Op de juiste manier wassen: Het kleine 1 x 1 voor de wasverzorging
Het is helemaal niet zo moeilijk als je misschien denkt, om je was op de juiste manier te wassen en verzorgen. Eigenlijk zijn er 6 stapjes, waarop je bij elke was moet letten en die altijd gelden. Van het sorteren van
de was of de keus voor het juiste wasprogramma tot aan het drogen en strijken op de juiste manier, laten
we je stap voor stap zien, hoe gemakkelijk het is, om je kleding te wassen en te verzorgen.

1

Wassymbolen in acht nemen
Allereerst moet je op de wassymbolen op het wasetiket in jouw kledingstuk letten. Dit omdat
de wassymbolen jou laten weten, hoe je je was op de juiste manier kunt wassen, drogen en
strijken. Bovendien wordt er aangegeven of een professionele reiniging nodig is. Vooral bij gevoelige stoffen zoals zijde, kasjmier of kant is dit nuttig.
In ons artikel vind je een uitvoerig overzicht van alle wasvoorschriften.
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De was sorteren
Om ervoor te zorgen dat jouw kleding niet verkleurt of krimpt, is het sorteren van de was
voordat je het in de wasmachine doet het belangrijkste. Over het algemeen is het handig, om je
was enerzijds op kleur en anderzijds op de gevoeligheid van de stof te sorteren. Daarbij kun je
bijvoorbeeld op de volgende categorieën sorteren: witte was, bonte was, fijne was en wol.
Verdere reinigings- en verzorgingstips vind je in onze raadgever.
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Vlekken voorbehandelen
Voordat je de was in de wasmachine doet, is het goed om de was alvast op vlekken te controleren. Wanneer de kleding erg vies is, is snel handelen van belang. Bloed, rode wijn, kauwgum
of pennenvlekken behoren daarbij tot de meest voorkomende vlekken. Is de vlek nog vers, dan
kun je hem met de juiste huishoudmiddelen nog relatief eenvoudig verwijderen. Welk middel
bij welke vlek helpt, ervaar je in onze raadgever vlekken en geurtjes verwijderen. Wanneer de
vlekken al ingedroogd zijn, wordt het lastiger om de vlek te verwijderen. Ook wanneer de vlek
in gevoelige stoffen zit. Is dit het geval, dan kun je best een professionele reiniging inschakelen.
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Het juiste wasprogramma kiezen
Is de was gesorteerd en zijn de vlekken voorbehandeld? Dan wordt het daartoe passende wasprogramma uitgekozen. In principe zijn er 5 verschillende wastypen en -programma’s, waarmee de meeste stoffen thuis gereinigd kunnen worden: kookwas, bonte was, kreukherstellend,
fijne was en handwas. Een overzicht waarin aangegeven is welk programma voor welke was
geschikt is, vind je in onze raadgever wasprogramma en wasmiddel.
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Het juiste wasmiddel kiezen
Het aanbod van wasmiddelen is oneindig groot. Echter zijn niet alle soorten wasmiddel werkelijk nodig. Voor de normale was wordt er een wasmiddel voor de witte en voor de fijne was
aanbevolen. Ook een kleurwasmiddel is handig. Welk wasmiddel voor welke kleding geschikt is,
verraden we je in onze wasmiddelraadgever.
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De was op de juiste manier drogen en strijken
Wanneer je het wasetiket bekijkt, zie je hier hoe je jouw kleding best kunt drogen en strijken.
Hierbij is het belangrijk om erop te letten of het kledingstuk in de droogkast mag worden gedroogd en of het gestreken mag worden. Best voor de vezels in je kleding is het, om je kleding
in de frisse lucht te laten drogen. Om het strijken na het drogen te vereenvoudigen, is het handig wanneer de was nog licht vochtig is. Op deze manier zijn de kleren eenvoudiger kreukvrij
en glad te strijken. Wij geven jou tips, hoe je jouw kleding op de juiste manier kunt drogen en
strijken.

In onze uitvoerige wasvoorschriftenhandleiding geven we je nog meer tips en trucjes om een propere was te
krijgen.

