
laatukäsikirja

materiaalit
Vaatteet on valmistettu luonnonkuiduista, tekokuiduista, muuntokuiduista tai eri kuitujen sekoitteista. 

luonnonkuidut
Luonnonkuidut ovat peräisin kasvi- tai eläinkunnasta. Luonnonkuituja ovat esimerkiksi puuvilla, villa, 
pellava ja silkki. Luonnonkuiduista valmistetut vaatteet tuntuvat päällä mukavilta, ne eivät kostu helposti 
kuumalla ja pitävät lämpimänä kylmällä. Luonnonkuidut ovat useimmiten kalliimpia kuin tekokuidut ja 
niiden valmistus on hitaampaa. Siksi on erityisen tärkeää huolehtia vaatteista oikealla tavalla ja noudattaa 
pesuohjeita. Jos näin ei tee, vaatteet voivat kutistua.  

tekokuidut
Tekokuidut valmistetaan raakaöljystä ja kemikaaleista. Kun nämä aineet altistetaan paineelle ja kuumuu-
delle, ne reagoivat toisiinsa. Sen jälkeen ne kudotaan pitkiksi kuitulangoiksi, joista tehdään lankaa, esi-
merkiksi polyesteriä ja akryyliä. Tekokuidut ovat vahvoja, eivätkä ne rypisty ja kutistu niin helposti kuin 
luonnonkuidut. Tekokuitujen haittapuoli on se, että vaatteisiin muodostuu helposti nyppyjä, eivätkä ne ole 
niin ympäristöä säästäviä. Nykyään on kuitenkin saatavana myös kierrätyspolyesteriä ja -polyamidia. Niitä 
valmistetaan muun muassa vanhoista vaatteista tai pet-pulloista, jotka kierrätetään ja joista valmistetaan 
uusia kuituja. 

muuntokuidut
Muuntokuitu on kuitu, jota valmistetaan selluloosasta. Muuntokuituja ovat esimerkiksi viskoosi, modaali ja 
lyocell. Selluloosa on puukuitu, jota sekoitetaan kemikaaleihin ja josta sitten kudotaan lankaa. Nämä kuidut 
voivat kutistua pesussa, ja ne ovat arkoja mekaaniselle käsittelylle (esim. liian pitkälle pesuohjelmalle).  
Lyocell on muuntokuiduista ympäristöä säästävin, koska se on biologisesti hajoava. 

luonnonkuidut
mitä on puuvilla?
Puuvilla on luonnonkuitu, jota täytyy viljellä lämpimässä ilmastossa, koska se vaatii vähintään kuuden  
kuukauden hallattomuuden. Puuvillalle on ominaista, että mitä pidempää kuitu on, sitä ohuemmaksi ja  
vahvemmaksi se muuttuu. Pitkät puuvillakuidut ovat laadukkaampia kuin lyhyet. 



puuvillan ominaisuudet
Puuvilla on todella kestävä materiaali, kun puhutaan pesu- ja silityslämpötiloista. Todella kuumissa  
lämpötiloissa on kuitenkin kutistumisen riski. Puuvilla on märkänä todella vahvaa, joten vaatetta voi vetää 
hieman pesun jälkeen ilman, että se menee rikki. Se on todella pehmeää materiaalia, joka tuntuu mukavalta 
iholla. 

Puuvilla imee paljon kosteutta, mikä tekee siitä miellyttävän materiaalin, mutta se ei sovellu hiostuttavaan 
liikuntaan. 

•  Kuumuudenkestävä 
•  Mukava ja miellyttävä iholla 
•  Imee paljon kosteutta 
•  Kosteana vahva 
•  Voi kutistua pesussa korkeissa lämpötiloissa  
•  Ei nyppyynny 
•  Rypistyy helposti 

luomupuuvilla
Luomupuuvillaa viljellään ympäristöystävällisesti ilman torjunta-aineita ja kemikaaleja. Jotta vaatetta saa 
myydä luonnonmukaisena, sen täytyy olla riippumattoman valvontaorganisaation sertifioima. Gina Tricot 
käyttää seuraavia sertifiointeja: GOTS (Global Organic Textile Standard) ja OCS (Organic Content Standard). 
Nämä organisaatiot tarkistavat, hyväksyvät ja sertifioivat materiaalin. 

mitä better cotton on?
Better Cotton on puuvillaa, jota viljellään Better Cotton Initiatives -organisaation (BCI) direktiivien  
mukaisesti. BCI pyrkii tekemään puuvillanviljelystä ympäristöä säästävämpää muun muassa kouluttamalla 
kymmeniä tuhansia puuvillanviljelijöitä viljelemään puuvillaa ympäristöä säästävämmin. Tämä koskee 
kaikkea aina veden käytöstä lannoitteisiin ja hyönteistorjuntaan. Tavoitteena ei ole tuottaa luomupuuvillaa, 
vaan auttaa viljelijöitä siirtymään parempaan ja ympäristöä säästävämpään puuvillantuotantoon. 

mitä on villa?
Villa on luonnonkuitu, jota valmistetaan eläinten karvasta. Eri eläimistä saa erilaista villaa. Tavallisin villa-
laatu on peräisin kesylampaista, olemassa on myös monia muita laatuja, kuten kašmiria, merinoa ja alpak-
kaa. Villaa tuotetaan lähes kaikkialla maailmassa, mutta kokonaiset 75 % tuotannosta tapahtuu Australiassa, 
Uudessa-Seelannissa, Venäjällä ja Etelä-Amerikassa. Sekä villan laatu että ominaisuudet voivat vaihdella 
eläimen elinolosuhteista riippuen. 

villan ominaisuudet
Villa on todella pehmeää. Kuidun kähärän rakenteen ansiosta villa eristää kylmältä ja kuumalta. Villa  
voi imeä kosteutta jopa 30 prosenttia omasta painostaan ilman, että se tuntuu kostealta. Villa myös siirtää 
kosteutta, joten kun kosteuspitoisuus on suurempi vaatteen sisäpuolella kuin ulkopuolella, villa työskentelee 
aktiivisesti imeäkseen kosteuden ja siirtääkseen sen materiaalin läpi, kunnes kosteus on tasapainossa mo-
lemmilla puolilla. Tämän ansiosta vaatteen lämmöneristävyys paranee samalla, kun ihminen pysyy kuiva-
na. Villa on itsestään puhdistuva eikä se haise pahalta, minkä ansiosta vaatteen voi usein vain ripustaa ulos 
tuulettumaan pesemisen sijaan. Mutta jos vaatteessa on tahroja, se täytyy pestä. Villaa saa pestä korkeintaan 
30 asteessa, koska se kutistuu helposti. Villa saattaa myös nyppyyntyä ja useimmiten nimenomaan niistä 
kohdista, jotka hankautuvat, esimerkiksi käsivarsien alta. Villan nypyt katoavat useimmiten hetken käytön 
jälkeen tai ne on helppo poistaa partahöylällä tai nypynpoistokoneella. 

•  Ihanan pehmeä 
•  Lämpöä eristävä 
•  Kosteutta imevä 
•  Itsestään puhdistuva 
•  Voi kutistua pesussa 
•  Voi nyppyyntyä hankauksessa 



mitä on silkki?
Silkki on luonnonkuitu. Se koostuu valkuaisaineesta, jota syntyy, kun silkkiperhosen toukka kehrää kote- 
lon ympärilleen. Toukka muodostaa säikeitä, jotka sitten kehrätään langaksi. Silkkiä tuotetaan pääasiassa 
Kiinassa, Japanissa, Intiassa ja Thaimaassa. Silkki on kallista materiaalia, koska sen valmistaminen on  
hankalaa. Silkki on pehmeää ja ilmavan tuntuista. 

silkin ominaisuudet
Silkki on suhteellisen vahva kuitu, mutta se tuntuu hauraalta, koska se on melko ohutta. Siksi sitä tulee 
käsitellä varoen. Silkkivaatteet saattavat kulua saumoista, joten neuvo asiakasta, ettei hän valitse liian pientä 
kokoa. Silkki on todella arka esimerkiksi hien suoloille, ja kangas haurastuu helposti kainaloiden kohdalta. 
Silkistä tehtyjä vaatteita ei pidä pestä liian korkeissa lämpötiloissa ja useimmiten suositellaan kemiallista 
pesua. 

•  Miellyttävä ihoa vasten 
•  Ohut 
•  Arka suoloille, joita on muun muassa hiessä  
•  Ei kestä valoa kovin hyvin 

mitä on pellava?
Pellava on luonnonkuitu, jota saadaan pellavakasvista. Pellava käy läpi useita tuotantovaiheita aina kasvin 
korjaamisesta valmiiksi pellavalangaksi. Pellava on kasvikunnasta peräisin oleva luonnonkuitu ja elävä 
materiaali. Pellavakangas muuttuu vuosien kuluessa, ja siitä tulee ajan myötä entistä kauniimpaa, jos sitä 
hoidetaan oikein. 

pellavan ominaisuudet
Pellava hohtaa kauniisti, ja se tuntuu useimpien mielestä pehmeältä ja viileältä päällä. Kangas imee nopeasti 
kosteutta, kuivuu nopeasti ja on todella kestävää. Pellava rypistyy käytössä, mutta se on osa sen viehätystä. 
Ensimmäisessä pesussa kangas kutistuu noin 4–7 prosenttia.  

•  Kiiltävä 
•  Viileä ja miellyttävä 
•  Kuivuu nopeasti 
•  Todella kestävä 
•  Rypistyy käytössä 

mitä on rami?
Ramikasvi kuuluu nokkoskasveihin, ja sitä viljellään muun muassa Kiinassa ja Intiassa. Ramia kutsutaan 
myös kiinanruohoksi. Ramikuidut ovat todella pitkiä, mutta sen jälkeen, kun ne on irrotettu taimesta, ne 
lyhennetään, jotta ne voidaan kehrätä puuvillan tavoin. 

ramin ominaisuudet
Ramin ulkonäkö, ominaisuudet ja käyttöalue ovat monissa tapauksissa samanlaiset kuin pellavan. Rami  
on melko vahvaa, hieman joustavaa materiaalia. Ramista valmistetut tuotteet ovat melko jäykkiä ja jousta- 
mattomia, ja ne rypistyvät helposti. Ramia sekoitetaan usein puuvillaan, jotta vaatteista tulee pehmeämpiä. 

•  Vahva 
•  Venyy vähän 
•  Rypistyy helposti 
•  Sekoitetaan usein puuvillaan 



mitä on nahka?
Nahka on kestävää materiaalia, joka paranee käytössä. Gina Tricot käyttää sellaisten sikojen, lehmien, 
lampaiden ja vuohien nahkaa, jotka kasvatetaan elintarviketeollisuuteen. Tämä on ympäristöä säästävämpi 
prosessi, koska nahka on tällöin sivutuote, joka muuten menisi hukkaan. Emme siis käytä nahkaa eläimistä, 
jotka kasvatetaan yksinomaan niiden nahan vuoksi. Käytämme lisäksi ainoastaan valitsemiamme nahkurin-
verstaita, jotta voimme tarkastaa, miten ne käyttävät kemikaaleja ja vettä ja millainen työympäristö niissä on. 

nahan ominaisuudet
Nahka on todella kestävä materiaali, joka mukautuu lämpötila- ja kosteusvaihteluihin imemällä ja  
päästämällä kosteutta läpi. Nahka on muotoutuvaa ja se mukautuu vartalosi mukaan. 

•  Kestävä 
•  Muotoiltava 
•  Voi päästää vesihöyryn läpi 

mitä on mokka?
Mokka on nahkaa, jossa nahan alapuoli on käännetty päällepäin tai nahka on halkaistu, jotta se voidaan 
hioa mattapintaiseksi.

mokan ominaisuudet
Mokalla on samat ominaisuudet kuin nahalla, mutta se on arempi tahroille. 

 
Luonnonkuiduista Gina Tricot ei käytä untuvaa/höyheniä ja turkista. Tämä johtuu siitä, että käytämme Luonnonkuiduista Gina Tricot ei käytä untuvaa/höyheniä ja turkista. Tämä johtuu siitä, että käytämme 
ainoastaan materiaaleja, jotka ovat elintarviketeollisuuden sivutuotteita. Emme siis käytä esimerkiksi ainoastaan materiaaleja, jotka ovat elintarviketeollisuuden sivutuotteita. Emme siis käytä esimerkiksi 
turkista, koska se on peräisin eläimistä, jotka kasvatetaan ainoastaan niiden turkin vuoksi. Toinen syy  turkista, koska se on peräisin eläimistä, jotka kasvatetaan ainoastaan niiden turkin vuoksi. Toinen syy  
siihen, että emme käytä untuvaa, on se, että on vaikea tarkistaa, että niiden tuotanto on vastuullista. siihen, että emme käytä untuvaa, on se, että on vaikea tarkistaa, että niiden tuotanto on vastuullista. 

Luonnonkuidut ovat kuiduista kaikkein klassisimpia ja ylellisimpiä. 

tekokuidut
mitä on polyesteri?
Polyesteri on tekokuitu. Se valmistetaan raakaöljystä, johon lisätään hiiltä, vetyä, kalkkia, suolaa, glukoosia 
ja vettä. Nämä aineet reagoivat toisiinsa, kun ne altistetaan paineelle ja lämmölle. Sen jälkeen ne kudotaan 
pitkiksi kuitulangoiksi, joista tehdään lankaa. Kun tekokuiduista tehdään lankaa, voidaan joiltain osin  
valita, mitä ominaisuuksia lanka saa. 

polyesterin ominaisuudet
Polyesteri on vahvaa, se ei rypisty yhtä helposti kuin luonnonkuitu ja se pysyy hyvin muodossaan. Se on 
helppohoitoinen materiaali, jota ei oikeastaan tarvitse silittää. Polyesteri sähköistyy helposti, ja se voi vetää 
puoleensa likaa ja pölyä. Kangas ei ime kosteutta ja kuivuu nopeasti pesun jälkeen. Vaatteeseen voi muo-
dostua käytössä nyppyjä.

•  Vahva 
•  Ei rypisty  
•  Kuivuu nopeasti 
•  Voi nyppyyntyä 



mitä on polyamidi?
Polyamidi on tekokuitu. Polyamidi on tekokuiduista kaikkein vahvin, ja myös se valmistetaan raakaöljystä. 

polyamidin ominaisuudet
Polyamidi on todella joustava ja pehmeä materiaali, minkä vuoksi se sopii täydellisesti sukkahousuihin. 
Myös polyamidia sekoitetaan muihin kuituihin, jotta vaatteesta tulisi kestävämpi. Polyamidia on myös  
helpompi värjätä kuin muita tekokuituja. Se ei rypisty, mutta saattaa nyppyyntyä hankautuessaan. 

•  Vahva 
•  Joustava 
•  Ei rypisty 
•  Voi nyppyyntyä 

mitä on akryyli?
Akryyli on tekokuitu, jota polyesterin tapaan valmistetaan raakaöljystä. Akryyliä valmistetaan, jotta  
saadaan villaa muistuttavaa materiaalia. Villaa ja akryyliä sekoitetaan usein, koska akryyli pysyy villaa 
paremmin muodossaan. Akryyliä käytetään paljon trikootuotteissa ja muissa villavaatteita muistuttavissa 
vaatteissa. 

akryylin ominaisuudet
Akryyli kestää auringonvaloa todella hyvin, se on melko vahvaa eikä rypisty. Kangas sähköistyy helposti. 
Voi kutistua pesussa, ei kestä korkeaa pesu- ja silityslämpötilaa ja voi nyppyyntyä. 

•  Ei rypisty 
•  Tuntuu villamaiselta 
•  Ei kestä korkeaa pesu- ja silityslämpötilaa  
•  Voi nyppyyntyä 

mitä on elastaani?
Elastaani on tekokuitu, joka muistuttaa kumia, mutta on vahvempi ja voi venyä jopa 700 prosenttia. Kuitua  
ei käytetä tuotteissa koskaan yksinään, vaan sitä sekoitetaan muihin kuituihin tuomaan vaatteeseen elasti- 
suutta. Sitä käytetään usein farkuissa, alusvaatteissa ja uima-asuissa. 

elastaanin ominaisuudet
Elastaani on erittäin venyvää ja joustavaa. Kangas voi venyä jopa 700 prosenttia ja sen jälkeen palautua  
alkuperäiseen muotoonsa. 

•  Erittäin venyvä 
•  Erittäin elastinen 
•  Sekoitetaan muihin kuituihin 

mitä on metallikuitu?
Metallikuitu on lankaa, joka antaa vaatteelle tehosteen. Lanka koostuu useimmiten tekokuidun tai  
muuntokuidun lankaytimestä, jonka ympärille kiedotaan metallia tai metallipäällysteistä muovia. Lurex  
on esimerkki metallikuidun tuotenimestä. 

metallikuidun ominaisuudet
Metallikuidun pääasiallinen tarkoitus on toimia vaatteessa tehosteena. Käytettäessä metallikuitua sisäl- 
tävää tai siitä valmistettua vaatetta täytyy olla varovainen, koska langat ovat erittäin herkkiä. Jos onnistuu 
”avaamaan” kuidun, se voi mennä rikki, jolloin valkoinen ydinlanka tulee näkyviin. Pesukoneessa pestäessä 
täytyy käyttää pesupussia, mikä ehkäisee vaatteen rikkoutumisen riskiä. Vaatteen muut kuidut määrittävät 



pesuohjeen, jos koko vaate ei ole valmistettu metallikuidusta. 

•  Antaa vaatteelle hienon tehosteen  
•  Arka 

mitä on polyuretaani?
Polyuretaani on muovia, joka valmistetaan raakaöljystä polyesterin ja muiden tekokuitujen tapaan. Muovi 
liuotetaan liuottimien avulla ja silitetään kankaaseen korkealla lämmöllä. Tarkoituksena on usein saada 
aikaan tekonahkaa. Materiaaliin voi myös tehdä kohokuvioita ja luoda siten vaatteeseen tai asusteeseen 
erilaisia pintoja ja tehosteita. Polyuretaania kutsutaan PU:ksi. 

polyuretaanin ominaisuudet
Polyuretaani on vahva ja kestävä materiaali, jota käytetään usein asusteissa, kuten laukuissa. Tarkoituk-
sena on valmistaa tuotteita, jotka muistuttavat nahasta valmistettuja. Sitä käytetään usein myös takeissa 
ja housuissa. Kankaan ulkonäkö vaihtelee riippuen siitä, miten se kuvioidaan. Polyuretaanin negatiivinen 
puoli on se, että sen valmistukseen käytetään paljon liuottimia ja muita kemikaaleja. Gina Tricot on kui-
tenkin poistanut PU:sta pehmentimenä toimivan PVC:n, koska se on ympäristölle ja terveydelle vaarallinen 
kemikaali. 

•  Vahva 
•  Erilaisia pintoja ja struktuureja  
•  Edullinen  

Tekokuitu on hyvä materiaali, koska sitä voi muotoilla ja sille voi antaa ne ominaisuudet, joita vaatteelta  
halutaan. Se on edullista käyttää, minkä vuoksi se sopii Gina Tricot’n hintatasoon. 



muuntokuidut
mitä on viskoosi?
Viskoosi on vanhin tekokuitu, ja se keksittiin 1800-luvun lopussa. Se on valmistettu selluloosasta, joko 
puukuidusta tai puuvillalintteristä. Puuvillalintteri on puuvillajätettä, josta ei voida tehdä tavallista puuvilla- 
lankaa. Sitä käsitellään sen jälkeen kemikaaleilla. Viskoosin tuotanto ei ole kovin ympäristöystävällistä, 
koska siihen käytettävät kemikaalit ovat vahvoja eikä niitä voi käyttää uudelleen. 

viskoosin ominaisuudet
Viskoosi on pehmeä materiaali, josta valmistettavat vaatteet ovat miellyttäviä. Se muistuttaa puuvillaa, 
mutta ei ole yhtä kestävä. Kangas muuttuu märkänä heikommaksi, joten vaatetta ei pidä pestä koneessa liian 
pitkään, koska se saattaa tällöin menettää muotonsa. Viskoosivaatteet voivat kutistua pesussa, mutta kun ne 
silittää kosteana, ne saattavat venyä alkuperäiseen kokoonsa.  

•  Miellyttävä ja pehmeä materiaali 
•  Ei pidä pestä liian kauan 
•  Ei yhtä kestävä kuin puuvilla  
•  Silitetään kosteana 
•  Voi kutistua 
•  Voi nyppyyntyä 

mitä on lenzing viscose®?
Lenzing viscose® on viskoosia, joka on Lenzing-yrityksen itse valmistamaa. Yrityksellä on oma puuviljelmä, 
jota käytetään viskoosintuotantoon. Yritys käyttää ympäristöä säästävästi tuotettua eurooppalaista puuta- 
varaa. Lenzing viscose® on osoittautunut laadukkaammaksi kuin tavallinen viskoosi, koska se ei kutistu 
eikä nyppyynny yhtä paljon. 

•  Ympäristöystävällisempi kuin tavallinen viskoosi 
•  Laadukkaampi kuin tavallinen viskoosi  
•  Pehmeä ja kauniisti laskeutuva 

mitä on modaali?
Modaali muistuttaa viskoosia, kun on kyse valmistuksesta ja tietyistä ominaisuuksista. Modaali eroaa  
viskoosista siinä, että modaali kestää vettä paremmin ja vahvistuu märkänä, jolloin se muistuttaa pikemmin-
kin puuvillakuitua. Tämä on hyvä tuotteille, joita täytyy pestä usein, kuten alusvaatteille ja vuodevaatteille. 

modaalin ominaisuudet
Modaalin ominaisuudet ovat melko samanlaiset kuin viskoosin, mutta modaali kestää vettä paremmin. 

mitä on lyocell?
Lyocell on muuntokuitujen uusin tulokas. Se valmistetaan selluloosasta, mutta se on paljon ympäristö- 
ystävällisempää kuin viskoosi ja modaali. Lyocell valmistetaan eukalyptuspuiden puuselluloosasta, joka 
liuotetaan ja valmistetaan amino-oksidin avulla. Valmistus on ympäristöystävällistä, koska liuos puhdis- 
tetaan ja voidaan käyttää 99-prosenttisesti uudelleen. Lyocell-kuitu on myös biologisesti hajoava. Lenzingin 
valmistamaa lyocellia kutsutaan nimellä Tencel®. 

lyocellin ominaisuudet
Lyocell on vahvempaa ja kestää vettä paremmin kuin viskoosi. Lyocellista valmistetut vaatteet laskeutuvat 
kauniisti ja ovat pehmeitä. Lyocell voi nyppyyntyä ja kutistuu helposti. 



•  Ympäristöystävällinen 
•  Biologisesti hajoava 
•  Pehmeä ja kauniisti laskeutuva 
•  Voi nyppyyntyä 
•  Voi kutistua 
•  Voidaan oikoa pesun jälkeen 

mitä on kupro?
Myös kupro on muuntokuitu, mutta puuselluloosan sijaan se valmistetaan puuvillalintteristä. Puuvilla- 
lintteri on puuvillakuitu, joka ei ole tarpeeksi pitkää puuvillalankaan. 

kupron ominaisuudet
Kuprosta valmistetuilla vaatteilla on viskoosin kaltaisia ominaisuuksia, mutta se on märkänä vahvempaa 
eikä se rypisty niin paljon. Kuproa valmistettiin aiemmin siksi, että haluttiin silkkiä muistuttavaa kangasta, 
ja se onkin yksi kalleimmista muuntokuiduista. 

•  Kallis muuntokuitu 
•  Samanlaiset ominaisuudet kuin viskoosilla  
•  Märkänä vahvempi kuin viskoosi  
•  Pehmeä ja kauniisti laskeutuva 

mitä on asetaatti?
Asetaatti valmistetaan viskoosin ja kupron tapaan puuvillalintteristä, mutta viskoosista poiketen puuvilla-
lintteri käsitellään etikkahapolla. 

asetaatin ominaisuudet
Asetaatti laskeutuu viskoosin ja muiden muuntokuitujen tapaan kauniisti sekä kiiltää. Se kutistuu vähem-
män kuin muut muuntokuidut eikä rypisty yhtä paljon. Kangas nyppyyntyy käytössä eikä ole kovin vahvaa. 

•  Laskeutuu kauniisti 
•  Pehmeä ja sileä 
•  Ei rypisty kovin paljon 
•  Ei ole kovin vahvaa  
•  Voi nyppyyntyä

Muuntokuitu on todella hyvä vaihtoehto luonnonkuidulle, etenkin kun Gina Tricot käyttää mieluiten  
Lenzing Viscosea® tai Proviscosea®, jotka ovat ympäristöystävällisempiä kuin monet muut kuidut.  
Muuntokuitu tekee vaatteesta pehmeän ja miellyttävän, minkä ansiosta vaate tuntuu ylellisemmältä. 

sekoitekuidut
Vaatteissa sekoitetaan kuituja, jotta niihin saadaan tiettyjä ominaisuuksia, joita ei välttämättä saada yhtä 
materiaalia käytettäessä. Tässä Gina Tricot’n käyttämät tavallisimmat sekoitteet. 

puuvilla ja polyesteri
Jos puuvillaa ja polyesteriä sekoittaa, kangas ei rypisty yhtä paljon kuin pelkästä puuvillasta valmistettu. 
Polyesteri tekee kankaasta kestävämmän. Polyesterin määrästä riippuen vaate saattaa nyppyyntyä. Vaate 
saattaa kutistua hieman pesussa. 



elastaani sekoitettuna eri kuituihin
Esimerkki: Puuvilla/elastaani, viskoosi/elastaani, polyesteri/elastaani ja polyamidi/elastaani. Elastaani  
tuo vaatteeseen joustavuutta. Sitä käytetään usein farkuissa, alusvaatteissa ja joissain puseroissa. Elastaanin 
ansiosta vaate istuu paremmin ja muotoutuu vartalon mukaan. Elastaanin määrä kankaassa riippuu siitä, 
miten paljon vaatteeseen halutaan joustavuutta, mutta useimmiten määrä on kahden ja kymmenen prosen-
tin välillä. Farkuissa tavallinen suhde on 98 prosenttia puuvillaa ja 2 prosenttia elastaania. 

viskoosi sekoitettuna polyesteriin ja elastaaniin
Viskoosia sekoitetaan polyesteriin, jotta kankaasta tulisi vahvempi. Kangas muun muassa kestää pesua 
paremmin, koska polyesteri vahvistaa viskoosin heikkoutta märkänä. Vaatteet pysyvät paremmin muo-
dossaan, ja niiden valmistus on halvempaa. Elastaani tuo vaatteeseen joustavuutta, ja sen ansiosta vaatteet 
pysyvät paremmin muodossaan. 

puuvilla ja akryyli
Kun tekokuitua sekoittaa puuvillaan, molemmat kuitutyypit tuovat kankaaseen omat ominaisuutensa.  
Puuvilla tekee vaatteesta paremman tuntuisen ja antistaattisen ja vaate imee kosteutta. Tekokuitu, tässä  
tapauksessa akryyli, tekee vaatteesta kestävämmän ja vähemmän rypistyvän. Vaate saattaa kuitenkin  
kutistua enemmän pesussa kuin pelkästä puuvillasta valmistettu vaate.

villa, akryyli ja polyamidi
Villaa sekoitetaan usein akryyliin, koska akryylistä voi tehdä niin villamaisen. Akryyli tekee vaatteesta 
kestävämmän, jolloin se kestää paremmin konepesua. Kankaasta voi tehdä ohuemman kuin yksinomaan 
villasta valmistettuna, ja materiaali on lisäksi selkeästi halvempaa kuin villasta valmistettu. Polyamidi  
vahvistaa vaatetta entisestään. 

Sekoitekuitu on täydellinen vaihtoehto, kun halutaan tuoda toisen kuidun ominaisuudet esiin ja vahvistaa 
niitä. Kuidut täydentävät toisiaan ja molemmista saadaan parhaat puolet esiin. 

valmistustekniikat
Vaatteet ommellaan kankaista, joita valmistetaan eri tekniikoilla. 

neuleista
Neulominen on yksi tapa valmistaa kangasta, jota kutsutaan neulokseksi. Langasta luodaan silmukoita, 
jotka kerros toisensa jälkeen kiinnittyvät toisiinsa. Neuletapoja on kaksi. Tasoneule – muodostaa tavallisen 
nelikulmaisen neuloksen, joka on yleisin paksuissa neulevaatteissa. Pyöröneule – muodostaa neuloksesta 
pyöreän tuubin, jossa ei ole sivureunoja. Jos neuloksesta haluaa tason, se täytyy leikata. Yleisin ohuissa 
trikoovaatteissa. Neulokset voidaan valmistaa samalla tavoin, mutta ne saavat erilaisen ulkonäön langasta ja 
neulomistavasta riippuen.  

kangas
Kankaan kudonta on tapa valmistaa kangasta sähkökäyttöisillä tai manuaalisilla kangaspuilla. Kudonta- 
tekniikoita on monia, ja kankaaseen voi tehdä vaikeitakin kuvioita. Menetelmä on melko monimutkainen, 
ja se perustuu paljolti esivalmisteluihin ja matematiikkaan. Yleisimmät tekniikat ovat palttina ja toimikas. 
Useimmat farkut on kudottu toimikastekniikalla, jossa langat ovat kankaassa poikittain, kun taas palttinassa 
langat ovat ”ruudukossa”.



pesuohjeet
puuvilla
•  Pestään korkeintaan 40 asteessa 
•  Kaksi pistettä silitysraudassa 
•  Älä rumpukuivaa 
•  Voi kutistua pesussa, mutta on märkänä vahva, voidaan venyttää märkänä  
•  Kestää hyvin pesuaineita ja muita puhdistusaineita 

villa
•  Käsinpesu 
•  Pestään koneessa korkeintaan 30 asteessa 
•  Tuuletetaan mieluiten 
•  Tasokuivaus 
•  Älä rumpukuivaa 
•  Kutistuu pesussa 
•  Pestään pesuaineella, joka ei sisällä entsyymejä 

silkki
•  Käsinpesu 
•  Yksi piste silitysraudassa 
•  Älä rumpukuivaa 
•  Vältä entsyymejä sisältäviä pesuaineita 

pellava
•  Pestään korkeintaan 40 asteessa 
•  Älä rumpukuivaa 
•  Kolme pistettä silitysraudassa 
•  Älä käytä voimakkaita pesuaineita  
•  Riippukuivaus 

polyesteri
•  Pestään korkeintaan 30 (40) asteessa  
•  Yksi piste silitysraudassa  
•  Älä rumpukuivaa

polyamidi
•  Pestään korkeintaan 30 (40) asteessa  
•  Älä rumpukuivaa 
•  Yksi piste silitysraudassa 

akryyli
•  Pestään korkeintaan 30 asteessa  
•  Yksi piste silitysraudassa  
•  Älä rumpukuivaa

elastaani
•  Älä pese elastaania sisältäviä vaatteita huuhteluaineella, koska se saattaa haurastuttaa elastaania 



metallikuidut
•  Korkeintaan 30 asteessa 
•  Yksi piste silitysraudassa 
•  Vaatteen pääkuitu määrittää usein pesuohjeen, koska metallikuitu antaa vaatteeseen yleensä vain tehosteen 

polyuretaani (jos kyse on takista tai housuista)
•  Pestään korkeintaan 30 asteen hienopesussa  
•  Enintään kaksi pistettä silitysraudassa  
•  Silitetään nurjalta puolelta

viskoosi
•  Pestään korkeintaan 30 asteessa  
•  Älä rumpukuivaa  
•  Kaksi pistettä silitysraudassa  
•  Silitetään kosteana

lyocell
•  Pestään korkeintaan 30 asteessa  
•  Silitetään kosteana  
•  Kaksi pistettä silitysraudassa  
•  Älä rumpukuivaa

kupro
•  Pestään 30 asteen hienopesuohjelmalla  
•  Älä rumpukuivaa 
•  Ei kemiallista pesua  
•  Yksi piste silitysraudassa

asetaatti
•  Pestään korkeintaan 30 asteessa  
•  Älä rumpukuivaa  
•  Yksi piste silitysraudassa



vinkkejä asiakkaalle 
•  Lue pesuohje tarkasti ennen pesua. 

•  Lajittele pyykit lämpötilan ja värin mukaan. 

•  Annostele pesuainetta pakkauksen ohjeen mukaan. Älä käytä liikaa pesuainetta, koska se vaikuttaa  
    ainoastaan ympäristöön, ei siihen kuinka puhdas vaatteesta tulee. Jos pesuainetta käyttää liikaa, se ei  
    välttämättä huuhtoudu vaatteesta, jolloin vaatteeseen jäänyt pesuaine saattaa aiheuttaa allergioita ja  
    ihoärsytystä. Muista myös käyttää ympäristömerkittyä pesuainetta. 

•  Älä pese vaatteita liian usein. Monia vaatteita ei tarvitse edes pestä, vaan ne voi tuulettaa. 

•  Pese vaatteet alhaisissa lämpötiloissa. Vaatteet puhdistuvat yleensä alhaisesta lämpötilasta huolimatta,  
    ja se on lisäksi parempi ympäristölle. 

•  Useimmat tahrat häviävät vesipesussa. Yksittäiset tahrat tulee käsitellä heti. Mitä nopeammin tahrat  
    käsitellään, sitä helpommin ne lähtevät pois. 

•  Vaatteen pesemisen sijaan jotkkin vaatteet voi pakastaa yöksi. Pakastus raikastaa vaatteet  
    kuluttamatta niitä. 

•  Pese aina täysiä koneellisia säästääksesi energiaa. 

•  Riippu- tai tasokuivaa vaatteet rumpukuivauksen sijaan, jotta et kuluta ympäristöä tai vaatteita. 

•  Meikki, kahvi, marjat ja suklaatahrat lähtevät useimmiten pois vesipesussa. Joskus pesu  
    täytyy toistaa, jotta tahrat saadaan kokonaan pois. 

•  Pese farkut mahdollisimman harvoin ja nurinpäin käännettyinä ilman huuhteluainetta, jotta ne 
    säilyttäisivät joustavuutensa. 

•  Muista, että farkut saattavat värjätä ensimmäisillä pesukerroilla. 

•  Vältä huuhteluainetta aina kun pystyt, etenkin kun peset elastaania sisältäviä vaatteita,  
    alusvaatteita, farkkuja ja pitsiä, koska joustavuus vähenee ja elastaanilangat kuluvat. 

•  Jotta tekokuidusta valmistettu vaate ei tulisi sähköiseksi, voit sekoittaa suihkepulloon  
    huuhteluainetta ja vettä ja suihkuttaa liuosta vaatteeseen ja antaa sen kuivua. 

•  Tuuleta villavaatteet mieluummin pesemisen sijaan, jos niissä ei ole tahroja. 

•  Pitsiä ja paljetteja sisältävät arat vaatteet tulee pestä pesupussissa. 

•  Pidä huolta vaatteistasi hinnasta ja materiaalista riippumatta. 

•  Kun et enää käytä joitain vaatteita, lahjoita ne jollekulle tarvitsevalle. Siten pidennät  
    vaatteiden elinikää ja teet samalla jonkun iloiseksi. 



veri
Laita kylmään veteen likoamaan ja lisää suolaa. 

marjat/hillo
Upota tahra kuumaan veteen.

suklaa
Raavi suklaa pois ja upota tahra lämpimään  
saippuaveteen.

deodorantti
Hankaa tahraa astianpesuaineella tai  
saippualla. Älä huuhtele heti.

rasva
Hankaa tahraa astianpesuaineella ennen pesua.

ruoho
Käytä denaturoitua spriitä ja sen jälkeen saippua- 
vettä. Huuhtele haalealla vedellä.

kerma/maito
Käytä haaleaa vettä tai saippuavettä.

kahvi
Upota tahra kuumaan, mietoon saippuaveteen.  
Huuhtele huolellisesti.

kuulakärkikynä/tussi
Käytä denaturoitua spriitä ja sen jälkeen saippua- 
vettä. Huuhtele haalealla vedellä.

huulipuna
Käytä denaturoitua spriitä.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ripsiväri
liota valkaisuainetta sisältävässä  
pesuaineliuoksessa.

kynsilakka
Puhdista asetoniin upotetulla vanutupolla, jos 
kangas kestää kyseisen käsittelyn. Huom!  
Ei muuntokuiduille!

meikit
Esikäsittele tahrat nestemäisellä pyykin- 
pesuaineella. Huuhtele huolellisesti

hiki
Pese laimennetulla etikalla.

kastike
Liota vaatetta pesuaineessa (ei villaa ja silkkiä).

tee
Valkaise tahrat etikalla. Huuhtele huolellisesti.

purukumi
Laita vaate pakastimeen muutamaksi tunniksi,  
murra jäinen purukumi ja raaputa se pois. Jos 
purukumi ei irtoa kokonaan, käytä asetonia.  
Pese sitten tavalliseen tapaan.

viini
Peitä tahra suolalla ja anna suolan imeä viiniä  
noin 30 minuutin ajan. Huuhtele kylmällä vedellä.

olut
Käytä saippuavettä tai puhdasta spriitä. 

tahranpoisto-opas
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JEANS
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32-44

MÅTTLISTA
Tänk på at t et t plagg som varken är för litet eller för stor t håller längre.

1 – Bröstmåt tet mäts där bysten är som störst. Ta gärna måttet med en slät 
 ovadderad BH på. Se till at t måt tbandet är rakt över ryggen.

2 – Midjemåttet mäts där omkretsen runt midjan är som smalast.

3 – Stussmåttet mäts där stussen är som bredast, ungefär 20 cm nedanför midjan.

4 – Benens innerlängd mäts från grenen till golvet.
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jeans

mittataulukko
 
Muista, että vaate, joka ei ole liian pieni tai suuri, kestää pidempään.  

1  —  Rinnanympärys mitataan rintojen suurimmasta kohdasta. Mitta  
         kannattaa ottaa sileiden, toppaamattomien rintaliivien päältä. Tarkista,    
         että mittanauha kulkee selästä suoraan.

2  —  Vyötärönympärys mitataan kohdasta, jossa vyötärön ympärys on kapein.

3  —  Lantionympärys mitataan lantion leveimmästä kohdasta, noin 20 cm  
          vyötärön alapuolelta.

4  —  Lahkeen sisäpituus mitataan haarasta lattiaan.

rinta (1)

vyötärö (2)

lantio (3)

lahkeen (4) 
sisäpituus  

rinta (1)

vyötärö (2)

lantio (3)

lahkeen (4) 
sisäpituus

vyötärö (2)

lantio (3)

lahkeen pituus koossa 29
30=70cm 32=76cm 34=80cm

 farkut


