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Valmistusvirhetakuu
Sisältää vuoden tuotetakuun valmistusvirheille

vetoketjuille, napeille, niiteille, saumoille sekä tikkauksille
.

Käyttö-, hoito- sekä korjausohjeet ja tarvikkeet
Oikean kokoisen farkun valinta
Hoito-ohje: puhdistamisen ABC
Ohjeita farkkujen korjaamiseen

Lahkeiden lyhennys, Reiän paikkaus



Vuoden kestävä tuotetakuu valmistusvirheille

Puuvillan matka farkuksi on vienyt paljon energiaa, vettä, työtunteja ja jo itse raaka-aineena denim on arvokas.

Ennen valmistumista yksi farkkupari käy läpi monta työvaihetta ja on inhimillistä, 
että virheitä välillä sattuu myös ammattilaisten käsissä.

Pyrimme tietenkin siihen, että vialliset tuotteet eivät läpäisisi laadunvalvontaamme ja päätyisi asiakkaalle.

Jotkin valmistusvirheet saattavat tulla esiin ensimmäisten käyttökertojen aikana,
vaikka farkkuja olisi pidetty käyttötarkoitukseen sopivalla tavalla, sekä huollettu hoito-ohjeiden mukaisesti.

Meille on tärkeää, ettei yksikään vastaostettu farkkupari jää käyttämättä meistä johtuvan valmistusvirheen vuoksi.

Normaalisti vaatteiden tuotetakuu on voimassa puoli vuotta.

Meistä se on liian lyhyt aika, kun kyseessä on laadukkaat farkut, joten tuplasimme tuotetakuun keston.

Suunnittelijoilla on suuri vastuu siitä miltä farkun elinkaari näyttää.
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🖜🖜 Valmistusvirheitä ovat esimerkiksi
• Tikkaus/sauma purkaantuu
• Napin ja niitin irtoamiset
• Vetoketju ei toimi sille ominaisella tavalla
Huom. Valmistusvirheiden korjaustakuu koskee vain sellaisia tapauksia 
missä kangas ei ole vahingoittunut.

Valmistusvirheitä eivät ole 🖛🖛
• Kankaassa tapahtuneet muutokset  (mm. kulumat, repeytymät, 

lankavedot, nyppyyntymiset, kutistumiset, värihaalistumat jne.)
• Taskupussin rikkoontuminen (Suosittelemme, ettet pidä taskuissa 

mitään terävää, mikä vahingoittaa kangasta, kuten avaimia.)
• Vyölenkin ratkeaminen (Vyölenkkejä ei käytetä housujen nostamisessa. 

Lenkit ovat suunniteltu vyön pujottamista varten.)
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Oikean kokoisen farkun valinta

Meillä on useita erilaisia farkku malleja jotka sopivat useille eri vartalotyypeille.

Fitguiden löydät TÄÄLTÄ

Määrittämällä kokosi kokotaulukon avulla sekä valitsemalla farkkukoon sen mukaan 
vältät kankaan ennenaikaista kulumista. Jos valitset liian pienen koon, vaikuttaa se 
myöskin farkkukankaan kestävyyteen. Kankaan joustavuus, sekä farkkumalli on 
otettu suunnittelussa huomioon niin, että oikean kokoisena se on tuntumaltaan ja 
toimivuudeltaan ideaali. Farkkujen kokoihin on suunniteltu joustovara, joka 
mahdollistaa istumisen sekä kyykkäämisen ilman että kankaan joustavuus menee 
äärirajoille ja kangas rasittuu. 

Löydät lisätietoja myös oikean koon valinnasta verkkokaupastamme tuotteiden 
tiedoista.

P.S Muistathan, että farkkuja ei kuulu vetää ylös vyölenkeistä.

https://www.leecooper.fi/koko-opas/
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Hoito-ohje: Puhdistamisen ABC 
Denimin hoito
Denim kestää pesua ja silitystä melko hyvin. 
Esipesty ja raakadenim tarvitsevat kuitenkin erilaisen käsittelyn.

Toimi näin:

Muista lukea vaatteen hoito-ohje, joka kertoo miten suosikkivaattettasi tulee hoitaa. 
Pese vaatteesi ympäristöystävällisemmin viileässä vedessä ja säästät energiaa.

Käännä farkkuvaatteet nurinpäin ja pese ohjeiden mukaan. Ota ulos koneesta heti ohjelman 
päätyttyä ja ripusta kuivumaan (ei ryppyjä). Älä rumpukuivaa, varsinkaan jos denim on joustavaa.

Mitä enemmän tuuletat vaatteitasi, sitä vähemmän niitä tarvitsee pestä.

Siitä hyötyvät sekä ympäristö että vaatteesi, sillä vaatteet kestävät pidempään ja säilyvät kauniimpina.

Farkkujen puhdistamiseen on saatavilla erilaisia raikastussuihkeita. 
Löydät niitä esimerkiksi www.cillas.fi

https://cillas.fi/


KÄYTTÖ, HOITO, SEKÄ KORJAUS
Huomaamaton farkkuhaara korjaus

AlkuunEdellinen dia 

Huomaamaton farkkuhaara korjaus
Tarvitset:

Ompelukoneen, farkkuneulan ja lankaa sekä farkkulaastarin

Toimi näin:

Jos kankaaseen on tullut rispaantunut repeämä, leikkaa lankahapsut pois.

Käännä farkut nurinpäin.

Leikkaa farkkulaastarista pala, joka on peittää reiän niin, että kuluman ympärille 
jää kauttaaltaan pari senttiä ylimääräistä.

Aseta korjattava kohta tasaiselle pinnalle niin, että repeämiskohdan reunat ovat limittäin. 
Kiinnitä farkkulaastari kankaaseen ohjeiden mukaisesti.

Käännä farkut oikeinpäin.

Tikkaa mahdollisimman lyhyellä suoralla tikkauksella reiän kohta kauttaaltaan edes- takas-ompeleella. 
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Lahkeiden lyhennys ompelukoneella

Tarvitset: 
Ompelukoneen sekä päällitikkaukseen sopivan langan (väri, paksuus) 

Toimi näin: 
Pue farkut päälle, taita lahkeet sopivaan pituuteen. Mittaa taitteesta lahkeen reunaan. 

Huom! Jos lyhennettävä mitta on alle 4,5cm, joudut purkamaan alkuperäisen lahkeen tikkauksen, 
jotta saat lahkeen lyhennykseen/päärmeeseen tarvittavat saumavarat (3cm)

Esimerkkitapaus; jos lahje lyhenee 8cm, vähennä siitä 3cm (standardi saumavara). 
Käännä farkut nurinpäin ja leikkaat lahkeesta 5cm jonka jälkeen taitat reunan 1,5cm+1,5cm päärmeeseen. 

Käännä sen jälkeen farkut oikeinpäin. Päällitikkauksia ommellessa voit käyttää apuna muutamaa nuppineulaa 
tai silittää päärmeen ennen ompelua, näin ollen työskentely ompelukoneella on helpompaa. 

Ota mallia alkuperäisen lahkeen tikkauksista, etäisyyksistä sekä tikin pituudesta.



Joustavat farkut
Elastaani tuo farkun käyttäjälle käyttömukavuutta. Voisi sanoa niin, että mitä enemmän sitä on, sen mukavammat ne on päällä. 

Elastaanin määrän ollessa suurempi on käyttö- sekä hoito-ohjeiden noudattaminen entistäkin tärkeämpää.

Hoito-ohjeiden noudattamisella vältät elastaanin kuolleisuuden, kutistumat, sekä värihaalistumat.

Miksi haarasauma kuuluu puhki?
Haarasauman hankauksesta johtuvat kulumat tulevat rakenteellisista syistä.

Miksi farkkujen koon kanssa pitäisi muka olla tarkka, kun on kyseessä joustava farkku?
Määrittämällä kokosi kokotaulukon avulla sekä valitsemalla farkkukoon sen mukaan vältät kankaan ennenaikaista kulumista. 

Jos valitset omasta koosta poikkeavan, vaikuttaa se myöskin farkkukankaan kestävyyteen. Kankaan joustavuus sekä 
farkkumalli on otettu suunnittelussa huomioon niin, että oikean kokoisena se on tuntumaltaan ja toimivuudeltaan ideaali. 

Farkkujen kokoihin on suunniteltu joustovara, joka mahdollistaa istumisen sekä kyykkäämisen ilman, että kankaan joustavuus 
menee äärirajoille ja kangas rasittuu.

On myös tärkeää antaa farkuille lepopäiviä, jolloin ne voivat rauhassa palautua.

Olemme laatineet farkuille selkeät hoito- sekä käyttöohjeet, joilla pystyt vaikuttamaan kankaan kestävyyteen.
Niitä noudattamalla pystyt välttämään ongelmia omalla toiminnallasi ja olet samalla vastuullinen farkkujen käyttäjä.

TIETOA FARKUISTA
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