Vask & stell av bunadsskjorter
Skjorter i bomull og lin









Som generelt vaskeråd anbefales finvask 40°
Vask bunadsskjorten på vrangen (skåner broderiet)
Bruk gjerne vaskepose
Bruk skånsomme vaskemidler (som ikke inneholder optiske blekemidler – gjelder skjorter
med kulørt broderi). F.eks Neutral
Hvis skjorten skal brukes relativt snart, kan den gjerne strykes mens den ennå er våt. La den
ligge ustrøket om den skal oppbevares på ubestemt tid, og fukte den godt når den skal
strykes før bruk
Pakk skjorten gjerne i en pose – men ikke plast! Naturfibre elsker luft
Vask ALLTID skjorten etter bruk. Ellers vil den lett gulne i oppbevaringen

Husk





Lin tåler ikke over 60° (da blir fiberen vissen og slapp)
Bomull tåler i prissippet koking (90°)
Skjorter med kulørt broderi skal IKKE ligge i bløt. De er oftest brodert med Mouline-garn, og
selv om det er fargeekte kan det «blø» litt hvis det blir liggende i såpevann
For at tydelige flekker skal bli helt borte, anbefales å gjøre noe forarbeide. Vanskelige flekker
som friske bær, sjokolade, kaffe, te, vin (organiske flekker) må ALLTID først skylles med rent,
varmt vann. Gjør det mens flekken er ny. Når man tar av seg skjorten etter bruk, skylles
flekken igjen med rent, varmt vann – deretter påføres egnet såpe direkte på flekken (f.eks
Zalo) og la ligge noen timer eller natten over. Da vil vaskemaskinen gjøre resten av jobben

Silkeskjorter



Silkeskjorter bør i prinsippet renses, for å beholde høyglansen i stoffet. Bruk et autorisert
renseri eller renseri med bunadskompetanse
MEN – silke tåler vann, og hvis du ønsker å vaske den, vil det vanligvis bare medføre tap av
høyglansen i stoffet
- Vask alltid silkeskjorten på vrangen
- Bruk silke- eller ullvaskemiddel
- Ikke vri hardt, men klem ut vannet ved å pakke skjorten inn i et frottehåndkle og klem
godt
- Dropp sentrifugering om du velger å ta den i maskinen
Reduser behovet for vask/rens ved å bruke undertrøye og skikkelig lufting etter bruk.

