
 

SYMBOLEN VOOR TEXTIELVERZORGING 

Elk kledingstuk bevat een ingenaaid etiket met verzorgingssymbolen erop  

vermeld. De symbolen op deze etiketten zijn erg belangrijk voor de kwaliteit 

en levensduur van uw kleding. 

De betekenis van de symbolen lees je hieronder.  

Wassen 

 

max. 40 °C in het  standaard wasprogramma  

 

max. 40 °C in het  milde programma 

 

max. 40 °C in het  programma voor f i jne was (zeer mild)  

 

max. 30 °C in het  standaard wasprogramma  

 

max. 30 °C in het  milde programma 

 

max. 30 °C in het  programma voor f i jne was of  wolwas (zeer mild)  

 

Handwas 

 

niet  wassen 



Bleken 

 

bleken met  chloor - en zuurstofbleekmiddel  mogeli jk  

 

bleken met  zuurstofbleekmiddel mogel i jk  

 

niet  bleken 

 

Strijken 

 

heet st r i jken 

 

niet  al  te  heet  st ri jken  

 

st ri jken op lage temperatuur,  voorzichtig zijn  met stoomstri jken  

 

niet  s t ri jken 

 

Professionele Textielverzorging 

 

professionele reiniging met  het  chemische oplosmiddel  perchloorethyleen  

 

professionele reiniging met  koolwaterstof -oplosmiddel  

 

professionele reiniging met  koolwaterstof -oplosmiddel  

 

voorzichtige professionele reiniging met koolwaters tof -oplosmiddel  

 

niet  chemisch laten reinigen  

 

professionele vocht ige reiniging mogeli jk  

 

voorzichtige professionele vochtige reiniging mogeli jk  

 

zeer  voorzicht ige professionele vochtige reiniging mogel i jk  

 

geen professionele vochtige r einiging mogeli jk  

 



Drogen 

 

drogen op hoge temperatuur mogel i jk  

 

drogen op lage temperatuur mogeli jk  

 

niet  in de wasdroger doen  

 

 

BELEEF LANGER PLEZIER VAN JOUW 
KLEDING MET DEZE ONDERHOUDSTIPS 

Je beleeft langer plezier van uw leuke kleding indien je jouw kledij goed 

onderhoud.  Het scheelt bovendien ook wat in jouw portemonnee.  

Elke stof moet op een andere manier behandeld worden daarom geven wij 

je hier bij MIRA MARA graag  een aantal onderhoudstips om langer van je 

kledingstukken te kunnen genieten. 

Algemene onderhoudstips 

Zeer belangrijk: check in eerste instantie steeds het etiket met de 

verzorgingsinstructies dat ingenaaid is in je kledingstuk. 

Vergeet niet de zakken te controleren vooraleer je het kledingstuk gaat 

wassen. Zorg ervoor dat de zakken van jouw kledij volledig leeg zijn. 

Papieren zakdoeken, briefjes, gekleurde flyers enz… zorgen immers voor 

een domper op jouw wasvreugde.    

Om te vermijden dat andere kledingstukken beschadigd geraken sluit je 

best alle ritssluitingen, knopen en/of haakjes vóór het wassen.   

Gevoelige kledij & T-shirts met opdruk strijk je best aan de binnenkant.  

Het is van essentieel belang dat je kleur met kleur en wit met wit wast. Zorg 

er dus altijd voor dat je drie soorten combinaties hebt: een witte was, een 

bonte/gekleurde was en een zwarte was. Als je zwarte kleding met 



gekleurde kleding wast kan het heel goed zijn dat je gekleurde kleding er 

een grijze gloed aan overhoudt. 

 

Wil je graag de kleur van je kledij zo goed mogelijk behouden? Was je 

kleding dan met een scheutje (kleding)azijn, dat zorgt ervoor dat de kleur 

goed behouden blijft. Binnenstebuiten wassen wordt daarbij ook zeer sterk 

aangeraden. 

 

Tips volgens materiaalsoort 

 

Wol 

Het is heel belangrijk dat wol op de juiste manier behandeld wordt om 

vervilten en/of krimpen te voorkomen. Het beste is dat wol met de hand 

gewassen geworden in lauw water zonder al te veel te wrijven. Daarentegen 

kunnen wollen kledingstukken ook in de wasmachine gewassen worden bij 

max. 30°C in een speciaal wol- of handwasprogramma. Gebruik daarbij 

een wolwasmiddel en gebruik geen wasverzachter.  Was het wollen artikel 

in de wasmachine het best in een waszakje. 

Wollen kledij mag absoluut niet in de droger of aan de verwarming 

gedroogd worden en dit om krimpen te vermijden.  Houden het best hun 

vorm als ze al liggend worden gedroogd. 

Je kan het wollen artikel het best lauw strijken met een katoenen doek 

tussen het strijkijzer en het kledingstuk. 

 

Katoen 

Katoen is een simpele vezel dat over het algemeen goed te wassen is.  

Om krimpen te vermijden mag je katoen niet op meer dan 40°C wassen.  

Bij handwas mag je niet te hard wrijven om het verbleken van de kleuren 

te vermijden. 



Katoenen artikelen met felle kleuren dienen bij de eerste wasbeurt altijd 

afzonderlijk gewassen te worden.   

Katoenen kledingstukken dienen eens goed uitgeschud te worden bij het uit 

de wasmachine halen. Zo blijven er minder kreuken inzitten na het wassen. 

Katoenen artikelen strijken doe je best door het vooraf te bevochtigen of 

met een stoomstrijkijzer.    

 

Viscose 

Kledingstukken van viscose kunnen op 30°C of 40°C gewassen worden op 

een wasprogramma voor fijne was. 

Viscose lijkt enorm op een natuurlijke stof en gaan kreuken bij elke 

wasbeurt.  Het oppervlak en vorm van het kledingstuk is na iedere wasbeurt 

niet meer hetzelfde als voorheen. 

Kledingstukken van viscose dienen dan ook altijd gestreken worden, dus 

geen nood na het strijken krijgen de kledingstukken hun oorspronkelijke 

vorm. Strijk kleding van viscose ook altijd binnenstebuiten. Zet nooit een 

heet strijkijzer aan de goede kant van de stof bij viscose kleding , dit kan de 

vezels verbranden. Draai je kleding dus altijd binnenstebuiten voordat je 

het gaat strijken. Voor extra bescherming kun je je kleding strijken als het 

nog een beetje vochtig is. Als je toch aan de buitenkant moet strijken, leg 

dan een theedoek tussen het strijkijzer en het kledingstuk. 

Om krimpen van je kledingstuk tegen te gaan en de levensduur van je 

kledingstuk niet drastisch te verkorten vermijd je best het gebruik van de 

droger voor viscose kleding. Als het toch moet, zet hem dan op de koudste 

stand, en droog het alleen tegelijk met andere kledingstukken van viscose.  

 

Linnen 

Linnen is normaal gezien bestand tegen hoge temperaturen bij het wassen 

en strijken. Voor de zekerheid dient dit wel nagekeken te worden op het 

ingenaaid etiket van jouw kledingstuk.  



Het beste is jouw wasmachine maar halfvol te laden omdat linnen veel 

water nodig heeft bij het wassen in de wasmachine. Linnen best wassen in 

een programma voor fijne was. 

Linnen krimpt licht zodra de stof in aanraking komt met water, door het 

achteraf te strijken krijgt deze automatisch zijn oorspronkelijk vorm terug.  

De kreukels en vouwen worden er het best uitgestreken als de stof nog 

vochtig is of door met veel stoom te strijken. 

 

Stretch 

Stretch-stof is zeer gemakkelijk in onderhoud. Je hoeft deze stof  meestal 

niet te strijken omdat deze stof in de meeste gevallen vanzelf in vorm 

droogt.    

Stretch-stof komt tegenwoordig veel voor in jeans, shirts of broeken.  

Gebruik bij voorkeur geen wasverzachter. 

 

Polyamide (nylon) 

Polyamide (nylon) is hittegevoelig.   

Wij raden je aan om producten van Polyamide (nylon) niet hoger te wassen 

dan 30°C.  

Indien toegestaan: op laagste stand strijken.  

Eerst altijd checken op het etiket in het kledingstuk of het al dan niet in de 

droger mag. Je hoeft het materiaal in feite niet in de droger te doen omdat 

het een stof is dat zeer snel droogt. 

 

Polyester 

Polyester is meestal zeer onderhoudsvriendelijk en kan in de wasmachine 

gewassen worden op een programma voor fijne was. We raden aan 



kledingstukken van deze stof binnenstebuiten te wassen om pillen te 

voorkomen. 

Polyester is hittegevoelig en kan daarom niet in de droger gedroogd 

worden. 

Strijken van deze kledingstukken is meestal niet nodig. Strijkvrije kledij van 

deze vezel kun je alleen op de laagste stand strijken. 

 

Zijde 

Zijde is een zeer delicate stof die dan ook heel voorzichtig moet behandeld 

worden.  

Voordat je je zijden kledingstuk wast controleer je best het label op de 

aanbevolen reinigingsmethode. Als het label alleen chemisch reinigen 

aangeeft dan kun je het kledingstuk nog altijd, met koud water en een 

fijnwasmiddel met de hand wassen. Als het label aangeeft om het zijden 

kledingstuk voorzichtig te wassen kun je dit met de hand wassen of in de 

wasmachine op een wasprogramma voor fijne was.  Een scheutje azijn bij 

de laatste spoelbeurt zorgt ervoor dat het kledingstuk meer glanst en 

straalt.  

Mag niet in de droger en ook niet in de volle zon gedroogd worden . 

Om hardnekkige kreukels te verwijderen kun je het kledingstuk op een koele 

stand strijken indien strijken toegelaten wordt. Check eerst het label of het 

kledingstuk mag gestreken worden. 

 

Jeans 

De kleuren van jeans blijven het best behouden als  je deze binnenstebuiten 

wast bij elke wasbeurt.  Sluit knopen en ritsen. 

Donkere jeans geeft bij de eerste keer wassen altijd kleur af. Daarom wordt 

aangeraden donkere jeans de eerste keer niet te wassen met lichtkleurige 

artikelen.  Bij eerste keer wassen best apart wassen of met kledingstukken 

met gelijkaardige donkere kleuren. 



Was jeans met dezelfde kleur het liefst samen. Lichte, donkere en bonte 

wassingen best apart wassen. Was niet meer dan vier jeans stukken tegelijk. 

Zo voorkom je kreukels en strepen in je stof. 

Was jeans op een lage temperatuur. Zo bescherm je de kleur en de vezels. 

Gebruik daarbij vloeibaar wasmiddel. Poederwasmiddel kan vlekken 

achterlaten op jouw jeans, vooral bij donkere jeans. 

Laat het best wasverzachter achterwege omdat sommige jeans, vooral jeans 

met stretch niet geschikt zijn hiervoor en daardoor hun pasvorm verliezen.  

Na beëindiging van het wasprogramma dient jeans direct uit de 

wasmachine gehaald te worden. 

 

Kasjmier 

Kasjmier is een zeer delicate stof en krimpt snel. Deze dient dan met de 

hand gewassen te worden en niet in de wasmachine. 

Als je het product gewassen hebt is het best het eerst wat droog te rollen in 

een handdoek en daarna verder plat te laten drogen.  

 

Dons 

Dons kun je wassen op het wolwasprogramma op max. 40°C en daarna kort 

centrifugeren. Gebruik daarbij een speciaal donswasmiddel. Met normale 

wasmiddelen breek je het natuurlijke vet van het dons af. Dons moet 

voldoende ruimte hebben, dus apart wassen wordt aanbevolen. Doe er een 

of meer tennisballen bij (deze kloppen de dons steeds los). 

Dons kan in de droogkast op een langzaam droogprogramma met een lage 

temperatuur. Stop ze één voor één in de droogkast en voeg hier ook een 

paar tennisballen toe om het dons tijdens het drogen goed los te kloppen.  

Heb je geen droogkast, hang het donzen artikel dan buiten in de wind te 

drogen en het liefst niet in de volle zon. Schud het donzen kledingstuk, 1 à 

2 keer per uur, goed uit om de aan elkaar klevende donsveertjes goed los 

te maken. 



 

Kunstleer/Polyurethaan 

Heeft weinig onderhoud nodig.  

Je kunt deze stof gemakkelijk schoon maken met lauwwarm water.  

 

Leder & Suede 

Impregneer je lederen & suede items voor het dragen om deze te 

beschermen tegen regen en vocht, door ze in te spuiten met een water- en 

vuilafstotende spray speciaal bestemd voor deze stoffen. Doe dit vanop zo’n 

20 cm en spray niet te veel. Beter is het om meerdere lichte laagjes te 

spuiten.  Doe dit 2-maal per jaar.  

Verzorg je kledingstuk regelmatig om deze mooi en soepel te houden. 

Gebruik transparante voedende crème voor droge plekken in het leer. Voor 

verkleurde of beschadigde plekken kies je best een gekleurd product.  

Daarna dien je het kledingstuk opnieuw in te spuiten met een water- en 

vuilafstotende spray. 

Laat deze kledingstukken niet bij een hete bron drogen om scheuren in het 

leder/suede te vermijden. 

 

Elasthaan  

De producten met dit materiaal was je het best volgens de wasvoorschriften 

van de andere vezels, aangezien er in de kleding vaak maar een klein 

vleugje elasthaan zit verweven. 

 

Acetaat/Triacetaat 

Check altijd het label in je kledingstuk. 

Je kan je kledingstuk wassen met de hand of in de wasmachine tot 30°C. 



Strijken is niet nodig. Strijken kan maar dan op een lage temperatuur. 

 

Acryl 

Deze stof kan gewassen worden op een lage temperatuur, bij voorkeur niet 

hoger dan 30 graden.  Was je acryl te heet, dan verliest het zijn elasticiteit.  

Laat het product liggend drogen.  

Er wordt afgeraden om deze kledingstukken te strijken. Doe je dit wel, dan 

op een zo laag mogelijke temperatuur anders verliest het zijn elasticiteit. 

 

Bont 

Bont heeft een speciale behandeling nodig.  We raden je dan ook aan om 

je kleding van bont te laten reinigen door een specialist. 


