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VASK Symbolerne fortæller hvordan du skal vaske tøjet. Et kryds 
over, betyder at du ikke bør vaske tøjet. Hånden betyder at 
tøjet bør vaskes i hånden.

Tallet i symbolet angiver den maksimale temperatur, som du 
bør vaske tøjet ved. Du må gerne vaske tøjet ved lavere 
temperaturer.

Ingen streger betyder normal vask. Én streg betyder 
skånsom vask med færre omdrejninger og mere vand.

To streger betyder ekstra skånsom - vælg fx et skåneprogram, 
der er beregnet til uld eller silke.

Disse symboler fortæller dig om du må stryge tøjet og hvordan. 
Strygejernet med et kryds over, betyder at tøjet ikke bør 
stryges. Antallet af prikker viser hvor varmt, du kan stryge
tøjet. De fleste strygejern viser antal af prikker, når du vælger 
temperatur.

Tørretumbling er symboliseret ved en firkant med en cirkel i.
Krydset over symbolet betyder, at du ikke bør tørre tøjet i 
tørretumbler. Antallet af prikker angiver temperatur. En prik 
er lav temperatur osv. Hvis cirklen er tom betyder det normal 
tørretumbling.
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Et firkantet symbol angiver tørring uden tørretumbler. Det 
første symbol betyder hængetørring, fx på en tørresnor. 
Firkanten med tre lodrette streger betyder dryptørring. Den 
vandrette streg betyder at tøjet skal ligge fladt og tørre (fx 
uld). De diagonale streger betyder at tøjet skal tørre i skygge.  

Symbolerne i cirkler angiver hvordan tøjet skal renses ved 
kemisk rens. Hvis der er et kryds over cirklen, bør tøjet ikke 
renses. F betyder at tøjet kun kan renses kemisk. P betyder, 
at tøjet kan renses med alle typer af rens, med undtagelse af 
triklorethylen. En streg under betyder skånsom rens. 

Trekanten angiver om tøjet kan bleges. Et kryds henover bety-
der at man skal undgå at blege tøjet. CL i trekanten betyder at 
tøjet tåler klorblegning. 


