Tvätt och skötselråd
Våra koi-kläder tillverkas i olika material. Se skötselråd under aktuell serie för att veta hur du
bäst tar hand om just dina koi-kläder.

Tvättråd Koi Basics
Vår koi Basics kläder är tillverkade i ett funktionsmaterial med ”wash and wear”.
Wash and Wear innebär att materialet torkar snabbt. Om dessa kläder tvättas/torkas enligt
anvisningarna så behöver de inte strykas. Principen bygger på att vecken i materialet rätar ut
sig av kroppsvärmen. Du kan även räta ut vecken genom att tumla dem en kort stund på låg
värme.











Alla våra kläder kan tvättas i 60 grader.
Tvätta plagget ut och in.
Vid tvätt – stäng blixtlås och låt tryckknappar vara öppna.
Undvik blekmedel på färgade plagg.
Tvätta färgade plagg separat tills de slutat fälla av sig. Kläder med röd infärgning fäller av sig
färg mycket längre än andra färger.
Centrifugera på låga varv för att undvika veck på kläderna.
För att undvika skrynklor – ta plagget ur maskinen omedelbart efter tvätt.
Våra koi Basics kläder torkar mycket snabbt. Om du glömmer de kvar i maskinen så de torkar
liggandes kan dessa oftast slätas ut genom att du torktumlar plaggen (max 60 grader)
För så slätt resultat som möjligt – torktumla plagget på värme max 60 grader.
Om du får veck på dina kläder kommer dessa rätas ut av kroppsvärmen då du använder
plagget.

Tvättråd Koi lite
Vår koi lite kläder är tillverkade i ett funktionsmaterial med ”wash and wear”.
Wash and Wear innebär att materialet torkar snabbt. Om dessa kläder tvättas/torkas enligt
anvisningarna så behöver de inte strykas. Principen bygger på att vecken i materialet rätar ut
sig av kroppsvärmen. Du kan även räta ut vecken genom att tumla dem en kort stund på låg
värme.











Alla våra kläder kan tvättas i 6o grader.
Tvätta plagget ut och in.
Undvik blekmedel på färgade plagg.
Tvätta färgade plagg separat tills de slutat fälla av sig. Kläder med röd infärgning fäller av sig
färg mycket längre än andra färger.
Vid tvätt – stäng blixtlås och låt tryckknappar vara öppna.
Centrifugera på låga varv för att undvika veck på kläderna.
För att undvika skrynklor – ta plagget ur maskinen omedelbart efter tvätt.
Våra koi lite kläder torkar mycket snabbt. Om du glömmer de kvar i maskinen så de torkar
liggandes kan dessa oftast slätas ut genom att du torktumlar plaggen (max 60 grader)
För så slätt resultat som möjligt – torktumla plagget på värme max 60 grader.
Om du får veck på dina kläder kommer dessa rätas ut av kroppsvärmen då du använder
plagget.

Tvättråd koi Classics









Alla våra kläder kan tvättas i 6o grader.
Tvätta plagget ut och in.
Undvik blekmedel på färgade plagg.
Tvätta färgade plagg separat tills de slutat fälla av sig. Kläder med röd infärgning fäller av sig
färg mycket längre än andra färger.
Vid tvätt – stäng blixtlås och låt tryckknappar vara öppna.
Våra koi Classics kläder innehåller bomull och kan därför dra ihop sig något vid tvätt – sträck
därför gärna plagget innan det torkas.
Om du önskar torktumla plagget – gör det på låg värma.
Vid ev. strykning av plagget – undvik att stryka direkt på detaljerna.

Tvättråd koi Stretch









Alla våra kläder tvättas i 6o grader.
Tvätta plagget ut och in.
Undvik blekmedel på färgade plagg.
Tvätta färgade plagg separat tills de slutat fälla av sig. Kläder med röd infärgning fäller av sig
färg mycket längre än andra färger.
Vid tvätt – stäng blixtlås och låt tryckknappar vara öppna.
Våra koi Stretch kläder innehåller bomull och kan därför dra ihop sig något vid tvätt – sträck
därför gärna plagget innan det torkas.
Om du önskar torktumla plagget – gör det på låg värma.
Vid ev. strykning av plagget – undvik att stryka direkt på detaljerna.

