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Jo 4000 vuotta ennen Kristusta on kudottu kankaita silkistä. Silkki, kankaan perusaines, on
ainoastaan 5000 millimetriä paksu lanka josta silkkimato tekee kokongin. Tämä ohut lanka
vaatii hyvin hellävaraisen käsittelyn jotta se säilyttäisi joustavuutensa ja kiiltonsa valmiiseen
kankaaseen saakka.
Ensin liuotetaan kokongin liisteri, niin kutsuttu serisiini. Jotta kuitu ei kuluisi, täytyy palauttaa
rasvaa. Se on Pesusaippuan salaisuus. Se on tehty jalostetuista kasvisöljyistä ja sen
rasvapitoisuus on 78 %. Se ei sisällä ihmiselle ja luonnolle vahingollisia aineita. Siinä ei ole
lainkaan valkaisuainetta tai hajustetta.
Almgrenin silkkikutomo aloitettiin 1833. Ensimmäiset 140 vuotta kudottiin silkkikankaita
sekä ruotsalaisiin että ulkomaalaisiin linnoihin ja kartanoihin. Viimeinen silkkikangas
kudottiin 1943. Sen jälkeen kudottiin ainoastaan veljeskuntanauhoja vuoteen 1974. Tehdas
nukkui Ruususen unta vuoteen 1991 saakka.
Tänään yli 150 vuotta vanhat kangaspuut kolisevat täyttä häkää, tuotetaan kankaita
Drottningholmin linnaan ja valmistetaan myös solmioita ja huiveja aivan niin kuin ennen.
Otamme myös vastaan opintokäyntejä, sekä yksilöitä että ryhmiä. Erikoisesityksille, jotka
varataan etukäteen, tai meidän yleisille opastuksille.
Erikoisuutemme on ylläpitää vanhoja tietoja ja perinteitä. Siksi päätimme ottaa esille parhaan
mahdollisimman pesusaippuan. Tässä ei olla tingitty laadusta, ainoastaan paras mahdollinen
kelpaa. Pesusaippua valmistetaan Ruotsissa. Tässä pienessä kirjassa voit lukea perussäännöt
saippualla pesemisestä, ja saat myös monta neuvoa yksityishenkilöiltä eri pesutilanteista.
Paljon menestystä ja hauskaa lukemista
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PERUSTIEDOT
Tämä saippua on tarkoitettu kankaiden, nahkan, villan, säämiskän, turkin jne. vesipesuun.
Tämän mahdollistaa saippuan korkea kasvisöljypitoisuus. Materiaaliin palautetaan rasvaa
samalla kun se pestään. Huuhdo varovaisesti, niin että kuituihin jää saippuaa. Pesusaippuasta
ei jää renkaita tai varjostuksia. On kuitenkin parasta jos mahdollista pestä koko vaatekappale
tai kangaspala, koska muuten, jos ainoastaan pestään pois itse läikkä, voi muodostua pieni
alue joka on vaaleampi kuin sitä ympäröivä alue. Silkki pitää aina pestä kokonaan muuten
vedestä jää rengas.
KÄYTTÄJIEN OHJEET JA NEUVOT
MATOT: Olin vienyt vaalean kiinanmaton pesulaan, mutta en ollut tyytyväinen tulokseen.
Vanhat läikät muun muassa punaviinistä olivat jäljellä. Nyt saa joko onnistua tai ei. Otin
märän pyyheliinan, hankasin siihen Almgrenin pesusaippuaa ja hankasin läikkyjä hierovilla
liikkeillä. Hämmästykseni melkein kaikki läikät hävisivät kuin taikaiskusta. Sitä paitsi
tarvitsee vain pyyhkiä pois saippuan hyvin kevyesti. Nyt läikät tulivat puhtaammaksi kuin
muut kohdat matossa ja rupesin nyt pesemään koko mattoa kuin mikäkin siivoojaeukko.
Tuloksena oli pehmeä ja puhdas matto jossa oli loistoa ja kirkkautta.
MW
AUTONSISUSTA, ÖLJYLÄIKÄT: Olin ylpeä hiljattain ostetusta käytetystä autosta.
Valitettavasti vaihdelaatikko hajosi ja auton piti olla korjaamossa yhdeksän viikkoa. Jo se oli
suuri koetus. Sen lisäksi, kun lopulta sain auton takaisin, korjaaja oli töhrännyt lattiamaton ja
ovenpielet vanhalla mustalla öljyllä. Jotta en saisi hermoromahdusta, päätin että ei kannata
riidellä autokorjaamon kanssa. Se tuntui toivottomalta. Sen sijan Almgrenin pesusaippua saisi
näyttää mihin se kelpaa. Kostutin rätin lämpimällä vedellä, hankasin siihen pesusaippuaa ja
sitten toimeen. Hankasin öljyläikkiä ja kaikki tosissaan hävisivät ilman eri värisävyjä. Ehkä ei
niin merkillistä, öljy tietenkin liottaa öljyn ja Almgrenin pesusaippua sisältää 78 %
kasvisöljyä. Joka tapauksessa, tilanne oli pelastettu. Nyt pesen aina sisustan näin ja pidän
auton siistinä ja hyvälle tuoksuvana.

PELLAVALIINAT: Pellavaliinani oli illallisen jälkeen saanut suuria punaviiniläikkiä, joiden
päälle en ollut ripotellut suolaa niin kuin yleensä teen jotta suola imisi ylös läikät liinasta.
Olin ostanut pesusaippuan Almgrenillä ja ajattelin että kannattaahan sitä aina kokeilla.
Lämmintä vettä ammeeseen. Liina alas siihen. Hankasin saippuaa läikkiin ja huomasin että ne
levisivät! Suutuin ja heitin liinan pesukoneeseen ja lisäsin tavallista pesuainetta. Pesun jälkeen
läikät olivat hävinneet kokonaan! Tietysti siksi että pesusaippua oli vaikuttanut vähän
enemmän läikkiin. Nyt teen aina näin kun pesen liinoja, mutta tavallisen pesuaineen tilalle
käytän riivinraudalla raastettua pesusaippuaa ja laitan hiutaleet lokeroon.
MW

OMA IHOSI: Koska minulla on monta vuotta ollut psoriasisongelmia, erikoisesti
kämmenissä, päätin Almgrenin silkkikutomossa käynnin jälkeen että kokeilen pesusaippuata
ihottumaani. Parin viikon kuluttua ruvet hävisivät ja iho tuli paljon pehmeämmäksi. Sairaus ei
tietenkään parane, mutta oireet ovat nyt paljon lievempiä. Nykyään pesen koko vartalon
saippualla ja voin paljon paremmin.
NIMETÖN
KOIRAT JNE.: Minulla on koira (Jack Russel) ja se on vähän vaativa tyyppi aivan niin kuin
olen itsekin. Koira on nimeltään Bobby. Hän likaa itsensä pitkillä lenkeillämme ja kylpy on
joskus välttämätöntä. Eläinten iho on herkempi kuivumaan ja siksi ajattelin kokeilla
Almgrenin pesusaippuaa Bobbyyn, koska sanottiin että saippua oli hyvä herkälle ihmisiholle.
Se pitäisi toimia. Sanottu ja tehty, laitoin koiran kylpyammeeseen ja hieroin saippualla.
Huomasin heti että koira nautti hoidosta. Huuhdoin sitten varovasti ja kuivasin sen
pyyheliinalla. Hyvin tyytyväinen pieni herra meni kevätaurinkoon makaamaan ja kuivumaan.
Turkki tuli kiiltäväksi ja puhtaaksi ja ei syyhyttänyt niin kuin aikaisemmin.
LP

SILKKIKANKAAT: Tuotetut värjätyt kankaat voivat värjätä aika voimakkaasti. Upota
kangas, vaate kädenlämpöiseen veteen. Käsittele saippualla suoraan tai raasta
saippuahiutaleita riivinraudalla ja liota lämpöiseen veteen ennen kuin upotat silkin. Käsittele
niin nopeasti kuin mahdollista. Nosta ylös vaate, kangas ja huuhdo nopeasti. Laita linkoon ja
käynnistä ainoastaan pari kierrosta saadaksesi pois ylimääräisen veden. Ripusta tai levitä
kuivumaan.
SIMBRA SIDEN, JÄRNA
SILKKISOLMIOT: Kun peset silkkisolmion tarvitset solmionsuoristajan. Sellaisia myydään
Almgrenillä ja hyvin varustetuissa miesten vaatetusliikkeissä. Pujota solmion suoristajalle.
Suihkuta vettä päälle. Hankaa solmiota suoraan pesusaippualla. Huuhdo pois hyvin kevyesti.
Ripusta solmionsuoristajan suihkuverhotankoon ja anna kuivua. HUOMIO! Koepese aina
solmion toinen pää ensiksi nähdäksesi jos kangas irrottaa väriä. Toisaalta, jos olet jo kaatanut
jotain solmiolle, niin sitä ei voi kuitenkaan käyttää. Voit pestä kaikkia solmiokankaita
suoristajalla ja saippualla.
OA
NAHKAHOUSUT, NAHKATAKIT, MOKKA: Poikani on ihastunut nahkahousuihin ja ne
ovat aina hänen päällään, teinikäisen tapaan. Lopulta pesu oli aivan välttämätöntä. Päästin
haaleata vettä kylpyammeeseen ja laitoin siihen sekä takin että housut. Hankasin niitä kovasti
Almgrenin pesusaippualla. Annoin niiden liota vähän aikaa saippuapitoisessa vedessä.
Suihkutin kylmällä vedellä, ainoastaan hyvin pienellä määrällä, koska jälleen rasvoittuminen
suurelta osin perustuu siihen että saippuaa on jäljellä materiaalissa. Levitin ensin kuivumaan
ja vasta seuraavana päivänä venytin vaatteet kun ne olivat kuivuneet. Aivan kuin uudet!
CS
VILLAPUSEROT: Lampaanvillan kuidut ovat luonnollisesti rasvaiset. Siksi villapuserot ovat
niin ihania kun ne ovat uusia. Valitettavasti suurin osa pesuaineista ovat liian kovia villalle ja
kuluttavat kuidut. Matalat ph-arvot tuskin auttavat. Minulla oli lempipusero haaleassa vedessä
niin kuin yleensä, mutta tällä kertaa hankasin sitä suoraan Almgrenin pesusaippualla. Annoin
olla vähän aikaa liossa ja huuhdoin kevyesti. Puristin ylimääräisen veden puserosta ja levitin
kuivumaan pyyheliinalle. Kun se oli kuivunut se oli tosiaankin pehmeämpi kuin uutena ja sitä
paitsi se ei syyhytä enää.
OA
UNTUVATAKIT, TÄKIT, TYYNYT: Samat ohjeet kuin muuhun konepesuun, mutta pese
60:ssä asteessa, linkoa ja kuivaa sitten kuivausrummussa ja laita myös voimistelutossu tai
tennispallo kuivausrumpuun niin että höyhenet tai sulat tulevat ilmaviksi.
OA
Onko sinulla jotain positiivista tai negatiivista kerrottavaa saippuasta? Ota yhteyttä niin
voidaan kehittää pesukirjaa.

