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Hvordan rengøres dejlige hvide lammeskind? Må de komme ud og blive renset i 

frostsneen eller må de vaskes i vaskemaskinen? 

 

Lammeskind rengøres jævnligt ved at ryste og evt. børste dem lidt så ulden forbliver let og luftig. 

Det har godt af, at komme ud og hænge, men del kan blive mere gulligt i sol. Er der kommet 

pletter på suges de straks op og renses med skum fra et lanolinholdigt rengøringsmiddel. Det kan 

være sæbespåner, som nu også fås i flydende form.  

Er skindet blevet meget snavset, må det have en ekstra omgang! 

 

Må lammeskind vaskes i vaskemaskinen? 

Da der er mange forskellige typer af lammeskind, er der ikke et entydigt svar på, hvordan man 
rengør skindene.  

Mit nye økologiske lammetæppe (fra COOP) må ikke vaskes i vaskemaskinen, mine 2 gamle 
lammeskind fra IKEA må gerne vaskes i maskine, og de to lammeskindssæder fra Jysk må vaskes i 
hånden. Mit råd er derfor at læse hvad der står i vaskeanvisningen. På flere lammeskind er der en 
vejledning på bagsiden af tæppet, der fortæller om det må vaskes eller ej. 

MEN, hvis det er meget tilsmudset kan man jo prøve at vaske det på et uldprogram med et 
uldvaskemiddel. På nettet er der flere, der med held har vasket det på et uldprogram. Problemet 
med at komme det i vaskemaskinen er, at bagsiden bliver stiv. Så det er på eget ansvar;0) 

 

Må lammeskind renses i frostsne? 

Ja, det er en rigtig god ide, at få dem ud i sneen. Snerensning fjerner noget af smudsen, og 
husstøvmider og hundelopper kan ikke lide frostvejr!  

Dertil kommer at lammeskind igen bliver de luftige og lækre. De kan komme til at lugte lidt mens 
de tørrer, men det forsvinder! 

Se video: Rengøring af lammeskind i sne   

 

Hjemmesiden Lammeskindet.dk skriver mere om hvordan skindene behandles. Her står bl.a. at  
lammeskind fra New Zeeland gerne må komme i vaskemaskinen. 

Link til Video om skumrensning 

mailto:idemager@gmail.com
https://www.lammeskindet.dk/pages/produktpleje
https://www.youtube.com/watch?v=m9OYqqNecgM
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Lammeskind til venstre er renset i sne i dag, den 14. februar 20017 – se hvordan i videoen 
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