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Roll packed quilts and pillows which have 
been compressed for transport, may take a 
few days to regain their correct shape and 
fluffiness.

Down and feathers have a natural smell 
which will disappear once you have taken 
them out of the package and have aired 
them for some time.

Mites thrive in damp, warm and dark 
environments. Therefore, when you wake up 
in the morning, air your quilts and pillows 
well so remaining moisture can evaporate 
before putting them back on the bed.

Moreover, you can wash all IKEA quilts and 
pillows at 60°C, the temperature at which 
mites die. To keep your quilts and pillows 
free from mites and dirt, carefully follow the 
washing instructions. For down and feather 
quilts and pillows you should only use one 
third of the normal amount of detergent and 
wash them separately.

After washing, dry your quilts and pillows 
in the tumble dryer without delay until the 
filling is completely dry. You can place some 
tennis balls in the dryer which will keep the 
filling moving and ensure more efficient 
drying. Like that your quilts and pillows will 
regain their fluffiness and dry more quickly. 
The balls should of course not shed colour.

Air your quilts and pillows often so they will 
keep fresh.

You can prolong the life of your pillows with 
a pillow protector which protects them from 
stains and dirt.

שמיכות וכריות מגיעות באריזת גליל כדי להקל על 
ההובלה. הן יחזרו לצורתן ונפחן המקוריים לאחר 

כמה ימים.

לפלומה ולנוצות ריח טבעי אופייני הנעלם תוך 
זמן קצר לאחר הוצאת הכרית מאריזתה ואוורורה 

לזמן-מה.

קרדית אבק הבית מתפתחת בסביבה לחה, חמימה 
וחשוכה. לכן אווררו היטב את השמיכות והכריות 

שלכם כל יום כדי שהלחות תתאדה לפני החזרתן 
למיטה.

בנוסף לכך, ניתן לכבס אל כל השמיכות והכריות 
של איקאה ב-60 מעלות צלסיוס. בטמפרטורה זו 
קרדית האבק מושמדת. על מנת לנקות ולשמור 

על הכריות והשמיכות שלכם נטולות קרדיות אבק, 
מומלץ לפעול בקפידה על פי הוראות הכביסה. 
כריות ושמיכות במילוי פלומה או נוצות, מומלץ 
לכבס עם שליש מהכמות הרגילה של אבקת 

הכביסה ובנפרד.

לאחר הכביסה, יש לייבש את השמיכות והכריות 
באופן מלא, ללא דיחוי, במייבש כביסה עד אשר 

המילוי יתייבש לגמרי. ניתן להכניס כדורי טניס 
למייבש אשר יבטיחו תזוזת המילוי וייבוש אפקטיבי 
יותר. כך הכריות והשמיכות יחזרו לרכותן ויתייבשו 

מהר יותר. כמובן, יש לוודא כי הכדורים אינם גורמים 
לשינוי צבע.

מומלץ לאוורר את הכריות והשמיכות לעתים קרובות 
כדי לשמור על רעננותן.

ניתן להאריך את חיי הכרית שלכם בעזרת מגן כרית 
שישמור עליה מפני כתמים ולכלוך.
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