KNJIŽICA Z NASVETI IN TRIKI ZA
BREZMADEŽNO PERILO

V tej knjižici boste našli kopico nasvetov,
trikov in idej, s katerimi boste svojemu
perilu zagotovili odlično nego,
uporabljali pralni stroj na najučinkovitejši
možni način in svoja oblačila v
popolnem stanju ohranili še vrsto let.

Čista oblačila in perilo predstavljajo
pomemben del naših življenj. Zakaj
torej ne bi temu vidiku posvetili samo
nekaj več svojega časa in učinkoviteje
poskrbeli zanj?
Vsakega od nas je že vsaj enkrat doletela
smola, da je uničil kakšen kos oblačila,
bodisi zaradi izbire napačnega programa
pranja, trdovratnega madeža, ki ga ni
bilo mogoče odstraniti, ali zgolj zaradi
uporabe napačnih proizvodov.
S to knjižico želimo zagotoviti, da se vam
kaj takega ne bi več zgodilo.
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1.

PRED PRANJEM

VSAK KOS OBLAČILA NATANČNO PREGLEJTE

Ne morete kar vzeti vseh oblačil iz omare in jih skupaj stlačiti v pralni stroj. Kratkoročno bi tako
vsekakor prihranili čas, podrugi strani pa bi morali vsaka dva meseca nadomestiti polovico
oblačil. Zato je pomembno začeti pri osnovah. Ni splošno znano, da je za učinkovito pranje
oblačil treba upoštevati nekaj temeljnih načel. Tako si boste prihranili nevšečnosti zaradi
krpanja nastalih lukenj ali šivanja odpadlih gumbov.

IZPRAZNITE ŽEPE

Pomembno je, da vedno izpraznite žepe oblačil, zlasti žepe na hlačah in jaknah. Pogosto, celo
veliko prepogosto, se lahko med perilom znajdejo bankovci, kovanci (ki bi lahko povzročili
težave, če bi se zataknili v pralnem stroju), papirnati robčki in koščki papirja, ki med pranjem
običajno razpadejo in umažejo oblačila.

OBRNITE KAVBOJKE Z NOTRANJO STRANJO NAVZVEN IN ZAPNITE
VSE ZADRGE

Če pred pranjem kavbojk ne obrnete z notranjo stranjo navzven, obstaja večja verjetnost, da
se bo barva sprala, kar lahko včasih pusti neprivlačne lise. Vse zadrge zapnite, da se ne bi
poškodovale.

POZORNO PREBERITE NAPOTKE NA ETIKETAH

Morda vas včasih zamika, da bi vse umazano perilo pograbili in ga naložili
naravnost v pralni stroj, ne da bi ga prej ločili glede na vrsto blaga ali barvo.
Toda to se lahko konča katastrofalno. Nekatera oblačila se lahko skrčijo, na
drugih nastanejo svaljki, spet tretja se lahko med pranjem popolnoma uničijo.
Pred pranjem morate zato vedno prebrati napotke na etiketah, da določite:
• ali je oblačilo primerno za pranje v pralnem stroju
• najvišjo temperaturo pranja
• priporočljiv program pranja
• ali lahko uporabite ožemanje ali ne

LOČITE PERILO PO BARVAH

Ko se prepričate, da so oblačila primerna za pranje v pralnem stroju in jih ločite glede
na podatke na etiketah in napotke za pranje, jih ločite še po barvah. Vse prelahko je
nenamerno oprati slavno “rdečo nogavico” skupaj z belim perilom in vse bele srajce
prebarvati v roza. Še lažje je belo perilo, ki ga perete skupaj z barvnim, obarvati sivo.
Zato je ključnega pomena, da perilo ločite na:
• barvno perilo: podobne barvne odtenke perite ločeno pri nizki temperaturi
• črno perilo: črno ali zelo temno, skoraj črno perilo perite ločeno pri nizki temperaturi
• belo perilo: samo belo perilo
• perilo svetlih barv: perilo zelo svetlih barv, ki ste ga že prali, in ste zato prepričani, da se barve
ne bodo sprale.
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LOČITE PERILO GLEDE NA VRSTO BLAGA

Jasno je, da volnenih oblačil ne morete prati skupaj z bombažnimi. Če bi to vendarle storili, bi
vaš najljubši pulover iz bobna prišel poln svaljkov in ga ne bi mogli več nositi. Vsi sodobni pralni
stroji omogočajo, da izberete različne programe glede na vrsto blaga, iz katerega so izdelana
oblačila, ki jih boste oprali. Tudi tukaj je pomembno, da preberete napotke na etiketah, saj
boste tako lahko izbrali ustrezni program in se odločili, katera oblačila boste prali skupaj.

PRALNI PRAŠEK ALI TEKOČE PRALNO SREDSTVO

Koliko ljudi uporablja isto vrsto pralnega praška ali tekočega pralnega sredstva pri
vsakem pranju?
Pomembno je, da poznate naslednja osnovna načela:
• za vsako pranje pralni prašek ali tekoče pralno sredstvo odmerite v skladu z navodili na
embalaži ali navodili za uporabo pralnega stroja
• priporočljivo je, da pralni prašek oziroma tekoče pralno sredstvo izberete glede na oblačila,
ki jih boste prali in njihovo barvo: pralni prašek je boljša izbira pri trpežnejšem, belem ali
svetlem perilu, tekoče pralno sredstvo pa pri barvnem, temnejšem in občutljivejšem perilu
• pri količini pralnega sredstva upoštevajte tudi trdoto vode
• belilo uporabite le, če je njegova uporaba izrecno dovoljena na etiketi oblačila.

TEMPERATURA

Nobene potrebe ni, da bi vse perilo prali pri 90 °C, ko pa sodobne tehnologije pranja
omogočajo učinkovito čiščenje oblačil in odstranjevanje vseh madežev že pri 30 in 40 °C.
Izbira prave temperature je ključna za pranje, saj boste tako prihranili pri stroških elektrike,
obenem pa primerne temperature bolje negujejo oblačila. Celo oblačila iz trpežnega blaga
se lahko pri stalnem pranju pri visokih temperaturah sčasoma poškodujejo. Zato v navodilih za
uporabo pralnega stroja preverite, katere temperature pranja so priporočene za posamezen
program. Tako boste tudi prihranili.
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2.

ČISTOČA PERILA

Gotovo se neredko borite z nenavadnimi madeži, ki jih
ne morete zlahka odstraniti z običajnimi programi pranja.
Če veste, za kakšno vrsto madeža gre in na katerem
blagu je, se lahko temu izognete.

Odstranjevanje najtrdovratnejših madežev z različnih vrst blaga
V nadaljevanju je navedenih nekaj splošnih primerov madežev, ki se pojavljajo na različnih
oblačilih, skupaj s številnimi namigi za njihovo odstranjevanje pred pranjem.

Pogosti madeži
ALKOHOLNE PIJAČE

Tovrstne madeže takoj popivnajte s suho krpo, oblačilo pa operite v hladni vodi, ki ste ji dodali
prašek, posebej namenjen občutljivemu perilu. Madeži vina zahtevajo še več pozornosti:
madež podrgnite z raztopino vode in posebnega sredstva za odstranjevanje madežev.

KAVA

Če imate to možnost, madež takoj operite s kastiljskim milom in toplo vodo. Če madež ni več
svež, si lahko pomagate tako, da ga omočite z mešanico glicerina, amonijaka in alkohola.

MASLO

Maslo vsebuje veliko količino nasičenih maščob, zato morate biti pri njegovem odstranjevanju
posebej pozorni. Najprej odstranite ostanke masla, nato pa na madež nanesite tekoče
pralno sredstvo in z mehko krtačo nežno podrgnite blago.

ČAJ

Tradicionalni recept za odstranjevanje madežev čaja je kombinacija kisa in limoninega
soka. Pustite, da mešanica na madežu učinkuje približno eno uro, nato pa oblačilo operite
kot običajno. Tako kot pri madežih kave lahko uporabite tudi glicerin.

MAZIVO

Madežev maziva se ljudje običajno najbolj bojijo, čeprav jih v resnici ni tako težko odstraniti.
Zelo učinkovita rešitev je, da na madež nanesete tekoče milo, v primeru zelo trdovratnih
madežev pa v blago vtrete mešanico iz enakega dela sode in vode. Oblačilo nato operite
kot običajno v pralnem stroju.

KRI

Madeži krvi so med tistimi, ki jih je najtežje odstraniti. Ključnega pomena je, da zamazano
oblačilo vsaj eno uro namakate v hladni vodi, ki ste ji dodali nekaj soli. Pri trdovratnejših
madežih iz enakega dela koruznega škroba in hladne vode pripravite kremo, ki jo nekaj
minut vtirajte v madež, nato pa oblačilo operite kot običajno v pralnem stroju.
5

2. ČISTOČA PERILA

JAJCA

Pri tej vrsti madežev morate obvezno uporabiti hladno vodo: oblačilo naj se pred pranjem
v pralnem stroju približno eno uro namaka v hladni vodi. Če vam madeža kljub temu ne
uspe odstraniti, lahko uporabite vodikov peroksid, razredčen z vodo, ki ga nanesite in vtrite
neposredno v madež, zatem pa oblačilo operite kot običajno v pralnem stroju.

MASTNI MADEŽI

V mastne madeže pred pranjem vedno vtrite tekoče pralno sredstvo. Na madeže rdečega
vina čim prej nanesite sodavico.

ČRNILO

Oblačilo obrnite z notranjo stranjo navzven, pod madež položite papirnato brisačko in
zadnjo stran madeža popivnajte s koncentrirano raztopino tekočega pralnega sredstva in
denaturiranega alkohola.

ČOKOLADA

Za odstranjevanje čokolade na madež nanesite čajno žličko mila, raztopljenega v skodelici
vode, pustite mešanico učinkovati pol ure in operite oblačilo. Na ta način se bo madež
zmehčal in pri pranju raztopil.

ZNOJ

V madež pred pranjem dobro vtrite tekoče pralno sredstvo.

PARADIŽNIKOVA MEZGA

Domač recept je, da zavrete malo limoninega soka in mu dodate ščep soli, nato pa
raztopino pred pranjem oblačila vtrete v madež.

RJA

Tradicionalni recept je, da zavrete malo limoninega soka in mu dodate ščep soli, nato pa
raztopino pred pranjem oblačila vtrete v madež.

ŽVEČILNI GUMI

Oblačilo postavite v zamrzovalnik, da se žvečilni gumi strdi in ga boste z nožem lahko
postrgali z oblačila. Nato oblačilo operite kot običajno.

KISELKASTO SADJE

Hladno vodo, ki ste ji dodali nekaj glicerina, nanesite neposredno na madež. Pustite
učinkovati vsaj eno uro, nato pa oblačilo operite kot običajno v pralnem stroju.

ŠMINKA

Nekaj kapljic alkohola kanite na kos vate in ga trdno pritisnite na madež, vendar ga ne
drgnite ob blago.

VOSEK ZA SVEČE

Počakajte, da se vosek ohladi in čim bolj strdi. Nato ga z nožem postrgajte z oblačila. Nato
oblačilo položite med dve papirnati brisački (ena naj bo pod madežem, druga pa nad
njim) in predel, kjer je madež, segrevajte z likalnikom. Zaradi toplote se bo preostali vosek
prijel na papir.
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Madeži na otroških oblačilih
Zdi se, da otroci nimajo težav z iskanjem novih načinov zabave in nabiranja madežev. Nekaterih
od njih si ne bi mogli zamisliti niti v sanjah! V nadaljevanju je naštetih nekaj najpogostejših
madežev na otroških oblačilih – seveda pa to ne pomeni, da jih na oblačilih odraslih ni.

SLADOLED

Ko je madež še svež, uporabite majhen kos kastiljskega mila. Trdovratnejše, suhe madeže
najprej zmehčajte z vodo in boraksom.

VINILNO LEPILO

Na madež brez drgnjenja nanesite kastiljsko milo in oblačilo namočite v hladni vodi. Nato
ga operite v pralnem stroju.

SADNI SOK

Za odstranjevanje madežev sadnega soka obstaja več rešitev. Ena od njih je, da v madež
vtrete limonin sok. Druga rešitev je, da pred pranjem na madež nanesete sodavico ali
alkoholni kis. Če je madež zelo trdovraten ali star, uporabite glicerin: pustite ga učinkovati
približno dvajset minut in ga sperite z mlačno vodo, nato pa oblačilo operite kot običajnov
pralnem stroju.

URIN

Če je madež še svež, oblačilo namočite v vodi, ki ste ji dodali kastiljsko milo in sodo
bikarbono, nato pa ga operite v pralnem stroju. Na madež lahko tudi nanesete nekaj
kapljic vodikovega peroksida ali amonijaka, razredčenega z vodo.

TRAVA

Na madeže trave nanesite alkoholni kis in ga pustite učinkovati približno eno uro, nato pa
oblačilo operite v pralnem stroju.

FLOMASTRI

V hladni vodi raztopite malo škroba in raztopino nanesite na madež. Pustite, da se posuši,
in jo dobro zdrgnite s krtačo, da odstranite morebitne ostanke. Nato oblačilo operite v
pralnem stroju.
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Oblačila dojenčkov
Dojenčki imajo občutljivejšo kožo kot odrasli, zato je pomembno, da pranju njihovih oblačil
posvetite posebno pozornost.

KAJ JE PRIPOROČLJIVO IN KAJ NE

Ker imajo dojenčki zelo občutljivo kožo, morate biti pri izbiri pralnih praškov, tekočih pralnih
sredstev in dodatkov za pranje njihovih oblačil še posebej pozorni. Če želite odišaviti
oblačila, lahko v stroj dodate nekaj kapljic sivkinega olja ali svoje najljubše naravne dišave.
V vsakem primeru pa je oblačila dojenčkov vedno pametno prati ločeno od oblačil
odraslih. Opranih oblačil dojenčkov ne obešajte zunaj v času gostega prometa in višje
stopnje onesnaženja zraka ter pazite, da se na njih ne bi nabrali fini prašni delci.

NAJPOGOSTEJŠI MADEŽI NA PERILU DOJENČKOV

Pri vseh madežih urina, blata in hrane je vedno priporočljivo, da oblačilo operete še pred
pranjem v pralnem stroju. Učinkovito je tudi nekaj urno namakanje v mlačni vodi, ki ste ji
dodali kastiljsko milo in sodo bikarbono.

Belo naj ostane belo
Kako lahko poskrbimo, da belo perilo ostane belo? Tukaj je nekaj predlogov, s pomočjo
katerih boste z belih oblačil lahko odstranili madeže in jim povrnili belino. Ne pozabite, da
uporaba belila ni vedno dobra ideja, saj lahko perilo zaradi njega sčasoma posivi in se
blago uniči.

ZAVESE

V zavese se včasih zažreta dim in maščoba. V tem primeru je priporočljiva uporaba
intenzivnejšega programa s predpranjem, saj bodo rezultat tega bolj bleščeče in čistejše
zavese.

NAMIZNI PRTI

Pri namiznih prtih je vedno priporočljiva uporaba predpranja z belilom.

Čevlji
Koliko parov čevljev imate v omari?
In koliko od njih je na pogled vedno novih in v odličnem stanju? Tukaj je nekaj nasvetov o
rednem čiščenju čevljev, s katerimi boste poskrbeli, da bodo vedno brezhibni.

ČEVLJI IZ BLAGA

Čevlje iz blagaje nedvomno lažje čistiti kot čevlje iz drugih materialov, saj jih lahko enostavno
operete v pralnem stroju ali vsaj na roke. Če imajo čevlji vezalke, jih pred pranjem odstranite
in operite posebej na roke. Čevlje nato operite v hladni vodi z milom in mehčalcem. Da
bodo čevlji ohranili obliko, vanje pred sušenjem vstavite časopisni papir.
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3.

NASVETI ZA MANJ LIKANJA

Ko oblačila operete, jih morate seveda še posušiti.
Toda ali zagotovo perilo sušite toliko časa, kot je učinkovito, in s tem
dosegate najboljše možne rezultate?
Tukaj boste našli nekaj najpogostejših metod za kar najučinkovitejše
sušenje različnih vrst blaga in oblačil. In nekaj trikov, s katerimi boste
zmanjšali količino perila, ki ga likate.

PRAVILNO OBEŠANJE PERILA ZA MANJ GUB

Oblačila obesite tako, da na njih ne bodo nastale gube. Tako bo učinek sušenja boljši in
čas sušenja krajši, predvsem pa vam suhih oblačil ne bo treba likati (če je blago primerno
za likanje). Če je možno, perila ne obešajte čez vrv, saj tako vedno nastane guba, tako kot
ščipalke vedno pustijo odtis.

PERILO OBESITE TAKOJ

Še en nasvet je, da oblačila na stojalo ali vrv obesite takoj po koncu programa pranja, pri
čemer jih najprej dobro otresite. Tako se bodo oblačila lažje posušila in se ne bodo še bolj
zmečkala, kar se zgodi, če jih predolgo pustite v pralnem stroju.

OŽEMANJE

Če imate sodoben pralni stroj, ki omogoča nastavitev števila vrtljajev ožemanja, izberite nižje
število, da preprečite dodatno mečkanje.

ŠČIPALKE ZA PERILO

Priporočljivejša je uporaba plastičnih ščipalk za perilo, saj lahko lesene vpijejo barvo oblačil in
jo pustijo na drugem perilu. Prav tako pomembno je, da jih namestite tako, da morebitni odtisi
ne bodo vidni med nošenjem oblačila.

UPORABITE SUŠILNI STROJ

Ni splošno znano, da se ob pravilni uporabi sušilnega stroja ne le zmanjša količina perila, ki
ga je treba likati, pač pa je perilo tudi čistejše in bolj higienično. Zlasti rjuhe, brisače in kopalni
plašči bodo po sušenju v sušilnem stroju na otip mehki in kot novi. Če uporabite program za
lažje likanje, bodo oblačila ravno prav vlažna in bo likanje lažje. Prepričanje, da sušilni stroji
uničujejo blago in porabljajo velike količine elektrike, so zgolj babje vraže. Sodobni sušilni stroji
imajo programe, ki izpolnjujejo različne zahteve in sušijo oblačila pri zmernih temperaturah, s
čimer skrbijo tako za vaša oblačila kot za vašo denarnico.

ODTISI VRVI ZA OBEŠANJE PERILA

Včasih lahko na oblačilih ostane viden odtis vrvi, na kateri so se sušila. To lahko preprečite
tako, da med oblačilo in vrv položite kos blaga.
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VOLNENA OBLAČILA

Če je možno, volnenih oblačil ne obešajte, ampak sušite v vodoravnem položaju, saj bodo
tako ohranila obliko. Če ste jih oprali na roke, vam priporočamo, da jih najprej zavijete v
brisačo, ki bo vpila odvečno vodo.

BARVNO PERILO

Barvno perilo je zelo občutljivo na sončno svetlobo. Če ga predolgo pustite na soncu, lahko
zbledi in se uniči, kaj lahko pa se nanj tudi prenese barva vrvi ali stojala za sušenje perila.
Zato barvna oblačila pred obešanjem vedno obrnite znotranjo stranjo navzven in neposredni
sončni svetlobi izpostavite samo za toliko časa, da se posušijo.

KRILA

Krila je najbolje obesiti za pas. Ker so pogosto izdelana iz sintetičnih materialov ali je njihova
sestava mešana, vam jih večinoma ne bo treba likati in se bodo veliko lažje posušila.

RJUHE

Rjuhe so tisti kos perila, za sušenje katerega je običajno potrebnega največ časa. Za
enostavnejše in hitrejše sušenje nasprotna roba rjuhe z več ščipalkami za perilo pripnite na dve
vzporedni vrvi za sušenje, da ustvarite nekakšno vrečo. Če pa imate možnost, da rjuho obesite
zunaj, in vam ni treba skrbeti, da bi se dotikala tal, jo lahko pripnete samo za en rob, ne da bi
jo preganili. Tudi v tem primeru boste potrebovali veliko ščipalk.

ZAVESE

Zavese so izdelane iz drugačnega blaga kot oblačila. Priporočljivo je, da jih še vlažne obesite
na karnise. Lahko jih preparite z likalnikom, da zgladite morebitne gube.

PREVLEKE ZA SEDEŽNE GARNITURE

Prevleke za sedežne garniture morajo ohraniti obliko. To boste dosegli tako, da na sedežno
garnituro namestite še rahlo vlažno prevleko, ki se bo tako odlično prilagodila obliki sedežne
garniture.

ROČNO OPRANA OBLAČILA

Ena od težav, povezanih z ročno opranimi oblačili, je odstranjevanje odvečne vode. Pomagate
si lahko z ožemanjem v pralnem stroju, če so oblačila primerna za to. Sicer pa na stojalo za
sušenje perila položite suho belo brisačo, nanjo pa oblačila, da bodo ohranila obliko. Svilena
oblačila zlikajte še vlažna.

MAJICE S KRATKIMI ROKAVI

Majice s kratkimi rokavi najprej dobro otresite, nato pa jih obesite za spodnji rob, z vratnim
izrezom navzdol, saj se bodo tako že same poravnale.

HLAČE

Hlače pripnite na vrv za spodnji rob. Pred tem jih nekajkrat dobro otresite, tako kot vsa oblačila.

SRAJCE

Pri srajcah morate biti še posebej pozorni. Tudi srajce otresite, robove pa pogladite med prsti,
da čim bolj poravnate blago. Obesite jih na obešalnike, saj bodo tako ohranile obliko in jih bo
lažje zlikati.
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3. NASVETI ZA MANJ LIKANJA

4.

ZABARVANA OBLAČILA

Pa smo spet tam: že stota bela srajca je zdaj nežno rožnata, spet zaradi
dobre stare rdeče nogavice, ki se tako rada pritihotapi med belo perilo..
Kaj zdaj? Glavo pokonci!
V rokavu imamo še enega asa, ki bo popravil nepopravljivo.
Poskusite belemu perilu povrniti nekdanji sijaj!
Vsakdo je vsaj enkrat doživel kaj takega: skupaj z belim perilom ste oprali
barvno ali temno oblačilo, ki je vse skupaj popolnoma uničilo.
V tem primeru zabarvano oblačilo pred likanjem znova operite z drugim
belim perilom. Uporabite program pranja, ki je priporočen za to vrsto
blaga, in v boben vstavite “lovilec barv”, ki je na trgu na voljo pod
številnimi znamkami. Tako boste oživili sivkasto ali rožnato oblačilo in
odstranili odvečno barvo.
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4. REŠEVANJE ZABARVANIH OBLAČIL

5.

SKRB ZA PRALNI STROJ

Če želite vedno imeti brezmadežno perilo, morate seveda dobro skrbeti
za svoj pralni stroj –zvestega prijatelja, ki vas vsak dan razbremeni velike
količine težkega dela.

1
Ne puščajte perila v bobnu

Da preprečite, da bi z leti v bobnu nastajala plesen, perila v bobnu ne puščajte predolgo.
Zaradi plesni lahko perilo dobi neprijeten vonj in se s časoma uniči notranjost pralnega stroja.

2
Izvajajte redne programe čiščenja
Priporočljivo je, da vsake 4 do 6 tednov v prazen pralni stroj odmerite majhno količino pralnega
praška ali tekočega pralnega sredstva in zaženete program pranja pri visoki temperaturi (vsaj
60 °C) ali pa vklopite program samodejnega čiščenja (če vaš model to omogoča). Pri tem
postopku se odstranijo ostanki zadnjega pranja in očisti pralni stroj. Za čiščenje celotnega
bobna izberite najdaljši možen program in odmerite minimalno količino sode.

3
Čiščenje predalčka za pralni prašek

Pogosto čiščenje predalčka za pralni prašek: kako pogosto se spomnite na to po koncu
programa pranja ali pred začetkom novega? Ne dovolj pogosto. Pri tem gre pravzaprav
za izredno pomemben korak, saj zagotavlja kar najučinkovitejšo porabo pralnega praška ali
tekočega pralnega sredstva ter vedno čisto in dišeče perilo. S čiščenjem predalčka boste
preprečili nastajanje plesni v zapletenem mehanizmu stroja, kjer se lahko zadržujejo ostanki
pralnega praška. Poleg tega boste zagotovili, da se uporabi celotna količina praška, tako da
se ta ne more zasušiti v predalčku. Eden od nasvetov se glasi, da predalček odstranite iz stroja
in nanj za 10 minut nanesete belilo, nato pa ga dobro sperete.
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5. SKRB ZA PRALNI STROJ

6.

PRIHRANEK DENARJA

Pa smo prišli do poglavja, ki smo ga vsi težko pričakovali:
kako prihraniti pri pranju perila. Poleg skrbne izbire pralnega
stroja si lahko pomagate še z drugimi triki.
V nadaljevanju so ti triki navedeni skupaj z nekaterimi
alternativami standardnim postopkom pranja, s katerimi boste
pri pranju perila lažje prihranili.
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6. PRIHRANEK DENARJA

BIKARBONAT

Za belo blago iz naravnih vlaken lahko namesto običajnih kemičnih odstranjevalcev madežev
uporabite bikarbonat, ki je tudi naravni dezodorant. Pripravite raztopino iz enega dela vode
in treh delov bikarbonata. Raztopino ne premočno vtrite v madež, jo pustite učinkovati eno
uro, nato pa perilo operite koto bičajno v pralnem stroju. Uporabite ga lahko tudi kot dodatek
poljubnemu pralnemu prašku ali tekočemu pralnemu sredstvu (zadošča pol skodelice) ali z
nekaj belila, da bo belo perilo še bolj bleščeče.

IZBIRA ČASA PRANJA

Na cenikih nekaterih elektroenergetskih družb je navedeno, da lahko prihranite z uporabo
električne energije v določenih tarifnih časih, na primer ob koncu tedna ali med 19. uro prvega
in zgodnjimi jutranjimi urami naslednjega dne. Zato je pametno, da perilo perete v tem času,
saj lahko pri računu za elektriko prihranite do okoli 20 %. Ne pozabite, da vam številni pralni
strojiom ogočajo, da nastavite začetek programa pranja.

PRAVA TEŽA PERILA

Pralni stroj vklopite le, če je poln, vendar naj ne bo prepoln. Pranje pri napol praznem bobnu bi
bilo potratno, po drugi strani pa lahko ob prepolnem bobnu na perilu ostanejo sledi pralnega
praška (ki lahko povzročijo srbenje in hude alergijske reakcije, zlasti če pralni prašek vsebuje
močne kemikalije), za odstranitev katerih morate seveda znova zagnati stroj. Nekateri pralni
stroji imajo funkcijo, ki prepoznava težo oblačil v stroju, na podlagi česar samodejno določijo
potrebno količino vode in elektrike.

IZBIRA PROGRAMA

Program pranja vedno izberite v skladu z navodili za uporabo pralnega stroja in podatki na
etiketah oblačil, ki jih boste oprali, najpomembnejše pa je, da perila ne perete pri previsokih
temperaturah. Včasih boste želene rezultate pranja dosegli že pri nizki temperaturi.

PO PRANJU

Bodite pozorni, ko obešate perilo, ki je bilo pravkar oprano v pralnem stroju. Skrbno poravnajte
gube, rjuhe preganite na pol in srajce obesite na obešalnike. S temi drobnimi triki boste prihranili
čas in energijo pri likanju. Nekaterih oblačil vam morda sploh ne bo treba likati ali pa boste to
opravili enkrat hitreje kot sicer.

PERILA NE SUŠITE NA RADIATORJIH

Tudi če so radiatorji vklopljeni, na njih ne smete sušiti perila. Na ta način se namreč zmanjša
količine toplote, ki jo radiatorji oddajajo v prostor, zaradi česar boste morali povečati njihovo
moč, to pa ima zaradi neposrednega stika s toploto za posledico pogosto uničena vlakna.
Zato sušenje oblačil na radiatorjih ni priporočljivo.

ALTERNATIVA MEHČALCU

Zelo pogosta alternativa mehčalcu je 100 ml alkoholnega kisa, ki preprečuje nastajanje
vodnega kamna in mehča vlakna brez onesnaževanja okolja.

PREDPRANJE UPORABITE SAMO, ČE JE POTREBNO

V večini primerov predpranje ni potrebno. Zakaj bi ga torej uporabljali? Vsakdo s posebnim
čutom za okolje in željo po prihranku denarja naj predpranja neuporablja, razen če je izrecno
priporočeno.
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6. PRIHRANEK DENARJA

