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Konsteja ja keinoja

Parsi ja paikkaa

Korillinen kodinhoidon vinkkejä
äästäväisyys oli yksi yleisesti hyväksyttyjä entisajan emännän
hyveitä. Ei ole ihme, että niin paljon neuvoja annettiin melkein
kaiken mahdollisen kierrättämiseksi ja uudelleen käyttämiseksi. Pienimmälläkin kankaan-, metallin- tai puunpalalla oli edessään uusi
elämä. Kuluneet luudat muutettiin takkaharjoiksi, partasudit ompelukoneen rasvaussudeiksi, kynttilänpätkät taloudelliseksi lattiakiillokkeeksi, keksipurkin kannet (joihin pingotettiin rautalankaa laidasta toiseen) leivänpaahtimiksi kaasuliettä varten ja vanhan kaappikellon yläosa lääkelaatikoksi.

S

Napit kiinni
Ommellessasi napin takkiin tai johonkin paksuun kankaaseen pane
napin päälle tulitikku (jättäen tilaa neulalle) ja ompele nappi kiinni.
Ota tikku pois ja kierrä lanka useaan kertaan löysän kannan ympäri,
kunnes se on paksu ja vahva.

Parsiminen ja paikkaaminen ovat ihanteellisen emännän kaksi pahimmin laiminlyötyä
taitoa, vanhanaikaisen säästeliään kodinhoidon tinkimättömin testi.
Ota parsimalanka parsittavasta kankaasta.
Vedä säie paikasta, josta sitä ei huomaa, vaikkapa
käänteestä. Jätä pienet silmukat kumpaankin parsimuksen laitaan äläkä koskaan taita villalankaa kaksin kerroin.
Saadaksesi villalangan nopeasti parsinneulaan
pujota lyhyen puuvillalangan molemmat päät sen silmästä. Pujauta sitten villalanka langan silmukasta ja
vedä silmukka neulansilmän läpi, jolloin villalanka
seuraa mukana. Tämä pelastaa sinut monilta ärtymyksen hetkiltä.
Paikkaaminen on paras tehdä ompelukoneella,
joka litistää kankaan työskennellessäsi.
”Paikka paikan vieressä on hyvää taloudenhoitoa,
mutta paikka paikan päällä on silkkaa kerjäläisyyttä.”

58

59

Isoäidin

Isoäidin

PERINN E T IETOA

PERINN E T IETOA

Saappaat ja kengät

Päästäksesi tahroista ruskeissa saappaissa – luultavasti mustissakin – hankaa niitä sitruunapalalla ennen kiillottamista. Banaaninkuoren sisäpinta oli suosittu ruskea kiilloke. Vaalean värisille kengille
saattoi riittää käsittely petroli- ja lesetahnalla. Jätä se kuivumaan kymmeneksi minuutiksi, pudista ja tomuta kostealla liinalla.
Puhdista mokkakengät hankaamalla niitä
hiekkapaperilla.
Älä koskaan, koskaan puhdista kiiltonahkakenkiä tavallisella kengänkiillokkeella.
Kostuta riepu tilkassa petrolia, hankaa kengät
hyvin ja kiillota pehmeällä rievulla. Huolehdi
kiiltonahasta antamalla sille kauneuskäsittely
oliiviöljyllä, ja kun asiat menevät oikein
hullusti, maalaa ne salaa mustalla emalivärillä.
Yleisesti ei tiedetä, että kevyesti
vahatut kengännauhat pysyvät
hyvin kiinni.

Saappaat sai vedenpitäviksi (vaikka ne eivät kiillotu jälkeenpäin kovin hyvin), kun päällys peitettiin seoksella,
jossa oli kaksi osaa mehiläisvahaa ja yksi osa lampaanrasvaa sulatettuna. Sivele tätä illalla nahkaan ja pyyhi pois
aamulla. Vernissa suojaa
anturoita kosteudelta.
Jos kengät narisevat ja tekevät salaiset kohtaamiset
mahdottomiksi, liota niitä suolavedessä ja jätä
yöksi pellavaöljyyn.
Saappaat kuivuvat, kun täytät ne kauralla tai sanomalehtipaperipalloilla ja
panet lämpimään paikkaan päiväksi tai
pariksi.
Kengät ja saappaat, joita ei ole vähään aikaan
käytetty, tahtovat jäykistyä ja menettää
joustavuutensa. Puhdistaaksesi ne tästä
pahasta tavasta pese nahka lämpimällä
vedellä ja kastele sitten risiiniöljyllä.
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