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Week 07
Bewaar batterijen 
droog en koel

Als je batterijen voorlopig niet 
nodig hebt, haal ze dan uit 
het apparaat en verpak ze zo 
luchtdicht mogelijk. Als er vocht 
bij komt, lopen ze leeg. Rol 
ze bijvoorbeeld in plasticfolie, 
en  bewaar ze in de koelkast 
(niet in de vriezer) of op een 
andere  koele en vooral droge 
plek. Heb je ze weer nodig, laat 
ze acclimatiseren voor je ze 
gebruikt, dan werken ze beter.
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Week 08
Verwijder een vlek 
met zachte hand

Klop of blaas een droge vlek eerst 
weg, of dep (niet wrijven) met 
een tissue of vochtig doekje. Bij 
wol en nieuw, nog niet ge wassen 
materiaal helpt dat meestal wel. 
Werkt het niet, probeer het dan 
met lauw water en eventueel een 
drup afwasmiddel of wat azijn. 
Bloedvlekken verdwijnen in koud 
water, was eventueel na met een 
voorwasmiddel. Behandel teer- 
en vetvlekken met wasbenzine 
op een schoon doekje, wrijf de 
plek zachtjes droog zodat er 
geen kringen ontstaan. Probeer 
een antivlekkenmiddel eerst uit 
op een onopvallend hoekje van 
de stof. Vlekken van vruchten en 
rode wijn zijn bijna altijd goed 
te verwijderen door er meteen 
een kleurloze drank met hoog 

alcoholpercentage (jenever, 
wodka, gin) overheen te gieten, 
dep vervolgens met papier of een 
doekje. Is er geen sterke drank 
bij de hand, probeer het dan met 
witte wijn, citroensap of lauw 
water. Belangrijk is dat je er snel 
bij bent. Zout erop helpt meestal 
niet echt. 
Een kaarsvetvlek op textiel strijk 
je weg: leg het gedeelte met 
de vlek omgekeerd op een stuk 
keukenpapier, leg er nog een stuk 
papier bovenop en zet daar even 
de warme bout op. Water maakt 
van stuifmeelvlekken (van lelie of 
amaryllis) onuitwasbare verf, dep 
ze daarom met een stuk plakband 
of gebruik de stofzuiger (Zet ‘m 
dan op een lage zuigstand). 
Ga bij twijfel naar de stomerij.
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Week 09 
Meer trucs 
tegen vlekken

Leg op ingelopen kauwgum een 
ijsblokje en veeg na een minuutje 
de harde kruimels op. 

Poets kaarsvet op gelakte en 
antieke meubels weg met olijf- of 
andere olie. 

Met azijn en zout wrijf je aanslag 
en witte vlekken op glas weg. 
Aantasting (etsing) van glas door 
sommige vaatwasmiddelen krijg 
je er niet mee weg. 

Karaffen en vazen met een kleine 
opening worden helder(der) 
door ze te schudden met zand, 
rijstkorrels of koffieprut, of met 
water waarin je wat aardappel- 
of sinaasappelschillen of stukjes 
eierschil doet. Of laat er een paar

uur schoonmaakazijn of 
citroensap in staan. 

Lijmvlekken (ook stickers en 
pleisters) verwijder je met aceton 
of wasbenzine, ook nagellak-
remover werkt. Maar als daar olie 
in zit, ontstaat er een vetvlek. 
Sommige stickers laten los met 
azijn en spiritus of door de föhn 
erop te richten. 

Smeer teervlekken op de huid in 
met olijf- of andere olie en 
krab ze daarna weg.
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