
VRAGEN?
Mocht je er niet uitkomen, dan zien we je mailtje  

graag tegemoet bij de klantenservice via  

hello@pleinpublique.com.  

We gaan je zo snel mogelijk helpen!

Liefs, Nicole & Kim 

WASINSTRUCTIE
MERINOWOL



IN DEN BEGINNE...

In den beginne is er wol, en om de nukken en grillen van 
wol te leren begrijpen, moet je wol eerst wat beter leren 
kennen. (Zo werkt dat ook met mensen ;-))

De wolvezel (biologisch bekeken is wol eigenlijk haar, maar 
de gangbare term is vezel) is geschubd. Dat betekent dat 
het oppervlak niet glad is, maar bestaat uit elkaar over-
lappende ‘klepjes’, een soort weerhaakjes. De vezel zelf is 
ook nog eens gekroesd. Daarmee hebben we meteen de 
reden te pakken waarom wol aangenaam warm is om te 
dragen: tussen al die minuscule openingetjes wordt lucht 
vastgehouden die dezelfde temperatuur aanneemt als de 
omgeving. In het geval van een wollen kledingstuk: Jouw 
lichaamswarmte dus.

Wol bevat wolvet, het zogenoemde lanoline. Dat eigen 
vetlaagje zorgt ervoor dat wol andersoortig vuil en vet af-
stoot en zelfs vocht weert. Ook is het antibacterieel: Als wol 
licht vochtig wordt verandert de lanoline in lanoline-zeep die 
bacteriën verdrijft. Wol reinigt zichzelf dus.

Wol is een 100% natuurlijk product, dat – mits het niet met 
andere vezels/grondstoffen wordt vermengd – binnen een 
jaar wordt afgebroken als het aan de natuur wordt ‘terug-
gegeven’. Synthetica doet daar tot wel 40 jaar over! Niet dat 
je je trui op de composthoop gaat gooien, maar we willen 
het je toch even meegeven.

TIP VAN ONS

STRIJKEN NA HET DROGEN
Als wol nat is geweest, springen de vezels terug in hun 
oorspronkelijke kroezende staat. Dan lijkt het of je kleding-
stuk gekrompen is, maar dat is niet onherstelbaar. Als je 
het strijkt op de wolstand kun je de boel weer een beetje 
‘oprekken’. Leg het eerst zorgvuldig (plat) in de gewenste 
vorm, oefen niet teveel druk uit en voeg een klein beetje 
stoom toe. Dan even laten rusten zodat het afkoelt, dan 
fixeer je de gewenste vorm. Laat de boorden met rust, die 
wil je juist niet fixeren maar zo elastisch mogelijk houden.

REGELS IN HET KORT

1. Niet WASSEN! Alleen als je er echt 
    op staat.
2. Temperaturen hoger dan 30º zijn
     een no-no en gebruik alleen 
     het WOLWAS programma op
     je wasmachine. Dus niet het 
     normale 30 graden 
     programma.
3. Een normaal wasmiddel én was-
    verzachter zijn een no-no.
4. (In)weken is een no-no.
5. Op hoge snelheid centrifugeren is 
    een no-no.
6. Wassen is eigenlijk een no-no, maar een 
     keertje mag best.
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