
 

Cursus: Make-over voor jou en je huis!   
Annetta van den Boomgaard 

Textiel wassen 
 

Dit heb je nodig:  

• wasmachine,  

• wasmiddel  

• wasverzachter   

• droger of een droogrek/waslijn. 
 

Dit ga je doen: 

1. sorteren: 

• Mag het textielstuk gewassen worden of moet het naar de stomerij? 

• Welke type is het en moet je het met de hand of machine wassen? 

• Was nieuwe kleding apart.  

• Nieuwe gekleurde kleding kan de eerste keer het beste apart of met de 
hand gewassen worden om te voorkomen dat de kleur afgeeft. 

• Sorteer het wasgoed in wit, zwart en kleuren. 
 
2. Was in de wasmachine:  

• Controleer zakken op achtergebleven spullen. Doe ritsen en knopen dicht en 
knoop losse touwtjes vast.  

• Stop de was in de wasmachine. Zorg dat deze niet te vol zit.  

• Als de was heel vies is, doe een voorwas.  
 
3. Wasmiddel 

• Voeg wasmiddel toe. Op de verpakking staat 
vaak aangegeven hoeveel je er in moet doen.  

• Doe het wasmiddel in het bijbehorende vak 
in de machine.  

• Je kan wasverzachter gebruiken als je zachte 
was wil, met een lekkere geur. Hiervoor 
heeft de wasmachine een apart vakje.  

4. Wasprogramma 

• Kies het wasprogramma dat het beste aansluit bij de stapel. Dit verschilt 
licht per type wasmachine. Start het programma.  

 

http://was-tips.nl/was-tips/handwas/
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5. Drogen 

• Als de wasmachine klaar is, haal je het wasgoed er uit. Laat het er niet te 
lang in zitten. Dit kan zogen voor vervelende luchtjes en zelfs schimmel. 

• Kijk in het label van het kledingstuk of deze in de droger mag. Zo niet hangt 
u deze aan een waslijn of wasrek.  

• De meeste drogers kennen verschillende standen. Er kan vaak worden 
gekozen voor strijkdroog (licht vochtig), kastdroog (droog genoeg voor in de 
kast) of extra droog (kurkdroog). Na het drogen haal je de kleding er direct 
uit om te voorkomen dat het gaat kreuken. 

8. Strijk al het wasgoed en ruim het op.  

 


