
 

 

Tvätt och skötselråd för lin 

 

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. 
 

 


