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Näin huollat vaatteitasi

• Vältä turhia pesuja, peseminen kuluttaa ja kuormittaa

• Älä säilytä vaatteita likaisina

• Lajittele pyykki oikein ja noudata pesuohjeita
• Pese voimakasväriset vaatteet nurinpäin, se vähentää 

vaatteen pinnan nyppyyntymistä ja värien epätasaista 
kulumista.

• Oio ja kuivata pyykki oikein
• Säilytä vaatteet hyvänmuotoisilla vaateripustimilla tai 

väljästi laatikoissa

• Muuntokuitu, esimerkiksi viskoosi, kutistuu jonkin verran 
pesussa, mutta kosteana muotoilu ja silitys palauttavat 
mitat.



Hoida tekstiilejä

• Harjaa vaatteitasi

• Kokeile nukkakampaa- tai leikkuria

• Tuuleta pesun sijaan

• Poista tahrat tuoreeltaan
• Tahrojen poisto paikallisesti



Tahrat pois 
• Tuoreeltaan

• Tunnistaen

• Turvallisesti 

• Tahranpoistoaineita

• Sappisaippua

• Nestemäinen pyykinpesuaine

• Käsitiskiaine

• Tahranpoistoaineet 



Puuvillan hoito
• Useimmiten suositellaan 60 

asteen pesua.

• Valkoiset puuvillatuotteet 
kestävät yleensä jopa 95 asteen 
pesun. 

• Älä pese tai liota valkoisia ja 
värillisiä yhdessä.

• Pese tummat puuvillavaatteet 
nurinpäin, valkaisuaineettomalla 
pesuaineella.

• Älä säilytä likaisena tai kosteassa.

Villan hoito
• Villakuitu on itsepuhdistuvaa eikä sitä 

suositella pestäväksi usein, koska 
hellävarainenkin pesu vie kuidun 
luonnollista rasvaa. 

• Tuuleta käytön jälkeen → kostea tila hyvä

• Käytä tarkoituksenmukaista pesuainetta. 

• Pesulämpötila on korkeintaan 40 
astetta.

• Pese hellästi puristellen kädenlämpöisessä 
vedessä. Älä liota tai hankaa.

• Kuivaa vaakatasossa mittoihin oiottuna. 

• Älä kuivata kuivausrummussa. 

• Villakankaiset vaatteet on hyvä pesettää 
pesulassa. 



Viskoosin hoito
• Pese nurinpäin käännettynä > 

ehkäisee nyppyyntymistä.

• Älä käsittele märkänä kovakouraisesti, 
sillä viskoosi on heikompaa märkänä.

Akryylin hoito
• Nyppyyntyy helposti.

• Hienopesu hellävaraisella 
pesuohjelmalla.

• Ei rumpukuivausta.

Polyamidin hoito
• Pestävä usein, sillä lika kellastuttaa. 

• Polyamidi ei kestä kuumuutta ja UV-
säteily voi kellastuttaa ja haurastuttaa 
kuitua. 

• Korkeissa lämpötiloissa tuotteeseen 
voi jäädä vaikeasti oikaistavia ryppyjä.

Polyesterin hoito 
• Polyesteri likaantuu helposti, mutta se 

on helppohoitoinen. Lisäksi se säilyttää 
hyvin muotonsa, eikä kutistu. 

• Pestään mielellään usein ja väljässä 
vedessä.

• Polyamidin tavoin se sähköistyy ja 
nyppyyntyy, eikä hengitä kovin hyvin. 



Harkitse.

Huolla ja korjaa.

Pidennä käyttöikää ja kierrätä.

Sashiko on vanha japanilainen 
kansanomainen kirjontatekniikka. 

Sitä voi käyttää sekä vaatteiden 
kuluneiden kohtien vahvistamiseen 

että koristeluun.



Martat - Kodinhoitokirja

Innostu ja onnistu kotona

Reipas ja kannustava kodinhoitokirja kaikille: 
selkeät ohjeet koottuna yksien kansien väliin! 
Olipa pulmasi sitten ruosteen irrottaminen 
astiasta tai sulaneiden pakasteiden käsittely, 
Martat jakavat tietojaan ja osaamistaan 
leppoisasti ja monipuolisesti. Saat perustietoa 
kodin siivoamisesta, huoltamisesta ja 
hoitamisesta sekä runsaasti arkea helpottavia 
vinkkejä.


