VASKERÅD

AKRYL
Eftersom akryl nemt bliver statisk og lidt ru efter vask, er
det godt at vaske det med skyllemiddel for at bevare tøjets
uldagtige, bløde følelse. Akryl kan fnugge og krympe i vask
og tåler ikke for høj varme ved vask eller strygning. Følg vaskeanvisningerne, og forsøg at lufte tøjet i stedet for at vaske
det, så det holder i længere tid. Vask altid tøjet med vrangen
udad, så det ikke fnugger eller slides så meget. Undgå brug
af tørretumbler.
ALPAKA
Alpakafiberen har mikroskopiske huller og rengør derfor sig
selv, når det luftes. Hvis du alligevel ønsker at vaske dit tøj,
anbefales det at vaske det i hånden eller på uldprogram ved
30°. Brug et skånsomt vaskemiddel uden enzymer. Stræk
tøjet til den ønskede form, og lad det liggetørre. Brug aldrig
tørretumbler.
BOMULD
Bomuld tåler høje temperaturer ved både vask og strygning.
Bomuld fnugger ikke. Vask med vrangen udad, og knap eventuelle knapper. Stræk tøjet i våd tilstand, ryst det, og hæng
det omhyggeligt op, så skarpe folder undgå, hvilket gør det
nemmere at stryge tøjet. Undgå tørretumbling.
DENIM
Hver eneste par jeans er håndlavede og kan derfor variere i
nuance og udseende. Forlæng levetiden ved at lufte dine jeans
i stedet for at vaske dem. Elasticiteten reduceres lidt for hver
vask. Følg vaskeanvisningerne, og vask altid dine jeans med
vrangen udad uden brug af skyllemiddel.
KASHMIR
Uldtøj holder længe, hvis man behandler det korrekt. Uld
indeholder naturligt fedt, som beskytter mod snavs. Undgå
derfor at vaske tøjet – luft det i stedet. Hvis man alligevel
ønsker at vaske tøjet, anbefales det at vaske det i hånden eller
på uldprogram ved 30°. Brug et skånsomt vaskemiddel uden
enzymer. Stræk tøjet til den ønskede form, og lad det liggetørre.
Brug aldrig tørretumbler.

CUPRO
Cupro har de samme egenskaber som viskose, men er
stærkere i våd tilstand og krøller ikke lige så meget. Vask det
skånsomt med vrangen udad, og stræk det i våd tilstand, så det
genvinder den oprindelige længde og form.
LENZING VISCOSE®
Viskose er ikke ret stærkt i våd tilstand, så træk ikke for hårdt.
Samtidig er det vigtigt, at man strækker tøjet efter vask. Vask
ved lave temperaturer. Kan stryges ved høj varme, når tøjet er
vådt, så det genvinder den oprindelige længde og vidde.
HØR
Hør krymper ca. 4-7 % ved første vask og får derefter en
tættere struktur. Vask ikke hør med kraftige vaskemidler, da
det kan få fibrenes naturlige høregenskaber til at forsvinde.
Det forringer stoffets glans og styrke. Vaskes ved 40 °C eller
60 °C. Hør kan godt centrifugeres, men krymper mere, jo
flere omdrejninger der bruges. Lad tøjet dryptørre. Brug aldrig
tørretumbler. Stryg ved højeste varme, så stoffet genvinder sin
glas og blødhed efter vask.
LYOCELL
Lyocell har et flot fald, men kan fnugge og krymper nemt, så
tøjet skal behandles forsigtigt. Vaskes ved maks. 30°. Stryg
med maks. 2 prikker i fugtig tilstand, så den oprindelige
længde, form og blødhed genvindes.
MERINO
Uldtøj holder længe, hvis man behandler det korrekt. Uld
indeholder naturligt fedt, som beskytter mod snavs. Undgå
derfor at vaske tøjet – luft det i stedet. Hvis man alligevel
ønsker at vaske tøjet, anbefales det at vaske det i hånden eller
på uldprogram ved 30°. Brug et skånsomt vaskemiddel uden
enzymer. Stræk tøjet til den ønskede form, og lad det liggetørre.
Brug aldrig tørretumbler.
METALFIBRE
Metalfibres primære formål er at skabe effekt i tøj. Man skal
være forsigtig, hvis man bruger tøj, som indeholder eller består
helt af metalfibre, for trådene er meget skrøbelige.
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RUSKIND
Ruskind er mere følsomt over for pletter end læder, men kan
rengøres med læderrens. Ruskindet får sin glans tilbage, hvis
man bruger ruskindsspray.
MODAL
Vaskes ved lave temperaturer og kan stryges på højeste
temperatur.
MOHAIR
Uldtøj holder længe, hvis man behandler det korrekt. Uld
indeholder naturligt fedt, som beskytter mod snavs. Undgå
derfor at vaske tøjet – luft det i stedet. Hvis man alligevel
ønsker at vaske tøjet, anbefales det at vaske det i hånden
eller på uldprogram ved 30°. Brug et skånsomt vaskemiddel
uden enzymer. Stræk tøjet til den ønskede form, og lad det
liggetørre. Brug aldrig tørretumbler.
POLYAMID
Polyamid er et elastisk og blødt materiale, der ikke krøller,
men som kan fnugge, hvor det udsættes for friktion. Vask det
derfor med vrangen udad ved 30-40°. Stryg ved lav varme,
og undgå brug af tørretumbler.
POLYESTER
Polyester er stærkt, krøller ikke og holder formen godt. Det er
let at holde og behøver knap nok blive strøget. Det bliver dog
let statisk og kan tiltrække støv. Det kan undgås ved at spraye
tøjet med en blanding af vand og skyllemiddel. Det kan også
være godt at bruge lidt skyllemiddel, når det vaskes. Det kan
fnugge, hvor tøjet udsættes for friktion.

POLYURETAN
Vask ved 30°, og stryg ved middelhøj temperatur på vrangen.
PROVISCOSE®
Viskose er ikke ret stærkt i våd tilstand, så træk ikke for hårdt.
Samtidig er det vigtigt, at man strækker tøjet efter vask. Vask
ved lave temperaturer. Kan stryges ved høj varme, når tøjet er
vådt, så det genvinder den oprindelige længde og vidde.
SILKE
Silketøj (fremstillet af silke) kan være svært at vaske. Derfor
anbefaler vi håndvask og strygning ved lav varme, da det
giver det bedste resultat.
SKIND/LÆDER
Læder og skind kan rengøres med mild læderrens.
For at være på den sikre side anbefaler vi dog professionel
læderrensning.
ULD
Uldtøj holder længe, hvis man behandler det korrekt. Uld
indeholder naturligt fedt, som beskytter mod snavs. Undgå
derfor at vaske tøjet – luft det i stedet. Hvis man alligevel
ønsker at vaske tøjet, anbefales det at vaske det i hånden
eller på uldprogram ved 30°. Brug et skånsomt vaskemiddel
uden enzymer. Stræk tøjet til den ønskede form, og lad det
liggetørre. Brug aldrig tørretumbler.
VISKOSE
Viskose er skrøbeligt i våd tilstand, så træk ikke for hårdt.
Samtidig er det vigtigt, at man strækker tøjet efter vask. Vask
ved lave temperaturer. Kan stryges ved høj varme, når tøjet er
vådt, så det genvinder den oprindelige længde og vidde.
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