
KUSURSUZ ÇAMAŞIRLAR İÇİN 
ÖNERİlLER VE İPUÇLARI KİTAPÇIĞI



Hepimiz en az bir kere çamaşır makinemizi 
yanlış ayarda çalıştırarak, inatçı bir lekeyi 

çıkaramayarak veya yanlış ürünleri 
kullanarak bir giysimizi mahvetmişizdir.

Bu kılavuzda bunun bir daha asla başınıza 
gelmemesini sağlamayı hedefliyoruz.<br 

clear=”ALL”>

Bu kitapçık, çamaşır makinenizi 
mümkün olduğunca verimli kullanıp 
çamaşırlarınızı en iyi şekilde korumanız 
ve onları uzun süre mükemmel tutmanız 
için birçok ipucu ve fikirle dolu.  <br 
clear=”ALL”>

Temiz giysiler ve çarşaflar hepimizin 
hayatının önemli bir parçası, öyleyse 

neden onları daha uygun şekilde 
yıkamak için biraz daha fazla zaman 

harcamayalım?<br clear=”ALL”>
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YIKAMA ÖNCESİNDE1.

1. YIKAMA ÖNCESİNDE

HER GİYSİYİ DİKKATLİCE İNCELEYİN<br clear=”ALL”> 

Eğer giysilerinizin sökülüyor gibi görünen dikişleri veya yıkama sırasında kopabilecekmiş gibi 
duran düğmeleri varsa, her şeyi makinenin içine koymadan önce bu sorunlara dikkat etmeniz 
gerekir.<br clear=”ALL”> Bu şekilde kendinizi garip deliklerle veya eksik düğmelerle uğraşmak 
zorunda bulmazsınız.

CEPLERİ BOŞALTIN 
Giysilerimizin, özellikle de pantolonların ve ceketlerin ceplerini boşaltmak asla atlamamamız 
gereken bir adımdır. Çoğu zaman -hatta haddinden fazla zaman!- kağıt paralar, bozuk paralar 
(ki bunlar çamaşır makinesine sıkışırsa sorun çıkarabilir), kağıt mendiller ve kağıt parçaları kirli 
çamaşırların içinde kalabilir ve bunlar çevrim sırasında parçalara ayrılarak tüm diğer giysileri 
kirletir.<br clear=”ALL”>

KOT PANTOLONLARI TERS YÜZ EDİN VE TÜM FERMUARLARI ÇEKİN 

Eğer kot pantolonlarımızı yıkamadan önce ters yüz etmeyi unutursak renginin atması daha 
yüksek olasılık olacak ve bazen kötü görünen soluk çizgiler ortaya çıkaracaktır. Fermuarlar, 
hasar görmelerini önlemek için kapatılmış olmalıdır.

ETİKETLERİ DİKKATLİCE OKUYUN<br clear=”ALL”> 

Kumaş veya renk ayrımı yapmadan bütün çamaşırlarımızı alıp doğrudan makinenin 
içine tıkmak çok çekici geliyor olabilir. Ama bunu yapmak çok feci sonuçlar doğurabilir. 
Bazı giysiler çekecek, bazıları bozulacak ve diğerleri de tamamen mahvolacaktır.  
Bu nedenle çamaşır yıkamadan önce her zaman etiketleri ve notları okumamız gerekir:
• giysi makinede yıkanabilir mi? <br clear=”ALL”>
• maksimum yıkama sıcaklığı nedir?<br clear=”ALL”>
• gereken yıkama türü nedir?
• belirli bir devirde sıkmayı kaldırabilir mi?  <br clear=”ALL”>

RENKLİLERİ AYIRIN 
Tüm giysilerin makinede yıkanabilir olduğundan emin olduktan ve etiketlerine ve 
yıkama talimatlarına göre ayırdıktan sonra onları bir de renklerine göre ayırmamız 
gerekir. Dikkatsizce o ünlü “kırmızı çorabı” beyazların arasında bırakıp tüm beyaz 
gömleklerimizin pembeye dönüşmesini izlemek hiç de olasılık dışı değil. Hatta beyaz 
giysilerimizi renkli giysiler ile yıkayıp hepsini griye dönüştürmemiz daha bile olası.  
Bu nedenle kirli çamaşırlarımızı şu şekilde bölmemiz çok önemli:
• renkliler: benzer renk tonları, ayrı yıkama ve düşük sıcaklık <br clear=”ALL”>
• siyahlar: siyah, veya neredeyse siyah olan çok koyu renkli giysiler, düşük sıcaklıkta ve ayrı bir 

yıkama ile  <br clear=”ALL”>
• beyazlar: sadece beyaz giysiler  <br clear=”ALL”>
• açık renkliler: daha önce yıkanmış olan ve bu sayede solmayacaklarını bildiğimiz çok açık 

renkli giysiler <br clear=”ALL”>
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KUMAŞLARI BİRBİRİNDEN AYIRIN<br clear=”ALL”> 

Tabii ki yünlüleri pamuklularla birlikte yıkayamayız. Eğer yıkasaydık en sevdiğimiz kazaklarımız 
ister istemez makineden bozulmuş ve giyilmez halde çıkardı. Tüm modern çamaşır makineleri 
yıkamak istediğimiz giysilerin kumaşlarına göre farklı programlar ayarlamamıza izin verir. Burada 
da önemli olan etiketleri okumak; bu sayede bir arada yıkanabilecek çamaşırlar için doğru 
programı seçebiliriz.

TOZ VEYA SIVI DETERJAN<br clear=”ALL”> 

Kaçımız tüm yıkamalarımız için aynı tür toz veya sıvı deterjanı kullanıyor?<br clear=”ALL”>  
Bunları bilmek önemli:  <br clear=”ALL”>
• her yıkama türü için toz veya sıvı deterjanın ambalajı üzerinde veya çamaşır makinesi ile 

birlikte verilen kullanım kılavuzunda belirtilen dozda kullanılması gerekir.<br clear=”ALL”>
• yıkanacak giysilere ve renklerine göre toz veya sıvı deterjan arasında seçim yapmanızı 

öneririz: daha dayanıklı, beyaz ve açık renkli   giysiler için toz deterjan ve renkli, koyu renk ve 
aynı zamanda daha hassas giysiler için sıvı deterjan kullanmak daha iyidir; <br clear=”ALL”>

• doza karar verirken suyun sertliğini de dikkate almak önemlidir; <br clear=”ALL”>
• çamaşır suyu ancak giysinin etiketinde açıkça buna izin verilmişse kullanılmalıdır. <br 
clear=”ALL”>

SICAKLIK 
Modern teknolojiler ile çamaşırlarımızı 30-40° derecede etkili bir şekilde temizleyip lekeleri 
de çıkarabilecekken her şeyi 90° ile yıkamaya gerek yok. Sıcaklık tercihimiz yıkama için çok 
önemlidir, sadece elektrik faturamız açısından değil doğru sıcaklığı seçmek giysilerimize 
iyi bakmamızı sağlayacağı için de. Sert kumaşlardan yapılmış giysileri sürekli olarak yüksek 
sıcaklıklarda yıkamak uzun vadede yıpranmalarına neden olabilir. Bu nedenle her yıkamada 
çamaşır makinesinin el kitabında önerilen sıcaklıkları kontrol edin; israftan da kaçınmış 
olursunuz.<br clear=”ALL”>
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Bazen kendimizi standart yıkamada kolaylıkla çıkmayan sıra dışı lekeler 
ile boğuşurken buluruz. Eğer ne tür bir lekeyle karşı karşıya olduğumuzu 
ve lekenin nasıl bir kumaşın üzerinde olduğunu bilirsek bu sorunu 
aşabiliriz.<br clear=”ALL”> 

Farklı kumaş türlerinden en inatçı lekeleri çıkarma
Aşağıdakiler çeşitli giysiler üzerinde bulunabilecek bazı genel leke örnekleridir ve yıkama 
öncesi nasıl çıkarılabileceklerine dair ipuçlarını da içermektedir.<br clear=”ALL”>

Sık görülen lekeler
ALKOLLÜ İÇECEKLER 
Bunlar anında kuru bir bezle kurulanmalıdır ve giysi soğuk suyla, özellikle hassas yıkamalar 
için olan bir toz deterjan kullanılarak yıkanmalıdır. Şarap lekelerinde daha da fazla dikkat 
etmek gereklidir: lekeyi su ve özel bir leke çıkarma ürünü çözeltisi ile ovmak gerekir.

KAHVE 
Eğer yapabilirseniz lekeyi hemen kastil sabunu ve sıcak su ile yıkayın. Eğer leke eskiyse 
gliserin, amonyak ve alkol karışımı ile silmek faydalı olabilir.

TEREYAĞI 
Tereyağının doymuş yağ oranı çok yüksektir, bu nedenle çıkarırken çok dikkatli olmak 
gerekir. Öncelikle kalıntıları çıkarın, ardından leke üzerine sıvı deterjan döküp yumuşak kıllı 
bir fırça ile hafifçe fırçalayın.

ÇAY 

Geleneksel olarak çayın sirke ve limon suyu ile çıkarılması mümkündür; bu karışım yaklaşık 
bir saat lekenin üzerinde bırakılmalı ve ardından giysi normal şekilde yıkanmalıdır. Kahvede 
olduğu gibi gliserin faydalı bir alternatif olabilir.

GRES YAĞI 
Gres yağı her zaman insanların en çok korktuğu leke tipidir ama aslında çıkarması çok 
da zor değildir. En etkili çözüm kumaşı sıvı sabuna bulamaktır veya çok inatçı bir leke söz 
konusu ise eşit miktarda gazlı içecek ve suyu karıştırıp lekeyi bununla ovmaktır. Ardından 
giysi normal şekilde çamaşır makinesinde yıkanabilir.

KAN 
Kan, çıkarılması en zor lekelerden birisidir. Soğuk su dolu ve içine tuz atılmış bir leğene koymak 
ve en az bir saat suyun içinde kalmasını sağlamak önemlidir. Daha inatçı lekeler için eşit 
miktarda mısır nişastası ve soğuk suyu bir krem yapıp bu kremi birkaç dakika boyunca lekenin 
üzerinde ovun ve giysiyi normal bir şekilde çamaşır makinesinde yıkayın.<br clear=”ALL”>

KİRLİ ÇAMAŞIRLARIMIZIN TEMİZLİĞİ2.

2. KİRLİ ÇAMAŞIRLARIMIZIN TEMİZLİĞİ
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YUMURTA 
Bu durumda soğuk su mecburidir: giysiyi makinede yıkamadan önce yaklaşık bir saat 
boyunca soğuk suyun içinde bırakın. Eğer lekeyi çıkarmak için bu yeterli olmazsa, alternatifi 
suyla seyreltilmiş hidrojen peroksit kullanmaktır. Bu çözeltiyi doğrudan lekenin üzerine 
uygulayın ve ovun, ardından giysiyi normal bir şekilde çamaşır makinesinde yıkayın.<br 
clear=”ALL”>

YAĞLI LEKELER 
Yağlı lekeler her zaman sıvı deterjan ile ön işleme tabi tutulmalıdır.<br clear=”ALL”> Özellikle 
kırmızı şarap lekelerinin bir an önce maden suyu ile ovulması en iyisidir.

MÜREKKEP 
Giysiyi ters yüz edin ve lekenin arka tarafını metillenmiş alkol içinde bulaşık deterjanı solüsyonu 
ile yıkayın ve altına kağıt havlu koyun.<br clear=”ALL”>

ÇİKOLATA 
Çikolatayı çıkarmak için bir fincan su ile karıştırılmış bir çay kaşığı sıvı sabun alın ve lekeye 
uygulayın, yarım saat bekletin ve ardından giysiyi yıkayın. Bu lekeyi yumuşatarak yıkandığında 
çözünmesini sağlar.

TER 
Lekeyi önceden sıvı deterjanla iyice ovun.<br clear=”ALL”>

DOMATES SOSU 
Ev yapımı çözümlerden birisi, biraz limon suyunu kaynatıp üzerine bir tutam tuz eklemek ve 
lekeyi bu solüsyonla ovduktan sonra giysiyi yıkamaktır.<br clear=”ALL”>

PAS 
Geleneksel çözüm, biraz limon suyunu kaynatıp üzerine bir tutam tuz eklemek ve lekeyi bu 
solüsyonla ovduktan sonra giysiyi yıkamaktır.<br clear=”ALL”>

SAKIZ 
Giysiyi buzluğa koyarak sakızın donmasını sağlayın ve ardından bir bıçakla kumaşın üzerinden 
kazıyın.<br clear=”ALL”> Ardından giysiyi normal bir şekilde yıkayabilirsiniz.

ASİTLİ MEYVE 
Burada püf noktası biraz gliserinle soğuk suyu doğrudan lekenin üzerine sürmektir.<br 
clear=”ALL”> En az bir saat beklemeye bırakın ve ardından normal bir şekilde makineyle 
yıkayın.

RUJ 
Bir parça hidrofil pamuk üzerine birkaç damla alkol damlatın ve ovalamadan lekenin 
üzerine iyice bastırın.<br clear=”ALL”>

MUM 
Mumun soğumasını ve mümkün olduğunca sertleşmesini bekleyin. Ardından bir bıçak 
yardımıyla kazıyın. Son olarak giysiyi iki parça kağıt havlu arasına (bir tanesi lekenin altına 
birisi de üstüne gelecek şekilde) yerleştirin ve o bölgeyi bir ütü ile ısıtarak kalan mumun ısı ile 
kağıda çekilmesini sağlayın.<br clear=”ALL”>

2. KİRLİ ÇAMAŞIRLARIMIZIN TEMİZLİĞİ



Çocuklarla ilgili lekeler
Çocuklar yeni eğlence yolları bulmakta ustadırlar, hele de hayal güçlerini kullanarak! İşte 
en yaygın çocuk lekelerinden bazıları (tabii bunlar büyüklerin çamaşırlarında bulunmaz 
diye   bir kural yok!)<br clear=”ALL”>

DONDURMA 
Leke hala tazeyken kastil sabunu ile ovun. Daha inatçı ve kuru lekeler öncelikle su ve boraks 
ile yumuşatılmalıdır.

VİNİL TUTKAL 
Lekeyi kastil sabunu ile kaplayın, ovmadan soğuk su içinde bekletin. Ardından çamaşır 
makinesinde yıkayın.

MEYVE SUYU 
Meyve suyu lekelerini çıkarmak için birçok yol vardır; bunlardan birisi leke üzerine limon 
suyu sürmektir.<br clear=”ALL”> Bir diğeri maden suyu veya beyaz sirke kullanarak lekeleri 
önceden silmektir. Eğer leke inatçı veya çok eskiyse gliserin kullanılması önerilir, gliserin 
yaklaşık yirmi dakika bekletilmelidir ve ardından ılık suyla durulanmalı ve giysi çamaşır 
makinesinde yıkanmalıdır.

İDRAR 
Eğer leke tazeyse giysiyi kastil sabunu ve sodyum bikarbonatlı suya batırın ve ardından 
makinede yıkayın. Alternatif olarak, lekenin üzerine birkaç damla hidrojen peroksit veya 
amonyağı suyla seyreltilmiş olarak damlatabilirsiniz.<br clear=”ALL”>

ÇİMEN 
Çimen lekeleri beyaz sirkeye batırılmalı, yaklaşık bir saat bekletilmeli ve ardından çamaşır 
makinesinde yıkanmalıdır.<br clear=”ALL”>

KEÇELİ KALEMLER 
Soğuk suda bir miktar nişastayı eritin, lekeyi bu solüsyona batırın, kurumaya bırakın ve iyice 
fırçalayarak kalıntıları çıkarın. Ardından giysiyi çamaşır makinesinde yıkayın.

2. KİRLİ ÇAMAŞIRLARIMIZIN TEMİZLİĞİ7
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Ayakkabılar
Gardırobunuzda kaç çift ayakkabınız var? Peki bunların kaç çifti her zaman yeni ve 
mükemmel görünüyor? İşte size ayakkabılarınızın mükemmel görünümlerini korumalarını 
sağlamak için düzenli olarak temizleme konusunda birkaç ipucu.<br clear=”ALL”>

KUMAŞ AYAKKABILAR 
Kumaş ayakkabıların temiz tutulması diğer malzemelerden yapılmış olanlara göre kesinlikle 
daha kolaydır çünkü çamaşır makinesine atılabilir veya elle yıkanabilirler. Eğer üzerinde 
dantel varsa, bunlar her zaman yıkama öncesinde sökülmeli ve ayrıca bir leğende 
yıkanmalıdır. Ayakkabılar soğuk suda, sabun ve yumuşatıcı ile yıkanmalıdır. Şekillerini 
korumalarını sağlamak için yıkadıktan sonra ve kurumadan önce içlerine bir miktar gazete 
kağıdı yerleştirin.<br clear=”ALL”>

Beyazları beyaz tutma
Beyazlarımızın beyaz kalmasını nasıl sağlayabiliriz? Lekeleri çıkarmak ve beyaz giysilerinizi o 
eski ışıltılarına kavuşturmak için işte size birkaç öneri: Unutmayın ki çamaşır suyu kullanmak 
her zaman iyi bir fikir değildir ve uzun vadede giysilerinizin griye dönmesine neden olur ve 
kumaşları yıpratır.<br clear=”ALL”>

PERDELER 
Perdeler bazen sigara dumanı ve gres yağına maruz kalabilir. Bu durumda ön yıkamalı, 
daha yoğun bir çevrim kullanmanızı öneririz; böylece perdeler daha parlak ve daha temiz 
görünecektir.

MASA ÖRTÜLERİ 
Masa örtülerini çamaşır suyu ile ön yıkamaya tabi tutmanız önerilir.<br clear=”ALL”>

2. KİRLİ ÇAMAŞIRLARIMIZIN TEMİZLİĞİ

Bebeklerle ilgili lekeler
Bebeklerin ciltleri yetişkinlere göre daha hassastır, bu nedenle   giysilerini yıkarken ekstra 
özen göstermek önemlidir.<br clear=”ALL”>

NELERDEN KAÇINMALI VE NE KULLANMALISINIZ?  <br clear=”ALL”> 

Bebek cildi çok hassas olduğundan, çamaşırlarını yıkarken toz veya sıvı deterjan seçme ve 
kullanılacak katkı maddeleri konusunda çok dikkatli olmanız gerekir. Koku etkisi yaratmak 
için suya birkaç damla lavanta yağı veya sevdiğiniz doğal kokudan damlatabilirsiniz. 
Tabii ki bebeklerin giysilerini yetişkinlerin giysilerinden ayrı yıkamak her zaman iyi bir fikirdir. 
Yıkadıktan sonra bebeklerin giysilerini trafiğin yoğun olduğu saatlerde dışarıya asmayın, 
ince tozun olduğu kirlilikten kaçının.<br clear=”ALL”>

BEBEK GİYSİLERİNDE BULUNAN TİPİK LEKELER<br clear=”ALL”> 

Tüm idrar, dışkı ve giysi lekelerinde giysiyi makineye koymadan önce elde yıkamak önerilir. 
Kastil sabunu ve sodyum bikarbonatlı su karışımında birkaç saat bekletmek meseleyi 
çözebilir.<br clear=”ALL”>
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Giysilerimizi yıkadıktan sonra tabii ki onları kurutmamız gerekecek.<br 
clear=”ALL”>
Ama kurutma süresini mümkün olduğunca etkili kullandığımızdan ve en iyi 
sonucu elde ettiğimizden ne kadar eminiz?<br clear=”ALL”>
Size farklı kumaş ve giysi türlerini en etkili şekilde kurutmak için kullanılan 
yaygın yöntemlerin bazılarını anlatacağız.<br clear=”ALL”> Ayrıca daha az 
ütü yapmanız için bazı püf noktaları da vereceğiz.<br clear=”ALL”>

DAHA AZ KIRIŞIK İÇİN GİYSİLERİ DOĞRU ŞEKİLDE ASIN<br 
clear=”ALL”> 
Çamaşırları daha etkili asmak ve kuruma süresini en aza indirirken kuruyan giysileri ütülemek 
zorunda kalmamak için (tabii ki ütülenebilen kumaşlarda) kırışık oluşmasını engelleyecek şekilde 
asın. Giysileri çamaşır ipine asmaktan veya mandal kullanmaktan kaçının çünkü bunlar ister 
istemez kırışıklık yapacaktır.<br clear=”ALL”>

YIKANMIŞ ÇAMAŞIRLARI BİR AN ÖNCE ASIN<br clear=”ALL”> 

Bir başka püf noktası da, çamaşırları makineden çıkarır çıkmaz canlı bir şekilde silkeleyerek kurutma 
askısına veya çamaşır ipine asmaktır. Böylece daha kolay kururlar ve uzun süre makinenin içinde 
kalmalarından kaynaklanan ek kırışıklıkların oluşması engellenmiş olur.<br clear=”ALL”>

SIKMA DEVRİ 
Eğer teknolojinin son ürünü bir çamaşır makineniz varsa ve programdaki devir sayısını ayarlamanıza 
izin veriyorsa, fazladan kırışıklık olmasını engellemek için düşük bir sayı seçin.<br clear=”ALL”>

MANDALLAR 
Plastik mandalları tahta olanlara tercih edin, çünkü tahta mandallar bazen bir önceki giysinin 
rengini emerek sonraki çamaşıra geçirebilir. Ayrıca mandalları çamaşır üzerine takarken, 
oluşturacakları izlerin giysiyi giyince görünmeyeceği yerlere takmaya çalışmak önemlidir.<br 
clear=”ALL”>

KURUTUCUYU KULLANIN 
Kurutucunuzu doğru kullanarak sadece ütünüzün azalmayacağını aynı zamanda daha temiz 
ve hijyenik çamaşırlara sahip olabileceğinizi belki de bilmiyorsunuz. Özellikle çarşaflar, havlular 
ve bornozlar kurutucudan yumuşak ve yeni hissi vererek çıkacaktır. Eğer kurutma programı 
olarak ütüleme ayarını seçerseniz, giysiler kolay ütüleme için ideal nem oranında çıkacaktır.  
Kurutucuların kumaşları bozduğu ve çok elektrik tükettiği kocakarı masalından başka bir şey 
değildir. Modern kurutucuların farklı ihtiyaçlara göre ayarlanmış çevrimleri vardır ve çamaşırları 
ortalama sıcaklıklarda kurutarak hem çamaşırlarımıza iyi bakarlar hem de cebimizi düşünürler.<br 
clear=”ALL”>

ÇAMAŞIR İPİ İZLERİ 
Bazen bir çamaşır ipi giysiler üzerinde gözle görülür bir iz bırakabilir. Kurutulacak olan giysi ve 
çamaşır ipi arasına bir parça kumaş koyarak bunun olmasını engelleyebilirsiniz.<br clear=”ALL”>

3. ÜTÜYÜ EN AZA İNDİRME

ÜTÜYÜ EN AZA İNDİRME3.
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YÜNLÜ GİYSİLER 
Mümkünse yünlü giysileri asmadan, sererek kurutun. Böylece şekillerinin bozulmasını 
engelleyebilirsiniz Elle yıkadığınızda önce bir havluya sararak fazla suyu emdirmek iyi bir fikir 
olacaktır.<br clear=”ALL”>

RENKLİ GİYSİLER 
Renkli giysiler güneş ışığına karşı çok duyarlıdır ve uzun süre güneş ışığında bırakılırsa solabilir 
ve bozulabilirler; hatta çamaşır ipinin veya askısının rengini bile alabilirler.<br clear=”ALL”> Bu 
nedenle her zaman ters yüz edilerek asılmaları ve sadece kurumaları gereken süre boyunca 
doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmaları gerekir.

ETEKLER 
Etekleri bel kısmından asmayı tercih etmek gerekir. Genellikle sentetik veya karışık kumaşlardan 
yapıldıkları için ütülenmeleri gerekmeyecek ve çok daha hızlı kuruyacaklardır.<br clear=”ALL”>

ÇARŞAFLAR 
Çarşaflar genellikle kuruması en uzun süren çamaşırlardır. Bir çarşafı daha kolay ve hızlı kurutmak 
için bir sürü mandal kullanarak iki paralel çamaşır ipine karşıt kenarlarından tutturun ve bir tür torba 
oluşturun. Ancak eğer dışarı asabiliyorsanız ve çok alçağa sarkması bir sıkıntı yaratmıyorsa ipe 
sadece bir tarafından, katlamadan ve bolca mandal kullanarak asabilirsiniz.<br clear=”ALL”>

PERDELER 
Perdeler, giysilere göre farklı kumaşlardan yapılır ve en iyisi onları halen nemliyken pencereye 
asarak yerinde kurumalarını sağlamaktır. Kırışıklıkların yok olmasını sağlamak için buharlı ütü ile 
buhar basılabilir.<br clear=”ALL”>

KOLTUK KILIFLARI 
Koltuk kılıflarının formlarını koruması önemlidir. Bunu sağlamak için halen hafif nemliyken 
minderleri tekrar içlerine koyun ve böylece koltuğun şekline tam olarak oturmalarını sağlayın.  
<br clear=”ALL”>

ELLE YIKANAN GİYSİLER<br clear=”ALL”> 
Giysileri elle yıkarken karşılaştığımız sorunlardan birisi genellikle fazla suyu sıkmaktır. Çamaşır 
makinesini sıkma programına kurmak bu konuda yardımcı olabilir (sıkmaya izin veren giysiler 
için). Bunun yerine kurutma askısını kuru beyaz bir havlu ile örtüp giysileri üzerine yatay olarak 
yatırabilir ve böylece formlarını   kaybetmelerini engelleyebilirsiniz.<br clear=”ALL”> İpek giysiler 
halen nemliyken ütülenmelidir.

TİŞÖRTLER 
Tişörtler sıkı bir şekilde silkelenmeli ve ardından boğaz kısmı aşağıya gelecek şekilde eteklerinden 
asılmalıdır, böylece “doğal ütü” etkisi elde edilmiş olur.<br clear=”ALL”>

PANTOLONLAR 
Pantolonlar bacakların ucunda, paçalardan ipe asılmalıdır ve tıpkı diğer giysiler gibi asılmadan 
önce birkaç kez silkelenmelidir.<br clear=”ALL”>

GÖMLEKLER 
Gömlekler söz konusu olduğunda özellikle dikkatli olmak gerekir: gömlekler de kenarları 
parmakların arasında düzleştirilmiş olarak silkelenmeli ve kumaşları mümkün olduğunca 
düzleştirilmelidir.<br clear=”ALL”> Askılara asılarak şekillerini korumaları sağlanmalıdır, bu 
sayede daha kolay ütülenirler.

3. ÜTÜYÜ EN AZA İNDİRME



İşte gene aynı yerdeyiz: kazayla araya karışmayı başaran o aynı kırmızı 
çorap yüzünden kim bilir kaçıncı beyaz gömlek pembeye dönüşmüş..
Peki şimdi ne yapacağız? Ümitsizliğe kapılmaya gerek yok!
Kurtaramazmışız gibi görünen gömleği kurtarmak için hala bir numaramız 
var.<br clear=”ALL”>

Hadi beyaz bir giysiyi tekrar beyaz yapmaya çalışalım!
Hepimizin başına en az bir kez gelmiştir: renkli veya koyu renk bir giysiyi 
beyazların arasına koyarsınız ve her şeyi mahveder.
Bu gibi durumlarda boyanmış olan giysiyi ütülemeden önce, bu tür 
kumaş için önerilen yıkama programında diğer beyazlarla birlikte 
yıkayın ve piyasada farklı markalarla bolca bulunan “renk yakalayıcı” 
yapraklarından birisini de ekleyin. Bu gri veya pembe giysiyi canlandırarak 
fazla rengi alacaktır.<br clear=”ALL”>

4. RENK KARIŞMALARINI DÜZELTİN<br 

RENK KARIŞMALARINI DÜZELTİN4.
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Çamaşırlarımızın her zaman kusursuz olmasını sağlamak için tabii ki 
çamaşır makinemize, her gün bizi çok ciddi bir iş yükünden kurtaran o 
güvenilir dostumuza iyi bakmamız gerekir.<br clear=”ALL”>

1
Giysileri tamburun içinde bırakmayın<br clear=”ALL”>

Yıllar içinde tamburda küf oluşumunu engellemek için tamburun içinde uzun süre çamaşır 
bırakmamaya çalışın. Çamaşırların kötü kokmasının yanı sıra, uzun vadede çamaşır makinesinin 

içini de bozabilir.

2
Düzenli devre temizlik çevrimleri yapın<br clear=”ALL”>

Her 4 ila 6 haftada bir çamaşır makinenizi yüksek sıcaklıkta (en az 60°) az miktarda toz veya 
sıvı deterjanla boş olarak çalıştırın, veya (modelinizde varsa) kendini temizleme programını 
uygulayın. Bu prosedür son yıkamanın kalıntılarını ortadan kaldırır ve çamaşır makinesini temizler. 
Mevcut olan en uzun programı seçmeniz ve tüm tamburu temizlemek için bir miktar çamaşır 

sodası (eser miktarlarda) kullanmanız gerekir.

3
Toz deterjan gözünün temizlenmesi<br clear=”ALL”>

Toz deterjan çekmecesini sık temizleyin: Çamaşır makinesi programını bitirdikten sonra veya yeni 
bir programa başlamadan önce bunu yapmayı hatırlıyor muyuz? Gerektiği kadar fazla değil! 
Aslında, bu çok önemli bir adımdır çünkü kullanılan toz veya sıvı deterjanın mümkün olduğunca 
verimli kullanılmasını ve çamaşırların her zaman temiz ve kokulu olmasını sağlar. Çekmecenin 
temizlenmesi, deterjan kalıntılarının birikebileceği makinenin karmaşık mekanizmalarında küf 
oluşmasını engeller. Aynı zamanda tüm toz deterjanın kullanılmasını ve çekmecede tortu 
yapmamasını sağlar. Püf noktası çekmeceyi çıkarıp çamaşır suyu ile 10 dakika temizlemek ve 

ardından iyice durulamaktır.<br clear=”ALL”>

5. ÇAMAŞIR MAKİNENİZE İYİ BAKIN 

ÇAMAŞIR MAKİNENİZE 
İYİ BAKIN5.



İşte hepimizin beklediği bölüm:   çamaşır yıkarken nasıl tasarruf 
edebiliriz. Tabii ki çamaşır makinemizi dikkatli seçebiliriz ama 
bunun yanında yıkama sırasında kullanabileceğimiz diğer püf 
noktaları da var.<br clear=”ALL”>
Aşağıda bunların bir listesini bulabilirsiniz; ayrıca çamaşır 
yıkarken tasarruf etmenizi sağlayacak bazı standart yıkama 
alternatifleri de sunuyoruz.<br clear=”ALL”>

6. PARADAN 

PARADAN 
TASARRUF EDİN6.
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14 6. PARADAN TASARRUF EDİN

BİKARBONAT 
Bikarbonat doğal bir deodoranttır, aynı zamanda doğal fiberlerden yapılmış beyaz kumaşlarda 
bilinen kimyasal leke çıkarıcıların yerine de kullanılabilir (çözelti 1 birim su ve 3 birim bikarbonattan 
oluşmalıdır). Lekenin üzerine sürün ancak fazla sert sürmeyin, bir saat etki etmesi için bırakın ve 
sonra normal bir şekilde makinede yıkayın. Aynı zamanda tercih ettiğiniz toz veya sıvı deterjana 
katkı olarak da kullanılabilir (yarım fincan yeterlidir) ya da bir miktar çamaşır suyu da beyazların 
parlaklığını artırabilir.    <br clear=”ALL”>

ÇAMAŞIRI NE ZAMAN YIKAYACAĞINIZI SEÇİN<br clear=”ALL”> 

Bazı elektrik firmaları faturalarında belirli zaman dilimlerinde elektrik kullanarak tasarruf 
edebileceğinizi belirtirler, örneğin hafta sonları veya akşamın yedisinden ertesi günün sabahına 
kadar gibi. Bu yüzden çamaşırlarınızı bu zaman dilimlerinde yıkamak iyi bir fikirdir; elektrik faturanızda 
%20’ye varan tasarruflarda bulunabilirsiniz. Birçok çamaşır makinesinin programı başlatacak saati 
seçmenize olanak tanıyan bir işlevi olduğunu unutmayın.<br clear=”ALL”>

DOĞRU AĞIRLIKTA ÇAMAŞIR KOYUN<br clear=”ALL”> 

Çamaşır makinesini sadece doluyken ancak aşırı dolu değilken çalıştırın: yarısı boşken çalıştırmak 
israf demektir, ancak fazla doldurmak da çamaşırlarınızda toz deterjan kalmasına neden olur (bu 
durum kaşıntı ve ciddi alerjilere neden olabilir, özellikle toz deterjanda güçlü kimyasallar varsa) ve 
tabii ki bunları çıkarmak için yıkamayı tekrar yapmanız gerekir. Bazı çamaşır makinelerinin içindeki 
giysilerin boyutunu ve ağırlığını tespit ederek otomatik olarak yüke uygun su ve elektrik kullanımını 
ayarladığı bir işlevi olduğunu unutmayın.<br clear=”ALL”>

PROGRAMI SEÇİN<br clear=”ALL”> 
Her zaman kitapçıkta belirtilene ve yıkayacağınız giysilerin etiketine göre programı seçin ama en 
önemlisi aşırı sıcaklıklarla abartmamaya özen gösterin. istediğiniz sonucu elde etmek için düşük 
sıcaklıkta yıkama yeterlidir.

YIKAMA SONRASINDA<br clear=”ALL”> 
Çamaşır makinesinden henüz çıkmış çamaşırları asarken çok dikkatli olun. Bunu düzenli bir 
şekilde yapmanız gerekir, katları ve kırışıklıkları açmalı ve çarşafları ikiye katlayarak gömlekleri 
askıları ile asmalısınız. Bu küçük püf noktaları ütüleme zamanı geldiğinde size zaman ve enerji 
kazandıracaktır. Gerçekten de bazı giysilerin ütülenmesi bile gerekmeyebilir ya da sadece yarı 
sürede ütülenebilir.<br clear=”ALL”>

RADYATÖR PETEKLERİNDE ÇAMAŞIR KURUTMAYIN<br clear=”ALL”> 

Petekleriniz çalışıyor olsa bile çamaşırlarınızı üzerlerinde kurutmayın. Eve yayılan ısıyı azaltırsınız, 
bunun sonucunda petekleri daha da açarsınız ve genellikle giysiler ısıyla doğrudan temas ettikleri 
için fiberleri elyafları zarar görür. Bu nedenle radyatör petekleri üzerinde çamaşır kurutmak 
önerilmemektedir.<br clear=”ALL”>

YUMUŞATICIYA ALTERNATİF<br clear=”ALL”> 

Çamaşır yumuşatıcısına çok yaygın bir alternatif 100 ml beyaz sirkedir. Sirke kireç oluşumunu önler 
ve çevreyi kirletmeden çamaşırları yumuşatır.<br clear=”ALL”>

ÖN YIKAMAYI SADECE GEREKİYORSA YAPIN 

Çoğu zaman ön yıkama gereksizdir, o zaman neden kullanasınız ki? Çevreye önem veren ve 
paradan tasarruf etmek isteyen kişiler özellikle belirtilmedikçe ön yıkamadan kaçınmalıdır.<br 
clear=”ALL”>


