
tvätta stickade plagg
Ull är självrenande!
Det behöver inte tvättas ofta, bara det vädras. 
Luften och luftfuktigheten för bort smuts och dålig lukt. 
Om du vill tvätta ett ylleplagg så passa på att ha flytande fintvättmedel, t.ex. Y3 eller annat 
specialtvättmedel för silke och ull. Det fins flera märken i vanliga livsmedelsbutiker.
Jag brukar rekommendera det för bomull också för färgens skull.

Vanligt tvättmedel ”äter” ull och gör att det med tiden blir små hål i det. 

Man får aldrig vrida ylle. Då vrider man sönder den värmeisolerande egenskapen. 

Tycker du att ditt plagg är ojämnt stickat? Då kan det hjälpa att blöta eller tvätta det!
När ditt plagg är färdigt monterat är det enklaste sättet att ”blocka” bara att tvätta det i 
maskin. 
Man slår 2 flugor i en smäck. Dels tvättar man bort överskottsfärg och ev. smuts i garnet 
som man alltid bör göra innan användning, och hela plagget och alla sömmar ”plattar” ut 
sig och det blir slätt och fint.

Maskintvätt:
En moderna tvättmaskin med ullprogram är väldigt skonsamt för kläderna!
På nyare maskiner är det det samma som handtvätt. 
Efter tvätt:
Lägg plagget att torka plant på en ren handduk, (eller direkt på värmegolv). 
Forma plagget till önskad storlek när det är vått.

OBS! Tvätta ALDRIG i lägre temperatur än vad som står på banderollen i första tvätten. 
Risk för att färg smittar av sig på varandra. (detta gäller speciellt bomull)

OBS! Superwashbehandlad ull får INTE tvättas med sköljmedel!
Vad händer? Det krymper och tovar ihop sig! 
Ull blir mjukare när det tvättas, man behöver inte sköljmedel.

OBS! Stickade tröjor får inte hänga på galge förutom när du vädrar det. 
Vik ihop och lägg i hyllan. 
Vad händer? Det sträcker sig och blir längre och längre.

Handtvätt:
Om du inte kan eller vill tvätta i maskin: 
Tvätta plagget för hand i ljummet vatten. 
Skölj minst tre gånger. Om det är speciellt önskvärt att fixera färgen i garnet lite extra kan 
man ha lite ättika i sköljvattnet.. Kläm ut vattnet (vrid ej). 
Lägg plagget att torka plant på en ren handduk, (gärna på värmegolv). 
Forma plagget till önskad storlek när det är vått.
Lägg gärna en handduk över också. Det kommer ta en stund för plagget att torka. 
Byt gärna handdukar efter några timmar. 

Ditt stickade plagg kommer att hålla i många år om det sköts rätt. 
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