4 СПОСОБИ ЗРОБИТИ НОВЕ
ВЗУТТЯ КОМФОРТНИМ
(+1 дуже дивний від американських ковбоїв)

Гарне взуття приведе вас в гарні місця. Редакція «Домашнього Архіваріусу»
додає: і шлях цей буде простим і приємним, якщо взуття буде зручним. Не
лише красиве, а й комфортне взуття, погодьтеся, половина гарного настрою.
Саме тому сьогоднішня стаття про те, як зробити нове і гарне взуття ще й
зручним (щоб не витрачати потім гроші на пластирі та не псувати настрій
через незручні туфлі).
Шкарпетки і фен
Звісно, можна віддати нове взуття в розтяжку, але це коштуватиме щонайменше 100
гривень. Політика «Домашнього Архіваріусу» проста: навіщо витрачати гроші, якщо
існують прості, швидкі, а головне – безкоштовні способи зробити нове взуття
зручним і комфортним. Все, що вам знадобиться, це: власне взуття, яке потрібно
розтягнути, пара шкарпеток (беріть найтовстіші з тих, що маєте) і фен для волосся. А
тепер все просто:
1. Вдягніть шкарпетки, а на них, ну звісно, нове взуття. Спершу відчуття будуть не з
приємніших, ви почуватиметься дуже некомфортно, але це навіть добре. Саме це
потрібно, щоб досягнути бажаного ефекту, коли взуття сидить наче рукавички.

2. Ходіть по квартирі в шкарпетках і туфлях якомога довше. Ідеально взувати такий
«бутербродик» вранці та носити, доки займаєтесь різними ранковими справами.
Звісно, можна надягати, коли дивитеся телевізор, але краще все ж таки більше
рухатися. Що більше ви рухатиметесь, то швидше досягнете бажаного ступеню
зручності.
3. Якщо хочете пришвидшити процес розношування, візьміть фен, включіть на
середню температуру хвилини на чотири, не більше, і подуйте на чоботи. В цей час
намагайтеся рухати пальцями ніг, щоб матеріал, з якого зроблено взуття, швидше
розтягнувся. Тут найголовніше не перестаратися з температурою – зависока може
пошкодити матеріал. Також не підносьте фен надто близько до взуття.
4. Тепер знімайте товсті шкарпетки, вдягайте ті, з якими ви плануєте носити це
взуття, і перевіряйте: якщо потрібно розтягнути ще трохи більше, повторюйте
процедуру ще раз. Якщо ні – взувайте, носіть і почувайтеся комфортно. І
прощавайте, мозолі.

Не впевнені, що цей спосіб годиться для дорогих модельних туфель на високих
підборах, швидше для кросівок, черевиків, різних там оксфордів, лоуферів, брогів і
навіть балеток.
Шкарпетки
Для цього способу також знадобляться шкарпетки, і теж що товстіші, то кращі.
Згорніть кожну шкарпетку в клубок. Обережно вкладіть ці клубочки в носки кожної з
туфель. Залиште туфлі на ніч.
Вода і морозилка
Для того, щоб розтягнути взуття, його також можна… заморозити. Наповніть два
пакети із зіп-застібкою водою приблизно на третину. Покладіть по пакетику
всередину кожної з туфель так, щоб максимально заповнити простір, який бажано
розтягнути. Покладіть взуття в морозилку, доки вода не замерзне (можна залишити
на ніч). Після того як дістанете туфлі з морозильника, потримайте їх хвилин 20 за
кімнатної температури, доки лід трохи розтане. Взуйте туфлі; якщо потрібно,
повторіть «заморозку». Знову ж таки, цей спосіб навряд чи можна застосовувати для
дорогого взуття.
Вода і газета
Намочіть газету і зімніть її в клубок. Засуньте цей жмуток глибоко в туфлі, але не
перестарайтеся – якщо бачите, що через газету форма взуття спотворюється,
витягніть її і покладіть інакше. Залиште на ніч. До речі, газету можна замінити на
вологі шкарпетки
А так роблять справжні ковбої
Не знаю, наскільки це правда, але кажуть, що саме в такий спосіб ковбої розтягували
свої знамениті ковбойські чоботи. Щоб відчути себе наче у Техасі, наповніть чоботи
вівсом, налийте води так, щоб вона покривала крупу. Залиште на ніч або доки овес не
бере в себе воду. Вранці вичистіть овес, надігніть чоботи і носіть доти, доки вони не
висохнуть і не прилаштуються до вашої ноги. Не уявляю, щоб хтось наважився на
таке знущання над вівсом і взуттям у 21 столітті.

