
FORBEREDELSER
• Start med å skylle opp skittent tøy. Vreng så tøyet 
   og skyll opp en gang til.
•  Fyll så den vantette pakksekken med litt vann og rør ut 
    vakepulveret med hånden.
•  Legg inn det tøyet som skal vaskes og lukk pakksekken.
•  Rist og klem på pakksekken så vaskepulveret blander seg 
    inn i tøyet.
•  Fyll så på mere vann og lukk pakksekken igjen.
•  Legg så pakksekken i sola og la vaskepulveret virke.

VASK TØYET
Mens du venter på at tøyet skal bli ferdig, passer det bra å 
sette opp en tørkesnor. Prøv å fi nne et luftig sted med litt 
trekk i lufta dette vil redusere tørketiden betraktelig. 
Klesklyper er ikke nødvendig, men hvis det blåser mye bør 
du holde øye med tørkestativet å plukke opp tøy som ramler 
ned. Du kan også bruke en dobbel snor som du stikker 
plaggene mellom. Da faller tøyet ikke så lett ned. 

Plukk også opp pakksekken en 3-4 ganger og rist kraftig.
Fyller du på passe med vann vil du oppdage at det går an og 
kna pakksekken også.

SKYLLING
Når tøyet vært bløtgjordt tilstrekkelig lenge er tiden inne for 
å skylle opp.

• Ta ut tøyet, vreng pakkposen og skyll denne.
• Skyll tøyet grundig 3-4 ganger.
• Vri opp tøyet og legg dette i pakksekken.

Du kan også putte tøyet i et nett hvis du har dette og så 
legge nettet i i rennende vann. Det som er viktig er å få 
skyllet tøyet skikkelig opp. Rester av vaskepulver kan fort 
skape irritasjon og gnagsår mot huden.

TØRKING
 Ta ut tøyet av pakksekken og rist alle plaggene så det er 

minimalt med skrukker. Heng så alt tøyet opp på tørkes-
noren. Snu og vreng tøyet noen ganger. Dette vil redusere 
tørketiden betraktelig. Når så tøyet er tørt brettes det sam-
men og legges i pakksekken som nå fungerer som klespose.

TIPS
Hvis tøyet er svært skittent kan det være lurt å fylle 
pakksekken med varmt vann som du lager på primusen eller 
et bål. Å legge tøyet i bløt over natta fungerer fi nt, men be-
regn da tid til å tørke tøyet dagen etter før marsjen fortsetter.
Brynje® superundertøy fungerer perfekt og tørker svært 
raskt. Dette superundertøyet lukter heller ikke så lett som 
billigere varianter. Undertøy og sokker veier lite og det 
kan være lurt å ta med et par ekstra. Pakksekken som 
selvfølgelig må være vanntett passer godt som hodepute i 
soveposen. Trekk en t-skjorte over som putetrekk.

Å holde seg ren også i tøyet når du er på tur er viktig. Rent tøy gir økt velvære, og minsker muligheten for gnagsår og vond lukt. Sure 
sokker, skittent undertøy og skjorter kan enkelt vaskes på tur hvis du har med deg litt vaskepulver, en tørkesnor og en vantett pakksekk. 
Er det fi nt vær og litt vind tørker tøyet nesten før du får hengt det opp. Du klarer deg fi nt med et skift på de fl este turene. 
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