Om Pashminaprodukter fra 7ZiNZ!
Hva er Pashmina:
Pashm er persisk og betyr ”ull fra geit”. Pashmina er stoff laget av
denne ullen. Pashmina lages av den fineste underullen fra geiter som
lever i Himalaya der klimaet er barskt. Historisk så ble produktene
brukt av kongelige og gitt som gave til betydningsfulle personer.
All ekte cashmere og pashmina kommer fra
Capra-Hircusgeiten som lever høyt oppe i
Himalayas fjell. Ordet pashmina brukes
vanligvis for å beskrive den aller fineste
cashmere, som kommer fra haken og magen på
geiten.

Det lages i dag mange forskjellige kvaliteter og silkeblandinger med
pashm. Betegnelsen for silkeblandinger er for eksempel 70/30 % det
vil si 70 % pashmina og 30 % silke. Bruk av silkeblanding gir en
mer robust vevnad, som har samme letthet og varmende egenskap.
Dette er det det selges mest av. 80/20 % er en veldig lett variant som
ofte kommer med lengre frynser og som brukes mye til store
anledninger som tilbehør til festantrekket. 100 % er anvendelig til
alle anledninger og finnes i mange typer, vekt og mykhet sier noe
om hvilken kvalitet det er. Man kan få disse sjalene fra forholdsvis
”billige” kvaliteter til mange tusenkronersklassen.

Overproduksjon i India, Kina og andre steder av mye uekte, såkalt
"pashmina", har gjort sitt til at handelen med for eksempel Nepal har
avtatt. Det er laget mye vakkert av andre materialer, men
pashminasjal av andre stoffer som viskose, i ordets rette betydning,
er ikke pashmina.
Med pasjon for produktet og med håp om at den ekte produksjonen
skal bestå, kjøper vi vår pashmina kun i Nepal og av leverandører
som kan levere dokumenter som viser opphavsted stemplet av det
lokale handelskammeret.

Hvordan vedlikeholde/oppbevare:
Ekte pashmina bør behandles som sart ull. Rens anbefales, men da
bør det være et renseri som vet hvordan de behandler cashmere. Om
du allikevel ønsker å selv ta hånd om din pashmina så er det fullt
mulig. Et lett dypp i 20 grader vann med babyshampo, skyll godt ut
all såpe og rull det inn i håndkle, presse lett ut vann og la det tørke
flatt gjerne på et håndkle. Bruk aldri strykejern direkte på en
pashmina, i silkeblandingene vil dette gjøre stoffet ”flatt”, noe som
ikke er ønskelig med tanke på å kunne varme og å kjennes lett og
luftig. Pashminakvaliteter som ikke brukes om sommeren bør
oppbevares slik at ikke møll og skadedyr kan komme til.
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