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Blod
• Blötlägg över natten i kallt vatten, bearbeta med galltvål och tvätta 
sedan som vanligt.
• Vid mindre fläckar, kanske från ett nålstick, kan personen som 
blodet kommer från väta en bomullstuss med saliv och trycka upp-
repade gånger på fläcken tills den försvinner.

Fett
Fettfläckar tas bort med kokande vatten. Häll hetvattnet över 
fläcken så att vattnet rinner ut på baksidan av tyget och sprider sig 
så lite som möjligt åt sidorna. Tvätta sedan som vanligt. Det är inte 
alltid som fläcken försvinner helt, men efter ytterligare några tvättar 
brukar den vara borta.

Stearin
Tyg med stearinfläckar kan frysas så att det ytliga går att peta loss.  
Har stearinet sugits in i tyget kan hushållspapper med god uppsug-
ningsförmåga läggas i flera lager ovanpå fläcken. Stryk med hett 
strykjärn (utan ånga) så att papperet suger upp stearinet. Byt 
papper ofta så att inte stearinet flyter ut i stället för att sugas upp. 
Läskpapper fungerar också.

Vissa fläckar går inte bort
Ibland lyckas man inte helt bli av med en fläck. Men i stället för att 
kassera en textil går det att ge den nytt liv. Ge den nytt liv genom 
applikationer eller broderi! Inspireras av synliga lagningar och andra 
kreativa lösningar. 

Hur?
Gör det helst direkt, eller så snabbt du kan efter fläcken uppkommit. 
Innan du börjar bearbeta en fläck är det viktigt att veta om det är ett 
tyg som kan färgfälla samt vilket material det är i. 

För att förhindra att sprida fläcken när den blöts upp kan man 
hålla en svamp mot baksidan och pressa med en handduk på fram-
sidan för att suga upp vatten som annars sprider sig i textilen.

Olika metoder
• Potatismjöl och salt suger upp vätska.
• Spola fläcken direkt under kranen. Tryck sedan torrt med en 
handduk.
• Bearbeta fläcken med kallt vatten och diskmedel eller med galltvål. 
Galltvål kan fuktas under kranen och gnuggas på det torra tyget och 
sedan tvättas tyget direkt i tvättmaskin med tvättmedel.
• Lägg i blöt i kallt vatten över natten eller i ett dygn. 
• Koka vatten och blanda i tvättmedel. Håll tyget med fläcken över 
en mugg och häll det varma vattnet över fläcken ner i muggen.
• Om man tvättat textilen och fläcken är kvar kan man bleka bort den 
genom att hänga upp textilen i solen. 

Bär och rödvin
• Blötlägg i filmjölk med högt fettinnehåll tills fläcken försvinner och 
skölj sedan.
• Frukt och vinfläckar på naturmaterial går bra att behandla med 
kokande vatten. Lägg ner tyget i en bunke med hetvatten eller häll 
kokande vatten över fläcken tills den bleknat. Om det kvarstår en 
lätt färgning går den bort i vanlig tvätt. Detta fungerar även på 
fläckar som torkat in.
• Sylt och saft går bort i tvätten, färska bär är svårare. En fläck av 
färska bär kan bearbetas med hett vatten och socker så ”den blir 
sylt” och tvättas sedan som vanligt.
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Solvögats fläcknyckel
Vi efterfrågade era bästa tips för att ta bort fläckar. Detta är en sammanställning av de tips 
som inkommit via Facebook, Instagram och via mail. Tack till alla som skickat in sina tips!
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