Vask og valkning

Vask af uld

Vask er en smags sag. Når jeg beretter om min
måde at vaske fx uld på, er der altid nogen, der
har en anden mening og det er jo godt sådan.
Jeg mener fx at det er en fejl at rulle strik/uld ind
i håndklæder. Jeg mener også, det er en fejl at
tørre det fladt over et håndklæde.
Her skriver jeg, hvordan jeg gør:
Jeg tør næsten ikke sige det, men jeg vasker i
vaskemaskine.
Vil man vaske i hånden skal der uendelig meget
vand til, derfor kan håndvasken ikke bruges.
Uldtøjet skal kunne flyde, så der skal næsten et
badekar til.
Maskinvask er dog meget afhængig af hvilken
vaskemaskine man har, derfor står der oftest på
garnets banderoler at håndvask anbefales. Men
min 15 år gamle Miele er stadig i topform.
1. Brug vaskemiddel, der ikke nødvendigvis
skal skylles ud. Jeg bruger Woolmix
(woolmix.dk).
2. Maskinen indstilles til uld og koldt vand.
3. Vask i ca. 8 minutter, IKKE MERE! Det bliver
gennemfugtigt og frisket op af Woolmixen,
men ikke egentlig vasket.
4. Centrifugerer med højeste interval (evt. i et
pudebetræk). Ja, du hørte rigtigt. Jo mere
vand du får ud af dit tøj og jo hurtigere,
desto bedre.
5. Tag den strikkede trøje el. lign. ud af
maskinen, ryst den godt og træk den evt. i
facon og glat, hvor det er nødvendigt.
6. Hæng til tørre over en stang (fx et
kosteskaft) eller over et strygebræt. Når jeg
går forbi de trøjer, jeg har til tørre, ryster jeg
dem lige lidt og bringer dem til live igen, så
at sige.
Dette tør jeg næsten ikke sige: Jeg giver ofte
mine trøjer hele turen i maskinen på uldvask.
Der er aldrig sket noget, der ikke skulle ske.

Trænger trøjerne bare til at friskes lidt op, så
hæng dem ud i luften, gerne natten over, hvis de
kan hænge under et halvtag eller lignende.
Du kan selvfølgelig også gøre, som du plejer,
hvis det virker for dig.
Husk blot - det er uld og skal vaskes som
sådan.

Vask af bomuld m.m.
Når jeg vasker håndstrikkede ting vasker jeg dem
altid som ovenfor. Det duer til det hele, dog er det
bomuld, uld/bomuld, bomuld/akryl - og især hvis det
er børnetøj, får det hele turen i maskinen.

Valkning eller filtning
At valke betyder, at man bearbejder et uldent
materiale, så det bliver til filt (eller så det filter).
Der er flere måder at valke på; men jeg "ødelægger"
det i vaskemaskinen, sådan:
1. Læg 2 tennisbolde i vaskemaskinen. Brug
almindeligt vaskemiddel uden blegemiddel (jeg
bruger helst Blå Biotex pulver).
2. Vask ved 40 grader Celsius.
3. Stræk det i form, mens det er vådt (det tåler
temmelig megen bearbejdning).
4. Hvis arbejdet er fladt kan man fx nåle det i facon
på et gulvtæppe, mens det tørrer.
5. Glat det derefter med et dampstrygejern.
Jeg kan lide, når arbejdet er valket lidt fast; men man
skal dog stadig gerne kunne se, at det er strikket.
Selv om man bruger helt det samme garn, kan
forskellige farver valke forskelligt. Lad det tørre fladt
på et gulv eller bord.

