
te vol.
Schimmelvlekken op textiel
Schimmelvlekken op textiel kan je het beste verwijderen met een zeer verdunde oplossing van
bleekwater of chloorbleekmiddel. Spoel na het bleken het kledingstuk goed uit.
– – – – einde – – – –

