THEE- EN KOFFIEVLEKKEN

Ledereen heeft wel eens thee of koffie
op zijn kleren gemorst, meestal nog half
slapend, vroeg in de ochtend. Als dit
je gebeurt, laat je kledingstuk
dan zo snel mogelijk in 1/3
deel witte azijn en 2/3
kop water inweken. Dit
kan de ergste vlekken
weghalen, waarna je het,
volgens de instructies op
het etiket, wast (je kunt voor
de zekerheid nog een beetje
azijn toevoegen). in de wasmachine
doen).

MAKE-UP-VLEKKEN

Make-up komt vaak op de kleding
terecht en dat is vooral goed te zien
op witte kleding. Maar met een beetje
scheergel en water kan bijna elke makeup-vlek worden verwijderd:
STAP 1 : Breng scheergel aan op de
make-upvlek en laat het 5-10 minuten
inwerken. Spoel het dan onder de koude
kraan uit.

Herhaal het proces van stap 1.
Spoel het deze keer onder de
hete kraan uit.

ETENSVLEKKEN / OLIE
EN VET

Afwasmiddel is bedoeld voor het
verwijderen van vettige etensresten van
je borden en bekers dus het is logisch
dat het ook gebruikt kan worden voor
het afbreken van vettige
stoffen op kleding.
Probeer
je kledingstuk zo
snel mogelijk te
behandelen door een
beetje babypoeder op de vlekken aan
te brengen en het 10 minuten in te
laten trekken. Werk de poeder met een
tandenborstel in en schud het
restant er af.

STAP 1 :

STAP 2 : Doe een beetje
doorzichtig afwasmiddel op
de etensvlek en werk dat
ook in. Spoel het kledingstuk
onder de koude kraan uit en
was het daarna volgens de
instructies op het etiket.

Je kunt het kledingstuk ook in
z’n geheel een paar uur lang in warm
zeepwater laten inweken en het daarna
wassen om zo de vettige etensvlek uit je
favoriete trui te krijgen.

TIP:

STAP 2 :

Stop het kledingstuk
daarna bij een volle lading in
de wasmachine en was het
volgens de instructies op het
etiket.
STAP 3 :

LAAT EEN BEETJE KOFFIE, KETCHUP OF RODE
WIJN JE FAVORIETE KLEREN NIET RUÏNEREN.
ZO KRIJG JE LASTIGE VLEKKEN WEG, ZODAT
JE FAVORIETE KLEDING LANGER MEE GAAT.
A

TOPTIP :

WIJN

Gebruik de bovenstaande
methodes ook voor wijnvlekken
maar gebruik in plaats van
babypoeder zout. Laat het zout 20
minuten zitten om de vlek er uit te
krijgen. Als je er de tijd voor hebt,
schud het restant er dan af en breng
halverwege een nieuwe lading zout
aan. Volg dan stap 2 als hierboven.

Wat betreft vlekken is azijn je beste vriend (en ook het
voordeligste). Doe per was tot 200 ml witte azijn in de
lade voor wasverzachter. Dit neemt niet alleen vlekken
weg maar maakt witte en gekleurde stoffen helderder,
voorkomt dat kleuren doorlopen, het doodt bacteriën,
neemt geurtjes weg en verwijdert de resten zeep in de
machine en je kleren. Op deze manier blijven beide
schoner en blijven ze langer meegaan.

INKTVLEKKEN

Gedenatureerde alcohol of spiritus is
een vloeistof voor het schoonmaken
van machines. Ondanks de intense
chemische geur is het in feite
veel minder giftig dan veel andere
reinigingsproducten. Tip een klein
beetje op de inktvlek, dan kan het
veel sneller vervagen dan in de
gewone was. Ook producten zoals
handreinigers op alcoholbasis kunnen
in plaats van gedenatureerde alcohol
worden gebruikt.
Plaats de vlek naar
onderen gericht op de opening
van een glazen pot. Houd
de stof vervolgens
met de hand of een
haarbandje/elastiekje
strak vast.

STAP 1 :

Druppel de
alcohol langzaam op de vlekken om ze
te doorweken. De inkt moet vervolgens
de pot in druppelen. Blijf zo lang als
nodig is doorgaan met dit proces,
totdat de vlek vervaagd is.

STAP 2 :

STAP 3 : Grondig uitspoelen en de
wasvoorschriften volgen.

Veel inktvlekken kunnen niet helemaal
worden verwijderd, maar met dit
proces moeten ze in ieder geval
vervagen.

WRAP, Love Your Clothes
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WRAP (Waste & Resource Action Programme) werkt met
bedrijven, individuen en gemeenschappen samen om
afval te reduceren, duurzame producten te ontwikkelen
en bronnen op een efficiënte manier te gebruiken.

DISCLAIMER:
Probeer deze methodes niet op kleren met speciale
reinigingsvoorschriften of op zijde, fijne stoffen, leer of suède.
Lees eerst het wasetiket.

TOPTIP :
Als je de vlekken met wrijven of
schrobben moet verwijderen,
probeer dan altijd de zelfkant van
de stof te volgen om het breken
van de vezels te beperken.

