NEDEN ÜTÜ YAPILMALI?
Bütün dokumalar (doğal ya da sentetik), birbiriyle dokunan farklı tekstillerden yapılmıştır. Bu dokular, doğal olarak biçim
açısından farklıdır. Bir kumaş yıkandığında, su ve ısının birlikte etkisiyle dokuları gevşetir ve doğal biçim ve konumlarına
kavuşturur. Kumaş kuruduğunda, dokular sertleşir ve ters biçimler ve konumlara bürünürler. Ütüler, dokuları eski hallerine
getirmek için ütü tabanı aracılığıyla ısı ve basınç kullanırlar; ya kırışıklıkları yok ederek ya da biçimlendirerek. Buharlı ütülerin ek
bir avantajı, buharın kurumadan önce tekstil dokularını gevşeterek daha etkili ve kolay biçimde ütü yapılabilmesidir.

ÜTÜLEME
Ütü masasını uygun yükseklikte kurun. İster oturun, ister ayakta durun, avuçlarınızı masaya dirseklerinizi ya da sırtınızı
bükmeden koyabilmelisiniz. Sıcaklığı doğru ayarlayın. İmalatçıların önerileri için etiketlere bakın. Karışık dokular için, sıcaklığı
doku içinde kullanılan en çok malzemeye göre ayarlayın.
Uygun hareket ve çalışma biçimini kullanın. Ortadan başlayıp dışa doğru çalışın. Sertçe bastırmaya gerek yoktur, özellikle buhar
kullanırken çünkü işi yapan buharın gücüdür, ağırlık değil.
Ütü yaparken bir düzen oluşturun: önce yakayı ütüleyin, sonra manşetleri ve kolları, sonra arka düğme sırasını (önce arkasını),
arkayı, önü ve omuzları.
Bazı dokumalara dikkat edin. Bütün ipeklileri tersinden ütüleyin. İşlenmiş ipekler hafif nemliyken ütülenmeli, ama
spreylenmemeli, çünkü lekeler oluşabilir; ham ipekler kuruyken ütülenmeli. Kadife, akrilik, fitilli kadife, işlemeli parçalar ve
sentetik deriler de tersinden ütülenmeli. Ütü masasının üstüne temiz bir örtü ya da çarşaf koyarak parlamalarını önleyin.
GÖMLEK ÜTÜLEMEK
Yaka: Yakanın alt bölümünden başlayarak, uçlarına doğru çalışıp sonra ortaya geri dönün.
Omuz boyun bölgesi: Boyun bölgesini, ütünün dar ucu üzerine geçirerek düzleştirin ve omuzdan arka bölümün ortasına doğru
ütüleyin. Diğer tarafta bu işlemi tekrar edin.
Manşetler: Önce iç bölümü, sonra dış bölümü ütüleyin.
Kollar: Her kolu, manşet açıklığından başlayarak ütüleyin, sonra arka bölümünü.
Beden: Gömlek bedenini, önün bir bölümünü, sonra diğerine devam ederek ütüleyin.
Yaka: Bütün gömlek ütülendikten sonra, yakanın üst bölümüne bir kez daha bastırın
PANTOLON ÜTÜLEMEK
Cepler: Cepleri ütü masasına yerleştirin ve ütüleyin.
Bel bölümü: Bel bölümünü alın ve ütü masasına geçirin. Sonra pantolonların üst bölümü ütüleyerek, giysiyi kendinizden
uzaklaştırarak döndürün.
Bacaklar: Pantolonları düz masaya yerleştirin, bacaklar üst üste. Şimdi iç dikişleri her bir bacağa karşılık gelecek biçimde
ayarlayın ve alt bacağın iç bölümü, üst bacağı yukarı katlayarak ütüleyin. Diğer taraf için, pantolonu çevirin ve aynı işlemi
tekrarlayın. İç dikişleri birbirine uygun biçimde tutup, her bir bacağın dışını ütüleyin. Kat oluşturmak için buhar püskürtme
özelliğini kullanın.
FERMUARLI GİYSİ ÜTÜLEMEK
Önce giysinin fermuarını kapatın.
Ütünüzün ucuyla iç kanatlara bastırın.
Fermuarı açın ve çevreleyen kumaşı hafifçe ütüleyin.
Fermuarı kapatın ve kumaşın dışını ütüleyin.
DANTEL ÜTÜLEMEK
Önce, bir naylon ağını ya da fiberglas perdeyi bir vakum ağzı üzerine yerleştirin ve kirleri çıkartmak için fırfırlı dantellerin
üzerini silin.
Yıkamadan önce, danteli, iki kat fiberglas arasına yerleştirerek ya da temiz musline dikerek destekleyin. Danteli delmek yerine
aralarından dikmeye dikkat edin.
Yıkamadan önce, danteli ıslatmak önemlidir. Asla doğrudan üstüne su dökmeyin. Doğrudan sıcak suyla temas, büzülmesine
neden olabilir. Bir kaba, damıtılmış, ılık su doldurun ve yavaşça 30 dakika süreyle daldırın.
Danteli çıkarın. Her zaman önce suyu boşaltın, böylece zarar görmesini önlemiş olursunuz.
Uygun bir yıkama ve çıkarma işleminden sonra, parçayı bir kaç kere çalkalayın ve oda sıcaklığında düz bir yüzey üzerinde
kurumaya bırakın.
Kuruduğunda, ütü bezi kullanarak yüksek bir sıcaklıkta ütüleyin ve buhar püskürtme özelliğini kullanın.

ÜTÜLEME İLE İLGİLİ İPUÇLARI
ISI VE BUHAR
Kumaşın buruşukluklarını, kırışıklıklarını buhar ve ısı uygulaması ile muntazam bir şekle dönüştürebilirsiniz.
KIRIŞIKLARI AZALTMAK
Giysileri ütüledikten hemen sonra asın.
Kolalı ütüleme yaparken önce kumaşın iç kısmına su püskürtün sonra kumaşın ütüden evvel her kısmının suyu emebilmesi için
kumaşı elinizde toparlayın.
Ütünün ısısını kontrol edin. Eğer kumaşa ütüyü temas ettirdiğinizde cızırtı sesi çıkarıyorsa, ısıyı düşürmeniz gerekir.

GENEL ÜTÜLEME KONULARI
Fitilli kadife ve kadife: Kalın bir örtüyü ütü masasına yerleştirin. Giysinin içini dışına getirin ve ütüleyin. Zor ütülenen bölgeler
için dikey buhar uygulayın.
Pamuk: Kumaşı düz yüzünden buharlı ya da kuru ütüleyin. Koyu, tok renklerle çalışırken, parlamayı önlemek için malzemeyi ters
yüz edin.
Süsleme ve dantel: Danteli havlu kumaş üzerine yerleştirin. Buhar uygulayın, bastırmayın.
Örgü: Örgülerin kıvrımlarında ve örneklerinde, ütüyü doku boyunca hareket ettirerek dokuları germemek önemlidir. Bunun yerine
ütüyü kaldırıp bastırmalısınız.
Metalik: Isıdan kaçının! Soğuk ütüyle hafifçe bastırın ve ince bir ütü bezi kullanın.
Havlu ve tüylü kumaşlar: Kumaşı, destekli bir yüzeye yerleştirin ve bastırmadan buhar fışkırtma özelliğini uygulayın.
Polyester: Polyester doğal bir doku değildir ve daha düşük bir erime noktasına sahiptir. Sıcaklık ayarları için etiketleri kontrol
edin.
Büyük perdeleri ütülemek: Büyük perdeler, dikey olarak ütülenebilir ve bu işlem özellikle güçlü bir buharlı ütüyle çok kolaydır.
Küçük, pamuk kaplı puf yastığını destek olarak kullanabilirsiniz.

ZAMAN KAZANDIRICI İPUÇLARI
Gereken hazırlığı yapıp, bunu günlük bir iş haline getirmeyin.
Yıkama gibi, önceden ayırma işlemi yaparak sıcaklıklarına göre çalışmaktır: sentetikler için en düşük sıcaklıktan başlayarak,
keten ve pamuk için gerekli olan yüksek sıcaklıklarla bitirerek.
Bir ütünün ısınması, soğumasından daha kısa sürer.
Bazı malzemeleri, ürününüzü katlamadan ütüleyemezsiniz: özellikle kot giysiler, yalnızca elle düzeltme isterler, aynı şey
peçeteler, mendiller ve iç çamaşırları için de geçerlidir.
Yorgan kaplamaları için, görünmeyen bölgeyi ütülemek gerekmez. Peçeteler, mendiller ve bebek bezleri iki ya da üç parça bir
arada ütülenebilir.

