
 

 

 
Hvordan skal jeg vaske min Didymos®? 
 
Didymos viklen er produceret uden nogen brug af kemikalier eller overfladebehandling. 
Didymos er økologisk tekstil 
Didymos er farvet med metalfri og hudvenlige pigmenter.  
Didymos er klar til brug  
 
Hvorfor er min uvaskede Didymos længere end det ang ivne mål? 
Din nye og uvaskede Didymos er længere end de angivne cm du har ”betalt for”, fordi der er taget 
højde for, at den kryber i vask. Følger du vaskeanvisningen vil din Didymos have det angivne mål 
efter vask. 
 
Generel pleje af din Didymos  
Du passer bedst på din Didymos, hvis du anvender flydende vaskemiddel, uden optisk hvidt og 
blødgørere. Brug evt. skyllemiddel, hvis vandet er meget hårdt (dH) Se her, hvis du vil vide mere 
om vandets hårdhed, der hvor du bor.  
 
Du kan med fordel stryge din Didymos ved middel temperatur efter vask. Så undgår du, at den 
folder de samme steder hver gang og du opnår, at den bliver endnu mere blød. 
 
Du kan tørretumble din Didymos NÆNSOMT ved laveste temperaturindstilling. Desværre er der 
rigtig stor forskel på, hvor god temperaturreguleringen er fra fabrikat til fabrikat – har du derfor 
erfaring med, at din tørretumbler er hård ved dit øvrige tøj, anbefaler SnegleHuset IKKE 
tørretumbling. Dels vil det slide meget på din Didymos og dels er det en energikrævende proces, 
som ikke stemmer særligt godt overens med at have valgt et så nænsomt fremstillet produkt. Lad i 
stedet din Didymos lufttørre – ophængt i tørrekælderen eller i fri luft er den ofte tør efter en 3-5 
timers tid. 
 
Temperatur 
SnegleHuset anbefaler vask ved 30-40 ºC. Med de moderne vaskemidler er denne temperatur 
som regel tilstrækkeligt - og skåner miljøet mest. 
Er din Didymos 100 % bomuld kan den tåle op til 60 ºC. 
Didymos Color-Grown er lidt lysere inden vask. Du vil opleve at din Color-Grown bomuld (grøn 
eller brun) bliver mere intens i nuancen efter vask.  
Er din Didymos bomuld og uld blanding eller bomuld og silke blanding kan den tåle op til 30 ºC. 
Husk at anvende uld/silke vaskemiddel (uden enzymer) – anvender du enzymholdigt vaskemiddel 
ødelægges uld- og silkefibrene. 
Er Din Didymos bomuld og hør kan den tåle op til 90 ºC. 
Er Din Didymos bomuld og hamp kan den tåle op til 90 ºC. 
Herudover kan din Didymos Limited være lavet af bomuld blandet med Ramie eller Kapok – tjek 
mærket i viklen for vaskeanvisning. 
 
Didymos med hamp eller hør er lidt stivere end Didymos af ren bomuld når de er helt nye. De 
bliver blødere efter brug og efter vask. Du kan vælge at vaske den inden brug. Bemærk, at en 
højere temperatur kan lysne stoffet lidt. Du kan også trække din vikle gennem varmt vand og lade 
den lufttørre – det gør den ligeledes blødere.  
  
SnegleHuset vasker alle Didymos (til leje og udlån) i vaskemiddel fra Sonett (neutral). Det er 
nænsomt for dig og dit barn og er fuldstændig biologisk nedbrydeligt. Sonett føres i de fleste 
helsekostbutikker. 
 

 
For yderligere information kontakt Tina Witt på tlf. 4045 6347 eller info@sneglehuset.com 

 


