
Tenk før du vasker klær 

Det er viktig å være ren. Vi vasker for å ta hensyn 

til hverandre, for eget velvære og av gamle vaner -

og uvaner. Klesvask belaster miljøet. Vi bruker vann, 

energi og kjemikalier - og vi sprer mikroplast om vi 

vasker syntetiske tekstiler. Vasken sliter på klærne, 

men bidrar også til at klærne brukes lenger fordi 

skitne og flekkede klær igjen blir rene. A kjøpe 

mindre og bruke det vi har lenger er det viktigste vi 

alle kan gjøre for å belaste miljøet mindre. For å få 

til det må vi vaske mindre, og riktigere. 

Forbrukerrådet og Naturvernforbundet ønsker å 

bidra til et mindre miljøbelastende klesforbruk. 

Gode råd for mindre vask 

• Ikke bruk klesvask til å rydde. Ha gode systemer

for oppbevaring for klær i bruk. 

• Heng opp og legg bort klær med omtanke og

kjærlighet, alle trenger hvile. 

• Ikke kjøp klær som skal vaskes separat eller på

andre måter krever mye ekstra stell, eller ikke kan 

vaskes rene. 

•Fyll maskinen helt og velg økoprogrammer der det

er mulig. 

Hold klærne rene lenger 

A holde tørt er å holde rent. Bruk tynne håndklær 

og tynnere eller lettere klær, de fyller mindre i 

maskinen og tørker fortere. Treningsklær bør 

fraktes i luftige nett og ikke plastposer. Alt som 

henges glatt og luftig tørker fortere enn det som 

ligger i en krøll. Selv nyvaskede klær lukter ille om 

de tørkes langsomt nok. Forkle eller hjemmeklær 

beskytter mot flekker og søl i hverdagen. 

Farger, mønster og materialer betyr mye for hvor 

godt flekker og skitt synes. 

Lukten av svette er ofte grunn til at klær vaskes. Ull 

lukter minst og er derfor et godt alternativ for den 

som vil vaske lite. Luft klærne etter bruk og ikke 

vask før de virkelig trenger det. Treningstøy i ull 

sparer mye vask. Også andre naturfiber som f. eks. 

bomull og lin lukter lite. Velger du syntetiske klær, 

må du vaske oftere. Syntetiske klær lukter veldig 

mye mer om de utsettes for skyllemiddel. De 

«flasser» også mikroplast. 

Skitt, lukt og flekker 

Tørk raskt og skikkelig av om du søler. Fjern flekker 

og luft klærne, og bruk dem om igjen til de virkelig 

er skitne. Sjekk flekkfjerningstabel len i boka, 

Lettstelt, eller slå opp på flekker i snl.no. Jo fortere 

flekker fjernes, jo lettere går de av. 

Her er de enkleste flekkfjerningstipsene 

• Sukker og salt er vannløselig og lett å vaske ut.

• Fett og olje - krever varme og vaskemidler for

å fjernes. 

• Fargestoffer, som fra vin og kaffe, må blekes vekk,

f. eks. med hydrogenperoksid og sitronsåpe.

• Proteiner, som egg og blod samt stivelse, løses

enklest opp i kaldt vann. 

Ta naturen i bruk 

Kulde gir dyner og puter skikkelig oppfriskning. 

La dem ligge ute noen timer og rist dem godt 

etterpå, så får sengemidd en skikkelig knekk. 

Fuktig, ren snø er dyprens for tunge tepper. 

Tørk ute, eller i uoppvarmet rom - det sparer energi. 

vaskesymboler 

Regel nummer en i klesvask er å følge vaskeanvisingen, 

altså informasjonen på den lille lappen som alle klær skal 

være utstyrt med. Hold deg langt unna ting som ikke kan 

gjøres rent. 

Vaskes i full vaskemaskin ved den temperaturen som er 

angitt på merkelappen. Normal sentrifugering. Streken 

under betyr at plagget skal behandles varsommere. 

Vaskes i halvfull maskin ved temperaturen som er angitt 

på merkelappen. To streker under betyr enda mer forsiktig 

vask. Velg et syntetprogram eller annet skånsomt 

vaskeprogram med tilpasset sentrifugering. 

Bare håndvask med varsom behandling. Maks. 40 °C. Mange 

ull plagg er merket med håndvask, og noen maskiner har et 

«håndvaskprogram». En god maskin vil vaske mer 

skånsomt enn mange gjør for hånd. 

Tåler tørketrommel ved normal temperatur. Er det et kryss 

over betyr det at det Ikke tåler tørketrommel. Svært få ting 

har godt av tørketrommel, som jo også er en 

energikrevende måte å få klær tørre på. 

Tåler stryking ved høy temperatur (maks. 200 °C). Bomull, 

lin, viskose. To prikker betyr middels temperatur (maks. 

150 °C). Ull, polyester. En prikk betyr lav temperatur (maks. 

110 °C). Polyamid (nylon), akryl. Kryss over betyr at plagget 

ikke kan strykes. 

® 
Sirkelen betyr kjemisk rensing, og det inni med hvilke 

kjemikalier og prosesser. Klær som er merket rensing 

må du gå til renseri med. 




