TE OG KAFFE

Alle har på et eller andet tidspunkt
spildt te eller kaffe ned ad blusen, en
træt mandag morgen. Hvis du er så
uheldig, skal du straks lægge tøjet i blød
i 1/3 ufarvet husholdningseddike og
2/3 vand. Dette kan hjælpe
med at fjerne pletten, inden
tøjet vaskes i henhold
til vejledningen på
vaskemærket (du kan
også tilføje lidt eddike til
maskinen for god ordens
skyld).

MAKE UP

Vi kender det alle sammen – make-up
på vores hvide tøj. Hvad få ved er, at med
lidt barberskum og vand kan næsten alle
slags makeuppletter fjernes.
TRIN 1 : Påfør barberskum på
makeuppletten, og gnid det ind i stoffet.
Lad skummet sidde i 5-10 min., og skyl
det så af med koldt vand.
TRIN 2 : Gentag processen, og
påfør barberskum på pletten.
Lad det sidde i 5-10 min., men
skyl det nu af med varmt vand.

Vask herefter tøjet,
som du plejer i maskinen, i
henhold til vejledningen på
vaskemærket.

TRIN 3 :

LAD IKKE LIDT KAFFE, KETCHUP ELLER
RØDVIN ØDELÆGGE DIT YNDLINGSTØJ.
HER KAN DU SE, HVORDAN DU SLIPPER
AF MED SVÆRE PLETTER, SÅ DIT
#LOVEDCLOTHESLAST
A

PLETTER FRA MAD,
OLIE OG FEDT

Opvaskemiddel er designet til at
få fedtholdige madrester af dine
tallerkner og kopper, så det giver
god mening at bruge det til også at
nedbryde olier på tøj.
Drys, med
det samme pletten
er opstået, lidt
babypudder på, og lad
det sidde i 10 min.
Skrub pudderet ind i stoffet med en
tandbørste, og ryst resten af.

TRIN 1 :

TRIN 2 : Dryp lidt
gennemsigtigt
opvaskemiddel på pletten,
og gnid det ind i stoffet. Skyl
tøjet under vandhanen med
koldt vand, inden du vasker
det som normalt.

Alternativt kan du lade tøjet ligge i
blød i varmt sæbevand i nogle timer
inden vask, da det kan hjælpe med
at få særligt genstridige pletter af din
yndlingstrøje.
.

VIN

Følg samme metode som
ovenfor til vinpletter, men i
stedet for babypudder skal du
bruge salt. Lad desuden saltet sidde i
længere tid (ca. 20 min.). Hvis du har
tid, kan du ryste resten af og påføre nyt
salt halvvejs igennem. Følg derefter trin
2 ovenfor.

BLÆKPLETTER

Til rengøring af blækpletter er
husholdningssprit det bedste middel.
På trods af den kraftige lugt er det
faktisk meget mindre giftigt end
mange andre rengøringsprodukter.
Brug lidt husholdningssprit på din
blækplet, så falmer den mere end ved
en almindelig vask. Alkoholbaserede
hånddesinfektionsmidler kan også
anvendes i stedet for.
Anbring stoffet med pletten
over åbningen på et glas med den
farvede side nedad. Hold så stoffet
stramt, eller fastgør det med en
elastik.

TRIN 1 :

Lad langsomt
alkoholen dryppe ned
på pletten, til den er
gennemvædet. Blækket
bør derefter dryppe
ned i glasset. Fortsæt
denne proces så længe som muligt,
indtil pletten er falmet.
TRIN 2 :

Skyl tøjet grundigt, og vask
det i henhold til vejledningen på
vaskemærket.

TRIN 3 :

Mange blækpletter vil aldrig forsvinde
helt, især fra lyse tekstiler, men denne
proces bør i det mindste blege dem.
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ANSVARSFRASKRIVELSE:
Forsøg ikke med disse metoder på tøj med
særlige vaskevejledninger og på silke, sarte
tekstiler, læder eller ruskind.

TIP !:

Husholdningseddike er din bedste ven (og giver mest valuta for
pengene), når det gælder pletter. Hæld op til 200 ml ufarvet
husholdningseddike i skuffen til skyllemiddel før en vask. Dette
vil ikke kun hjælpe med at fjerne pletter, men gøre både hvidt
og farvet tøj klarere, fjerne fnuller, forhindre farveoverførsel,
dræbe bakterier, neutralisere lugte og holde tøjet og
maskinen fri for sæberester – hvilket gør begge ting renere
og får dem til at holde længere.

TIP !:
Hvis pletten kræver en vis gnidning
eller skrubning, skal du altid forsøge
at følge stoffets fiberretning. På den
måde minimerer du beskadigelse af
fibrene.

