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Een kind ï«an
de \ilas doen
B Check het wasetiket, dat zit er niet voor niets in.
@ Sorteer op te wassen temperatuur en kleur.
B Controleer de zakken van de kleding.
@ Draai kleding altijd binnenstebuiten.
6 Gebruik zo min mogelijk wasmiddel.
@ xies het juiste wasprogramma.

SURVIVALGUIDE

Kleine wasjes,
grote wasres
En maar lekker draaien...
Wasmachines maken vaak overuren.
Zorg daarom dat hii kalkvrii bliift,
zodat hii zolangmogeliik meegaat.
. laat eens in de maand je

wasmachine op 9o graden leeg
draaien met een vaatwastablet.

. Voeg bij elke wasbeurt een schepje
soda toe.

. Voeg bii elke wasbeurt een scheutje
witte azijn toe (maakt ie was ook
leklcer zachtl.

. Gebruik de minimale hoeveelheid
wasmiddel per keer.
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Iron lady
Zorg voor een prettig sfeertje als gaat str[ken. Zet
een muziekje aan of zet je strijkplank voor de tv.
Leg het kledingstuk plat op de strijkplank.
Let op dat de strijkbout op de juiste stand (wol,

katoen, zijde) staat.
Strijk het liefst binnenstebuiten, zeker als er
printjes op het kledingstuk staan.
Schuif de mouwen of schouders van een
kledingstuk over de punt van de plank voor het
beste resultaat.
Zet de strukbout altijd terug op de metalen basis.

Bij hardnekkige kreukels: druk op de stoomtoevoer
(check of er voldoende water inzit) of spuit het
kledingstuk een beetje nat met de plantenspuit.
Broeken persen? Leg een vochtige theedoek op het
kledingstuk en ga er met de strijkbout overheen.
Z'rjde str'rjk je het beste als het nog een beetje nat is.

Altijd aan de binnenkant en met een lauw strijkijzer.

SOAK IT BABY
ZET NIEUWE KTEDINGSTUKKEN
EEN NACHT IN KOUD \IITATER
VOORDAT JE ZE GAATÏWASSEN

ln de plooi
Onoogliik scheve T-shittstapelties
in ie kastl Met dit simpele
lwmemailevouwhulpie kun iii ook
neties vouwen.
. Meet de planken in ie kast op en

knip een reóthoek uit karton in
de iuiste afmeting.

o Leg een T-shirt op een
vlakke ondergrond: tafel, bed,
striikplank...

. I.eg het vouwkarton in het
midden van het T-shirt zodat de
bovenste, kortste rand van de
vouwhulp tegen de hals ligt.

. Vouw één kant van het ï-shirt
over het karton heen, dan de
andere.

. Vouw de onderkant van het
T-shirt er als laatste over.

. Draai om en trek het karton er
van boven uit.

tVr/rrale ildtntdebne
Gaat je wasmachine aan de loop
tijdens het centrifugeren of maakt
hij extreem veel lawaai? Kijk of hij
wel goed waterpas staat.

Stop dekbedhoezen
niet in de droger,
maarvouwze in de
lengte dubbel en
hang ze, met de hand
gladgestreken, over
een deur te drogen.
Geen strijkbout meer
nodig!

WIL JE SUPERSTRAKKE
STAPELTJES? KOOP EEN
KANÏ-EN-KLARE
VOUWHULP. € 9,90
WWW.BONPRIXSECU

STRIJKLOOS
KREUKVRIJ
Hang het gekreukte
kledingstuk in de
hadkamer" Draai de warme
kraan zo ver mogelijk
open en laat de badkamer
vollopen met stoom. De
waterdamp dringt in het
weefsel ën zorgt ervoor dat
de kreukels verdwijnen.
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