
Welkom, ik ben Tine.
Als je de deur van mijn kledingzaak Tine.B openduwt, dan tref je mij.

Beneden, tussen de rekken, vertoef ik het liefst. Al bijna 30 jaar. Ik

begin altijd met naar jou te luisteren. Daar hoort een lekker kopje

koffie bij. En alle tijd die nodig is.  Vervolgens gaan we aan de slag.  Ik

ga net zo lang door tot jij zegt “Dat is het!”

Dan bekijk ik of het nog beter kan.  Het is magisch hoe een kledingstuk

met standaardmaten door enkele kleine aanpassingen in ons naai-

atelier verandert naar jouw favoriet. Perfect passend.  Ook dat

bedoelen we met ‘Altijd goed gekleed’.

Maar er is  meer, we vinden ook duurzaamheid erg belangrijk en

willen graag dat je jouw favoriete stuks lang kan dragen. 

Daarom deze GIDS. We delen graag onze tips met jou.
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Koester jouw lievelingsstuks!
E-GIDS met 5 TIPS voor makkelijk onderhoud 

en langer plezier van jouw favoriete kledij.

INHOUD:

Tip1: Leve de kledingborstel!  

Tip2: Een vetvlek, wat nu?

Tip3: Alles over ontvlekken.

Tip4: Hoe was je wol?

Tip 5: Wasweetjes.
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TIP 1: Leve de
kledingborstel!

Natuurlijke vezels als wol, kasjmier en katoen hebben
als eigenschap dat ze zelfreinigend en vuilafstotend
zijn.  Dit betekent dat vlekken in veel gevallen aan de
oppervlakte blijven in plaats van diep in te dringen.
Vaak zijn enkele borstelstreken voldoende om je
kledingstuk na het dragen terug proper te maken. We
hebben nogal de neiging om te snel te wassen. Dat is
niet alleen nadelig voor het milieu, het versnelt ook de
slijtage van je stof.

EXTRA TIP : Ook een wollen mantel
of blazerjasje dat na een plotse
regenbui gehavend is, ziet er snel
terug tiptop uit, als  je bovenstaande
werkwĳze volgt. En dat geldt ook voor
de verfrommelde pantalon van jouw
partner, na een lange autorit
bĳvoorbeeld.

1/ VERLUCHT een gedragen stuk altijd eerst in de frisse lucht, voor het open raam of onder een afdak

2/ laat bij je volgende strijkbeurt het strijkijzer goed warm worden, stoom ermee met een afstand van 20 cm
over het hele kledingstuk

3/ borstel vervolgens met enkele stevige streken over uw stuk, tegen de stofrichting in (=meestal van de
onderkant naar de bovenkant)

4/ laat de stoom volledig opdrogen en bostel opnieuw, deze keer MET de stofrichting mee

5/ stoom nog eens licht over je stuk; klaar en fris om opnieuw te dragen!

Of hoe kledingstukken af en toe van een

flinke borstelstreek houden.

          Hoe ga je te werk? 

Een goeie kledingborstel bestaat bij voorkeur uit
natuurlijk materiaal (bv varkenshaar) en is verkrijgbaar in
drogisterijen.

Copywriting: Tine Ballekens @ www.tineb.be pagina 2



Wat saus, een spat olijfolie, ... het is rap gebeurd.  Vetvlekken ontsieren meteen jouw jurk of

bloes.  In de was ermee? Helemaal niet!

Vetvlekken kunnen makkelijk en snel verwijderd worden met  K2R-VLEKKENSPRAY.

TIP 2: Een vetvlek, wat nu?

1/ spuit op 20cm afstand met de K2R-vlekkenspray op de vlek(ken), je zal zien dat de vlek hierdoor vochtig
wordt

2/ hang het kledingstuk weg om rustig te laten drogen (bij voorkeur een 2 tal uur, het mag ook een hele
nacht) 

3/ op de vlek vormt zich geleidelijk aan een wit poeder dat het vet absorbeert

4/ veeg na de droogtijd het poeder krachtig weg met jouw kledingborstel, en je zal zien dat de vetvlek
verdwenen is 

 5/ herhaal de procedure bij diepe vlekken, mogelijks zal het daarna nodig zijn je kledingstuk ook te
wassen, het poeder laat bij uitvoerig gebruik onvermijdelijk resten na, die een kleverig gevoel geven 

K2R-spuitbus kan je makkelijk in een warenhuis

vinden.

Van hetzelfde merk bestaan ook meer specifieke

ontvlekkers die doeltreffend zijn voor bijvoorbeeld

inkt-, fruit-, koffie-, yoghurtvlekken, ...

Opgepast:
Gebruik deze vlekkenspray NIET  op
kledingstukken in glanzende zĳde, of in
een felle egale kleur; het poeder kan de
glans aantasten, of een witte vlek nalaten
op de kleur.
Wat kan je in dit geval wel doen?  
Je kledingstuk volledig wassen na
gebruik van een ontvlekker. Zie TIP3 (*)

          Hoe ga je te werk? 
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1 degelijke ontvlekker volstaat eigenlijk om de meeste vlekken te verwijderen.  

Tine.B beveelt de ECOVER-ontvlekker aan, daadwerkelijk efficiënt en handig in gebruik.   

TIP 3 : Alles over ontvlekken.

 PLAATSELIJK ONTVLEKKEN:

VOORONTVLEKKEN VOOR HET STUK DE WASMACHINE INGAAT:

 Een kledingstuk hoeft niet volledig gewassen te worden als er slechts plaatselijk een vlek is (je spaart
water & elektriciteit alsook het milieu en voorkomt slijtage van je kledingstuk).

1/ vul 2 bekers met lauw water, laat in de  eerste enkele druppels ontvlekker oplossen

2/ neem een pluisvrije doek, druk een hoek van de doek in de beker met zuiver water en bevochtig de vlek,
druk een andere hoek in de beker met ontvlekker en wrijf in cirkels over de vlek

3/ wrijf bij  hardnekkige vlekken de ontvlekker rechtstreeks in op de stof, met  met behulp van het borsteltje 

4/neem terug andere hoek van de doek en  dep grondig met zuiver water, om de ontvlekker te verwijderen, 
 wrijf de waterrandjes zoveel mogelijk uit en laat het stuk  drogen

Als kledingstukken toch aan wassen toe zijn, of voor het verwijderen van vetvlekken op stukken in zijde
of felle kleuren -zie Tip2 (*).

1/ maak de vlek met zuiver water eerst vochtig (dit zorgt ervoor dat de ontvlekker beter wordt opgenomen)
en verdeel met behulp van het borsteltje de ontvlekker over de vlek 

3/ was het  kledingstuk in de machine volgens de wasvoorschriften

Waarom kiezen wĳ voor ECOVER?
Omdat ECOVER resoluut gaat voor ‘CLEAN over
de hele lĳn’ Het bedrĳf vervaardigt  producten
op basis van plantaardige ingrediënten &
mineralen. Ze verpakken ook met gerecycleerd
plastic en doen er alles aan om elk onderdeel
van de productieketen clean te laten
functioneren.  
Producten die gemaakt worden met zorg voor
onze planeet is het resultaat.  Ze zĳn biologisch
afbreekbaar, anti-allergisch en meer dan
krachtig genoeg om elke klus te klaren.

          Hoe ga je te werk? 

 De producten van ECOVER zijn
verkrijgbaar in natuurwinkels en
warenhuizen.
Meer info op www.ecover.com
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TIP 4: Wol wassen.

VERLUCHTEN is altijd de eerste stap. 
Schud je truien goed uit of liever nog, geef ze een paar
flinke streken met een kleerborstel zoals beschreven in
TIP 1. 
Hang ze vervolgens een tijdje in de frisse lucht, onder
een afdak of voor het open raam.
Zijn er toch vlekken? Dan is wassen aangewezen.  Dat
kan met de hand, maar in de meeste gevallen ook met
de wasmachine. Stop je trui liefst eerst in een
lingeriezakje met rits voor 

EXTRA TIP :
Ook voor het wassen van wol bevelen wĳ ECOVER aan. 
Het vloeibare WOL-en FĲNWASMIDDEL reinigt krachtig en zacht tegelĳk. 

1/ gebruik het wolprogramma van je machine en vergeet nooit het toerental laag te zetten (max 600 toeren),
je machine op hoog toerental laten zwieren, kan ook schade of krimp veroorzaken
steek je trui in een lingeriezakje en sluit de rits (zo blijft het breiwerk compact tijdens het wassen)

OPGELET: Angora, mohair en alpaca zijn fragiele vezels die liefst met de hand gewassen worden.
Twijfel je tussen handwas of machinewas? Dan is het altijd goed om de eerste keer met de hand te wassen in
lauw water, zo zie je zelf hoe de vezel reageert. 

WELKE TEMPERATUUR?
-als het wasvoorschrift in je kledingstuk aangeeft dat het mag gewassen worden op 30°C, dan mag je dat
zeker doen 
-als er genoteerd staat dat het stuk niet mag gewassen worden, dan is een wasbeurt toch vaak mogelijk, ook
hier is de gulden regel, was de eerste keer kort met de hand  
-laat je niet verleiden om wol te wassen op 40°C, die 10° meer maken wel degelijk een verschil en
veroorzaken in veel gevallen onvermijdelijk krimp

2/ gebruik wasmiddel dat voor wol geschikt is, en doseer; 1 soeplepel is ruim voldoende voor 3 truien
(we hebben vaak de neiging om te veel te gebruiken 1/dat is niet nodig voor een beter resultaat 2/overdadig
wasmiddel geraakt soms niet voldoende weggespoeld en zorgt voor een kleverig gevoel aan je truien)

3/ zorg dat je in de buurt blijft en haal je trui meteen uit de trommel  als het wasprogramma klaar is 

4/neem een grote badhanddoek en leg je trui erop, rol de handdoek langzaam op en  knijp bij elke draai over
de hele breedte van de handdoek om zoveel mogelijk water te absorberen

5/ leg je trui daarna plat te drogen, op een andere handdoek op een droogrek 

6/ strijk tenslotte met een lauw strijkijzer je stuk terug mooi glad

Of hoe je ook truien in kasjmier of scheerwol

makkelijk zelf kan onderhouden.

          Hoe ga je te werk? 
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Met de aanschaf van 1 klein apparaat ben je
voor altijd verlost van truien die pluizen!
Feit is, we kunnen niet rond pluizen heen.  Het
is een natuurlijk fenomeen dat veroorzaakt
wordt door wrijving. Bij de ene trui of persoon
gebeurt het wel, bij de andere niet.  Een lijn is
niet te trekken. 

Het oogt wel niet mooi en daarom bracht
REPEAT (een van onze favoriete truien-labels)
een professionele PLUIZENSCHEERDER op de
markt. Het is een krachtig toestel met een
scheerkop van 6cm dat handig en veilig alle
pluizen wegscheert. Onmisbaar op de
strijktafel, als je het ons vraagt, om ervoor te
zorgen dat jouw truien jarenlang tiptop in vorm
blijven.

Hoe voorkom je gaatjes van motten?

Wat je nog over wol
moet weten: 

Wat met pluizen? 

TIP :
Leg je stuk altĳd volledig plat als
je scheert en ga rustig te werk.
De mesjes zĳn effectief krachtig.

transparant opvangbakje 
roestvrij stalen mesjes
werkt via elektrische aansluiting
borsteltje om het apparaat te reinigen
wordt meegeleverd

 De PLUIZENSCHEERDER van Repeat is in
onze winkel verkrijgbaar voor €34,95.

1/ zorg ervoor dat je je truien op het einde van de winter
eerst wast voor je ze opbergt: motten zijn aangetrokken
door kleine etensrestjes die nog in je trui kunnen zitten
2/ pak je truien zoveel mogelijk in, gewoon kraftpapier is
perfect, motten gruwelen van de cellulose in het papier
3/ je houdt de beestjes extra op afstand met de geur van
lavendel of cederhout, het loont de moeite geurzakjes of
blokjes in je kast te leggen

TIP : onvermĳdelĳk stof vermindert de geur
van cederhout, schuur daarom de blokjes in
je kleerkast 1x per jaar licht af
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TIP 5: Wasweetjes allerhande.
VRAAG & ANTWOORD van de meest gestelde onderhoudsvragen in winkel

Hoe onderhoud je jassen en parka's in dons of thermofleece?

Hoe was je jeans en gekleurde pantalons in katoen?

Jassen en parka's  in dons of thermofleece bevelen wij aan NIET zelf te wassen, maar te laten reinigen in een goeie

droogkuis.  

Daar zijn verschillende redenen voor:

1/ om donsveertjes en thermofleece goed terug in vorm te krijgen, worden ze best in krachtige trommels gedroogd, dit is

thuis niet voor de hand liggend 

2/opstrijken van  jas en  binnevoering met zakken en ritsen, lukt minder goed zonder strijkijzer met professionele

antikleefzool 

3/in de droogkuis krijgt jouw jas na het wassen een speciale behandeling om de stof overal en egaal terug waterdicht te

maken, met een spuitbus thuis bereik je nooit hetzelfde resultaat

Om lang de originele kleur van je jeans of gekleurde katoen broeken te behouden is het de moeite waard volgende

procedure te hanteren:

1/ fixeer de kleur van een nieuwe pantalon door eerst een nachtje te laten rusten in water met azijn, spoel vervolgens in

de wasmachine 

2/ was  je jeans of gekleurde pantalon de 1e keer alleen, zo voorkom je dat  eventueel loskomende verfresten je andere

kleding kleuren 

3/ was met een mild reinigingsmiddel op 30°C, draai altijd je pantalon binnenste buiten om de kleur en de stof te

beschermen,

4/haal na de wasbeurt je pantalon onmiddellijk  uit de wastrommel, trek in vorm, hang op om te drogen

TIP :  Verwĳder eventuele vlekken tĳdens het dragen zoals beschreven onder tip3 en
geef vervolgens je jas na het seizoen in handen van de droogkuis om te reinigen en te
dichten, zo kan je jas in perfecte staat weghangen tot de volgende lente of herfst.

TIP1 :  Wasgoed onmiddellĳk uit de trommel halen op het einde van het wasprogramma
is altĳd een goed idee.
Kledingstukken nat laten liggen geeft als gevolg dat je stuks meer kreuken, dat witte
strepen ontstaan op fel gekleurde kledĳ of jeans, of dat kleuren die op elkaar liggen
gaan doorlopen. Vaak ontstaat hierdoor meer schade dan door het wassen zelf.  

Tip2 : Minder werk bĳ het strĳken? Trek je stuks  krachtig in vorm als ze uit de
trommel komen, en hang  bloezen en hemden meteen nat op een kapstok.

Hoe onderhoud je kledingstukken in leder?

1/ leder is een natuurlijk materiaal, en verdraagt een zeker patina dat door dragen ontstaat,  kledingstukken in leder

hoef je bijgevolg niet te wassen zoals andere kledij

2/ wrijf je stuk af en toe in met een voedende leder-crème, zoals je ook doet met schoenen of tassen 

3/ kledingstukken die op de huid gedragen worden, verlucht je best regelmatig; of in de frisse lucht, door buiten te

hangen of in warme lucht (stoom), door in de badkamer te hangen op het moment dat je een hete douche neemt

draai voor het luchten je stuk altijd eerst binnenste buiten
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Hoe verwijder je make-up?

ETHER is een goedkoop en eenvoudig middel om make-up te verwijderen.  Verkrijgbaar bij de apotheek in een

hervulbaar flesje.  Koop slechts een kleine hoeveelheid, want zelfs afgesloten blijft ether vervliegen. 

Pak je vlek zo snel mogelijk aan.   Hoe langer make-up kan intrekken, hoe hardnekkiger te verwijderen.

Stretch strijken

In tal van kledingstukken zit ELASTAAN.  Deze stretchvezel zorgt voor een aangenaam draagcomfort maar verdraagt

geen hoge strijktemperatuur. In tegenstelling met bloesjes in 100% katoen bijvoorbeeld die warm gestreken moeten

worden.  

Elastaan smelt weg en dit veroorzaakt onherroepelijk scheuren in je stuk.  Controleer dus altijd eerst het etiket van je

kledingstuk én de temperatuur van je strijkijzer voor je begint te strijken.

Reserveknoopjes en extra woldraadjes

De meeste van onze merken zetten net als wij in op

DUURZAAMHEID.  Dat betekent dat er vaak kleine zakjes met

reserveknoopjes of woldraadjes aan onze kledingstukken voorzien 

worden. Het loont de moeite hier zorg voor te dragen!
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TIP : Onthou dat je bĳ TINE.B altĳd terecht kan
voor dienst-na-verkoop. 

Is er een jurk die je moeilĳk gestreken krĳgt?
Heeft jouw lievelingsstuk een beschadiging
opgelopen? Zĳn er gaatjes in je trui? Of vertelt je
weegschaal iets anders dan enkele maanden
geleden?  
Durf langs te komen, Vicky en ikzelf kunnen net
niet toveren in ons  naai-atelier op de eerste
verdieping, maar we komen aardig in de buurt! 

Heb je een vriendin, zus of buurvrouw die deze E-gids ook fijn zou vinden? Stuur ons via tine@tineb
haar email-adres door en we sturen  met  plezier de downloadlink.

Wil je als eerste mijn maandelijkse BLOG in je mailbox ontvangen? Abonneer jezelf door in te
schrijven op www.tineb.be.

Krijg je graag outfitinspiratie  of een kijkje achter de schermen? Volg TINEBOUDENAARDE
op INSTAGRAM en FACEBOOK.

Verwijder de zakjes meteen bij je thuiskomst en verzamel ze in
een knopendoosje.  Als je een gaatje ontdekt in je trui, of een
knoop mist aan je bloesje vind je meteen wat je nodig hebt en
komt het weer goed met je kledingstuk.
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