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Uthyrning av dräkt - Tvättråd

Linne- och bomullsplagg
Vita linne- och bomullsplagg t.ex. skjortor, linnebyxor, särkar och överdelar, bör tvättas i
40/60°C i maskin eller för hand i varmt vatten. Plaggen får inte tvättas tillsammans med andra
kulörta plagg.
Förkläden i bomull kan handtvättas varmt vatten.
Västar i bomull handtvättas i varmt vatten.
Gula knäbyxor är i mollskinn, ett ersättningsmaterial för sämskskinn. Mollskinn är en
bomullsvara och kan tvättas i 40°C i maskin eller för hand i varmt vatten. Handtvätt
rekommenderas eftersom metallknapparna slits hårt i maskin.
Strumpeband i bomull handtvättas.
Inga linne- bomullsplagg behöver strykas innan du återlämnar plaggen. Det är dock trevligt om de
är släta.

Plagg i ylle
Västar, byxor, livstycken & kjolar, livkjolar, kilmössor och ytterplagg är ofta i ylle och fodrade
med linnetyg. Dessa ska kemtvättas vid behov, t.ex. kilokem, och om man hyrt plaggen mer än 1
år.
Förkläden i ylle tvättas bara vid behov och då försiktigt som ylletvätt i ljummet vatten. Obs!
Ylletvätt innebär att du inte gnuggar och vrider plagget, att vattnet är handljummet ( ca 37°C) och
att plaggen ska sköljas i samma temperatur som tvättvattnet. Ylleplagg bör rullas i en handduk för
att pressa ur det mesta av vattnet innan det läggs plant för att torka.
Strumpeband i ylle handtvättas enligt ovan.
Övrigt
Silkesjalar, bindmössor, stycken, klutar och andra plagg. För dessa gäller speciella regler och som
grundregel gäller TVÄTTA INTE! Fråga gärna.
Stryka
När du får plaggen så är dessa ostrukna. Linne- och bomullsplagg stryks på ”bomull” och bör
vara lätt fuktiga när du stryker. Kragar kan och vissa som ska står upp, måste stärkas lätt med
stärkelse. Den på spray är lättast att använda men tänk på att stryktemperaturen på järnet måste
sänkas då det är mycket lätt att bränna en krage om det är tillsatt stärkelse. Prova dej gärna fram
på en provbit.
Ylleplagg ska pressas med fuktig presstrasa emellan.
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