
A gyapjúruhákat mosás előtt 
alaposan poroljuk ki. Min-
dig langyos, 40 Celsius-fokos 

vízben, fi nom mosószerrel tisztítsuk. 
Semmiféle lúgos szert, szódát ne te-
gyünk a mosóvízbe. A gyapjúholmit 
csak nyomkodással mossuk, sose 
csavarjuk, ne dörzsöljük, és vízben 
se tartsuk hosszú ideig. Ha nagyon 
szennyes, akkor inkább mosása köz-
ben többször cseréljük a mosóvizet. 
A gyapjú anyaga bársonyosan puha 
lesz, ha lágy, samponos vízben öb-
lítjük. A fi lcesedést úgy előzhetjük 
meg, hogy az utolsó öblítővízhez 
egy teáskanálnyi glicerint keve-
rünk. A kötött gyapjúszövetet nem 
tanácsos vasalni. Elegendő, ha ned-
vesen kihúzogatjuk, kisimítjuk, az-
tán szárítókötélre felakasztva vagy 
földre fektetve, árnyékban szárítjuk. 
Amennyiben mégis szükséges a va-

salás, mosás után ne hagyjuk egé-
szen megszáradni, hanem nyirkos 
állapotban vasaljuk ki ruhán keresz-
tül. Hogy megvédjük a teljes kiszára-
dástól, még nedvesen csavarjuk be 
egy vastag törülközőbe. A kivasalt 
holmit ne tegyük el rögtön, hanem 
fektessük laposan, hogy teljesen 
megszáradjon. 

A fehér gyapjúholmi nem sár-
gul meg, ha kék színű selyempapír-
ba csomagoljuk és így tesszük el. 

A megsárgult fehér gyapjúholmit 
hidrogén-peroxidban áztassuk és 
meleg vízben öblítsük, ezáltal újból 
fehér lesz. Nem megy össze a gyap-
jú, ha szalmiákszeszt vagy bóraxot 
teszünk a mosóvízbe (5 liter víz, egy 
evőkanál szalmiákszesz, valamint 
bórax). Ha a nem megfelelő mosás 
következtében a gyapjúholmi mégis 
összement, ezen úgy segíthetünk, 
hogy lágy vízben áztatjuk, majd 
langyos, fi nom mosószeres vízben 

nyomkodva kimossuk. Langyos, 
tiszta vízben öblítjük. Lefektetve szá-
rítjuk. Majdnem teljesen visszanyeri 
formáját. A kinyúlt gyapjúpulóvert 
pedig forró vízbe áztassuk. Hajszárí-
tóval szárítva ismét visszanyeri régi 
formáját. A gyűrött gyapjúholmit 
legkönnyebben úgy simíthatjuk ki, 
ha meleg, párás időben hosszabb 
időre kiakasztjuk a szabadba, vagy a 
párás fürdőszobába tesszük. Így nem 
szükséges a vasalása.
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Mit szeretne?
Barátok beszélgetnek:
– Ha hideg lenne, és éheznél, mit szeret-
nél jobban? Enni vagy melegedni? –
kérdi az egyik.
– ... (poén a rejtvényben)
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Vendéglőben
Fiatal pár vacsorázik egy elegáns vendéglő-
ben. A pincérnő épp a szomszéd asztalnál
szolgál fel, amikor észreveszi, hogy az épp
vacsorázó férfi lassan lecsúszik a széken,
be az asztal alá, az asszony pedig nyugod-
tan eszik tovább.
A pincérnő odaszól neki:
– Elnézést, asszonyom, de a férje beesett
az asztal alá!
–  ... (poén a rejtvényben)
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Tippek a gyapjúholmik mosására

A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvények megfejtései: Az aktfestő – Akkor hát megforduljak?  Húha! – ... szedd le a válladról.

• A gyapjúból készült 
ruhaneműk tisztítá-
sa kényes művelet, 
de néhány praktikus 
tanács betartásával 
újjávarázsolhatjuk egy 
kíméletes mosással, 
megelőzhetjük a filce-
sedését, kiszáradását 
és elszíneződését is.
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Kíméletes tisztítással hosszú ideig szép és puha marad a gyapjúholmi   ▴  F O R R Á S :  P I X A B A Y




