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Dat fast fashion slecht is voor mens en milieu weten
we ergens wel. Maar was je je er écht van bewust dat
er tot wel 10.000 liter water nodig is om katoen voor
één spijkerbroek te verbouwen? En de documentaire
The True Cost (aanrader!) laat perfect zien dat het
gat tussen kostprijs en wat wij in de winkel voor onze
kleding betalen belachelijk is. De mensen die jouw
kleding maken verdienen dus nauwelijks iets. 

Het is dus beter om een stuk minder te kopen maar
ook van betere kwaliteit en van verantwoorde
oorsprong. Dat betekent dat je huidige kleding
langer mee moet gaan. Want je hoeft natuurlijk niet
meteen over te stappen op dure kleding van
biologisch afbreekbare, hypermoderne fair trade
stoffen. Mag wel, maar eerst gaan we er voor zorgen
dat jij ook zo lang mogelijk met je huidige kleding
doet! 
 
Hoe doe je dat dan? In dit e-book deel ik tips en
adviezen waarmee jij langer plezier van je kleding
zult hebben!

Waarom is het belangrĳk om
langer met je kleding te doen?
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Je kleding moet gewassen worden, maar dat is ook een
van de dingen waar ze snel van slijten en minder mooi van
worden. Het is dus belangrijk dat je jouw kleding op de
juiste manier behandelt en de wasvoorschriften op het
etiket volgt. Probeer ook zo veel mogelijk op een lage
temperatuur te wassen. Dit geldt natuurlijk niet voor je
ondergoed!

Wat betekenen die symbolen 
in de wasvoorschriften?
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Het wassymbool herken je aan het
wasteiltje met daarin een klein golfje.
Hetzelfde symbool met een kruis er
doorheen geeft aan dat je dit kledingstuk
beter niet kunt wassen. In dat geval
moet je de kleding meestal stomen.

Zie je een hand in het wassymbool staan?
Dat betekent dat je dat kledingstuk het
beste met de hand kunt wassen.
Gelukkig hebben wasmachines
tegenwoordig speciale wasprogramma’s
waarmee je zelfs de meest exclusieve
kleding kunt wassen. Vaak staat op de
wasmachine zelf ook aangegeven welk
programma je voor handwas kunt
gebruiken. Je hoeft dus niet met een
teiltje en een sopje aan de slag!
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Het getal dat in het wassymbool staat geeft aan op 
welke temperatuur jij dit kledingstuk moet wassen. De
temperatuur kan 30, 40, 60 of zelfs 95 graden Celsius zijn. 

Duidelijk. Maar is het je wel eens opgevallen dat er soms
streepjes onder het wasteiltje staan? 

Eén streepje betekent dat dat kledingstuk in het speciale
wasprogramma voor de fijne was moet. Hele luxe stoffen
hebben op hun waslabel zelfs twee strepen onder het teiltje
staan. In dat geval moet je de kleding wassen met een
programma voor speciale fijne was. 

Niet vergeten dus: als je lang van jouw luxe maar delicate
kleding en exclusieve stoffen wilt genieten maak je gebruik
van de wasprogramma’s voor fijne was! 

Als het symbool niet onderstreept is dan kun je deze
kleding gewoon met een normaal programma wassen.
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Het getal en een streepje (of twee!)
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Deze cirkel in een vierkant geeft aan hoe je jouw
kleding moet drogen. Staat er één stip op het label
dan kan je deze kleding drogen op een licht
programma. Twee stippen betekent dat je die kleding
gewoon normaal in de droger kan drogen. Bij drie
stippen kan je ook programma’s gebruiken als ‘snel
drogen’ of met hoge temperaturen.

Zie je het symbool van een droger met een kruis er
doorheen op je waslabel staan, dan mag je deze
kleding niet in de droger doen.

Drogen
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TIP: Hang je wollen trui of vest niet
op een hanger te drogen – daardoor
raakt hĳ helemaal uit vorm. Leg
hem op het wasrek om te drogen en
vouw hem op als hĳ de kast in gaat!

De aanwijzingen voor het drogen zijn in veel gevallen
wel verouderd. De nieuwste generatie drogers kan
allerlei soorten kleding en stoffen aan, zoals
bijvoorbeeld wol, dankzij de nieuwe wolprogramma's.
Je kunt deze drogers herkennen aan de Woolmark
Blue-certificering.
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Het symbool dat de voorschriften voor het strijken
weergeeft ziet er, logischerwijs, uit als een strijkijzer. 

Een dik kruis door het symbool betekent 
weer dat je deze kleding absoluut niet 
moet strijken. 

Een strijkijzer heeft in de meeste gevallen drie standen
of een temperatuurwiel dat wordt verdeeld in drie
stappen. Het symbool voor het strijken geeft dan ook
precies aan op welke instellingen jij het beste je kleding
kan strijken. 

Eén stip geeft aan dat je de kleding niet te heet mag
strijken en het is ook beter om deze kleding niet te 
heet te strijken. Als je kleding met één stip te heet 
strijkt, kun je opgedrukte illustraties, de print van je 
T-shirt of zelfs de stof van je kleding beschadigen. 

Als er twee stippen in het symbool staan kun je deze
kleding wel strijken op een hetere of de middelste
temperatuur, maar niet op de hoogste temperatuur.

Als er drie stippen in het strijkijzer staan, dan kan je
deze kledingstukken gerust op de hoogste
temperatuur strijken en stomen.

Strĳken
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Strĳken? Ga liever voor stomen. Dat
is veel beter voor je kleding. Heb je
geen stoomapparaat? Hang de schone
was gewoon even in de badkamer en
neem daarna een douche!
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Dat zwart bij zwart moet en wit bij wit, hoef ik je niet te
vertellen, maar deze onderstaande wastips ken je vast
nog niet allemaal.

Wastips
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 ✔ Was je truien zo min mogelijk. Behalve je ondergoed
hoef je je kleding echt niet na 1x dragen al te wassen.

✔ Als het kledingstuk niet naar de stomerij hoeft, doe
het dan vooral niet. Al die chemicaliën doen je truien
en broeken geen goed. Probeer kleine vlekjes liever
met de hand te verwijderen.

✔ Als je vaak dezelfde kleding draagt, gaan ze eerder
kapot. Probeer ze wat vaker af te wisselen. Dan heb je
daar ook geen last van. Zorg dus niet voor één
lievelingsbroek, maar zorg ervoor dat je hele garderobe
prettig is om te dragen!

Was zware stoffen samen met andere
zware stoffen (en lichte samen met
lichte) en héle vieze was samen met
héle vieze was (en dus ook minder
vies samen met minder vies).
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✔ Keer je spĳkerbroeken tĳdens het wassen
binnenstebuiten. Zo vervagen de kleuren minder snel.



Nog meer wastips
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✔ Probeer je kleding niet te vaak in de wasmachine te
stoppen. Dat scheelt je ten eerste enorm in strijkwerk én
je hebt minder kans op wasongelukjes (zoals een
verdwaald rood shirtje bij de witte was!).

✔ Gebruik je een droger? Voor alles? Omdat het zo lekker
makkelijk is? Snap ik! Maar hang je was liever op en laat
het drogen aan de lucht. Dat is beter voor je kleren.
In de droger slijten jouw kledingstukken veel sneller.

✔ Heb je hele mooie items waar je zuinig op bent?
Gebruik lauw water (30 °C) en stop ze in een kussensloop
of speciaal netje om ze mooi te houden.

Sluit voor je gaat wassen alle
ritssluitingen, maak alle koordjes
los, en plak klittenband aan elkaar.
Dit scheelt een heleboel onnodige
slĳtage van je kleding.
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Rits kapot? Naadje gescheurd? In plaats van afscheid
te nemen kan je jouw kleding ook repareren! Zo kan je
er langer van genieten en ben je ook nog eens
duurzaam bezig. Je kunt het door iemand anders
laten doen, maar je kunt ook eens kijken of het jou
zelf lukt. Weet je niet hoe? Kijk dan eens wat
YouTube-tutorials of vraag hulp aan je moeder of
oma.

En heeft je kledingstuk écht zijn einde bereikt, zorg
dan dat je het laat recyclen als dat mogelijk is. 
Of je het nu naar de kringloop brengt of in een
textielcontainer gooit: ook afgedankte kleding heeft
vaak nog meer potentie dan je denkt.

Koop goede kledinghangers. Als de hangers je kleren
niet goed ondersteunen, krijg je rare vormen in de
schouders en nek. Het is trouwens ook fijn als de
hangers er hetzelfde uitzien. Zo oogt je garderobe
meteen opgeruimd en netjes, en omdat je alles in je
handen hebt gehouden weet je weer precies wat je
allemaal hebt.

Repareer je kapotte kleding 
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✔  Ben je een echte tassenverzamelaar? Doe de spullen die
je in je tas hebt zitten in een stofzak. Zo blijft de tas van
binnen mooi.

Attentie tasliefhebbers!
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✔ Spuit regelmatig een waterafstotende spray op je leren
tassen. Zo voorkom je schade en blijft het leer goed verzorgd.
Wanneer je dit niet doet zal je tas gaan rimpelen en haar
vorm verliezen.

✔  Heb je ruimte in je kast? Vul je tassen dan met krantenpapier
zodat ze mooi gevuld rechtop blijven staan en hun vorm
behouden. Sjaals zijn ook perfecte tassenvullers. (Zo creëer je
meteen ruimte en overzicht in jouw kledingkast.)

✔ Zet je leren tas niet in de buurt van een verwarming of in
de zon. Dan droogt het leer uit en krijgt je tas plaatselijk
verkleuringen.

Om je leren tas soepel te houden, kun
je je tas zo'n twee tot drie keer per jaar
insmeren met wat lederwas of
ledervet. Dit helpt ook om de kleur
mooi te houden.
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Voor de schoenenfans
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Behandel je nieuwe schoenen met een spray die speciaal
voor dat materiaal bedoeld is. Doe dat regelmatig, zodat
je langer plezier van je schoenen hebt.

✔ Om je suède schoenen weer als nieuw te maken, kun je
ze boven de waterkoker een stoombad geven. Vlekken
kun je voorzichtig verwijderen met een suèdeborsteltje.
Daarmee kun je je hele schoen weer opborstelen.

✔ Sommige gympen kun je op lage temperatuur in de
wasmachine doen. Laat ze daarna aan de lucht drogen,
zodat de schoenen niet krimpen.

✔ Door je schoenen minimaal 2 keer per jaar te
onderhouden zullen ze langer mooi blijven. Doe je je
zomerschoenen niet meer aan? Verzorg ze voor je ze
opbergt.

✔ Laat je hakken op tijd vervangen. De hakken die
de schoenmaker eronder zet, zijn vaak van betere
kwaliteit waardoor je er weer een tijd tegenaan kunt.

✔ Zijn je schoenen nat geworden? Stop er dan droge
kranten in! Daardoor zijn eerder weer droog. Zet natte,
leren schoenen nooit bij de verwarming om te drogen,
want daar worden ze heel lelijk en hard van.
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Ken je Marie Kondo al? Na haar boeken heeft zij inmiddels
ook haar eigen serie op Netflix en zij zegt het volgende: hoe
je je kleding bewaart heeft een groot effect op je kleding en
op hoe lang je ermee kunt doen. Hier enkele tips van Marie
Kondo:

✔ Heb je een item van rekbare stof? Leg die dan op de
planken of in lades in je kast. Vouw ze op de Marie Kondo-
manier op en je bespaart ook nog eens een hoop ruimte.

✔ Kleding die snel kreukelt kun je het beste ophangen.

✔ Wij Nederlanders maken meestal een propperig bolletje
van onze sokken. Zal Marie Kondo nooit doen. Zij zegt dat
we onze sokken met respect moeten behandelen. Dat gaat
ons misschien wat ver, maar door de sokken op te rollen
weet je én welke bij welke hoort én zorg je dat de rek er
minder snel uit gaat. Google ook de manier van Klara
Egilson eens. Kunstig! 

Kleding opvouwen

www.stĳloppeil.nl
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Marie Kondo adviseert om altĳd al je
kleding binnen handbereik te hebben. Zo
kun je ten allen tĳde je zomergarderobe
met je wintergarderobe combineren en
weet je precies wat je allemaal hebt. Ben
ik het helemaal mee eens!



Kies je kleding voor de dag 
met zorg uit!
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Nog een trucje waarmee je langer met je kleding doet:
selecteer je outfit per gelegenheid. Ga dus niet sporten 
in een shirt die je ook naar werk draagt, maar kies een
speciale sportoutfit. Vroeger had ik altijd zondagse
kleding, herken je dat? Die deed je alleen bij bijzondere
gelegenheden aan, zodat die mooie kleding zolang
mogelijk goed bleef. Om nu mijn kleding zo lang mogelijk
mooi te houden kies ik 's morgens mijn kleding met
aandacht uit. Ik leg ook nooit iets van te voren klaar.
Want een outfit die de ene dag een topgevoel gaf kan er
de volgende dag voor zorgen dat ik het liefst weer naar
huis ga om me om te kleden. Om dit te voorkomen stel 
ik mijzelf altijd een aantal vragen voordat ik iets uit de
kast trek:

✔ Wel of geen kleur vandaag? 
De ene dag kan ik heel blij worden van een kleurtje, maar
de andere dag wil ik liever niet zo opvallen. Luister naar je
gevoel en kies een kleur waar jij die dag blij van wordt!

✔ Wat voor weer wordt het? 
Op een zomerse dag kies je al snel voor luchtige kleding.
Maar kan die kleding ook voor de afspraak die op je
planning staat? Kijk van tevoren of deze outfit ook echt
bij je dag past.
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Goed voorbereid!
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Sta je die dag voor een grote groep te presenteren? Of moet 
je echt een statement maken? Dan is de juiste kleding extra
belangrijk voor vandaag!

✔  De hele dag meetings en wordt het vliegen van hot naar her? 
Dan is het handig als je outfit lekker zit én er netjes uitziet. 
Twee vliegen in één klap!

✔ En dan nog de laatste vraag: Hoe wil ik mij vandaag voelen? 
Powervrouw of lekker ontspannen? Vraag jezelf dit elke dag even
af: Zelfverzekerd? Relaxt? Productief? Creatief? 
In control? Sexy mama? Stabiel? Vrolijk? Comfortabel? Na het
beantwoorden van deze vraag pak je passende kleding voor die
dag uit je kast!

Tip: Heb je op een dag meerdere
dingen te doen? Neem een paar
extra schoenen mee. Met een paar
andere schoenen ga je in een
handomdraai van netjes naar casual,
zonder je om te hoeven kleden.



Niet dat je meteen al je spaargeld aan een duurzame
garderobe hoeft uit te geven! Sterker nog, dure kleding 
is lang niet altijd duurzamer dan goedkope kleding. In
plaats daarvan kun je beter zelf een kledingstuk goed
bekijken.

Draai om te beginnen het kledingstuk binnenstebuiten.
Zo kun je beter controleren hoe sterk de naden zijn. 
Houd ook de stof tegen het licht om te kijken of die wel
een beetje dik (en vaak dus beter) is.

Koop je een kledingstuk dat geweven is? Trek het dan
heel voorzichtig een beetje uit elkaar. Veert de stof
meteen mooi terug in de juiste vorm? Dat is goed! 
Blijft het een beetje hangen, dan weet je meteen wat 
er gebeurt als je het draagt.

Hoewel kleding van polyester het langst in model blijft,
heeft die stof wel als nadeel dat er bij het wassen
microplastics in het water komen als je het wast. 
Het fabricageproces is ook helemaal niet duurzaam. 
Je kunt ook kiezen voor bijvoorbeeld 100% katoen of
wol. Dat is relatief makkelijker te recyclen dan polyester.
En die kleding hoef je ook minder vaak te wassen omdat
je er minder in zweet!

Koop kleding waar een extra knoop bijgeleverd wordt,
zodat je die eventueel kunt vervangen.

Koop kwaliteit
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Langer met je panty doen
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Bedenk tijdens de aanschaf van een nieuwe panty of je 
er lang mee wilt doen en bekijk welk denier de panty is.
Denier is de pantydikte. Hoe hoger het getal, hoe dikker de
panty is. En hoe dikker de panty, hoe minder snel er gaten
en ladders in vallen.

✔ Let bij het aantrekken van een panty op je teennagels
voor je hem aantrekt. Zijn je teennagels te lang? Knip ze
dan voordat je jouw panty aantrekt. Hetzelfde geldt voor
ruwe plekjes op je benen van het scheren. In dit geval is
bodylotion je beste vriend. Smeer voordat je de panty
aantrekt je benen goed in en je zal je panty niet kapot
maken.

✔ Leg een nieuwe panty eerst even een paar seconden in
koud water en knijp hem vervolgens goed uit. Doe de panty
daarna in een plastic zak en leg hem voor een nachtje in de
vriezer. Laat de panty de volgende dag gewoon in de
huiskamer ontdooien. Dit maakt je panty sterker en zorgt
ervoor dat hij langer meegaat! Je kan dat natuurlijk ook
met de panty’s die al in je kast liggen doen. Let wel op: De
panty kan iets losser gaan zitten, dus misschien is het
verstandig om een maatje kleiner te kopen.

Let erop dat je nooit panty's samen
met je bh's wast! De haakjes van je
bh's kunnen de panty makkelĳk
kapot maken. Gebruik dus altĳd een
waszakje.

✔Heb je last van ruwe handen? Vet ze dan van tevoren
eerst even in of trek een handschoentje aan. Dit helpt
ladders en beschadigingen voorkomen.
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Ik hoop dat ik je met deze tips en adviezen heb kunnen
helpen om langer met je kleding te doen.

De uitdaging blijft natuurlijk om met aandacht nieuwe
kleding te kopen, zeker als je halsoverkop voor een item
valt. Echt aandacht voor de naadsterkte hebben we dan
niet meer!

Probeer stap voor stap over te gaan op items van goede
kwaliteit en duurzamere oorsprong, en koop alleen
kleding waar je écht heel blij van wordt. Soms zal dat niet
lukken, want de mode-industrie is best ondoorzichtig en
de juiste keuze maken is lastig. Perfect ga je het nooit
doen. 

Van kledingstukken van goede kwaliteit zal je lang plezier
hebben en bedenk: ookal betaal je soms iets meer, het
duurt ook langer voor ze aan vervanging toe zijn! Op den
duur kan je dus geld besparen. Dat extra beetje moeite
tijdens het zoeken betaalt zich helemaal terug.

Kom je er echt niet uit? Wil je graag hulp bij het creëren
van een geweldige garderobe, je eigen stijl vinden, je
kledingkast eens flink onder handen nemen, of echt nooit
meer zelf shoppen? Neem dan gerust contact met mij op.
Dan kijken we naar de mogelijkheden.

Ik ga graag samen met jou aan de slag!

Tot slot
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Chanine Krisman
info@stĳloppeil.nl
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