
Koffie (met melk), Koffie (met suiker en melk), Mayonaise, Melk, Mosterd, Olie, Room, Saus, 
Slagroom, Soep, Tomatenketchup, Vet, Viltstift (overige materialen), Vla 

1. De vlek(ken) een aantal malen behandelen met een schoon wit katoenen doekje, dat gedrenkt is in 'X-10' (bij 

drogist verkrijgbaar).  

2. Telkens met kleurloos absorberend materiaal opnemen.  

3. Dan enkele malen nadeppen met koud water en telkens met kleurloos absorberend materiaal opnemen.  

4. Neem een eetlepel fijnwasmiddel en een eetlepel blanke azijn, los dit op in een halve liter handwarm water.  

5. Neem een schoon wit katoenen doekje, drenk dit in de door u gemaakte oplossing en behandel een aantal 

malen de vlek.  

6. Telkens met kleurloos absorberend materiaal opnemen.  

7. Dan enkele malen nadeppen met koud water en telkens met kleurloos  

 

Bier, Bloed (oud), Braaksel, Chocolade, Cola, Faecaliën, Fruit, Honing, Houtskool, Inkt 
(vulpen), Jam, Koffie (met suiker), Koffie (zonder suiker en melk), Likeur, Limonade, Sterke 

drank, Urine, Vruchten/vruchtensap, Wijn (rood) overige materialen, Wijn (wit)  

1. Neem een eetlepel fijnwasmiddel en een eetlepel blanke azijn, los dit op in een halve liter koud water.  

2. Neem een schoon wit katoenen doekje, drenk dit in de door u gemaakte oplossing en behandel een aantal 

malen de vlek.  

3. Dit nu weer opdeppen met een droog kleurloos absorberend materiaal.  

4. Bij wol beslist niet wrijven maar deppen!! Met haarföhn drogen.  

 

Bloed (vers)  

1. De vlek(ken) een aantal malen behandelen met een schoon wit katoenen doekje, dat gedrenkt is in koud 

water.  

2. Telkens met een kleurloos aborberend materiaal opnemen.  

3. Let op! Bij wol beslist niet wrijven maar deppen, met haarföhn drogen.  

 

Boter 

1. De vlek(ken) een aantal malen afdekken met kleurloos absorberend papier 

en met een warm strijkijzer (stand afhankelijk van het poolmateriaal) over het papier gaan tot niets meer 

opgenomen wordt.  

2. Dan enkele malen behandelen met een schoon wit katoenen doekje, dat gedrenkt is in "X10" of "per" (bij 

drogist verkrijgbaar). Telkens met kleurloos absorend materiaal opnemen.  

3. Enkele malen nadeppen met koud water, en telkens met kleurloos materiaal opnemen.  

4. Neem een eetlepel biologisch inweekmiddel een eetlepel blanke azijn en een eetlepel citroensap, los dit op in 

een halve liter handwarm water.  

5. Neem een schoon wit katoenen doekje, drenk dit in de door u gemaakte oplossing en behandel een aantal 

malen de vlek.  

6. Telkens met kleurloos absorberend materiaal opnemen.  



7. Dan enkele malen nadeppen met koud water en telkens met kleurloos aborberend materiaal opnemen.  

8. Bij wol nooit wrijven!! maar deppen eventueel met haarföhn drogen.   

 

Celluloselak, Nagellak 

1. De vlek(ken) een aantal malen behandelen met een schoon wit katoenen doekje, gedrenkt in nagellakremover 

of aceton (gemakkelijk ontvlambaar, dus voorzichtig met vuur!). 

 

Cosmetica, Crème, Make-up, Zalf  

1. De vlek(ken) een aantal malen behandelen met een schoon wit katoenen doekje, dat gedrenkt is in "x-10" (bij 

drogist verkrijgbaar) of "per".  

2. Telkens met kleurloos absorberend materiaal opnemen.  

3. Dan enkele malen nadeppen met koud water en telkens met kleurloos absorberend materiaal opnemen.  

4. Bij wol beslist niet wrijven maar deppen, eventueel met een haarföhn drogen.  

 

Ei, Wijn (rood) in katoen 

1. Neem een eetlepel biologisch inweekmiddel en een eetlepel blanke azijn, los dit op in een halve liter koud 

water.  

2. Neem een schoon wit katoenen doekje, drenk dit in de door u gemaakte oplossing en behandel een aantal 

malen de vlek.  

3. Telkens met een kleurloos absorberend materiaal opnemen.  

4. Dan enkele malen nadeppen met koud water en telkens met kleurloos absorberend materiaal opnemen.  

5. Bij wol beslist niet wrijven, maar deppen!! Met haarföhn drogen.   

 

Kaarsvet, Paraffine 

1. De vlek(ken) een aantal malen afdekken met kleurloos absorberend papier en met een warm strijkijzer (stand 

afhandelijk van poolmaterial, niet te hoge temperatuur, vooral niet bij een katoenen pool !) over het papier 

gaan tot niets meer opgenomen wordt.  

Kauwgom 

1. IJsblokjes in een plastic zakje doen, hiermee de kauwgom bevriezen.  

2. Daarna verpulveren en direkt erna opvegen of opzuigen.  

 

 

 

 



Lijm, Muurverf, Verf (olie), Vernis  

1. Bevlekt stukje uitsnijden en van restant tapijt stukje ter vervanging inleggen.  

2. In het uiterste geval nagaan waar lijmen e.d. in opgelost zijn en dit middel gebruiken (meestal schadelijk voor 

mens en milieu, ook vaak brandgevaarlijk!).  

3. Vlek aantal malen opdeppen met kleurloos absorberend materiaal dat zeer minimaal gedrenkt is in het 

desbetreffende oplosmiddel. 

 

Modder 

1. De modder laten drogen en opzuigen.  

 

Roet 

1. De vlek(ken) eerst opzuigen.  

2. Daarna aantal malen behandelen met een schoon wit katoenen doekje, dat gedrenkt is in "x-10" (bij drogist 

verkrijgbaar) .  

3. Telkens met een kleurloos absorberend materiaal opnemen.  

4. Dan enkele malen nadeppen met koud water en telkens met kleurloos materiaal opnemen.  

5. Neem een eetlepel biologisch inweekmiddel en een eetlepel blanke azijn, los dit op in een halve liter 

handwarm water.  

6. Neem een schoon wit katoenen doekje, drenk dit in de door u gemaakte oplossing en behandel een aantal 

malen de vlek.  

7. Telkens met kleurloos absorberend materiaal opnemen.  

8. Bij wol nooit wrijven, maar deppen, eventueel met haarföhn drogen.   

 

Schoensmeer 

1. De vlek(ken) aan de lucht laten drogen; daarna verpulveren en opzuigen.  

2. Neem een eetlepel biologisch inweekmiddel een eetlepel blanke azijn en een theelepel citroensap, los dit op in 

een halve liter handwarm water.  

3. Neem een schoon wit katoenen doekje, drenk dit in de door u gemaakte oplossing en behandel een aantal 

malen de vlek.  

4. Telkens met kleurloos absorberend materiaal opnemen.  

5. Dan enkele malen nadeppen met koud water en telkens met kleurloos absorberend materiaal opnemen.  

6. Bij wol nooit wrijven, maar deppen!! Eventueel met haarföhn drogen.   

 

 

 

 



Thee (met melk), Thee (met suiker en melk) 

1. De vlek(ken) een aantal malen behandelen met een schoon wit katoenen doekje, dat gedrenkt is in "X-10" (bij 

drogist verkrijgbaar)  

2. Telkens met kleurloos absorberend materiaal opnemen.  

3. Dan enkele malen nadeppen met koud water en telkens met kleurloos absorberend materiaal opnemen.  

4. Neem een eetlepel fijnwasmiddel, een eetlepel blanke azijn en een theelepel citroensap, los dit op in een halve 

liter handwarm water.  

5. Neem een schoon wit katoenen doekje, drenk dit in de door u gemaakte oplossing en behandel een aantal 

malen de vlek.  

6. Telkens met kleurloos absorberend materiaal opnemen.  

7. Dan enkele malen nadeppen met koud water en telkens met kleurloos absorberend materiaal opnemen.  

8. Bij wol beslist niet wrijven maar deppen, eventueel met een haarföhn drogen.  

 

Thee (zonder suiker en melk), Thee (met suiker) 

1. Neem een eetlepel fijnwasmiddel, een eetlepel blanke azijn en een theelepel citroensap, los dit op in een halve 

liter handwarm water.  

2. Neem een schoon wit katoenen doekje, drenk dit in de door u gemaakte oplossing en behandel een aantal 

malen de vlek.  

3. Telkens met kleurloos absorberend materiaal opnemen.  

4. Dan enkele malen nadeppen met koud water en telkens met kleurloos absorberend materiaal opnemen.  

5. Let op, bij wol tapijt nooit wrijven maar deppen!! Met haarföhn drogen.   

 

Viltstift (in wol en katoen) 

1. De vlek(ken) een aantal malen behandelen met een schoon wit katoenen doekje, dat gedrenkt is in alkohol (bij 

apotheek verkrijgbaar).  

2. Telkens met kleurloos absoberend materiaal opnemen.  

3. Dan enkele malen nadeppen met koud water en telkens met kleurloos absoberend materiaal opnemen.  

4. Neem een eetlepel biologisch inweekmiddel en een eetlepel blanke azijn, samen opgelost in een halve liter 

handwarm water.  

5. Neem een schoon wit katoenen doekje, drenk dit in de door u gemaakte oplossing en behandel een aantal 

malen de vlek.  

6. Telkens met kleurloos absorberend materiaal opnemen.  

7. Bij wol nooit wrijven, maar deppen, eventueel met haarföhn drogen.  

 


