Hoe kan ik vieze vlekken het beste uit mijn kleding verwijderen?
Heeft u ijs geknoeid op uw nieuwe zomerjurk of wijn op uw witte bloes? Met deze
handige vlekkentips is iedere vlek in een mum van tijd verdwenen.
Bij een lastige ijsvlek kunt u het beste melk gebruiken om deze te verwijderen. Lukt
dit niet, neem dan een doekje met een beetje wasbenzine en wrijf zachtjes over de
vlek zodat het ijs loskomt. Doe het kledingstuk daarna in de wasmachine.
Gemene fruitvlekken verwijder u uit uw kleding door de stof een tijdje in melk te laten
weken. Bij oude fruitvlekken kunt u hiervoor karnemelk gebruiken met een beetje
citroensap. Daarna dient het kledingstuk op de gebruikelijke manier gewassen te
worden.
Grasvlekken zijn erg hardnekkig. Behandel deze dan ook zo spoedig mogelijk. Wrijf
de vlek in met groene zeep of ossengal en laat dit even goed intrekken. Spoel het
hierna uit en was het kledingstuk direct op minstens veertig graden in de
wasmachine. Let hierbij goed op de wasvoorschriften.
Is er een glas rode wijn overheen gevallen tijdens een diner? Geef de wijn dan geen
kans om zich aan de stof te hechten en strooi direct flink wat keukenzout op de vlek.
Dep hierna voorzichtig met een doekje zodat het meeste van de rode wijn
geabsorbeerd wordt.
Als u een vetvlek uit uw kleding wilt verwijderen kunt u dit het beste doen met een
beetje afwasmiddel. U doet het afwasmiddel rechtstreeks op de vlek en wrijft het
goed in. Spoel het kledingstuk na met lauw water en gooi het meteen in de
wasmachine. Uw vetvlek zal dan volledig verwijderd zijn!
Kauwgom verwijdert u door een klodder pindakaas op de vlek te smeren. Doe het
kledingstuk vervolgens een nacht in de vriezer en volgende dag gaat de kauwgom er
zo af.
Vond u dit artikel interessant? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief van Penachio. U
blijft dan op de hoogte van het laatste nieuws en interessante aanbiedingen. Als
bedankje ontvangt u gratis ( korte ) video's met interessante en leerzame informatie.
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