
SIDENTYG: Importerade färgade tyger kan fälla
ganska kraftigt. Doppa tyget, plagget i handvarmt
vatten. Bearbeta med tvålen direkt på, eller riv
tvålflingor på ett rivjärn och lös upp i vattnet
innan du sänker ned sidenet. Bearbeta så snabbt
som möjligt. Tag upp plagget, tyget och skölj hastigt.
Lägg in det i centrifugen och kör endast ett par
varv för att få ut överskottsvatten. Häng upp eller
plantorka.
SIMBRA SIDEN, JÄRNA

SIDENSLIPSAR: För att tvätta en sidenslips krävs en
slipssträckare. Sådana finns att köpa hos
Almgrens och hos välsorterade herrklädesbutiker.
Stoppa in sträckaren i slipsen. Duscha på vatten.
Gnid direkt på slipsen med tvålen. Skölj av mycket
lätt. Häng upp i duschdraperistången med sträck-
aren i. Låt dropptorka. OBS! provtvätta alltid
andra änden först för att se om tyget fäller färg. Å
andra sidan, om du redan spillt på slipsen kan den
ju i alla fall inte användas. Du kan tvätta alla typer
av slipsmaterial med sträckaren och tvålen.
OSCAR ALMGREN

SKINNBYXOR, SKINNJACKOR, MOCKA: Min son älskar
sina skinnbyxor och går i dem jämt, på tonåring-
ars vis. Till slut var tvätt en absolut nödvändighet.
Jag tappade upp ljummet vatten i badkaret och
lade ner både jackan och byxorna. Gned dem
intensivt med Almgrens tvättvål. Lät dem ligga en
liten stund i det tvålrika vattnet. Duschade av med
kallt vatten, men ytterst lite, eftersom återfett-
ningen till stor del består av att tvål är kvar i mate-
rialet. Lade plaggen för plantork. Sträckte plaggen
ordentligt dagen efter när de torkat. Som nya!
CHRISTINA SUNDBERG

ULLTRÖJOR: Fårets fibrer i pälsen är naturligt feta.
Därför är ulltröjor så härliga när de är nya.Tyvärr
är de flesta tvättmedlen för hårda mot ullen och
utarmar fibrerna. Låga ph-värden hjälper föga. Jag
lade min favorittröja i ljummet vatten som vanligt,
men den här gången bearbetade jag den direkt
med Almgrens tvättvål. Lät den ligga en stund och
sköljde helt lätt. Kramade ut överskottsvattnet
och lät den torka liggande på en handduk. När den

torkat var den faktiskt mjukare än när den var ny
och dessutom kliar den inte längre.
OSCAR ALMGREN

BOMULL, VISCOSE, ETC. FÖR TVÄTT I MASKIN: Att tvätta i
tvättmaskin går alldeles utmärkt med Almgrens
tvättvål. Man river helt enkelt tvålen på ett rivjärn
och lägger flingorna i tvättmedelsfacket. Fungerar
lika bra i 30 grader som i 90. Om möjligt skölj bara
en gång, och sedan centrifugera, om tvättrådet til-
låter. Du behöver inte mjukmedel, det ordnar två-
len!
OSCAR ALMGREN

DUNJACKOR, TÄCKEN, KUDDAR: Samma råd som övrig
maskintvätt, men tvätta i 60 grader, centrifugera
och torktumla sedan. Gärna med en gymnastiksko
eller tennisboll i tumlaren för att fluffa upp dunet
eller fjädrarna.
OSCAR ALMGREN

Har du något positivt eller negativt att berätta om
tvålen? Hör av dig så kan Tvättboken utvecklas.

TVÄTTBOKEN
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Stockholms Läns Hembygdsförbund Kulturpris 1992

Borgargillets Kulturstipendium 1992

Företagarföreningens pris Hedershantverkaren 1996

Stockholms Läns Landstings Kulturpris 1997
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LINNEDUKAR: Min linneduk hade efter en middag fått
ordentliga rödvinsfläckar, som jag inte hade saltat
på, som jag brukar för att suga upp fläcken på
duken. Jag hade köpt en Tvättvål hos Almgrens och
tänkte man kan ju alltid pröva. Den är ju i alla fall
förstörd. Varmt vatten i badkaret. Ner med duken.
Jag gnuggade in fläcken med tvålen och märkte att
fläcken spred sig! Sur blev jag och slängde in duken
i tvättmaskinen och lade i vanligt tvättmedel. Efter
färdigt program var fläckarna puts väck!
Naturligtvis för att Tvättvål fick verka lite extra på
fläckarna. Nu gör jag alltid så med mina dukar men
istället för vanligt tvättmedel river jag av Tvättvål
på ett rivjärn och lägger flingorna i facket.
MONICA WÄSTERLUND

DIN EGEN HUD: Då jag under många år haft problem
med psoriasis, speciellt inuti handflatan, bestämde
jag mig efter ett besök hos Almgrens  Sidenväveri
för att pröva Tvättvål på mina eksem. Efter ett par
veckor försvann skorvorna och en klar förbättring
av mjukheten i huden har infunnit sig. Sjukdomen
botas visserligen inte men symptomen är avsevärt
mycket lindrigare. Numera tvättar jag hela kroppen
med tvålen och mår bättre.
ANONYM

HUNDAR ETC.: Min hund är en Jack russel och en lite
krävande typ precis som jag själv. Bobby, som
hunden heter, blir smutsig på våra långa prome-
nader och badning är ibland ett måste. Då djur är
känsligare för uttorkning tänkte jag pröva Almgrens
tvättvål på Bobby, då det påstods att tvålen var bra
för känslig människohud. Det borde fungera. Sagt
och gjort, jag satte hunden i badkaret och tvålade
in honom med tvålen. Redan nu märkte jag att han
njöt av behandlingen. Sköljde sedan lätt och torka-
de med handduk. En påtagligt nöjd liten herre lade
sig sedan bekvämt tillrätta i vårsolen för att torka.
Pälsen blev blank och fin och inget kliande alls som
varit fallet förut.
LENNART PETTERSSON

Ända sedan 4000 år före Kristus har man vävt tyger
i siden. Silket, basvaran i tyget är den endast 5000
dels millimeter tjocka tråden som silkesmasken till-
verkar sin kokong av. Denna tunna tråd kräver den
varsammaste hantering för att behålla sin spänst och
lyster fram till färdigt tyg.
Man börjar med att lösa upp limmet i kokongen det
så kallade cerisinet. För att inte utarma fibern, måste
man tillföra fett tillbaka. Det är hemligheten med
Tvättvålen. Den är baserad på förädlade vegetabiliska
oljor och har en fetthalt på 78%. Den innehåller inga
för människan eller naturen skadliga ämnen. Helt fri
från blekmedel eller parfym.
Almgrens Sidenväveri startades 1833. Under de förs-
ta 140 åren tillverkades sidentyg till slott och herre-
säten både inom och utom landet. Det sista sidenty-
get vävdes 1943, de följande åren fram till 1974 till-
verkades enbart ordensband. Fabriken låg i Törn-
rosasömn ända till 1991.
Idag slamrar de 150 år gamla vävstolarna för fullt
igen. Produktionen består av tyg till Drottningholms
slott samt tillverkning av slipsar och schaletter precis
som förr. Vi tar även emot studiebesök både som
ensam och i grupp. Förbokat eller på någon av våra
allmänna visningar.
Att förvalta gamla kunskaper och traditioner är vår
specialitet. Därför bestämde vi oss för att ta fram den
bästa Tvättvålen som finns. Här har det inte 
prutats på kvaliteten, endast det bästa är gott nog.
Tvålen tillverkas i Sverige. I den här lilla boken kan
du läsa om grundläggande regler för tvätt med tvålen,
och en hel del tips från privatpersoner i olika tvätt-
fall. Lycka till och trevlig läsning.

K.A. Almgren Sidenväveri och Museum

GRUNDLÄGGANDE INFORMATION

Denna tvål är avsedd för vattentvätt av textil, skinn,
ull, sämsskinn, päls etc. Det som gör detta möjligt är
tvålens höga halt av vegetabiliska oljor. Materialet
återfettas samtidigt med tvätten. Var blygsam med att
skölja ur materialet, att det blir tvål kvar är bara bra
för materialet. Det blir inte ringar eller schatteringar
av detta. Det är alltid bättre att om möjligt tvätta hela
plagget eller tygstycket, eftersom det kan bli en fläck
som blir ljusare än området runt omkring vid enbart
fläckurtagning. På siden skall man alltid tvätta hela,
annars blir det en ring av vattnet.

ANVÄNDARNAS TIPS OCH RÅD

MATTOR: Jag hade lämnat in min ljusa kinamatta till
tvätt och fick tillbaka den i ett skick som jag inte var
nöjd med. De gamla fläckarna från bland annat röd-
vin var kvar. Nu fick det bära eller brista. Jag tog en
blöt handduk, gned in den med Almgrens tvättvål och
bearbetade fläckarna med gnuggande rörelser. Till min
vilda förvåning löstes de flesta fläckarna som genom
ett trollslag. Dessutom behövdes bara lite lätt avtork-
ning av tvållöddret. Nu blev ju fläckarna renare än
övriga mattan så nu gick jag lös på hela mattan som
den värsta skurtant. Resultatet en mjuk och fin matta
med härlig lyster och glans.
MONICA WÄSTERLUND

BILINREDNING, OLJEFLÄCKAR: Jag var stolt över min
nyinköpta begagnade bil. Tyvärr gick växellådan sönder
och bilen fick spendera nio veckor på verkstad! Bara
det en svår pärs. Inte nog med det, när jag äntligen
fick tillbaka den, hade meken smetat ner på golvmattan
och på dörrsidorna med gammal svart olja. För att
inte få totalt sammanbrott, bestämde jag mig för att
inte bråka med firman, det kändes lönlöst. Däremot
skulle Almgrens tvättvål få bekänna färg ordentligt.
Varmt vatten på en trasa, gnida på tvålen och sedan
till verket. Gnuggade på oljefläckarna och faktiskt
gick alltihopa bort utan färgskillnad eller annat.
Egentligen inte så konstigt kanske, olja löser ju olja
och Almgrens tvättvål innehåller ju 78% av vegetabi-
lisk sådan. Hur som helst, situationen var räddad. Nu
tvättar jag alltid inredningen på det sättet och håller
bilen i väldoftande nyskick.
OSCAR ALMGREN
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