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Strijken of stomen?
Als ik de gordijnen bij de klant hang zitten er veel kreukels in, mag ik die er uit stomen, of bijvoorbeeld
eruit strijken? Wat kan ik het beste doen?
Wat is dat nu precies strijken, stomen of persen?
Bekijk een strijkijzer eens aan de onderkant, de zool. Wat opvalt is dat aan de voorkant van de zool altijd de
stoomgaatjes zitten en aan de achterkant het verwarmingselement. Dit heeft natuurlijk zijn reden. Met een
strijkijzer kan het stomen en het persen gecombineerd worden. De werking van een strijkbout is dan ook
eenvoudig: Door onder druk stoom in het weefsel te blazen gaan de kreukels uit de stof, de vezels gaan weer
recht liggen. (Dit is positioneren) De vezels nemen iets vocht op en zijn gemakkelijker te bewerken.
Door de vezels te verwarmen haal je het restvocht uit de vezels en zorg je dat ze niet meer gaan kreuken. (Dat is
fixeren) Door een beetje druk uit te oefenen op de bout kun je een scherpere kreuk eruit halen, dit heet persen.
Als je alleen stoomt worden de vezels gepositioneerd, en moeten ze door natuurlijke droging gefixeerd worden.
Strijken
De eerste stoomstoot bij een strijkijzer kan water en vuil uit het reservoir of leidingen bevatten en dat willen we
niet in de gordijnen van onze klant hebben. Zorg voor het strijken dat je eerst de beginstoom wegblaast en dat die
niet op het gordijn terecht komt.
Een strijkijzer heeft alleen nut als je naar de punt van de bout toe strijkt. Eerst stoom inbrengen, en daarna
verwarmen! Eerst positioneren en dan fixeren. Strijk altijd in de richting van de ketting of de inslag, nooit
diagonaal. Bij diagonaal strijken breng je ruimte in de stof, de stof kan gaan lubberen.
Vouw het gordijn na het strijken zo min mogelijk om opnieuw kreuken te voorkomen.
Te veel kreuk
Terugkomend op de vraag wat je het beste kunt doen: Als er echt veel te veel kreuken in zitten is de
eenvoudigste weg terug naar het atelier. Hier hebben ze vaak door ervaring de kennis over het wel of niet mogen
strijken van de stof. Kan de stof gestreken worden dan is in het atelier ook speciale strijkapparatuur aanwezig om
de overtollige kreuk er uit te strijken.
Geen optie
Als terug naar het atelier geen optie is en je moet zelf aan de slag hou dan rekening met het volgende:
Kan en mag de stof gestreken worden? Vaak mag een gordijnstof maar lauw gestreken worden, en met die
temperatuur kun je de kreuken er vaak niet uit strijken. Veel stoffen hebben van nature een bepaalde mate van
elasticiteit, waardoor de vezel zich op den duur hersteld en glad gaat hangen. Die stoffen hoef je dus niet te
strijken, zoals bijvoorbeeld polyester. Katoen kan vaak wel heet gestreken worden.
Mag de stof gestoomd worden?
Met andere woorden mag de stof vochtig worden? Natuurlijke vezels kunnen door invloed van vocht uitzakken of
krimpen. Een waterdruppel op zijde geeft meteen een kring. Acetaat zal door invloed van stoom gaan vervormen.
Viscose is goed bestand tegen de hoge vochtige temperatuur, maar kan weer slecht tegen de hitte van een
strijkijzer.
Is het gordijn gekreukt of zitten er scherpe vouwen in? Scherpe vouwen krijg je er zo maar niet uit, hier zal toch
de professionele apparatuur en kennis van het atelier geraadpleegd moeten worden. Kreuk zal veelal op den duur
verdwijnen door de elasticiteit van de vezels. Linnen heeft een erg geringe elasticiteit, deze gordijnen zullen er
bijna altijd gekreukt uit zien. Als linnen gestreken wordt bestaat de kans dat de stof gaat glanzen.
Proefstukje
Afhankelijk van de grondstoffen van het gordijn zal er overwogen moeten worden of de stof gestreken, gestoomd
of niet gestoomd en gestreken mag worden. De basis hiervoor ligt in de kennis van de grondstoffen. Een training
bij woonwerk kan je hier verder in helpen. Bij twijfel kun je altijd een stukje strijken of stomen op een staal uit de
winkel. Heb je geen staal, test dan een klein stukje op het gordijn van je klant. Doe dat dan bijvoorbeeld onder
aan de achterkant van de zoom die voor de muur hangt. Mocht het niet goed zijn voor de stof valt het daar minder
gauw op.
Kreukels veroorzaakt door het stiksel.
Als het sterke vermoeden bestaat dat kreuk ontstaat door het stiksel moet u zeker contact opnemen met het
atelier. De oorzaak kan een niet goed ingestelde machine zijn. Dat hoeft overigens niet altijd. Er zijn bijvoorbeeld
alcantara stoffen die niet kreukvrij aan elkaar te zetten zijn. Ook bij zeer gladde stoffen kan deze klacht optreden.
Tot slot heb ik een belangrijk motto voor iedereen:

Strijk of stoom alleen als het moet, maar liever niet!
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