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Gebruiksaanwijzing Responsible Mother pocketluier

Voorwassen 
Net als nieuwe handdoeken absorberen nieuwe luiers nog niet goed. Was ze daarom 3x voor 
het eerste gebruik. 

Was de luier en de bijgeleverde vouwluier 3x achter elkaar zonder waspoeder op 30 of 40 
graden. 
Tussendoor hoef je de luier en vouwluier niet te drogen. 
Hang de luier en vouwluier aan de waslijn om te drogen. In 
de droger mag ook, wel het liefst op een koelere stand.

Voor je de luier omdoet 
Vouw de bijgeleverde vouwluier in de lengte in 3 delen. Stop de 
luier in de pocket. Doe voor extra absorptie (tijdens de nacht) 
eventueel een hennep of bamboe booster in de pocket. 

Inlegvel 
We adviseren een inlegvel te gebruiken om de ontlasting op te 
vangen. Scheur, vouw of knip het inlegvel zodat het precies in de luier past. Vouw het niet 
dubbel in de luier, dan neemt het minder goed vocht op. Zorg ervoor dat het inlegvel niet 
uitsteekt, dat kan lekkage veroorzaken. 

*een inlegvel is niet nodig als je kind alleen borstvoeding krijgt. Die ontlasting kan je gewoon 
meewassen met de luiers.

De luier omdoen 
Sluit de luier met de drukknopen om de middel. Zorg ervoor dat de luier nauw aansluit in de 
liezen, rond de benen en om de buik. Hetzelfde doe je met het overbroekje dat over de luier 
heen moet. Eventuele ‘openingen’  kunnen lekkage veroorzaken.  



 
Billie Wonder www.billiewonder.nl billie@billiewonder.nl

Tips 
Nieuwe dingen zijn altijd even wennen. Zo ook met wasbare luiers. Al zijn ze makkelijk in 
gebruik, neem de tijd om uit te vogelen hoe het werkt. En het zal ook wel eens niet helemaal 
goed gaan met de nodige lekkages tot gevolg. 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! 

Wassen en drogen 
Op ons wasvoorschrift die je bij de bestelling hebt gekregen staat alles wat je moet weten. De 
luiers mogen in de droger, maar voor de levensduur en met het oog op duurzaamheid is het 
beter ze in de buitenlucht te drogen. Als je de luiers in de buitenlucht droogt, houdt dan 
rekening met een droogtijd van 12 tot 24 uur. De droogtijd is afhankelijk van het materiaal. 
Katoen en microvezel droogt sneller dan bamboe en hennep. Was de luiers na maximaal 3 
dagen.  

Meer absorptie nodig 
Als je kind een grote plasser of een lange slaper is heb je vaak meer absorptie in de luier nodig. 
Dat doe je door een extra booster in de pocketluier te doen. Boosters van hennep en bamboe 
vind je in onze webshop.

Verschonen 
Je hoeft de vouwluier en/of booster niet uit de pocket te 
halen. 
Kiep een grote boodschap met het inlegvel vanuit de luier 
in de toilet. Het inlegvel kan je ook doorspoelen. Doe de 
luier daarna in de luieremmer. 
Een luier met alleen plas kan met inlegvel en al in de 
luieremmer. 
Als de luieremmer vol zit haal je het wasnet met luiers er in 
uit de emmer en stopt dat in zijn geheel in de wasmachine. 
Doordat het wasnet open is komen de luiers tijdens het 
wassen los in de wasmachine. 
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