
Våta konstfibcrtyger rivas lätt, var därför akt-
gam vid tvättning av sådana.

Använd icke borste.

Gnugga icke mot knogarna eller mot bräde.

Handskas icke hårdhänt med tyget.

Använd icke kraftig lut.



Spara på tvål vid tvät-
ten, genom att använda

mjukt regn-, sjö- eller å-
vatten. Avhärda hårt
brunns-, kall- eller vatten-
ledningsvatten genom att
i ett Umbar vatten till-
sätta en rågad matsked
tvättgoda eller kortfritt
tvättpulver.Ett smutsigt plajn före tvätten, kraftigt

förstorat. Avhärda vattnet i så
god tid, att kalk- och mag-
nesiumsalterna hinna sjun-
ka till kärlets botten, så
att det övre, uppmjukade
vattenlagret sedan kan
hällas bort (c:a 24 t.).

Upplös alltid tvättmed-
let i litet hett vatten. Om
man förfar så, kunna icke
osmälta partiklar av tvätt-
medlet förstöra tygets
fibrer.

För tvätt av konstfi-
bertyger passa de kortfria
tvättmedlen, och de nödiga
mängderna tvättmedel äro:

kalcinerad soda

I hart vatten bildas kalktvil, nm icke
en» vid sköljning 'ullständigt försvinner.

1 msk. per ämbar vatten
kristallsoda

2 msk. per ämbar vatten
kortfritt tvättpulver

1 msk. per ämbar vatten
lutsten

5-10 g. per ämbar vatten
asklut

1 1 per ämbar vatten
(beredes av ett ämbar

aska och B—lo8—10 ämbar hett
vatten).

I m|ukt vatten löddrar tvilen kraftigt.



STORTVATT
Vita konstfibertyger såsom lakan, dynvar, handdukar, mm.

tvättas på följande sätt:

Blödäggning.
Kläderna få ligga i blöt i kallt eller alldeles ljumt, mjukt

eller på förenämnt sätt avhärdat vatten över natten eller
åtminstone 4 timmar. I början av blötläggningen omröras klä-
derna försiktigt några gånger. Efter blötläggningen sköljas
kläderna och vattnet pressas ur, för att förhindra den upplösta
smutsen att vid senare blötläggning i det upphettade vattnet
fastna vid kläderna.
Tvättning.

Vid tvättning av konstfibertyger bör man undvika att
gnugga dem mellan händerna. Därför läggas de kläder, som
skola tvättas, i en gryta, där det finns så mycket vatten, att
ett ämbar motsvarar varje kilogram kliidvr (torra). I vattnet
tillsättes ett par matskedar kristallsoda eller ungefär 1 mat-
sked kalcinerad soda eller det tvättmedel, som använts för
blötläggningen. Grytan upphettas småningom till c:a 60—70
grader och kläderna omröras och kramas vid denna temperatur
i c:a 15—20 minuters tid. Om man använder tvål, tillsättes
den i form av flisor i denna tvättlösning, ungefär 20 g per äm-
bar vatten. Tvålen tillsättes först då tvättlösningen är till-
räckligt het och sodan eller tvättpulvret har hunnit avhärda
vattnet, så att den knappa tvålen icke onödigtvis går åt till
vattnets avhärdning.

Upphettning.
Ovannämnda temperatur om 60—70 grader -är oftast till-

räcklig vid tvätt av konstfibertyger, men vid behov kan man
upphetta (i yttersta nödfall till och med sakta koka) vita kläder
c:a 10 minuter i en lösning, bestående av o:a 1 msk. tvättpulver
per ämbar vatten.

Om vattnet är hårt, bör tvålen sköljas ur tvätten, innan
kläderna flyttas i det upphettade vattnet, så att kalktvålbild-
ning förhindras.



Sköljning.

Torkning.

Mangling.

Efter tvätten eller ■pphettniagen lyfter ■» försiktigt klä-
derna nr grytan. Lösningen pressas ellerfår rinna nr iem, w
efter kläderna sköljas ett par gånger i Biet nml vatten «ek
därefter tillräckligt aaånga gånger i rikligare vatten.

Kläderna torkas på vanligt sitt. En snabb torkning ar bast.

Kläderna fuktas jämnt, dragas nt ock milas titt. Efter
manglingen få kläderna icke glansmangtas (valsas).

SPECIALTVÄTT
Brokiga kläder, som hålla sin färg, såsom underkläder, för-

kläden, skjortor mm., tvättas på samma sätt som vita kläder
i samband med stortvätten. Brokiga kläder, böra nnder hela
tvätten hållas i rikligt vatten och tvättas så fort som möjligt,
så att färgerna icke skola hinna blanda sig.

Kläder av viitra- och sidentyger.
Före tvätten böra måtten på dräkten noga antecknas, och

färgens hållbarhet prövas på en lapp eller på bältet. Om färgen
går ar, bör tvätten utföras mycketförsiktigt och snabbt. Smuts-
fläckarna utmärkas före tvätten med en synlig tråd. I tvätt-
vattnet kan man lägga borax eller ammoniak, 2 teskedar av
ettdera medlet per 5 liter vatten.

Tvättning av dräkter.
Tvätt- och sköljvattnet för tvätten göras i ordning. I litet

hett vatten upplöses borax eller ammoniak och därefter blan-
das så mycket tvål i vattnet, att det löddrar väl, varefter kallt
vatten i nödig mängd tillsattes. I detta vatten, som bör vara
ungefär av kroppstemperatur (c:a f 35 C°) avlägsnas smutsen
ur tyget, ställe för ställe. Man får icke gnugga kraftigt mot
knogama. Om något ställe särskilt bör behandlas, utbredes det
på handflatan och bestrykes försiktigt med den andra handen.
Dräkten sköljes i tvä, tre vatten av samma temperatnr som



Tvättmedlet upplösas i
litet hett ntMn.

Kläderna blötläggas i
avhärdat vatten, varefter
de sköljas och vattnet
press» ur.



tvättvattnet. I det första sköljvattnet kan man, för att göra
färgerna klarare, tillsätta ättika så mycket, att vattnet luktar
en smula syrligt.
Torkning av dräkter.

Dräkten rullas in i en handduk, och om man fruktar att
färgerna skola blanda sig, sticker man in en handduk på alla
ställen som nro dubbla, såsom ärmar, fickor mm. Inne i duken
rullas dräkten med en manglande rörelse några gånger. Man
får icke lämna dräkten våt inlindad i handduken. Om man
icke genast kan stryka den, upphänges den på en klädhängare
att torka på en blåsig plats.
Strykning av dräkter.

Konstfibertyger strykas fuktiga, men kräpp- och cloquétyger
först såsom torra, så att tygets mönster icke förstöres. Stryk-
järnet får icke vara allt för hett.
Tvätt av stickade cellullplagg.

Vita cellullfabrikat tvättas på samma sätt som vistra- och
sidentyger. Mörka cellullfabrikat tvättas genom blötläggning
i saltvatten på följande sätt:

Till ett ämbar kallt vatten sättes 2 msk. eller en näve salt.
Kläderna rengöras från damm och läggas i saltvattnet. Klä-
dernafå ligga i blöt över natten. Kläderna pressas ur och kunna
ytterligare läggas på några timmar i nytt saltvatten. Sköljas
i flera kalla vatten och lyftas upp för att torka. Yllekläder
torkas på jämnt underlag.

Dräkten tvättat
genom att smut-
sen avlägsnas
ställe för ställe.
t sköljvattnet
lagges en smula
ättika, för att
färgerna skola
bil klarare.



Kläderna upphettas i
grytan till 60—70 gra-
der. Foto Havas.

Tyg av konstfiber stry-
kes fuktigt, men kräpp-
och cloquétyger torra.
Strykjärnet får Icke vara
alitiör hett.



En snabb torkning är bäst för
kopscfibertyger. Jämnt fuktiga
kläder dragas raka och rullat
titt Ihop.
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