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ULL
TIPS PÅ HUR DU SKÖTER DITT UPPLAGG
FÖR BÄSTA RESULTAT

IVANHOES ULLSKOLA
TVÄTTA INTE DINA ULLPLAGG FÖR OFTA...
ULL är naturligt antibakteriell och både lukt- och smutsavvisande.
Ullen har en självrengörande funktion, ullplagg behöver därför inte
tvättas ofta, utan kan med fördel vädras efter användning. Ett ullplagg
kan man ha direkt mot huden i fler dagar, ja till och med veckor, utan
att behöva tvätta det och en tröja man har som lager två behöver bara
tvättas någon gång per år om den används ofta. När du märker att
plagget inte har blivit rent efter en rejäl vädring kanske det ändå är
dags att tvätta.
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Framgångsreceptet för att sköta en ulltröja och behålla den fin är
alltså att vädra, vädra och åter vädra. Avlägsna smuts och fläcker
direkt när de uppstår och sedan är det bästa att hänga ut tröjan
utomhus på en galge. Det är bara en fördel om det är lite fuktigt
väder ute, det gillar ullen. Ullen stöter bort smuts och bryter ner bakterier och är därmed självrengörande och luktfri.

...MEN NÄR DET ÄNDÅ BLIR DAGS GÖR DU SÅHÄR:
Var nog med att följa skötselrådet i sidsömmen noggrannt. De flesta
av våra ullplagg kan tvättas i maskin, ullprogram 30oC. Tvättar du för
hand så gnugga ej.
Använd aldrig fintvättprogrammet eftersom det tovar ullen och
plagget krymper och blir kompakt!

Ullen består av samma ämnen som ditt eget hår. Alla ullprodukter mår
bäst av att tvättas med ett milt ulltvättmedel. Ullens goda egenskaper
beror till stor del på dess naturliga fetthalt. Ullfibern innehåller lanolin. Om ullen tvättas med universaltvättmedel som effektivt lösgör fett,
försvinner lanolinet och därmed delar av ullens goda egenskaper. Använd istället med fördel ett fintvättmedel specialgjort för ull. Använd
inte sköljmedel till ullplagg.
...OCH SÅ HÄR TORKAR DU DEN.
Ull tål inte att ligga länge i blöt, se därför till att ta hand om ditt plagg
direkt efter tvätt. Placera ullplagget på en handduk, sträck och forma till
och se sedan till att det ligger plant och fint när det torkar.
Du ska inte torktumla plagget eller torka det i torkskåp, då blir det
förstört. Du ska inte heller hänga plagget, varken över tvättlina eller
på galge för då tappar det formen. Torka inte ullkläder i direkt solljus, i
närheten av ugn eller annan värmekälla.
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VARÖR KLIAR VISSA ULLTRÖJOR ?
Ullens finhet anges i mikron dvs fiberns grovlek i tusendels millimeter.
Förenklat man kan säga att ju finfibrigare ullen är, desto mjukare
upplever vi den. Olika individer är ju olika känsliga, men man brukar
säga att komfortgränsen för att bära ull direkt mot kropp-en ligger på
ungefär 28 mikron, är fibern grövre än så sticks plagget. Idag har man
satt ett kvalitetskriterium på att fin ull ska ligga mellan 17 och 23 mikron.
Merinoullen har en fiberdiameter på 15-25 mikron och lämpar sig utomordentligt för plagg som ska bäras direkt mot huden. I våra lager 1
plagg jobbar vi med en högkvalitativ och mycket mjuk merinoull. Våra
underställ i 18,5 mikron är tillverkat av fibrer som är 18,5 tusendels
millimeter tjocka. Tjockleken kan jämföras med ett människohår som
är ca 60 mikron.

VI ÄR MÅNGA SOM GILLAR ULL
Blir ens ullplagg angripna av mal eller andra skadedjur betyder inte
detta att man är en lortgris eller har dålig hygien. Pälsängrar flyger
gärna in i bostäder för att lägga sina ägg, när dessa sedan kläcks
och larverna sprider sig i huset kan man få problem med förstörda
textilier.
Om du inte ska använda ditt ullplagg under en längre period, så ska
du först vädra plagget ordentligt så att det blir rent, sedan lägga det
luftigt vikt i en tät och skyddande plastpåse eller plastlåda. Då slipper
du problem med skadedjur, de älskar nämligen, precis som vi, ull. Har
man otur kan mal eller pälsängrar på kort tid äta stora hål i en tröja.
Naturliga bekämpningsmedel
Du kan skydda dina ulltextilier mot mal och pälsänglar genom att
placera bitar av röd cederträ i garderoben. Träets egen behagligt
doftande cederolja fördriver även silverfisk, kackerlackor, myror och
loppor. Eller använd cederträdolja o droppa på träbitar o lägg i garderoben. Andra verksamma växter och oljor är lavendel och malört.
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