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Waterafstotend maken 
Voor het eerste gebruik maak je de overbroek waterafstotend door het te behandelen met 

Impregneren 
Los 2 á 3 eetlepels lanoline wol impregneermiddel op in 2 liter heet water. Laat het water 
afkoelen totdat het handwarm is. Doe de wollen overbroek er in en laat een nacht lang 
inweken. Spoel de wolbroek daarna uit met koud water en leg het te drogen.

Gebruik overbroekje 
Deze overbroek gebruik je altijd in combinatie met een absorberende luier. Samen met de 
Bamboozle Stretch luier of de Responsible Mother pocketluier is het de perfecte nachtluier.

Gebruiksaanwijzing Responsible Mother wolbroek

Wassen en drogen 
Omdat wol zelfreinigend is hoef je het niet na ieder gebruik te wassen. Even buiten luchten na 
een nacht dragen is voldoende. Om de wolbroek in goede conditie te houden was je de hem 
tussendoor met een wolwasmiddel met een handwas of op een wolprogramma. Je kunt de 
overbroek dus NIET met de gewone was meedraaien en hij mag NIET in de wasdroger.

Tips 
Nieuwe dingen zijn altijd even wennen. Zo ook met wasbare luiers. Al zijn ze makkelijk in 
gebruik, het kost wel een beetje tijd om uit te vogelen hoe het werkt. En het zal ook wel eens 
niet helemaal goed gaan. Dat hadden we zelf ook. 

Gun jezelf de tijd om te testen en vergelijken welke systemen en materialen je fijn vindt. Maar 
ook wat goed bij jou én je kind past. Voor vragen en suggesties kan je altijd bij ons terecht.  
We helpen je graag! 
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