Gebruik
De stoel bestaat uit een frame van vier losse
beukenhouten stokken. Door de twee dunne
stokken in de dikke stokken te draaien, ontstaat
het vierkante frame.

Onderhoud
Voor een lange levensduur raden wij het af om
het doek in de wasmachine te wassen. Hierdoor
krimpt en kreukt de stof en raak je een deel van
de natuurlijke bescherming kwijt.

In elkaar zetten
1.
Steek een van de twee dikke stokken door
de lus aan de bovenkant van het doek.
2.
Draai vervolgens twee dunne stokken in de
gaten van de dikke stok. Hierdoor ontstaat
er een U-vorm.
3.
Plaats de tweede dikke stok op de uiteinden
van de dunne stokken en druk het gehele
vierkant frame samen.
4.
Leg nu het doek met de naad naar onder op
de grond en wikkel het doek één keer om
het frame, zodat het doek over de
bovenkant van het frame loopt.

Vlekken & schoonmaken
In geval van een vlek is het zaak om zo snel
mogelijk het vuil te verwijderen door de stof nat te
maken en het vuil met een tanden- of nagelborstel
schoon te borstelen. Indien nodig kun je de stof
kort met de hand in een teiltje wassen. Is de stof
erg vies, gebruik dan een kleine dosis natuurazijn
met lauwwarm water.

Zitten: Zet het frame rechtop en houd het met één
hand vast of leg het frame plat op de grond. Ga
met je rug naar het frame toe op het doek zitten.
Pak achter je rug het frame vast en zet hem op 90
graden, rechtop.
Uit elkaar halen
LET OP: TREK HET FRAME NIET UIT ELKAAR.
Door kracht op de stokken te zetten, bestaat de
kans dat het hout breekt. Zo haal je het frame
gemakkelijk uit elkaar:
1. Pak met één hand de dikke stok vast die in
de lus van het doek zit.
2. Pak met je andere hand de (vijfde) losse
stok en tik, links en rechts afgewisseld, op
de andere dikke stok, tot deze los is.
3. Pak nu een dunne stok vast en tik ook de
andere dikke stok los. Of draai de twee
dunne stokken los uit de dikke stok.
4. De dikke stok in het doek kun je laten zitten.
Pak de losse stokken bij elkaar en rol het
doek er omheen en stop hem in de tas.

Drogen
Vlas is een natuurproduct. Om schimmelvorming
te voorkomen is het belangrijk dat de stof volledig
droogt. Gebruik géén wasmachine, centrifuge of
droger, maar hang de stof, het liefst buiten uit. Is
de stof vochtig door de grond? Hang hem dan
eerst uit, voor je hem oprolt en in de tas bewaart.
Wist je dat...
● Producten uit vlas milieuvriendelijk zijn? Vlas
groeit in 100 dagen op het veld en is in 100
dagen natuurlijk afbreekbaar. Vlas past in een
levensstijl die gericht is op kwaliteit en welzijn.
● Vlas een CO2-neutraal gewas is? Tijdens de
groei brengt het gewas meer zuurstof in de
lucht dan de fabricage aan stikstof
produceert.
● Vlas op bestaande reserves in de bodem
groeit? Daar vraagt het weinig stikstof en
beschermingsmiddelen.
● Het roten van vlas puur biologisch gebeurt?
Het geeft geen afvalstoffen en van vlas gaat
niets verloren.
● De eerste zeilen van schepen van vlas
werden gemaakt, voor we katoen zijn gaan
gebruiken?

Bekijk de video op www.rollstoell.nl

