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 Så hanterar du arbetskläderna. 
 
 

Historiska kläder; dina arbetskläder. 
Jamtli gestaltar (som ni vet) 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. 

Före arbetsperioden 
Fyll i och returnera måttlistan så fort som möjligt. http://www.jamtli.com/info2018 
 
Tidsbokning för provning av arbetskläder: www.timecenter.se/jamtli  
Boka tid så nära inpå din arbetsvecka som möjligt. Om det inte finns passande provtider så kontakta 
textilrekvisitan per telefon: 063-150163.  
De två veckorna före midsommar och under v.29 kan ni inte boka tider, då de är avsatta för aktörer och 
feriepraktikanter. Om dessa tider är de enda möjliga för er, ring oss. 
 

Under arbetsperioden 
Arbetskläder; hantering & skötsel 

 Tvätt 
 Du ansvarar själv för tvätt av dina arbetskläder om det behövs under veckan.  

Tvättråd hittar du på sid 4. (Gäller inte ull kläder, det hjälper textilrekvisitan till med) 
 Putsa och underhålla dina skor under låneperioden och när du slutar.  

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,  
märkt med ditt namn, vad som är fel och när det skall vara klart. (papperslappar ligger  
i tvättstugan, direkt till höger innanför dörren i en röd behållare på hängstången.) 

 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. 

Förvaring av arbetskläder. 
 Du förvarar kläderna på ditt kontor under arbetsperioden 

 
Efter arbetsperioden 

Återlämning av dina lån 
Personliga arbetskläder 
 De plaggen på ditt personliga lånekvitto lämnas på Ellenshus, på klädställning i korridoren 

med kopian av ditt lånekvitto din sista arbetsdag. 
 De plagg som har lämnats ut som ”miljölån SCA” lämnas vidare till den som jobbar perioden 

efter din. (Häng in det på den personens kontor.) 
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Miljölån SCA /delade arbetskläder 
 De plagg som har lämnats ut som ”miljölån SCA” lämnas vidare till den som jobbar perioden 

efter din. (Häng in det på den personens kontor.) 
 Om du jobbar sista perioden för säsongen så lämnar du även dessa plagg på Ellenshus din sista 

arbetsdag. 
Är allt där 
 Om du saknar ditt lånekvitto, hämtar du ut ett nytt hos textilrekvisitan. 
I vilket skick: 
 Skor: Rengör och putsade dina skor enligt skovårdsråden. Se sid 4. 
 Kläder: De tar rekvisitan hand om  

 
 

     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. 
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. 
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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.). 

 
 

 
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. 
 

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


