
VASKEANVISNING 

1. Vask klærne med vrangen ut 
Vask alltid klærne med med vrangen ut. Rådet om å vaske med 

innsiden ut gjelder de fleste klær, men spesielt klær med trykk. Ved 
å gjør dette bevares fargen godt, overflaten på klærne holder seg 

penere i lenger tid. Sist men ikke minst, unngår man at trykket gnis 
mot trommelen og/eller andre ting som er i vaskemaskin. Vi 
anbefaler også å lukke alle glidelåsene på klærne du putter i 

vaskemaskinen slik at de ikke skader trykket.  

2. Vask på lave temperaturer 
Generelt anbefales det ikke å vaske klær med trykk på mer enn 

40°. Hvis du vil være enda mer på den sikre siden så anbefaler vi 
30°, de gangene det lar seg gjøre. 

Vaskeanvisningen på våre klær viser 40°. Dette angir maks- 
temperaturene for klærne, men de kan også bli rene på lavere temperaturer.  

NB! Unngå å bruke vaskemidler som inneholder 
blekemiddel 

3. Ikke vask unødvendig 
Mange vasker klærne alt for ofte og unødvendig. Hvis ikke klærne 
er møkkete eller lukter etter bruk, anbefaler vi å droppe vasken. 

Både klærne og trykket får en lenger levetid om man ikke vasker de 
etter hver gang man har brukt de. Man sparer også miljøet! 

4. Unngå tørketrommelen 
Tørketrommelen gir klærne en tøffere og mer hardhendt behandling 
enn vaskemaskinen. Denne egner seg ikke for klær med trykk. Tørk 

klærne på stativ inne, eller ute om det er mulig. 

5. Ta klærne ut av vaskemaskinen med en gang 
Det er aldri lurt å la klærne ligge lenge etter de er ferdig vasket. 

Hvis de blir liggende blir de fort krøllete og kan begynne å lukte. Når 
det gjelder det klær med trykk, er det enda viktigere med tanke på 

trykket. Hvis trykket ligger lenge krøllet sammen, kan det knekke og 
slå sprekker. Når klærne er helt nye er det også en fare for at 

trykket klistrer seg sammen og ikke kan rettes ut igjen uten at det 
blir ødelagt. 

6. Stryk aldri direkte på trykket 
Det veldig sjelden at våre produkter trengs å strykes, da det ikke er 
er klær man typisk stryker. Om du skulle ønske å stryke klærne, må 

du aldri stryke direkte på trykket - det vil da smelte. 
Stryk på baksiden og legg gjerne et håndkle over plagget, så er du 

på den sikre siden. Vi anbefaler at man helst unngår stryking. 


