
Slik tar du best vare på ditt plagg i Kashmir:  

I Norge er det helt nødvendig med gode ull og kashmirplagg for å holde seg varm 

gjennom hele året. Norske Smallmatters har designet en liten kolleksjon med 

kashmirplagg tilpasset våre forhold, med tanke på bruk sommer som vinter. Kashmir er 

et naturlig og delikat materiale, og for å ta godt vare på de er det godt med litt 

kunnskap før man setter i gang med vasken.  

Slik tar du best vare på ditt kashmirplagg og holder de fine sesong etter sesong:  

Ull og kashmir er selvrensende, og lukt setter seg ikke så godt hvis man er flink til å 

lufte plaggene etter bruk. Skulle du ha fått en flekk på ditt plagg anbefaler vi håndvask 

på 20 c med vaskemiddel som passer for ull. Ikke vri eller gni , og skal du stryke 

genseren, anbefaler vi at det gjøres på vrangen. Vi anbefaler å vaske klærne så lite som 

mulig og håndvask.    

Vi anbefaler å tørke flatt, gjerne liggende på et håndkle. Kashmirplagg er svært tøyelig 

og kan lett miste formen hvis de blir hengt opp. Oppbevar gjerne plaggene i en tøypose 

når de ikke er i bruk.  

Bruk en kleskam på  kashmirgenseren din fra tid til annen, for å holde en fin overflate 

og beholde den fine effekten til kashmiren, samt fjerne eventuelle overull. All kashmir 

trengs å gres innimellom, da holder den seg også pen over lang tid! Det er de ekstra 

lange fibrene/løse fibrene som kan lage litt nupper, men etter å ha gått over med en 

kleskam bør plagget bli stabilt og slutte å danne nupper.  

Feil behandling av plagg i kashmir kan dessverre fort gi ødeleggende skader som 
krymping, tovet ull eller utslitt ull som gjør at man lettere får hull.  

Kort oppsummert: 

- Vær flink til å lufte genseren etter bruk 
- Vask så sjelden som mulig 
- Bruk vaskemiddel som er beregnet for ull 
- Tørk flatt og aldri i tørketrommel 
- Bruk en kleskam jevnlig 
- Oppbevare gjerne i en tøypose mellom bruk 

Ta godt vare på klærne dine, så holder de seg fine, og deg varm år etter år! 

 

 


