
Het is een van de grootste dilemma’s rondom je dry denim: het wassen of het 

niet wassen van je spijkerbroek. Er zijn meerdere wegen die je kan bewandelen 

in het afdragen van je dry denim. Wij delen graag onze ervaringen met je. 

Het niet wassen van een spijkerbroek heeft voordelen. Het geeft je de kans om 

je spijkerbroek te personaliseren, waardoor het echt je eigen broek wordt. Dit 

proces is een mooi project.

Als je besluit je spijkerbroek niet te wassen, gebeurt er het volgende:

• Dry denim •

-  De spijkerbroek gaat naar je 

 lichaam staan.

- De broek zal lichter worden en de  

 indigo zal vervagen daar waar  

 de broek het intensiefst gebruikt  

 wordt.

- De spijkerbroek wordt je project,  

 het krijg jouw draagpatroon en 

 weerspiegelt hoe jij met je 

 spijkerbroek omgaat.

Als je een dry denim te snel wast, wordt de broek minder gepersonaliseerd. Dit 

geldt in mindere mate voor een gewassen spijkerbroek. Door het wassen slijt 

de kleur gelijkmatiger. Daarnaast zorgt een wasbeurt ervoor dat de stof van de 

spijkerbroek in zijn oude vorm terugkomt.

Er is niks mis met het wassen van spijkerbroeken. Het is leuk om te weten dat 

je van een spijkerbroek echt jouw broek kan maken maar als je je spijkerbroek 

gaat wassen hebben wij de volgende instructies en tips voor je.
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• Wasinstructies voor een dry denim spijkerbroek •
3 opties:

I. 

Gebruik een kort was- 

programma (ong. 20 

minuten) op 30 graden. 

Zonder wasmiddel en 

niet centrifugeren. 

De spijkerbroek komt 
dan drijfnat uit de
wasmachine. Droog de 

spijkerbroek door deze 
op te hangen. 

II. 

Doe je spijkerbroek 5 
minuten in een bad 

met lauw water. Haal je 

spijkerbroek na
5 minuten uit het bad 
en hang deze op om te 

drogen.

III. 

Zout water heeft een 

speciale invloed op de 

verkleuring van indigo. 

Doe je spijkerbroek aan 
en loop ermee de zee in. 

Doe je spijkerbroek uit 
en leg deze te drogen in 

de zon. 

Mits je dry denim goed 

ingedragen is geeft dit 

een bijzondere kleur .  

Extra tips

Ruikt je spijkerbroek niet fris? Dan kun je deze het beste even luchten. Daarvoor 
hang je je spijkerbroek voor een dag of twee buiten of een half uurtje in een 
stoomdouche. De Rode Winkel heeft zijn eigen denim balm ontwikkeld om je dry 
denim te onderhouden. Dit werkt antibacterieel en is geurneutraal.

“Een spijkerbroek is net een mens. Hoe ouder en doorleefder, hoe mooier. Zorg goed 
voor je spijkerbroek. Een goede spijkerboek is je beste vriend!”
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