
2021.  FEBRUÁR 23. ,  KEDD1 2 S Z Ó R A K O Z Á S  #praktikák  #rejtvény

HÁZI PRAKTIKÁK

SKANDI

DÉL

CSILLAGKÉP

AMPER

USA-BELI
ÍRÓNŐ

NEHÉZ FÉM

UTASÍTÓ

PÉNTEKI
RÉSZLET!

ÁRVA
BETHLEN...

ADÓS

AMPER

MÁS

KIFELE!

CERUZA

EGYE!

ELAD

TROMF

ALUL

TASZÍT

RÓMAI 1

TESSÉK,
FOGD!

HELYBEN

POÉN

BOTVÉG!

CSENDBEN
ESIK!

MUSZKLI

OLASZ
SZIGET

KEDVES

KUTYÁBÓL
NEM LESZ!

ÁLLÓVÍZ

NYÍLÁST
ELZÁR

MÓKUSLAK

CSODÁL-
KOZÁSInterjú

A százéves bácsival interjút készít
a tévé:
– Fiatal korában volt valamilyen
szenvedélye?
– Hogyne! Kettő is! A nők és a
vadászat.
– És mire tetszett vadászni?
– ...
(poén a rejtvényben).
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KURUTTYOLÓ
ÁLLATOtthon a férj

A férj morcosan ér haza a munkából.
A feleség kérdi tőle:
– Drágám, éhes vagy?
– Nem, ettem odabent.
– Szomjas vagy?
– Nem, ittam odabent.
– Jaj, lehetnél egy kicsit kedvesebb is!
– ...
(poén a rejtvényben).

A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvények megfejtései: Elszánt kérő – ... eléred a kilencórai vonatot.   Ezek az oroszok... – ... ma délután ötkor lesz a temetés. 

H I R D E T É S

• A függönyök hasz-
nálatával is jelentősen 
befolyásolhatjuk ottho-
nunk milyenségét, így 
érdemes jól átgondol-
ni, hogy melyik textíliát 
hova helyezzük.

A nagy minták kis felületen, 
kicsi szobában zavarók le-
hetnek. Ide főként semleges 

vagy apró mintás függönyök kerül-
jenek. Olyan szobába, ahol kevés 
a napfény, kellemesebb a világos, 
meleg árnyalatú textília, de fontos 
odafi gyelni arra, hogy a színek ne 
legyenek erősek, mert kisebbnek 
mutatják a teret. A színes függönyök 
megváltoztatják a külső fény színét. 
Lehetségesek vegyes megoldások 
is: az ablakot keretezheti drapéria, 
de készülhet a függöny közvetlenül 
az ablakszárnyra is, ezt nevezik vit-
rázsfüggönynek. Vannak különböző 
rolós variációk is. A hagyományos 
függönyözés helyett felszerelhe-
tünk különféle anyagból (bambusz) 
készült redőnyöket vagy szalagfüg-
gönyöket, ha a modernebb megol-
dásokat kedveljük. A szalagfüggöny 
bármilyen ablakra felszerelhető. 
Semleges hatása révén különböző 
funkciójú és stílusú helyiségekben 
egyaránt alkalmazható. A ma di-
vatos tetőtér-beépítéseknél nagy 

gondot jelent a különleges formájú 
ablakok függönyözése, dekorálása. 
Ebben az esetben hatásos, ha az 
ablak környékét is függönyözzük. A 
rossz arányú ablakok formája, mére-
te korrigálható a függöny nagyságá-
val, szabásával. Ha széles az ablak, 
ne díszítsük túl gazdagon, mert túl-
zsúfoltnak tűnik. A napos helyiséget 
hideg színekkel, míg az északi fek-
vésű helyiséget meleg színekkel te-

gyük kellemesebbé. Kicsi helyiségek 
ablakát világos, apró mintás anyag-
gal borítsuk. Ha a kilátás szép, az 
ablakdekoráció legyen visszafogott, 
ha kevésbé barátságos a látvány, a 
függöny a szobára összpontosítsa a 
fi gyelmet. A pamutanyagú függö-
nyök kevésbé tartósak, mint a szin-
tetikus, főleg a poliészter szálúak. A 
felfüggesztésnél fontos, hogy a csi-
peszek, karikák ne roncsolják a szá-

lakat. Ha géppel mossuk a függönyt, 
más kelmékkel ne rakjuk össze, mert 
megtörik, szöszösödik az anyag. A 
pamutfüggönyöket szárítani és ese-
tenként vasalni kell, a szintetikus 
függönyöket viszont azonnal a he-
lyükre függeszthetjük.

Függönyök és hatásaik

Ha géppel mossuk a függönyt, 
más kelmékkel ne rakjuk össze
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