
Blod: Fukta med kallt vatten och strö på salt. Tvätta sedan med kallt vatten, vid behov 
även med såpa/tvål.

Bläck: Tvätta i citron- eller rabarbersaft. Filmjölk går också bra. Skölj sedan i tvål-
vatten. Fläcken kan först mjukas upp i glycerin.

Brännfl äckar: Lägg en gröt av salt och vatten på fl äcken en till fem timmar.

Bär: Doppa textilien i kokande vatten, kokande mjölk eller vatten med lite ättika i. 
Äldre fl äckar bleks i sol. Fukta då och då med saften av citron.

Choklad: Tvätta i kallt vatten eller gnugga in såpa eller mjölk.

Fett: Strö varmt potatismjöl på fl äcken och låt ligga över natten. Borsta sedan bort 
mjölet eller tvätta hela plagget i varmt tvålvatten. För fettfl äckar på skinn gnids äggvita 
in som får torka i solen.

Kaffe: Färska fl äckar tvättas i vatten. Äldre fl äckar på vita tyger doppas i kokande 
vatten, kulörta tyger tvättas med mjölk. Fläcken kan också mjukas upp med glycerin.

Mjölk: Ömtåliga textilier tvättas i kallt vatten, annars tvålvatten.

Mögel: Textilien läggs i fi lmjölk, eventuellt tillsammans med några pepparrotsbitar 
i två dygn.

Olja: Gnid fl äcken med smör och tvätta sedan i ljummet tvålvatten.

Rost: Blöt fl äcken, häll på citronsaft och stryk med varmt strykjärn. Tvätta sedan tyget.

Stearin: Bryt bort stelnat stearin, pressa med varmt strykjärn på hushållspapper som 
ligger på fl äcken. Efterbehandling, se fett. 

Te- och svettfl äckar: Doppa i kokande vatten eller tvätta med mjölk. 

Tjära: Gnid in med smör, matolja, äggula eller vaselin. Tvätta sedan med såpa
och varmt vatten.

Vin: Rödvinsfl äckar beströs med salt och sedan tvättas plagget. Andra vinfl äckar löses 
upp i kallt vatten eller kokande mjölk.

Ägg: Blötlägg i kallt vatten.

Öl: Fläcken behandlas med tvålvatten eller rent brännvin.
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så får du bort fl äcken
Om du vill vara aktsam om dina kläder och sparsam med att tvätta hela 
textilier: lägg hellre möda på att ta bort fl äckar. Det minskar åtgången 
både av tvättmedel och energi. Ofta har man de bästa fl äckborttagarna 
i sitt skafferi.

Vita textilier kan med fördel blötläggas i kallt vatten över natten. Där-
efter kan man gnida lite extra på fl äckarna före tvätt. Här följer en rad 
andra gamla knep mot olika sorters fl äckar:


