AKTÖR

2018-01-30

Så hanterar du textilrekvisita.
Historiska kläder; dina arbetskläder.
Jamtli gestaltar historia genom levande rollspel under historielandssäsongen.
På textilrekvisitan provas dina historiska arbetskläder ut och du får instruktioner samt
information om frisyr och andra detaljer som ger dig ett ”rätt” historiskt utseende.
Det ingår i dina arbetsuppgifter att hålla det utseende som du får här.
Arbetskläder; hantering & skötsel
Tvätt
 Du ansvarar själv för tvätt av dina arbetskläder, minst 1 ggr/vecka.
Tvättråd hittar du på sid 4. (Gäller inte ull kläder, det hjälper textilrekvisitan till med)
 Putsa och underhålla dina skor minst 1 ggr/vecka under låneperioden.
Följ skovårdsråden på sid 4.
Lagning
 Om något går sönder tar du kontakt med textilrekvisitan så fort som möjligt.
 Är det obemannat så häng upp det trasiga på ställningen till höger om ateljé dörren.
 Märk med ditt namn, vad som är fel och när det skall vara klart. (papperslappar ligger på
bänken i tvättstugan, direkt till höger innanför dörren)
Förvaring
 I ditt skåp
 När du inte använder kläderna skall de hängas på galgar.
 Stickade plagg förvaras hopvikta.
Användning
 Dräkten får inte användas utanför arbetstid.
 Dräkten får inte lånas ut till andra utan samråd med historieland och textilrekvisitan.
 Eventuella lån för extra aktiviteter återlämnas direkt efter att aktiviteten är avslutad.
 Är det kallt så klä dig varmt under.
Lås, nycklar och förvaring av arbetskläder.
Samtliga utom fäbodens personal byter om och förvarar sina kläder i Ellenshus.
Fäbodens personal byter om och förvarar sina kläder i separat byggnad: Nyvik.




Hänglås/ nyckel kvitteras ut samtidigt med kläderna.
Du kan tillfälligt låna reservnyckel till ditt hänglås/lås genom textilrekvisitan eller historieland.
Borttappat lås/ nyckel debiteras låntagaren.
Återlämning av dina lån

Var återlämnas arbetskläderna
 Om du slutar mitt i säsong så lämnar du in kläderna direkt till textilrekvisitan.
 Du som jobbar fram till historielands slut låter kläderna hänga kvar i skåpet på Ellenshus.
 Byter du om på annan plats än Ellenshus återlämnar du kläderna till textilrekvisitan i Ellenshus
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Är allt där
 Jämför dina saker med ditt lånekvitto.
 Om du saknar ditt lånekvitto, hämtar du ut ett nytt hos textilrekvisitan.
I vilket skick:
 Tvätta dina arbetskläder så nära inpå din sista arbetsdag som möjligt. Se tvättråd på sid 4.
 Rengör och putsade alt. Infetta dina skor enligt skovårdsråden. Se sid 4.

Före säsong
Fyll i och returnera den bifogade måttlistan så fort som möjligt.
Finns även digital http://www.jamtli.com/info2018
Tidsbokning för provning av arbetskläder: www.timecenter.se/jamtli
Under introduktionsveckan
Klädprovning
 Sker i Ellenshus under första introduktionsveckan. (om ni inte redan provat)
 Provtider för introveckan bifogas med måttlistan i detta utskick. (behåll tid lappen)
 Tar ca:1 timme. (Flera roller = längre tid)
Uppackning av textilrekvisita i miljö
 Gå igenom och pricka av innehållslistor och miljökvitton så att allt stämmer.
 På innehållslistorna i lådorna står var sakerna skall placeras/ förvaras/ användas.
o Utfyllnadstextil: Används inte praktiskt.
o Brukstextil: Används i vardagen.
o Aktivitet: Tvätt eller rollspel vanligast. Används som det.
 Sätt in miljölånekvittot och kopiorna på lådornas innehållsförteckning i Gårdspärmen.
Efter uppackning
 De tomma plastbackarna tar ni tillbaka till Ellenshus om det inte finns utrymmen att osynligt
stoppa undan dem i miljön. (låt original innehållsförteckning och ev. laminerade lappar ligga kvar i
dem)

Under säsong
Miljölånekvitto
 Förvaras i gårdspärmen.
 Uppdatera vid varje ytterligare lån under säsongen.
Behov - Planering
 Beställningar lämnas till historieland
Miljötextilier - tvätt
 Lämna in per miljö enligt schema på tvättstugedörren. (på inlämningsdagens kväll)
 Lägg skitig tvätt i tvättkorgen märkt ”SKITIGT” i korridoren bredvid tvättstugedörren. Kom ihåg
att lägga med en lapp där det står vilken miljö det gäller.
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 Hämta ren tvätt i trähyllan till höger om skåpen i korridoren.
 BFD (Barn För en Dag) kläder skall gås igenom minst 1 ggr/veckan och lämnas ned för tvätt
(lagning vid behov) enligt schema på tvättstugedörren.
 De som arbetar med barn för en dag ansvarar för att använda kläder kommer ned till tvätt och
tillbaka till miljön.
Undantagna från tvätt schemat
 Fäboden: Du som arbetar i fäboden ansvarar för att textilier som används vid
livsmedelstillverkning tvättas dagligen i lilla maskinen på textilrekvisitan.
 Fotoateljén: Tvätt och lagningar prioriteras oberoende av tvättschema.

Arbetsledare för FP (feriepraktikanter), ett stöd i den historiska bilden.
Som arbetsledare för FP är det viktigt att du är en bra förebild både när det gäller utseende och skötsel/
hantering av textil, kläder och skor.
FP har fått samma information angående ”rätt” historiskt utseende som du. Kläderna skall sitta bra, tvättas
regelbundet och åtgärdas om något går sönder.
Uppstår det stora problem med FP´s klädsel eller övriga utseende, fråga oss vad som sagts och om
problemen inte går att bena ut så vänder du dig till historielands arbetsledning.
Några hållpunkter
 Kläder bärs och hanteras som det visades på textilrekvisitan.
 Var noga med att frisyrer och huvudbonader (t.ex. inga slarviga tofsar under hucklet)
 Inget smink, parfymer, rakvatten eller moderna smycken och klockor.
Macken, 1950-t, är enda undantaget för smink.
 Ingen rökning klädd i rekvisita kläderna.
 Putsa läderskor minst en gång i veckan (gärna i roll).
 Om något går sönder, kontakta rekvisitan så fort som möjligt.
 Är det kallt, klä sig varmt under.

Efter säsong
Allt som lånats ut skall lämnas tillbaks.
Inför städdagen
Börja förbereda och planera redan de två veckor före säsongslutet.
Vad du kan göra som förberedelse:
 Börja sortera
 Jämför med miljölånekvitto. Om ngt saknas finns tid att hitta det.
 Jämför med lådornas innehållslistor. Om ngt saknas finns tid att hitta det.
 Se till att så mycket som möjligt är rent och helt.
 Nyttja era tvättdagar
 Använd inte mer än nödvändigt.
 Packa ned det som går att undvara utan att verksamheten blir lidande.
Under städdagen
Tvättsäckar och kassar att packa i. (även plastbackar om ni ställde hit dem när ni hade packat upp) Hämtas
på Ellenshus, Textilrekvisitan.
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Gå igenom och pricka av
 Jämför med innehållslistor och miljökvitton så att allt stämmer.
Packa






Helt, rent och tort packas ned i de lådor de hör till (se innehålls listorna för lådorna)
Det som lånats på miljökvitto (inte hör till ngn låda) packas i separata tvättsäckar.
Torra mattor skakas och rullas ihop före återlämning. Packas i egna tvättsäckar.
Skitigt, trasigt och fuktigt packas vart för sig i egna säckar alternativt kassar.
Madrasser och täcken fraktas opackade. (Täcken viks ihop)

Återlämning
 Tvättsäckar/kassar märks med miljö namn.
 Hämtas i miljöerna av rekvisitan.

TVÄTTANVISNINGAR
LIN & BOMULL

60 VITTVÄTT
Vita och oblekta plagg ex särkar, skjortor och underkjolar.

BOMULL

40 KULÖRTVÄTT
Färgade och mönstrade plagg ex blusar, förkläden, kjolar.
OBS!
 Torktumla INTE
 Alla ullkläder tvättas av rekvisitan
 Kläderna skall strykas
TIPS: Låg centrifugering och hängtorkning
gör kläderna slätare
Tänk på allergier, använd inte parfymerat tvätt- och sköljmedel

SKOVÅRD
Grövre kängor och blötkängor:
Minkolja, läderbalsam och gammeldags lädersmorning
o Ta bort skosnören.
o Rengör från smuts och grus.
o Smörj in ett tunt lager skofett med en trasa. Vid behov, upprepa infettningen.
o När skinnet inte tar till sig mera, torka bort överskottet.
o Om det väntas bli regn, se till att skorna är ordentligt infettade innan de blir blöta.
o Om skorna blir blöta, fyll dem med tidningspapper och fetta in dem. Låt dem torkan
Finare skor med tunt skinn samt kängor:
Skokräm
o Ta bort skosnören.
o Rengör från smuts och grus.
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o Smörj in ett tunt lager skokräm med en trasa avsedd för detta (skokräm).
o Låt torka.
o Polera upp med skoborsten, snabba lätta drag. Går även bra att polera med trasa.

Bra att veta
Det finns tidningspapper, extra trasor, skokräm, skofett och skosnören att hämta på textilrekvisitan,
Ellenshus.
Kom ihåg att ALDRIG
 Skokräm och skofett samtidigt.
 Torka läderskor framför direkt värmekälla (eld, element o dyl.).

Kontakt Textilrekvisita:
Tel: 063 – 150 163
E-post: rekvisita@jamtli.com
Jamtli, Ellenshus, Textilrekvisita
Box 709
83128 Östersund

Denna information finns även på:
http://www.jamtli.com/info2018
Där hittar du också information om klädprovningen,
skötsel av kläderna, kontaktuppgifter och info från
historieland.
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