Werkwijze hangend bewaren
Omwind een brede kleerhanger met een voldoende dikke laag synthetische
watten (polyesterfiber zonder weekmakers en zonder lijmstoffen). Katoenen
watten kunnen vocht opslorpen en worden sneller aangetast door ongedierte.

Breng daaromheen een gewassen (tricot) hoes, een stuk tunnelverband
(formaat ‘dikke dij’) of een hoes van gewassen katoen aan.

Een alternatief is het gebruik van isolatiebuizen (bij de doe-het-zelfzaak).
Maak een klein gaatje in de buis voor de metalen haak. Trek hierover huishoudfolie en eventueel een katoenen kous in tunnelverband (bij de apotheek)
om het textiel te beschermen tegen schadelijke stoffen in de buizen. Let wel
op dat de buizen niet van de kapstokken afglijden na verloop van tijd.
Breng over de opgedikte kleerhanger een (gewassen) flanellen hoes aan
waardoor het gewicht van het kledingstuk beter verdeeld wordt. Het katoen
houdt ook de stof goed vast, wat extra ondersteuning geeft. Vooral bij kazuifels en koorkappen is dit erg wenselijk.
Hang één kledingstuk over één kapstok.
Bescherm het textiel tegen stof door er een hoes van gewassen katoenen of
Tyvek© over te trekken. Die mag niet te klein zijn (een goede breedte is 1 m),
zodat het kledingstuk niet krap zit en zodat ook de zijkanten beschermd zijn.
De schoudernaden van de hoes volgen de schuinte van de kapstokken.
Bovenaan is er een gaatje om de haak van de kapstok door te laten.
Lengte: de rug moet minstens even lang zijn als het object, liefst iets langer. Het voorste moet niet langer zijn dan 40 cm (gemeten vanaf het hoogste punt waar de haak van de kapstok doorkomt). Op die manier hebt u zicht
over wat er met het object gebeurt en moet u niet te veel manipuleren bij
het verwijderen van de hoes, wat met volledig gesloten hoezen heel wat
gevaren meebrengt.
Als u de objecten in de kast hangt, zorg dan dat er altijd een lang stuk (dus
een rug) tegen een kort stuk (voorste) hangt, zodat alle objecten beschermd
zijn en niet tegen elkaar kunnen schuren. Hang de kledij ruim uit elkaar,
zodat er geen kreuken ontstaan en een kledingstuk er zonder problemen
tussenuit genomen kan worden. Zorg dat hangend textiel overal genoeg
ruimte heeft.
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