
 

 

 

 

Näin hoidat ja huollat Ellemilin tuotteita 

 

Ellemilin yksiväriset tuotteet voi pestä jopa 60 asteessa, mutta 40 asteen pesu on riittävä. Kuosilliset 

tuotteet pestään 40 asteessa. Vaatteet pestään samanväristen kanssa värjäytymisen ehkäisemiseksi. 

Vaatteet suositellaan pesemään nurinpäin, jos niissä ei ole kovin suuria likatahroja. Tahrojen poistoon 

soveltuu hyvin esim. sappisaippua. Vaatteita ei suositella kuivattavan kuivausrummussa, sillä se voi kuluttaa 

kangasta ja täten lyhentää käyttöikää. Samasta syystä ei myöskään suositella valkaisuaineen käyttöä. 

Puuvillatrikootuotteille on ominaista, että ne kutistuvat pesussa tietyn prosentin. Ellemilin tuotteet 

kutistuvat max. 6–10 %. Jotta vaate säilyttäisi alkuperäisen muotonsa, kuosittele tuote kosteana. Tämä 

tarkoittaa sitä, että tuote tulee kevyesti venyttää pituussuunnassa ja oikoa pesun jälkeen, ennen 

kuivumaan ripustamista. 

 

Voit tehdä kuosittelun seuraavasti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Housut 

• Aseta saumat kohdilleen ja ota lahkeesta sekä ylä-, että 

alapuolelta kiinni ja venytä kevyesti, toista toiselle lahkeelle 

• Oikaise mahdolliset taskut oikeaan muotoonsa ja ripusta 

kuivumaan 

Bodyt, Paidat ja Mekot 

• Aseta hihojen saumat kohdilleen ja ota hihasta sekä ylä-, että 

alapuolelta kiinni ja venytä kevyesti, toista toiselle hihalle 

• Aseta sivusaumat kohdilleen, taita paita kahtia ja ota kiinni sekä 

helmasta, että olalta ja venytä kevyesti 

• Oikaise mahdolliset röyhelöt, piparihelmat, taskut ja huppu 

oikeaan muotoonsa ja ripusta kuivumaan 

 



Silitys 

Tuotteiden silitys kannattaa, sillä se pidentää niiden käyttöikää. Ellemilin vaatteet voi silittää kahdella 

pisteellä eli 150 asteella. Silittäminen suoristaa kankaan kuidut ja siten hylkii likaa paremmin. Näin tuotetta 

ei tarvitse pestä yhtä usein, joten vaatteen käyttöikä pitenee ja ympäristö kiittää! Silitetty vaate ei 

myöskään irrota kangaspölyä niin paljon, joten on allergiaystävällisempi. Ja mikä parasta, sileä vaate tuntuu 

ja näyttää paremmalta. 

 

Huomioita 

Osassa Ellemilin tuotteissa on neppareita ja ne voi olla aluksi tiukkoja. Vältä neppareiden aukaisemista 

kankaasta repimällä, kankaan vahingoittumisen välttämiseksi. Ellemilin vaatteet kestävät kulutusta, mutta 

kaikille tekstiileille tyypillisesti voivat repeytyä esimerkiksi terävään reunaan tarrautuessa. Ellemil 

suosittelee vaatteiden korjausta tai paikkausta ja apuja tähän ja muihinkin tuotteisiin liittyviin asioihin saa 

ottamalla yhteyttä sähköpostilla osoitteeseen info@ellemil.fi. 

 

Vastuullinen kuluttaminen on myös tuotteiden vastuullista 

hoitamista ja huoltamista. Pidetään tuotteista hyvää huolta 

ja nautitaan niistä pitkään! 

Ihania hetkiä Ellemilin vaatteiden parissa! 

 


