
LUXURY T-SHIRTS WITH STRASS 

Methode 1: Wassen in een wasmachine 
 
 
Keer je kleding binnenstebuiten om de strass-steentjes te beschermen. Dit zorgt ervoor dat de 
strassteentjes nergens aan blijven haken terwijl je ze wast. 
Vermijd het gebruik van voorwassprays, omdat deze de strass-lijm kunnen verzachten. Sommige 
wassprays, zoals vlekkenverwijderaar of voorbehandelingen, kunnen de lijm oplossen of zelfs 
verwijderen die je strass-steentjes aan je kleding bindt. Probeer geen sprays te gebruiken voordat je je 
kleding wast, zodat je strass-steentjes intact blijven. 
Als er vlekken op je kleding zitten, wrijf dan voorzichtig over de plek met warm water max 30 graden 
en wasmiddel om de vlek te verwijderen voordat je hem wast niet schrobben. 
 
Gebruik een Wasnet deze vormt een beschermende fysieke barrière tussen uw fijne goed en de rest 
van uw was en de trommel; ze voorkomen dat uw shirt beschadigt. 
Heeft u geen wasnet kunt u ook een kussensloop gebruiken. Knoop deze wel eerst dicht dat het shirt 
tijdens het wassen in de sloop blijft. 
 
Methode 2: Wassen op de hand. 
 
Met de hand schoonmaken 
Keer je kleding binnenstebuiten om ze te beschermen. Zelfs bij het met de hand wassen kunnen de 
strass-steentjes op je kledingstuk ergens aan blijven haken en je kleding beschadigen. Als uw 
kledingstuk bijzonder kwetsbaar of oud is, doe het dan in een fijne waszak voordat u het met de hand 
wast. 
 
 
Vul een emmer of gootsteen met koud water en milde zeep. Kies een emmer of gootsteen die groot 
genoeg is om je kledingstuk volledig in te passen. Vul het dan ongeveer halverwege met koud water 
en voeg 1 tot 2 eetlepels (15 tot 30 ml) mild wasmiddel toe. Probeer een wasmiddel te gebruiken dat 
vrij is van extra kleurstoffen en chemicaliën. 
 
Zwaai je kledingstuk ongeveer 5 minuten in het water. Leg je kledingstuk in het koude water en de 
zeep en zorg ervoor dat het volledig ondergedompeld is. Schud het kledingstuk met je handen en 
draai het een paar keer om, om het helemaal te wassen. 
Probeer tijdens het wassen niet in uw kledingstuk te knijpen of te wringen, anders kunt u de strass-
steentjes beschadigen. 
 
 
Spoel het kledingstuk uit tot het water helder is. Haal je kleding uit het zeepsop en breng het naar de 
gootsteen. Laat het onder koud water lopen totdat alle zeep verdwenen is en het water helder is. Zorg 
ervoor dat je alle zeep uit je kledingstuk haalt, zodat het niet opdroogt met een laagje wasmiddel erop. 
 
 
Knijp het overtollige water voorzichtig uit je kledingstuk. Draai het water uit je gootsteen en druk je 
kledingstuk voorzichtig tussen je handen. Knijp in je kledingstuk totdat het water er niet meer vanaf 
druppelt om het grootste deel te verwijderen en het sneller te laten drogen.  
Je kunt het droogdeppen met een handdoek als je moeite hebt om water eruit te krijgen. 
 
Drogen: strass-stenen shirts. 
 
Zorg ervoor dat je al je kleding ondersteboven ophangt, zodat je geen misvormde schouders krijgt. 
Hang gekleurde kleding binnenstebuiten op, want door de zon kan je kleding bleken en verkleuren. 
Ben je echt bang dat de zon te fel is, hang de kleding dan in de schaduw.  
 
 


