
Lite hjälp att bevara ditt linneplagg 

TVÄTT OCH SKÖTSELRÅD FÖR LINNE  
 

Skötsel och tvätt.  

Oblekt lin/naturvitt lin som man önskar behålla naturfärgat får inte tvättas med tvättmedel som 

innehåller optiskt vitmedel/blekmedel. Blötlägg gärna lin innan tvätt för att minska risken för 
”brytveck”, som är svåra att får bort. Brytveck syns dock inte på vitt tyg.  

Tvätta gärna plagg med dekor och sköra partier i tvättpåse. Lin tål att tvättas i 60ºC, men 40 grader 

brukar rekommenderas. En mild centrifugering är att föredra så det inte blir så mycket skrynklor.  

Strykning görs på max 200ºC, tre prickar för linne. Strykning görs lättast på genomfuktat tyg. Är tyget 

mycket skrynkligt kan man fukta tyget/plagget ordentligt och lägga det i en plastpåse över natten. 

Linet drar då åt sig fukt och sväller, vilket sedan gör det lättare att få slätt. 

Linvaror får glans och styvhet av att kallmanglas. Detta görs med fördel om man är så lyckligt lottad 
att ha linnelakan, eller vackra linnedukar. Även bomullslakan manglas med vackert resultat.  

 

Sammanfattning: 

• Inget blekmedel, för att bevara naturnyanser 

• Tvätt 40 grader, gärna i tvättpåse. 

• MILD centrifugering 

• Strykning på värme för linne, tre prickar. 
 

 

Materialet Lin. Lin är ett väldigt behagligt material, som andas och känns svalt när det är varmt. Lin 
skrynklar lite, men det får man räkna till dess charm.  

 

Lin räknas till gruppen naturfibrer, underavdelningen växtfibrer. Fibrerna utvinns ur linstjälken och är 

i huvudsak uppbyggda av cellulosa. Lin är linplantans stjälkfibrer- lintågorna. Lintågan har en längd på 

20-70 cm. För att utvinna tågorna krävs flera tidskrävande processer, som skördning, repning, 
rötning, torkning, klubbning och skäktning. Sedan kan man spinna tråd av linet.  

 

Linegenskaper 
Linfibern är rak, ganska stel och glansig. Genom att den har en slät yta drar den inte så lätt åt sig 

smuts och är lätt att få ren. Lin har en stor fuktupptagningsförmåga och är mer draghållfast i vått 
tillstånd än i torrt. Lin har sämre nöthållfasthet än t ex bomull. Lin skrynklar även lättare än bomull 

och har lite sämre tvätt-tålighet. Liksom vid alla material måste man vid tvätt ta hänsyn till vad den 

färdiga varan tål som helhet. Därför är ibland textilvaror märkta med mildare tvättanvisningar än vad 
själva materialet skulle tåla. 

 

 

 

 



Some help taking care of your linen 

WASHING AND CARE OF LINEN 
 

Washing.  

Natural coloured linen and off-white linen cannot be washed by bleaching washing powder if one 
wishes to keep the origin colour. One can likely soak linen before washing, to decrease the risk of 

permanent wrinkles. Those wrinkles are most visible at coloured fabric, as they are white.  

It is of use to wash sensitive products in a washing bag. Linen can be washed in 60ºC, but 40 ºC is 

often recommended. Please only mildly centrifuge of linen products! That holds the wrinkles at a 
minimum.  

Ironing is made of max 200ºC, three dots for linen. Ironing is best at well moisture fabric. If there are 
many wrinkles, is it possible to moisture the fabric well and put it in a plastic bag over night. The 

linen will then be well moisture and swell the fibres. That makes easier to iron a god result.  

Linen gets lustre and stiffness of mangling the laundry.  That can be done if you are happy to have 

linen sheets, or beautiful towels. Also cotton sheets can be mangled with god result  

 

Summary 

• No bleaching  washing powder, to maintain the colour. 

• Washing 40 ºC, in washing bag for sensitive washing. 

• MILDLY centrifug 

• Ironing at max 200ºC, three dots for linen. 
 

The Material Linen /Flax. Linen is a very pleasant and comfortable material, that breath, like natural 
materials do. It feels cool by warm weather. Linen may wrinkle, but it is allowed to! It is part of its 

charm ☺  

 

Linen is counted to the group natural materials, and the sub group vegetable fibres. The fibres are 

extracted from the flax stem and are built of cellulose. The stem can be. 20-70 cm long. To extract 
the fibres several time consuming processes are gone through, as harvest, (skördning, repning) 

rotting (rötning), drying (torkning), clubbing (klubbing) and combing (skäktning). After that it is 

possible to spin a tread from it. 
 

Linen characteristics 
The Linen fibre is straight, quite stiff and has a lustre. Its smooth surface makes dirt not hang on to it 

very well. Linen has a good ability to keep moisture and is stronger wet than dry. Linen has not as 

good strength to abrasion as cotton. It also can wrinkle more than cotton. But it is not as hard to 
nature growing and producing as cotton.  

Sometimes textiles are marked for milder washing than the material itself can handle. As by washing 
of every material, it is wise to respect what the sewn product can sustain. Seams and other details 

may influence. 

 


