ONMISBARE TIPS & TRICKS VOOR
EEN VLEKKELOZE WAS

Dit boekje staat boordevoltips,
trucs en ideeën om <i></i>zo goed
mogelijk voor uw was te zorgen en uw
wasmachine zo effectief mogelijk te
gebruiken, zodat uw kleding lange tijd
in perfecte staat blijft.

</i>Schone kleding en schoon linnen
zijn een belangrijk onderdeel van ons
leven. Het kan dus geen kwaad om
er wat extra tijd aan te besteden en
effectiever te wassen...<i>
We hebben allemaal weleens de pech
gehad om een kledingstuk te verpesten
doordat we de wasmachine verkeerd
instelden, een hardnekkige vlek niet
konden verwijderen of zelfs de verkeerde
producten gebruikten.
Met deze handleiding zal u dat hopelijk
niet meer gebeuren.
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1.

VOORDAT U GAAT WASSEN

BEKIJK ELK MATERIAAL ZORGVULDIG

Wanneer uw kleding onherstelbare naden heeft of losse knopen bevat die tijdens het wassen
kunnen losraken, moet u deze problemen vaststellen voordat u alles in de wasmachine stopt.
Op deze manier voorkomt u kwijtgeraakte knopen en vervelende gaten die u moet stoppen.

MAAK DE ZAKKEN LEEG
Een van de stappen die we nooit moeten vergeten, is het legen van de zakken van onze
kleding - vooral van broeken en jassen. Vaak - veel te vaak! - belanden bankbiljetten, munten
(die problemen kunnen veroorzaken wanneer ze vastraken in de wasmachine), papieren
zakdoeken en briefjes in de was. Vervolgens vallen ze uit elkaar tijdens de wascyclus, waardoor
alle andere kledingstukken vervuild raken.

KEER SPIJKERKLEDING BINNENSTEBUITEN EN MAAK ALLE RITSEN
VAST

Wanneer we vergeten om onze kleren van spijkerstof binnenstebuiten te keren voordat we ze
wassen, kunnen de kleuren verlopen. Daarbij ontstaan soms lelijke verschoten lijnen. Bovendien
moeten alle ritsen worden vastgemaakt om beschadigingen te voorkomen.

LEES DE LABELS ZORGVULDIG

Het kan verleidelijk zijn om gewoon al onze was bij elkaar te harken en in de wasmachine
te stoppen, zonder dat we verschillende stoffen en kleuren sorteren. Dat kan catastrofale
gevolgen hebben.
Sommige
kledingstukken
zullen
krimpen,
van
andere
zal
de
stof
worden
aangetast
en
nog
weer
anderen
kun
je
gewoon
weggooien.
Voordat we de was doen, moeten we dus altijd het label lezen en kijken:
• of de kleding wel in de wasmachine mag worden gewassen;
• wat de maximale wastemperatuur is;
• wat voor wascyclus nodig is;
• of de kleding bestand is tegen centrifugeren.

SORTEER DE KLEUREN

Nadat we zeker weten dat de kleding in de wasmachine kan worden uitgewassen en
we ze hebben gesorteerd overeenkomstig de waslabels en wasinstructies, moeten we ze
nog sorteren op kleur. Het gebeurt te vaak dat we de beroemde “rode sok” onbedoeld in
een witte was laten vallen en alle witte shirts roze maken. Of wat nog vaker voorkomt: dat
we onze witte kleding grijs maken door ze mee te wassen met kleding in andere kleuren.
Het is dan ook belangrijk om de was te sorteren in:
• gekleurde was: soortgelijke kleuren, gesorteerde was, lage temperatuur;
• zwarte was: zwarte of heel donkere, bijna zwarte kleding, lage temperatuur, gesorteerde
was;
• witte was: alleen witte kleding;
• lichte was: heel lichtgekleurde kleding die al eerder is gewassen, zodat we weten dat deze
niet verkleurt.
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SORTEER DE STOFFEN

Natuurlijk kunnen we wol en katoen niet samen wassen. Als we dat zouden doen, zouden
onze favoriete sweaters onvermijdelijk dof en ondraagbaar uit de was komen. Alle moderne
wasmachines bieden mogelijkheden om verschillende programma’s in te stellen op basis van
de stof van de kledingstukken die we willen wassen. Het is ook hier belangrijk om de labels te
lezen, zodat we weten welk programma we moeten selecteren en welke kleding we samen
kunnen wassen.

WASPOEDER OF VLOEIBAAR WASMIDDEL
Hoeveel
mensen
gebruiken
niet
dezelfde
waspoeder
of
hetzelfde
vloeibare
wasmiddel
voor
alle
soorten
was?
Het is belangrijk om te weten dat
• de waspoeder of het vloeibare wasmiddel voor elke soort was moet worden gedoseerd
volgens de aanwijzingen op de verpakking of in de instructiehandleiding die bij de
wasmachine wordt geleverd;
• het beste een waspoeder of vloeibaar wasmiddel kan worden gekozen voor de te
wassen kleding en kleur: het is beter om waspoeder te gebruiken voor sterkere, witte en
lichtgekleurde kleding en om vloeibaar wasmiddel te gebruiken voor gekleurde, donkere
en gevoelige kleding;
• bij het vaststellen van de dosis rekening moet worden gehouden met de hardheid van het
water;
• bleekmiddelen alleen moeten worden gebruikt wanneer dat uitdrukkelijk op het label van
de kleding wordt vermeld.

DE TEMPERATUUR

Het is niet nodig om alles op 90 °C te wassen nu moderne technologieën het mogelijk maken
om ook bij 30-40 °C effectief schone kleding te krijgen en vlekken te verwijderen. De keuze
voor de temperatuur is van groot belang voor de was - niet alleen omdat we er mee kunnen
besparen op onze elektriciteitsrekening, maar ook omdat de juiste temperatuur ons helpt om
goed voor onze kleding te zorgen. Zelfs kledingstukken van sterke stoffen die constant op
hoge temperaturen worden gewassen, kunnen daar uiteindelijk door slijten. Controleer dus
altijd de aanbevolen temperaturen voor elke was in de handleiding van de wasmachine en
voorkom verspilling.
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2.

SCHONE WAS

Soms moeten we de strijd aan met ongebruikelijke vlekken die niet
gemakkelijk kunnen worden verwijderd via een gewone wasbeurt. Als we
weten met wat voor soort vlekken we te maken hebben en op welke stof
ze zitten, kunnen we dat probleem voorkomen.

De hardnekkigste vlekken verwijderen van verschillende
soorten stof
Veelvoorkomende vlekken

Veelvoorkomende vlekken
ALCOHOL

Vlekken uit alcoholische dranken moeten direct worden opgedept met een droge doek.
Daarna moet de kleding worden gewassen in koud water met een poeder dat specifiek is
bedoeld voor gevoelige was. Bij wijnvlekken is nog meer voorzichtigheid geboden: de vlek
moet worden weggepoetst met een mengsel van water en een speciale vlekverwijderaar.

KOFFIE

Spoel de vlek, indien mogelijk, direct uit met zeep op basis van olijfolie en warm water.
Als de vlek al oud is, kan het helpen om hem te deppen met een mengsel van glycerine,
ammonia en alcohol.

BOTER

Boter is een uiterst verzadigd vet. Daarom moet een botervlek heel voorzichtig worden
verwijderd. Verwijder eerst alle resten en giet daarna een vloeibaar wasmiddel op de vlek.
Boen vervolgens met een zachte borstel.

THEE
Thee kan worden verwijderd met azijn en citroensap. Laat deze vloeistoffen ongeveer een
uur op de vlek zitten en was de kleding daarna gewoon uit. Net als bij koffie kan glycerine
een nuttig alternatief zijn.

VET

Mensen zijn het bangst voor vetvlekken, maar eigenlijk zijn vetvlekken niet zo heel moeilijk
te verwijderen. Een van de uiterst effectieve oplossingen is het deppen van de stof met
een vloeibare zeep of, wanneer het om een heel hardnekkige vlek gaat, met een mix van
50% soda en 50% water. Boen de vlek vervolgens weg en was de kleding daarna gewoon
in de wasmachine.

BLOED

Bloedvlekken behoren tot de vlekken die het moeilijkst zijn te verwijderen. Het is belangrijk
dat de vlek minimaal een uur in koud water met wat zout wordt gezet. Hardnekkige vlekken
kunnen worden verwijderd met een mengsel van 50% maïszetmeel en 50% water. Boen
een paar minuten op de vlek en was de kleding daarna gewoon uit in de wasmachine.
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EI

Koud water is een must: laat de kleding ongeveer een uur weken voordat deze in de was
wordt gestopt. Als dit niet genoeg is om de vlek te verwijderen, kan ook waterstofperoxide,
verdund met water, worden gebruikt. Breng dit mengsel direct aan op de vlek en boen
daarna op de vlek. Was de kleding vervolgens gewoon uit in de wasmachine.

OLIEACHTIGE VLEKKEN
Olieachtige vlekken moeten altijd worden voorbehandeld met wasmiddel. Rodewijnvlekken
moeten zo snel mogelijk worden behandeld met koolzuurhoudend water.

INKT

Keer de kleding binnenstebuiten en dep de achterkant van de vlek met een
geconcentreerde oplossing van wasmiddel in gemethyleerde alcoholische drank. Vergeet
niet om keukenpapier onder de vlek te plaatsen.

CHOCOLADE<i></i>
Verwijder chocolade door een theelepel zeep te mengen in een kopje water en het
mengsel op de vlek aan te brengen. Laat het geheel een halfuur zitten en was de kleding
daarna uit. De vlek wordt hierdoor zachter, waardoor hij oplost tijdens de wascyclus.

ZWEET

Behandel de zweetvlek eerst met een wasmiddel; boen goed op de vlek.

TOMATENSAUS

Een oplossing uit grootmoederstijd: kook wat citroensap met een snufje zout en boen
daarna met de oplossing op de vlek voordat de kleding wordt gewassen.

ROEST

Roest wordt van oudsher ook verwijderd door wat citroensap met een snufje zout te koken
en daarna met de oplossing op de vlek te boenen voordat de kleding wordt gewassen.

KAUWGUM

Leg de kleding in de diepvries, zodat het kauwgum kan uitharden. Schraap het kauwgum
daarna met een mes van de stof. Was de kleding vervolgens net als anders.

ZUUR FRUIT

Gebruik koud water met wat glycerine en breng de mix rechtstreeks aan op de vlek. Laat
het geheel minimaal een uur trekken en was de kleding daarna op de normale manier.

LIPPENSTIFT

Giet een paar druppels alcohol op een bolletje katoenwol en duw het bolletje hard op de
vlek zonder te boenen.

KAARSVET

Wacht tot het vet is afgekoeld en helemaal is uitgehard. Verwijder het daarna met een
mes. Leg de kleding ten slotte tussen twee velletjes keukenpapier (een onder en een op
de vlek) en verwarm het gebied met een strijkbout, zodat het resterende vet door de
warmte in het papier trekt.
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Vlekken bij kinderen
Kinderen lijken eindeloze manieren te vinden om plezier te maken en hun kleren te bevuilen
Soms gaan hun vlekken je fantasie te boven! Hieronder staan de meest voorkomende
vlekken bij kinderen (maar dat wil niet zeggen dat ze niet te vinden zijn op kleding van
volwassenen!).

IJS

Gebruik een klein stukje zeep op basis van olijfolie wanneer de vlek nog vers is. Hardnekkige,
droge vlekken moeten eerst worden geweekt met water en borax.

VINYLLIJM

Bedek de vlek met zeep op basis van olijfolie en laat het geheel drenken in koud water. Ga
niet boenen. Was de kleding daarna uit in de wasmachine.

VRUCHTENSAP

Er zijn verschillende manieren om vlekken met vruchtensap te verwijderen. Een ervan is
om met citroensap op de vlek te boenen. Een andere manier is om de vlekken voor te
behandelen met koolzuurhoudend water of witte azijn. Als de vlek hardnekkig of heel oud
is, kan het beste glycerine worden gebruikt. Laat de glycerine ongeveer twintig minuten
inwerken en spoel de kleding daarna af met lauw water. Was de kleding vervolgens
gewoon in de wasmachine.

URINE

Laat verse vlekken drenken in water met zeep op basis van olijfolie en zuiveringszout. Was
de kleding daarna in de wasmachine. Eventueel kan de vlek worden opgedept met een
paar druppels waterstofperoxide of ammonia, verdund met water.

GRAS

Grasvlekken moeten worden opgedept met witte azijn. Laat de azijn ongeveer een uur
intrekken en was de kleding daarna uit in de wasmachine.

VILTSTIFTEN

Los wat stijfsel op in koud water, dep de vlek met de oplossing, laat het geheel drogen en
borstel daarna de resten weg. Was de kleding vervolgens in de wasmachine.
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Babywas
Een babyhuidje is veel gevoeliger dan de huid van volwassenen. Het is dan ook belangrijk
om extra voorzichtig te zijn tijdens het uitwassen van babykleren.

WAT WEL EN NIET TE DOEN

Omdat een babyhuidje heel gevoelig is, moeten waspoeders en vloeibare wasmiddelen
heel zorgvuldig worden gekozen. Dat geldt ook voor de additieven die moeten worden
gebruikt tijdens de was. Voor een lekker ruikend effect,kunnen een paar druppels
lavendelolie of een favoriete natuurlijke geur aan de was worden toegevoegd. Natuurlijkis
het altijd een goed idee om babykleding apart van de kleding van volwassenen te wassen.
Hang uitgewassen babykleding niet buiten op drukke momenten om verontreiniging of
vervuiling met fijnstof te voorkomen.

VEELVOORKOMENDE VLEKKEN OP BABYWAS

Het is bij alle urine-, poep- en etensvlekken aan te raden om de kleren eerst voor te wassen
voordat ze in de wasmachine worden gestopt. Laat ze een paar uur drenken in lauw water
met een mix van zeep op basis van olijfolie en zuiveringszout.

Houd uw witte was wit
Hoe kunnen we onze witte was wit houden? Hier volgen een aantal suggesties om vlekken
te verwijderen en witte kleding in oude luister te herstellen. . Het is niet altijd een goed idee
om bleekmiddelen te gebruiken; op de lange termijn worden kleren daar grijs van en gaat
de stof kapot

GORDIJNEN

Gordijnen kunnen verzadigd raken met rook en vet. In dit geval is het aan te raden om
een intensiever programma met voorwas te gebruiken, zodat de gordijnen helderder en
schoner ogen.

TAFELKLEDEN

Het is altijd aan te raden om tafelkleden voor te wassen met een bleekmiddel.

Schoenen
Hoeveel schoenen heeft uw garderobe? En hoeveel zien er altijd als nieuw en in uitstekende
staat uit? Hier zijn een paar tips voor het regelmatig schoonmaken van onze schoenen,
zodat ze in perfecte staat blijven.

STOFFEN SCHOENEN

Schoenen van stof zijn ongetwijfeld gemakkelijker schoon te houden dan schoenen van
andere materialen. Ze kunnen namelijk gemakkelijk in de wasmachine worden gestopt
of met de hand worden gewassen. Verwijder aanwezige veters voordat de schoenen
worden gewassen en was de veters in een apart bakje. Was de schoenen met koud water
met zeep en een wasverzachter. Om de schoenen in vorm te houden, kan er een prop
krantenpapier in worden gestopt na de wasbeurt.
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3.

MINDER STRIJKEN

Na het wassen moeten kledingstukken natuurlijk worden gedroogd.
Maar weten we zeker dat we de droogtijd zo effectief mogelijk gebruiken
en het best mogelijke resultaat behalen?
Dit hoofdstuk bevat suggesties met de meest gebruikte methoden om
verschillende soorten stoffen en kleding zo effectief mogelijk te laten
drogen. Ook volgen er wat tips om minder te strijken.

HANG KLEDING GOED OP, ZODAT ZE MINDER KREUKEN

Om wasgoed effectief op te hangen en de droogtijd te minimaliseren, maar vooral om het
strijken van gedroogde kleding te voorkomen (als de stof al kan worden gestreken), moeten
kledingstukken zo worden opgehangen dat ze niet kunnen kreuken. Probeer te voorkomen
dat kleding over de waslijn moet worden gehangen: dit laat onvermijdelijk een vouw na. Dat
geldt overigens ook voor wasknijpers...

HANG DE WAS DIRECT OP

Het is aan te raden om kleding op een rekje of aan de lijn te hangen zodra het wasprogramma
is afgelopen. Klop de kleding eerst stevig uit. Hierdoor droogt kleding gemakkelijker en
worden extra kreuken - die ontstaan wanneer kleding te lang in de wasmachine blijft liggen
- voorkomen.

CENTRIFUGEREN

Wanneer u een moderne wasmachine heeft met een mogelijkheid om het aantal centrifuges
tijdens het programma te kiezen, dient u een laag aantal te selecteren om extra kreukels te
voorkomen.

WASKNIJPERS

Wasknijpers van kunststof genieten de voorkeur boven houten wasknijpers: houten wasknijpers
kunnen soms de kleur van wasgoed opnemen en deze achterlaten op andere kleding. Het
is ook belangrijk dat wasknijpers zo worden aangebracht dat een eventuele afdruk niet
zichtbaar is wanneer de kleding wordt gedragen.

GEBRUIK DE WASDROGER

Niet iedereen weet dat het juiste gebruik van de wasdroger niet alleen strijken voorkomt,
maar ook schonere en hygiënischere was oplevert. Vooral lakens, handdoeken en badjassen
komen zacht en als nieuw uit de droger. Kies het strijkprogramma als droogprogramma
om te zorgen dat de kleding het ideale vochtgehalte bevat en gemakkelijk kan worden
gestreken. Dat drogers stoffen vernielen en grote hoeveelheden elektriciteit verbruiken is een
achterhaald gegeven. Moderne drogers hebben programma’s voor verschillende eisen en
drogen kleding op gemiddelde temperaturen, zodat ons wasgoed in goede staat blijft en we
ons niet arm betalen aan elektriciteit.

AFDRUKKEN VAN WASLIJNEN

Soms kan een waslijn een zichtbare streep achterlaten op de kleding die is opgehangen om
te drogen. Dit kan worden voorkomen door een stukje stof tussen de te drogen was en de
waslijn aan te brengen.
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WOLLEN KLEDING

Wollen kledingstukken moeten, indien mogelijk, niet worden opgehangen maar vlak worden
gedroogd, zodat ze niet uit vorm raken. Wanneer ze met de hand zijn gewassen, is het een
goed idee om ze eerst in een handdoek op te rollen, zodat zo veel mogelijk overtollig water
wordt geabsorbeerd.

GEKLEURDE KLEDING

Gekleurde kledingstukken zijn erg gevoelig voor de zon. Wanneer ze lange tijd in de zon
hangen, kunnen ze verkleuren en worden geruïneerd. Bovendien kan de kleur van de waslijn
of het wasrek achterblijven. Hang ze daarom binnenstebuiten en stel ze alleen bloot aan
zonlicht zo lang als nodig is om te drogen.

ROKKEN

Rokken dienen bij voorkeur te worden opgehangen bij de taille. Omdat ze vaak zijn gemaakt
van synthetische of gemengde stoffen, hoeven ze meestal niet te worden gestreken en
drogen ze veel gemakkelijker.

LAKENS

Lakens zijn het wasgoed dat vaak het langst moet drogen. Een laken kan gemakkelijker
en sneller drogen, door het met wasknijpers aan de tegenoverliggende zijden tussen twee
evenwijdige waslijnen te hangen, zodat een soort zak ontstaat. Wanneer lakens niet buiten
kunnen hangen en de hoogte geen probleem is, kunnen ze ook aan één rand aan de lijn
worden vastgemaakt met wasknijpers.

GORDIJNEN

Gordijnen zijn gemaakt van een andere stof dan kleding. Het is dan ook een goed idee om
ze te laten drogen door ze voor het raam te hangen terwijl ze nog vochtig zijn. Ze kunnen
worden gestoomd met een strijkbout om te zorgen dat er geen kreuken meer zichtbaar zijn.

MEUBELBEKLEDING

Het is belangrijk dat meubelbekleding zijn vorm behoudt. Plaats stoelhoezen daarom terug
over de kussens terwijl ze nog een beetje vochtig zijn, zodat ze zich perfect aan de vorm van
de sofa aanpassen.

HANDGEWASSEN KLEDING

Een probleem dat vaak voorkomt wanneer kleding met de hand wordt gewassen, is dat
overtollig water moeilijk kan worden verwijderd. Het kan helpen om de wasmachine alleen
een centrifugeprogramma te laten uitvoeren (wanneer de kleding dat toelaat). Eventueel kan
een droge witte handdoek op het wasrek worden gehangen en de kleding daar horizontaal
overheen worden gelegd, zodat de vorm niet verloren gaat. Kledingstukken van zijde moeten
worden gestreken wanneer ze nog vochtig zijn.

T-OVERHEMDEN

T-shirts moeten hard worden uitgeklopt en daarna ondersteboven worden opgehangen met
wasknijpers, zodat een “natuurlijk strijkeffect” ontstaat.

BROEKEN

Broeken moeten aan de zomen aan de onderkant van de pijpen worden opgehangen en
natuurlijk - net als alle andere kledingstukken - een paar keer worden uitgeklopt voordat ze
met wasknijpers worden vastgemaakt.

OVERHEMDEN

Vooral overhemden vragen om bijzondere zorg: ze moeten worden uitgeklopt en de randen
moeten tussen de vingers worden gladgetrokken, zodat de stof zo min mogelijk kreuken
bevat. Hang ze op hangers, zodat ze hun vorm behouden en gemakkelijker kunnen worden
gestreken.
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4.

VERLOPEN KLEUREN HERSTELLEN

aar gaan we weer: het zoveelste witte shirt is nu subtiel roze dankzij de
bekende oude rode sok die per ongeluk mee is gewassen..
Wat moeten we doen? Geen paniek!
We hebben nog een truc om het onmogelijke mogelijk te maken.
Laten we het proberen en witte kleding weer wit maken!
Was de kleding opnieuw met andere witte was voordat de gekleurde
was wordt gestreken.
Volg het aanbevolen wasprogramma voor dit soort stof en voeg een
“colour catcher” toe - dit product is overal verkrijgbaar van verschillende
merken. Ongewenste kleuren worden daardoor verwijderd en de grijze of
roze was wordt hersteld.
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5.

ZORG DRAGEN VOOR
UW WASMACHINE

Om te zorgen dat de was altijd vlekkeloos is, moeten we natuurlijk goed
voor onze wasmachine zorgen: dat is immers onze vertrouwde vriend die
ons elke dag een hoop werk bespaart.

1
Laat de was niet in de trommel

Om schimmelvorming te voorkomen, moet de was niet te lang in de trommel blijven zitten. De
was gaat daardoor niet alleen onprettig ruiken, maar op lange termijn kan ook de binnenkant
van de wasmachine kapotgaan.

2
Laat regelmatig het circuit van de wasmachine spoelen
Het is belangrijk om de wasmachine eens in de 4 tot 6 weken leeg te laten draaien op hoge
temperatuur (minimaal 60 °C) met een kleine hoeveelheid waspoeder of vloeibaar wasmiddel.
Eventueel kan ook het zelfreinigingsprogramma van de wasmachine (als die zo’n programma
heeft) worden gebruikt. Op deze manier worden alle resten van de vorige wasbeurt verwijderd
en wordt de wasmachine weer schoon vanbinnen. Kies het langste programma en voeg wat
soda (een kleine hoeveelheid) toe om de hele trommel schoon te maken.

3
Maak het waspoedervakje schoon
Maak het waspoedervakje vaak schoon: hoe vaak denken we hieraan wanneer het
wasprogramma klaar is of voordat we een nieuwe was laten draaien? Niet zo vaak als we
zouden moeten! Toch is dit een heel belangrijke stap, want hij zorgt ervoor dat de waspoeder
of het vloeibare wasmiddel zo effectief mogelijk wordt gebruikt en dat de was altijd schoon is
en lekker ruikt. Door het vakje schoon te maken, wordt schimmelvorming in de binnenste delen
van de machine, waar waspoederresten kunnen achterblijven, voorkomen. Ook zorgt het
ervoor dat alle poeder wordt gebruikt, zodat de poeder niet aankoekt in het vakje. Verwijder
het vakje en maak het 10 minuten lang schoon met bleekmiddel. Spoel het daarna om.
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6.

GELD BESPAREN

En dan nu het hoofdstuk waar we op zaten te wachten:
hoe kunnen we geld besparen op onze was? Naast een
weloverwogen keuze bij de aanschaf van een wasmachine
zijn er natuurlijk ook trucs die we kunnen toepassen tijdens het
wassen.
Hieronder volgt een lijst met trucs en alternatieven voor de
gewone wasactiviteiten, bedoeld om geld te besparen op uw
was.
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ZUIVERINGSZOUT

Bicarbonaat is een natuurlijke geurstof die in plaats van de gebruikelijke chemische
vlekverwijderaars kan worden gebruikt tijdens de behandeling van witte stoffen met natuurlijke
vezels (een oplossing bestaat uit 1 deel water en 3 delen bicarbonaat). Boen op de vlek (niet te
hard), laat het mengsel een uur intrekken en was de kleding daarna gewoon in de wasmachine.
Het product kan ook worden gebruikt als aanvulling op de waspoeder of het vloeibare
wasmiddel van uw keuze (een half kopje is genoeg) of met wat bleekmiddelen om witte kleuren
helderder te maken.

HET JUISTE MOMENT VOOR DE WAS

Sommige energiebedrijven zetten op de factuur dat u geld kunt besparen door op bepaalde
momenten energie te gebruiken, zoals in het weekend of van zeven uur ‘s avonds tot vroeg in de
volgende morgen. Het is dan ook een goed idee om de was op die momenten te laten draaien,
want daarmee kan tot wel 20% op energiekosten worden bespaard. Veel wasmachines hebben
een functie waarmee de starttijd van het programma kan worden uitgesteld.

HET JUISTE GEWICHT

Zet de wasmachine alleen aan wanneer hij vol is, maar voorkom dat hij overvol zit: een
halflege wasmachine is verspilling, maar een overvolle wasmachine kan ertoe leiden dat er
waspoedersporen op de was achterblijven (waardoor jeuk en erge allergische reacties
kunnen worden veroorzaakt, met name wanneer de waspoeder sterke chemische stoffen
bevat). Bovendien moet het wasprogramma dan nog eens worden herhaald om de resten te
verwijderen. Sommige wasmachines hebben een functie die de omvang en het gewicht van de
kleding herkent en automatisch de hoeveelheid water en energie aanpast.

HET JUISTE PROGRAMMA

Kies altijd een wasprogramma dat voldoet aan de instructies in het boekje en op het waslabel.
Wees vooral voorzichtig en was niet op overmatig hoge temperaturen. Soms is een wasbeurt op
een lage temperatuur voldoende om de gewenste resultaten te behalen.

NA DE WAS

Wees uiterst voorzichtig tijdens het ophangen van de was die net uit de wasmachine komt. Dat
moet tijdig gebeuren, kreuken en vouwen moeten worden verwijderd, lakens moeten in tweeën
worden gevouwen en overhemden moeten op een hanger worden gehangen. Deze kleine
trucs besparen tijd en energie omdat de was niet hoeft te worden gestreken. Sommige kleding
hoeft zelfs helemaal niet meer te worden gestreken of kan wellicht in de helft van de tijd worden
gestreken.

LAAT WASGOED NIET DROGEN OP RADIATORS
Zelfs als de radiators zijn ingeschakeld, is het geen goed idee om er was op te hangen.
Hierdoor wordt minder warmte in huis afgegeven, waardoor de radiators moeten worden
opgedraaid. Bovendien kan het directe contact van vezels met warmte ertoe leiden dat de
vezels kapot gaan. Het is dan ook niet aan te raden om kleding op radiators te drogen.

EEN ALTERNATIEF VOOR WASVERZACHTER
Een veelgebruikt alternatief voor wasverzachter is 100 ml witte azijn: dat voorkomt kalkaanslag en
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