
E hhez természetesen nagy mé-
retű síktükrök szükségesek, 
és a helyüket is alaposan 

megfontolva kell megválasztanunk. 
Ily módon elérhetjük, hogy a szoba 
látszólag kétszer akkora legyen. E 
virtuális térnövelő tükröknél nem 
feltétlenül szükséges, hogy felületük 
egybefüggő legyen. Kisebb mére-
tű, hálószobába rakott formában is 
nagyon hatásosak a legalább 30x30 
cm-es tükörlapok. Ennek azonban 
alapfeltétele, hogy minden felerősí-
tett tükörlap egy síkba kerüljön, és 
a felületükön visszatükröződő kép 
egységes, törésmentes legyen. Ez a 
nagyméretű tükrökre is vonatkozik, 
amennyiben ezekből többet erősí-
tünk egymás mellé a falra. 

Szintezésre is alkalmas tükör-
rögzítő gombok viszonylag olcsón 

kaphatók a kereskedelemben. Eze-
ket nem érdemes kihagyni. Minél 
nagyobb a visszatükröződő felület, 
annál nagyobb a tükrök együttes 
térnövelő hatása. Az úgynevezett 
mozaikszerűen összeállított tükrök 
ugyanilyen hatásúak, ha a lapokon 
visszatükröződő képet nem zavar-
ja meg képtörés, amit a tükörlapok 
csekély síkbeli eltérései okoznak. Ezt 
nivellálással, azaz a lapok alá helye-

zett alátétek segítségével küszöböl-
hetjük ki. 

A fal egyenetlenségeit legköny-
nyebben 10 mm-es alaplapra felerő-
sített tükörlapokkal korrigálhatjuk. 
Az ilyen alaplapok különösen több 
kisebb tükörlap felerősítésekor elő-
nyösek. A félkerek végűre vágatott 
tükrök boltíves faláttörésekre jel-
lemző látványhatását a falra köréjük 
ragasztott, keskeny polisztirolból 

készült, idomos keretekkel fokozhat-
juk. Ezek az elemek nagyobb hang-
súlyt adnak az ilyen tükröződő és 
szinte tökéletes illúziót keltő virtuá-
lis térképező tükörfelületeknek, fel-
téve ha a tükrök elég nagy méretűek. 

Nagyméretű tükrök általában a 
lakberendezési áruházakban és üve-
geseknél is beszerezhetők, a többi 
már a mi dolgunk, hogy szobánkban 
megfelelő helyet találjunk számukra.
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HÁZI PRAKTIKÁK

SKANDI

Baj van
– Jöjjenek gyorsan! – rohan be egy pizsamás 
férfi a kerületi rendőrkapitányságra. 
– Az anyósom felakasztotta magát!
– Na, és levágta a kötélről? – érdeklődik 
útközben az egyik rendőr.
– Hova gondol? ... (poén a rejtvényben)
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1 Mosolyogj!
Kovács a feleségével sétál.
Egyszer csak megszólal:
– Vágj boldog és elégedett képet!
– Miért?
– ... (poén a rejtvényben)
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Térnövelő  tükrök

A lapunk csütörtöki számában megjelent rejtvények megfejtései: Szomszédok – Nem, csak maguk.  Tavalyi nyaralás  – Elhoztam emlékbe egy törülközőt.

• A lakóhelyiségek 
tágasságát utólag saj-
nos csak szűk határok 
között növelhetjük. Az 
is segít, ha a helyisé-
get nem zsúfoljuk tele 
bútorral, de tükrök 
segítségével egészen 
valós és nagyon meg-
tévesztő térnövelő 
hatást érhetünk el.

Mintha ablak lenne. Rögtön 
tágasabbnak, világosabbnak 
tűnik a szoba
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