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 MATROSTØJ OG KORSKJORTE  
 
Vedligeholdelse: 
 
MATROSBLUSE:  
Af hensyn til silkekraven og hvide striber må matrosblusen kun kemisk renses.  
Da den lille sløjfe på matrosblusen har det med at ”forsvinde” under renseribesøget, bedes I tage den af 
inden I afleverer matrostøjet til rensning og opbevare den derhjemme. Husk at sætte sløjfen på 
silkebåndet igen, når matrostøjet kommer retur fra rensning. 
 
Hvis ærmerne er for lange, må I ikke klippe af ærmelængden, men kun lægge ærmerne op (håndsømmes 
med eksempelvis "heksesting" - ikke maskinsting.) 
 
BUKSER:  
Skal også helst kemisk renses, men kan godt vaskes på finvask ved 30-40 grader.  
Når bukserne skal presses, må I ikke benytte dampstrygejern - bukserne smelter, da de er af 100 % 
kunststof. Indstil strygejernet på "o" (eller nylon) og anvend et fugtigt stykke til afdækning af stoffet, 
mens I presser bukserne. 
Hvis bukserne er for lange, må I ikke klippe af benlængden. Bukserne lægges op på samme måde som 
ærmerne.  
 
KORSKJORTE: 
Følg anvisningen der er påsyet skjorten:  
Håndvask i koldt vand (højst 40 grader), hængetørring, må ikke vaskes sammen med mørke farver. 
Kan stryges ved meget lav varme. 
 
NEDENSTÅENDE GÆLDER KUN MATROSBLUSE OG MATROSBUKSER 
 
Aflevering (også ved byt til anden størrelse):   
 
NB – vigtig information: 
Matrostøjet SKAL afleveres på kontoret snarest efter jeres dreng er konstateret i overgang – og 
når/hvis man stopper i drengekoret. 
 
Når I afleverer matrostøjet, skal alle de sømme, I har lagt op, sprættes op – derefter skal tøjet kemisk 
renses på renseri. (Husk at tage sløjfen af inden rensning og at sætte den på igen inden aflevering på 
kontoret). Adskillige sløjfer er forsvundet på renserier! 
Tøjet afleveres i renseriets dragtpose - ikke i diverse indkøbsposer, der ofte efterlader snavs og pletter på 
tøjet. Renseriets mærker skal blive siddende i tøjet. Fjerner renseriet mærkerne skal kvittering for 
rensning medbringes ved aflevering/ombytning. 
 
  


