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1. Hoe verwijder je aardbeivlekken uit kledij? 

Zoetgeurende aardbeien, zure rode bessen en frambozen in de rekken…Het is soms moeilijk te weerstaan 

aan dit lekkere fruit, zeker in de zomer als ze vers van het land komen. Maar wat moet je doen als je erin 

geslaagd bent je mooie kleren te besmeuren met aardbeivlekken? 

Behandel vlekken van aardbeien of vlekken van andere rode fruit- en groentesoorten op textiel altijd 

onmiddellijk met citroensap. Smeer deze vlekken zeker niet direct in met zeep of soda. Er ontstaan dan 

immers onuitwisbare blauwe vlekken. 

Dep dus de vlek met koud water en druppel er wat citroensap op. De stof mag ook een nacht in de melk 

gezet worden. 

Hierna maak je een papje van waspoeder (hoofdwasmiddel) en water en hier wrijf je de vlek mee in. Steek 

dan de kleding in de wasmachine. 

NOOT: Oude vlekken tenslotte kneed je best eerst met glycerine of opgeloste borax. Vervolgens goed 

naspoelen in koud water voor je de kleding de behandeling geeft zoals hierboven beschreven is. 

 

2. Hoe bloedvlekken op kledij verwijderen? 

Bloedvlekken op onze kledij: we hebben er allemaal al eens mee te maken gehad. Een bloedneus, een 

opengekrabde muggenbeet, een onschuldige valpartij met de fiets,…Elke dag kunnen we ons wel ergens 

mee verwonden met als gevolg dat er bloed op onze kleren terechtkomt. Dit betekent gelukkig niet dat 

we telkens onze bebloede kledingstukken moeten weggooien!  De manier van behandelen om deze te 

verwijderen verschilt wel naargelang het gaat om verse of oude vlekken. 

Verse vlekken van bloed kan je uit je kleding verwijderen door er direct wat speeksel op te doen en 

daarna uit te spoelen met met lauw water. 

NOOT: Oud bloed daarentegen mag je nooit met héét water behandelen op kleding want dan fixeer je de 

vlek. Spoel in dat geval het weefsel met koud water en week het daarna met een inweekmiddel of een 

ander wasmiddel met enzymen. De restvlekken kan je best bleken met waterstofperoxide (3 %) (wordt 

gebruikt om haar te ontkleuren en olifantentandpasta te maken) of water met een paar druppels 

ammoniak (niet voor wol!). 

3. Waarvoor zout gebruiken bij het schoonmaken? 

Zout verwijdert lippenstift en theeaanslag van porselein. 



Zout absorbeert ook vloeistoffen 

 

4. Waarvoor kan men ketchup gebruiken? 

Ketchup is niet enkel zeer lekker bij een hamburger en frietjes maar heeft ook nog andere eigenschappen. 

Het verwijdert namelijk groenige schijn van blonde haren, veroorzaakt door chloor in zwembad. 

 

5. Hoe kan je een teddybeer schoonmaken? 

Oude teddyberen zijn tegenwoordig veel geld waard. Zo’n met stro gevulde beer kan natuurlijk niet in de 

wasmachine en ook van een handwasje knapt hij niet bepaald op. Hoe kan je dan wel een echte 

teddybeer schoonmaken? 

Een andere methode is de teddybeer in te wrijven met een dikke stijfselpap. Laat de beer vervolgens 

volledig opdrogen en borstel het poeder er buiten weer af. Gebruik een stofzuiger of een haardroger om 

de laatste restjes poeder weg te krijgen. 

Nog een manier: vul een (ruime) plastic zak met een kilo zemelen en een flinke soeplepel bicar. Doe de 

beer dan hierin. Knoop de zak zorgvuldig toe en schud hem een half uur heen en weer of doe hem een 

half uur in de droger op koude lucht. Als je de beer uit de plastic zak haalt zit alle stof en vuiligheid in de 

zemelen en bicar. 

6. Wat te doen als je koelkast stinkt? 

Maak je de koelkast met weerzin open omwille van de slechte geur? Bepaalde voedingswaren, en zeker 

als ze te lang blijven liggen, kunnen er inderdaad voor zorgen dat je koelkast stinkt. Gelukkig weet Tante 

Kaat raad hiermee! 

Leeg vooreerst je koelkast en was dan de binnenkant uit met water en natriumbicarbonaat of soda. 

Om proactief geurtjes te vermijden kun je een schaaltje actieve koolstof of houtskool in de koelkast 

zetten. Daarnaast is het natuurlijk belangrijk alle voedingsmiddelen goed afgedekt in de koelkast te 

zetten. 

Alzo zal de onaangename geur van je koelkast algauw tot het verleden behoren. 

 

 

 



 

 

7. Hoe verwijder je inktvlekken op textiel? 

Inktvlekken op textiel bevochtig je met melk en laat je enkele uren intrekken. Daarna nawassen met een 

fijnwasmiddel. Als de vlek nog niet helemaal verdwenen is, doe je er wat citroensap op. Ook dat sap weer 

enkele uren laten intrekken en nawassen. 

Er bestaan veel soorten inkt en al die soorten inkt moeten op verschillende manieren behandeld worden. 

Het grote probleem is vaak dat je niet weet met wat voor soort inktvlek je zit. 

De twee grote groepen zijn: in water oplosbare inkt en niet in water oplosbare inkt. 

Vlekken van alcoholstiften behandel je het best met alcohol. Op die manier verdun je de vlek zo veel 

mogelijk totdat er geen kleurstof meer over is. 

Vlekken van gewone viltstiften en vulpeninkt zet je beter eerst een nacht in de karnemelk, zure melk of 

gewone melk. Bleekwater, ontvlekker, zuurstofwater en bicar hebben ook een blekende werking, maar 

kunnen alleen gebruikt worden op witte katoenen stoffen. 

Kleurstofresten kan je ook nog altijd deppen met brandspiritus (voor donkere stoffen). Voor lichte stoffen 

kan je alcohol of citroensap gebruiken. 

Andere inktsoorten (bv. stempelinkt) dep je met een mengsel van ether en alcohol of met zuringzout. 

Kopieerinkt zuig je zo veel mogelijk weg. Strooi er zout op of talkpoeder zodat er nog meer inkt in het 

poeder kan trekken. Pas hierna gebruik je water met ammoniak of het mengsel van ether en alcohol. 

Alle bewerkingen moeten altijd afgesloten worden met een wasbeurt. 

 

8. Wat kun je doen tegen stinkende schoenen? 

Schoenen, en in het bijzonder sportschoenen, kunnen na een tijdje beginnen stinken. Inzonderheid 

mensen met zweetvoeten hebben vaak last van stinkende schoenen. 

Om hieraan te verhelpen spuit je de schoenen zorgvuldig in met een geurverdelger. Vervolgens steek je 

de schoenen in een plastieken zak zodat het middel goed kan inwerken. 

Indien nodig kun je deze behandeling herhalen. 

Tenslotte behandel je de schoenen met een bacteriedodend middel (verkrijgbaar bij de apotheek). 

 



 

 

 


