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Đối với các loại quần áo khi mới mua về đặc biệt là quần áo có màu sắc sặc sỡ và các loại quần 

đen, quần jean, rất dễ xảy ra tình trạng bị phai màu chỉ sau vài lần giặt. Việc này, không chỉ làm 

ảnh hưởng đ n chất lượng của quần áo, làm chúng bị cũ đi rất nhiều, mất thẩm mỹ, mà còn đem 

lại nguy cơ “lây lan” màu sang những loại quần áo khác, làm hỏng rất nhiều quần áo giặt c ng. 

Vậy làm sao để giặt quần áo không bị phai màu, để quần áo luôn được mới và đẹp? Trong bài 

vi t này, chúng tôi sẽ mách nhỏ cho các bạn những bí kíp với rất nhiều các nguyên liệu đơn giản, 

ngay tại nhà, và các cách cho từng loại chất liệu vải khác nhau. 

Cách giữ quần bò không bị phai màu 

Khi quần bò mới mua, trong khoảng từ bốn lần giặt đầu tiên quần sẽ bị ra màu rất nhiều, cho đ n 

khi màu quần đã nhạt đi hơn hẳn, trông xấu hơn lúc mới mua rất nhiều. 

Khi mới mua quần jean, các bạn nên ngâm quần jean trong hỗn hợp nước muối đặc, hoặc nước 

giấm trong khoảng thời gian khoảng 12 giờ đồng hồ, sau đó lấy quần ra và xả với nước như bình 

thường, các này sẽ giúp những lần giặt sau đó, quần sẽ bớt bị phai màu hơn.  

Sau khi giặt xong bằng cách này, các bạn có thể mặc quần từ hai đ n ba lần và tốt nhất hạn ch  

không nên giặt quần trong vòng một tuần. Ở lần giặt ti p theo, không nên sử dụng xà phòng mà 
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nên d ng nước ấm để ngâm quần, xong đó xả nước và vò xả qua một lần nữa với nước ấm. Các 

bạn cũng có thể ti p tục ngâm giấm trong lần giặt này, để đảm bảo màu quần được giữ lâu và bền 

nhất. 

Một bí quy t nho nhỏ để các bạn có thể duy tình tình trạng của quần jean một cách tốt nhất, là 

khi giặt các bạn nên lộn trái quần, sau đó vò nhẹ bằng các loại xà phòng có tính tẩy rửa nhẹ, 

không quá mạnh. Đồng thời khi giặt không nên d ng bàn chải, chà mạnh quá nhiều làm phai 

màu và rão vải nhanh. N u có v t bẩn trên quần, các bạn chỉ nên chà v ng bị bẩn và chà bằng 

các loại bàn chải có lông mềm. 

Các bạn cũng không nên giặt quần jean bằng máy giặt, vì máy giặt sẽ làm giảm “tuổi thọ” của 

quần áo làm chúng nhanh cũ và rách hơn, nhất là những loại quần jean rách, n u bất đắc dĩ phải 

sử dụng máy giặt, các bạn nên khóa và cài h t các nút ở quần, để chúng không bị ảnh hưởng quá 

nhiều. 

Khi phơi quần jean các bạn cũng lưu ý không nên gập quần sẽ làm mất form dáng của quần, 

đồng thời nên lộn trái và phơi bên trong bóng râm có gió, vì khi phơi ngoài nắng, quần jean 

thường bị co lại, đặc biệt là bị phai màu rất nhanh. 

Cách giữ màu quần áo đen 

Cách giữ màu quần áo đen đơn giản nhất là các bạn nên hạn ch  giặt, vì bản chất quần áo đen 

không bị quá bẩn như các loại quần áo sáng màu. Các bạn chỉ nên giặt một đ n hai lần một tuần, 

và giặt chung các loại quần áo màu đen với nhau để chúng không bị phai ra các loại quần áo 

khác. 

Các bạn nên sử dụng các loại bột giặt, nước giặt chuyên dụng để giặt quần áo màu đen, vừa giúp 

làm sạch hiệu quả và lại không bị phai màu quá nhiều. 

Không nên giặt quần áo đen bằng máy giặt và sử dụng ch  độ sấy, máy giặt quay vắt mạnh và 

sấy nóng sẽ làm bạc màu của quần áo rất nhanh. 

Cách giặt quần áo mới mua 

Khi quần áo mới mua về, để đảm bảo màu của quần áo đẹp được lâu và không bị phai mà, các 

bạn nên ngâm quần áo vào nước pha với giấm trong khoảng nửa ngày. Sau đó đem xả với nước 

như bình thường, lưu ý là chỉ xả với nước và không sử dụng bột giặt, n u không công sức ngâm 

giấm sẽ không còn tác dụng. 

Và khi giặt quần áo mới, nhất là những loại quần áo có chất liệu vải mỏng, mềm nhanh bị rão, thì 

tốt nhất các bạn không nên giặt bằng bột giặt như thông thường mà nên giặt bằng dầu gội hoặc 

sữa tắm, sẽ vẫn giúp quần áo được sạch và lại dịu nhẹ hơn rất nhiều. 

Khi phơi quần áo mới, các bạn cũng nên lưu ý lộn trái quần áo và phơi trong bóng râm, để quần 

áo được bền màu hơn. 

Ngoài ra, ngoài nước giấm thì các bạn cũng có thể ngâm quần áo mới vào nước dừa khô. Cách 

ngâm thì tương tự như ngâm với nước giấm, cũng là pha dừa khô với nước, cho quần áo vào 

ngâm trong khoảng ba đ n bốn giờ đồng hồ, sau đó xả lại với nước sạch, không giặt qua xà 

phòng. 

Cách giặt quần kaki không bị phai màu 

Các loại quần kaki khi mới mua về thường có màu rất đẹp và sang, đứng dáng, nhưng sau vào 

lần giặt, trông chi c quần của chúng mình đã xuống màu trông thấy. 

Vì vậy, để giữ màu cho quần kaki các bạn nên ngâm và giặt quần kaki bằng nước muối. 



Trước khi giặt, các bạn nên ngâm quần kaki trong nước muối và giờ đồng hồ, sau đó giặt như 

bình thường. Đối với các loại v t bẩn trên quần kaki nên ngâm và nhẹ nhàng chà để lấy đi v t 

bẩn, tuyệt đối không d ng thuốc tẩy và chà sát quá mạnh, chúng sẽ làm bạc màu, loang lổ màu 

quần kaki. 

Các bạn cũng có thể giữ màu của quần kaki bằng nước lạnh, nước ấm sẽ có xu hướng làm cho 

màu của quần kaki xuống nhanh hơn, vì vậy giặt quần kaki bằng nước lạnh sẽ có công dụng giữ 

màu tốt hơn. 

Cách giữ màu quần áo nhuộm 

Quần áo khi mới nhuộm màu sẽ rất mới và đẹp, tuy nhiên n u các bạn không có những cách giặt 

ph  hợp thì màu sẽ phai đi nhanh chóng và quần áo trông sẽ rất mất thẩm mỹ. 

Để làm sạch quần áo, chúng ta thường sử dụng bột giặt, tuy nhiên với quần áo nhuộm thì không 

nên sử dụng bột giặt. 

Các bạn có thể làm sạch quần áo bằng quả bồ hòn. Trong quả bồ hòn có chứa Saponin một chất 

có khả năng làm sạch tự nhiên, có thể thay th  cho các loại bột giặt và xà phòng. Cách làm quả 

bồ hòn để giặt quần áo rất đơn giản, các bạn chỉ cần tác hạt của quả bồ hòn, đun với nước, đ n 

khi sôi thì để nguội qua đêm. Sáng hôm sau khi nước chuyển sang màu sậm, thì các bạn có thể 

sử dụng được. Nước quả bồ hòn có thể thay th  cho nước giặt, các bạn có thể trực ti p sử dụng 

lên quần áo, hoặc cũng có thể hòa với nước ấm để ngâm quần áo giúp loại bỏ kĩ các loại bụi bẩn 

đồng thời giữ màu quần áo được mới, form dáng giữ được lâu, các sợi vải bền đẹp, không bị rão. 

Bỏ quần áo vào tủ lạnh?  

Cách giữ màu quần áo tốt không tưởng. 

Chắc chắn chưa nhiều bạn bi t về cách bỏ quần áo vào tủ lạnh, vì thoạt đầu mới nghe thì thấy có 

vẻ khá kỳ cục. Mặc d  vậy, đối với quần áo thì nhiệt độ thấp, lạnh sẽ giúp quần áo mới và tránh 

bị phai màu. 

Khi mới mua quần áo, các bạn có thể cho vào túi nilon, sau đó bỏ vào ngăn mát của tủ lạnh, và 

để trong vòng vài giờ đồng hồ. Sau đó, đem ra ngoài giặt như bình thường. 

Trên đây là bài vi t: “Quần áo luôn mới nhờ các cách giặt quần áo không bị phai màu”, mong 

rằng chúng mình đã cung cấp cho các bạn những bí kíp hay, bổ ích để các bạn có thể áp dụng và 

giữ cho quần áo của bản thân luôn bền, đẹp như mới. 

Tổng hợp các trang web tiêu dùng. 

 

 

 

 


