
 

 

Kāpēc lietot adītās zeķes? 

 

            Vilna var sasildīt spēcīgākajā vējā un arī atvēsināt siltos saules staros. Vilna – 

materiāls ar tūkstošiem gadu senu vēsturi, jo ir lielisks aukstuma izolators dabiski 

elastīgo un saliekto šķiedru dēļ. Tai ir zema siltuma vadītspēja, un tā neizvada siltumu 

no ķermeņa, tāpēc, kad ārā ir auksts, siltums paliek vilnas zeķēs. 

Lietainā laikā, ja uzvilkts kaut viens apģērba gabals no vilnas, tas spēj sasildīt, 

neskatoties uz to, ka ir slapjš, jo vilna ir dabīgi hidrofobiska un neļauj ūdenim iesūkties 

audumā, kā arī olbaltumvielu izveidotās šķiedras spēj uzglabāt lielu ūdens daudzumu, 

nezaudējot siltumizolāciju.  

 

Adīto zeķu lietošanas laikā pievērsiet uzmanību, lai apavi būtu brīvi un 

tādējādi zeķēs netiktu izberzti caurumi. 

 

Kā kopt adītās zeķes? 

 

Adītās zeķes var mazgāt veļas mašīnā saudzīgajā režīmā (temp. 20 grādi, 600 

apgriezieni). Mazgāšanai vēlams izmantot vilnai paredzētos mazgāšanas līdzekļus. 

Nebalināt. Negludināt. Ķīmiski netīrīt. 

Nekādā gadījumā nežāvējiet veļas žāvētājā, jo tas ir vistaisnākais ceļš uz zeķu 

saraušanos un vispārēju kvalitātes pasliktināšanos. 

Svarīgi atcerēties, ja mazgājat ar rokām, neatstājat vilnas izstrādājumus ilgstoši 

mērcēties. Tā vietā vairākas reizes paceļat un ieliekat izstrādājumu atpakaļ ūdenī. To 

ieteicams ar rokām izžmiegt un likt žāvēties līdzenā vietā uz dvieļa. 

Ja nu tomēr ir vēlme ātrāk izžāvēt zeķes, to var ielikt arī veļas mašīnā, centrifūgu 

uzstādot uz zemiem apgriezieniem. Papildu tam ieteicams izmantot saudzīgu veļas 

mazgāšanas režīmu, jo citādi pastāv iespēja, ka zeķes savelsies. 

Tā kā vilna sastāv no olbaltumvielām, kas var sadalīt šķiedrās esošās 

aminoskābes un noņemt vilnas dabīgo lanolīnu (ādas tauku dziedzeru sekrētu), kas 

rezultēsies ar caurumiem iemīļotajās zeķēs. 

Lai izvairītos no vilnas apģērbu krāsas maiņas, to ieteicams uzglabāt tālāk no 

tiešiem saules stariem. Ieteicams vilnas drēbes ievietot apģērbu maisā vai kartona 

kastītē, lai tam būtu iespēja vēdināties, bet vienlaikus tas nevarētu sastapties  ar 

izsalkušajām kodēm. 

Ja tomēr vilnas izstrādājumi tiek uzglabāti vienkārši skapī, tad labāk tos akurāti 

salocīt un nolikt guļus, nevis karināt uz pakaramajiem – tādējādi drēbes labāk saglabās 

savu formu. 

 

Atcerieties, ka zeķes ir un būs vislabākā dāvana! It īpaši, ja tās ir 

roku darbs. 
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