ДОМАШНІЙ архіваріус

5 НЕЗВИЧНИХ І 2 ШАЛЕНІ
СПОСОБИ ЗАСТОСУВАТИ ПРАСКУ
Відгукніться, хто любить прасувати?
А хто ні? Світ наче складається
з двох типів людей. Тих, для кого прасування
наче медитація, і тих, хто, ну ви розумієте,
краще ходитиме у м’ятому. Не має значення,
до якої групи належите ви, бо сьогодні не
стільки про прасування, скільки про інші
способи використовувати праску.
Незвичні та шалені.
Отже, за допомогою праски ви можете:
1. Відчистити пляму воску або парафіну. Може, ви невиправний романтик і любите вечері при свічках, а
може, у вашому будинку часто вимикають світло і доводиться запалювати свічки. В будь-якому разі,
плями від гарячого воску не така вже і рідкість навіть у 21 столітті. Головне, не панікуйте! Першим ділом,
покладіть «постраждалого» в морозильник (ми попереджали, способи незвичні) на півгодини. Потім за
допомоги ножа зішкрябайте віск. Включіть праску на найнижчу температуру. Покладіть на пляму папір і
проведіть праскою. Папір вбере в себе залишки воску.
2. Почистити одяг від жувальної гумки. Не будемо вдаватися у подробиці, як взагалі жувальна гумка
могла прилипнути до одягу, але у громадському транспорті в час пик можливо все. Що потрібно робити?
Покладіть на стіл або іншу пласку поверхню чистий картон, зверху – одяг гумкою до картону. Поставте
праску на середню температуру (зависока температура розплавить гумку і тоді вона вже прилипне
намертво) і попрасуйте добряче одяг. Щойно гумка стане м’якішою (для цього знадобиться кілька хвилин),
вона прилипне до картонки і відлипне від вашого улюбленого пальта.
3. Позбутися плям від гарячого посуду на дерев’яних поверхнях. Це трапляється навіть із найохайнішими
із нас – ми забуваємось і ставимо чашку із гарячим чаєм на дерев’яний стіл. Результат – неохайні кола,
які псують і річ, і настрій. На допомогу знову приходить праска. Покладіть кухонний рушник на пляму, потім
праскою на середній температурі круговими рухами попрасуйте кілька хвилин. Приберіть рушник і вже
іншою тканиною швидко протріть стіл. А плями вже і нема!
І до речі, якщо ви щось впустили на дерев’яний стіл або підлогу, внаслідок чого лишилися вм’ятини чи
подряпинки, знову час братися за праску. Намочіть вм’ятину і покладіть зверху вологий рушник. Праскою
на високій температурі круговими рухами пройдіться протягом кількох хвилин. Перевірте, чи не зникла
вм’ятина. Якщо потрібно, намочіть і «попрасуйте» її ще раз.
4. Зробити гербарій. Пам’ятаю, як у дитинстві ми із сестрою вкладали квіти між сторінками в товстій
дитячій енциклопедії та тижнями чекали, доки вони засохнуть. А могли б значно спростити собі життя,
якби використали праску. Для цього потрібно просто покласти рослину між аркушами пергаментного
паперу і пройтися праскою.
5. Відновити ворс на килимах. Коли ми пересуваємо важкі меблі, ворс на килимі лишається пласким.
Одразу видно: о, тут стояла шафа, а тут диван. Кладемо вологий рушник на сліди від диванних ніжок,
праску переводимо у режим пари і швидко проводимо по рушнику. Якщо потрібно, повторюємо кілька
разів. Вуаля – і килим знову як новенький.

І нарешті,
Приготувати бекон і навіть гарячі бутерброди
Напевно такий спосіб готувати бекон винайшов американець десь удалечині від рідного дому. Огорніть
шматочки бекону фольгою та добряче попрасуйте. Не забудьте підкласти під низ рушник, щоб не
зіпсувати поверхню.
Потім берете цей «попрасований» бекон, кладете його між двома шматочками хлібу, додаєте сиру,
огортаєте знову фольгою, ставите зверху праску і тримаєте, доки сир не почне плавитися. Кілька хвилин, і
на сніданок (чи вечерю) маєте гарячі бутерброди. Не вірите? Перейдіть на сайт «Суспільної Альтернативи»
і подивіться відео в розділі «Наші публікації».

