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Almgrens tvättvål 

Almgrens tvättvål är Sidenväveriets egen produkt, särskilt 
framtagen för effektiv och skonsam tvätt av siden. Vår 
tvättvål ger även utmärkt resultat vid vattentvätt av andra 
naturmaterial såsom ylle, linne och bomull liksom skinn 
och mocka. Naturmaterialen behåller sin mjukhet och 
lyster tack vare att Almgrens tvättvål rengör och 
återfettar. Konventionellt tvättmedel tar bort allt fett, 
vilket sliter på naturmaterial som torkar ut och förlorar 
sina ursprungliga egenskaper att ge värme, svalka samt 
att vara smutsavvisande. Almgrens tvättvål är också 
mycket hudvänlig att tvätta sig själv med och passar fint 
vid spädbarnsvård. Tvålen är dock tuff mot svåra fläckar! 

Tvålen tillverkas i Sverige och inga konserveringsmedel 
eller parfymer tillsätts. Palmoljan som ingår är från 
Colombia, ekologisk och RSPO-certifierad.  
Besök Sidenväveriet och köp din tvål i vår butik eller hitta 
tvålåterförsäljare i din närhet på vår hemsida. 

 

Visste du att… 

-silkesfjärilen lägger flera hundra ägg? När äggen kläcks är 
silkeslarven pytteliten. Efter en månad har den ätit stora 
mängder mullbärsblad och vuxit till ca 9 cm. För att 
förvandlas till fjäril bygger den in sig i en kokong.  

-silke heter den fiber som silkesfjärilens larver gör sin 
kokong av? Trådarna klistras samman till ett hårt skal med 
hjälp av limämnet sericin som larven utsöndrar. Silket 
utvinns ur kokongen i hett vatten. En enda kokong består 
av ca 3000 m silkestråd.  

 

 

 

 

Tvättråd för siden 

Generellt sett tvättar vi våra kläder alldeles för ofta. 
Kläderna håller längre om vi istället vädrar och tar bort 
fläckar. Men när kläderna behöver tvättas, använd gärna 
Almgrens tvättvål! 

Vid handtvätt tillsätter du tvålen i vattnet genom att du 
”tvålar in” tyget under vattenytan. Vattnet ska inte vara 
varmare än 40 grader. Observera att siden kan krympa lite 
vid första tvätten. 

Vid maskintvätt tillsätter du tvålen genom att du river 
tvålen till fina flingor på ett rivjärn och placerar i 
tvättmedelsfacket. Ta ca 1 msk till en full tvättmaskin.  
Du kan också lägga tvålen i sin helhet i en särskild 
tvättpåse som, när vattnet spolas genom 
tvättmedelsfacket, ”skaver” av en lagom mängd tvål. Välj 
ylleprogram/sidenprogram. Torktumla aldrig!  

Vid rengöring av mockaskor, skinnsoffor eller ullmattor 
använder du en tvättsvamp. Tvåla in svampen och krama 
upp ett lödder som du bearbetar ytan med. Torka bort 
överflödigt lödder med en trasa. 

Vid fläckborttagning förbehandlar du ytan genom att 
fukta igenom den med vatten. Därefter ”masserar” du in 
tvålen. Avsluta med att skölja ur. Tvätta gärna hela 
plagget för att undvika att det bildas en rand runt fläcken. 
Frukt- och bärfläckar förbehandlas med kokande vatten.  

 

 
 

  



Råd och tips från användare 

Många som använder Almgrens tvättvål hör av sig och 
berättar att de utöver sidentvätt, till exempel använt 
tvålen för att tvätta dunjackor, kuddar, som raktvål,  
att ta bort motoroljefläckar på bilklädsel, för att tvätta 
garnhärvor, linnedukar och som allt-i-allotvål på 
fjällvandringen. Här är några av de tips vi fått: 

TEXTIL: Testa färgfastheten innan du vattentvättar siden 
för första gången. Dra med en fuktig trasa mot något 
osynligt ställe, exempelvis insidan eller en fåll. Blir trasan 
färgad kan det vara överskottsfärg som går bort vid första 
tvätten. Är plagget enfärgat går det bra att vattentvätta, 
men tillsätt gärna ättikssprit i alla vattenbad. Några 
droppar ättikssprit i vattnet motverkar även statisk 
elektricitet och förhöjer färgen. Är tyget flerfärgat kan 
dock färgerna fälla in i varandra och vädring 
rekommenderas istället.  - Kerstin Wölling 

MATTOR: Jag hade lämnat in min ljusa matta från Kina till 
tvätt och fick tillbaka den i ett skick som jag inte var nöjd 
med. De gamla fläckarna från bland annat rödvin var kvar. 
Nu fick det bära eller brista. Jag tog en blöt handduk, gned 
in den med Almgrens tvättvål och bearbetade fläckarna 
med gnuggande rörelser. Till min vilda förvåning löstes de 
flesta fläckarna som i ett trollslag. Dessutom behövdes 
bara lite lätt avtorkning av tvållöddret.  Nu blev ju 
fläckarna renare än övriga mattan så nu gick jag lös på 
hela mattan som den värsta skurtant. Resultatet en mjuk 
och fin matta med härlig lyster och glans.  
- Monica Wästerlund 

DIN EGEN HUD: Då jag under många år haft problem med 
psoriasis, speciellt inuti handflatan bestämde jag mig efter 
ett besök hos Almgrens sidenväveri för att pröva 
Tvätttvålen på mina eksem. Efter ett par veckor försvann 
skorvorna och en klar förbättring av mjukheten i huden 
har infunnit sig. Sjukdomen botas visserligen inte men 
symptomen är avsevärt mycket lindrigare. Numera tvättar 
jag hela kroppen med tvålen och mår bättre. 
- Anonym 

HUNDAR: Min hund är en Jack Russel och en lite krävande 
typ precis som jag själv. Bobby, som hunden heter, blir 
smutsig på våra långa promenader och badning är ibland 
ett måste. Då djur är känsligare för uttorkning tänkte jag 
pröva Almgrens tvättvål eftersom det påstods att tvålen 
var bra för känslig människohud. Jag satte hunden i 
badkaret och tvålade in honom med tvålen. Redan nu 
märkte jag att han njöt av behandlingen. Sköljde sedan 
lätt och torkade med handduk. En påtagligt nöjd liten 
herre lade sig sedan bekvämt tillrätta i vårsolen för att 
torka. Pälsen blev blank och fin och inget kliande alls som 
varit fallet förut. 
- Lennart Pettersson 

SKINN & MOCKA: Min son älskar sina skinnbyxor och går 
i dem jämt, på tonåringars vis. Till slut var tvätt en absolut 
nödvändighet. Jag tappade upp ljummet vatten i badkaret 
och lade ner både jackan och byxorna. Gned dem intensivt 
med Almgrens tvättvål. Lät dem ligga en liten stund i det 
tvålrika vattnet. Duschade av med kallt vatten men ytterst 
lite, eftersom återfettningen till stor del består av att tvål 
är kvar i materialet. Lade plaggen för plantork. Sträckte 
plaggen ordentligt dagen efter när de torkat. Som nya!  
- Christina Sundberg 

ULLTRÖJOR: Fårets fibrer i pälsen är naturligt feta. Därför 
är ulltröjor så härliga när de är nya. Tyvärr är de flesta 
tvättmedlen för hårda mot ullen och utarmar fibrerna. 
Låga ph-värden hjälper föga. Jag lade min favorittröja i 
ljummet vatten som vanligt men den här gången 
bearbetade jag den direkt med Almgrens tvättvål.  
Lät den ligga en stund och sköljde helt lätt. Kramade ut 
överskottsvattnet och lät den torka liggande på en 
handduk. När den torkat var den faktiskt mjukare än när 
den var ny och dessutom kliar den inte längre. 
- Oscar Almgren   

 

 

K A Almgren sidenväveri & museum 

Knut August Almgren (1806–1884) startade år 1833 ett 
sidenväveri på Södermalm i Stockholm för vävning av 
bland annat sjalar, band, möbel- och klänningstyger. 
Vävstolarna var utrustade med den senaste tekniken,  
så kallad jacquardmekanik, en fransk uppfinning som 
Almgren hade smugglat med sig från en studieresa.  
I jacquardvävstolarna programmeras sidentygernas 
mönster med hålkort. En tidig form av dator!  
Med hjälp av den här uppfinningen gick det mycket  
fortare att väva mönstrade sidentyger än tidigare. 

Det gick bra för Almgrens och företaget expanderade.  
1862 uppfördes fabriksbyggnaden på Repslagargatan  
och här väver vi än idag sidentyger och band på de 
ursprungliga jacquardvävstolarna.  

På 1870-talet arbetade över 280 personer i företaget och 
det flesta var kvinnor som arbetade som väverskor, 
vinderskor, varperskor, spolerskor, sömmerskor och 
franserskor. Det som har producerats allra mest är 
sidensjalar som det var stor efterfrågan på under 1800-
talets andra hälft.  

År 2020 byggnadsminnesförklarades Almgrens 
sidenväveri och den tillhörande gårdsmiljön.  

Varmt välkommen att besöka Skandinaviens äldsta ännu 
aktiva industrimiljö! 

         

     K A Almgren sidenväveri & museum 
          Repslagargatan 15A, 118 46 Stockholm 
          Tel: 08-642 5616 

          www.kasiden.se 
          www.facebook.com/almgrens 
          www.instagram.com/almgren.sidenvaveri 


