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Verwijder vlekken zo snel mogelijk; ingedroogde vlekken
gaan moeilijkweg.
Schraap de vlek altijd eerst zoveel mogelijk weg met een lepel.

Wrijf nooit, maar probeer te deppen (met een schoon doekje

natuurlUk). Wr'rjven maakt het alleen maar erger.

Bedek ie vlekie
Hardnekkige vlekkeí kun je bevechten Ínet een complete verzameling van trucs

en middeltjes. Maar soms lukt het gewoon echt niet. Wees dan creatief .lf you

con't beatthem, join fhem. Laat maar zitten die vlek en verbloem hem. Vlek in een

kledingstuk? Naai een bloemetje op de vieze plek of gooi het weg. Ha!Vlek op de

bank? Leg er strategisch een kussen op totdat je tijd hebt om te bedenken wat je

ermee gaat doen. Vlek in het tapijt? Zet er een grote plant op. En geen zin in de
pindakaastruc voor die klont kauwgom in het haar? Naar de kapper:tijd voor een

nieuwe /ook.

Vet vervelend
Vetvlekken in je kleding? Drupje af-

wasmiddel of groene zeep erop en het

kledingstuk gewoon in de wasmachine

stoppen. Vetvlekken in bekleding?
Aardappelmeel erop strooien en later

afkloppen.

Wie schriift, die bliift?
Balpen: In vloerbedekking: even insprayen met haarlak en daarna met water en

azijn afpoetsen.Ziin ze aan de slag geweest als graffitiartiest of heb je een onge-

wenste kindertekening op de muur? Insprayen met haarlak en daarna afwrijvèn.
Leuk om te doen. Echt waar! In kleding: beetje alcohol erop en daarra hupsakee

in de was.

Kleurpotlood of kriitDie prachtige Picasso's haal je zo uit vinyl, tegels of lino-
leum met een beefie koperpoets. Gewoon lenen bij de buurwouw ofje moeder.

Inkt: Beetje onhandig geweest met het vervangen van je carrridge) In1<t is

gemakkelijk te verwijderen met alcohol. Nee, niet met wiin, of andere consump-
tiealcohol, maar met het pure spul. Te koop bij de drogist.

Kauwgom: gfeAse Of ffeeze
Waarschijnlijk weet je al dat je kauwgom kunt bevriezen. Dan wordt hij hard, en

haalje hem zo uit een kledingstuk. Maar wat als er kauwgom op het tapijt zit, of
in de haren van je kind? Relax, don't chew it!Kauwgomplekken op bijvoorbeeld de

vloerbedekking bevries je met een zak ijsklontjes of - beter nog - een ijscompres

of koelkastelement. Kauwgom in haren haalje er met pindakaas uit. Eerst flink
insmeren met pindakaas en dan met een stuk keukenrol net zo lang wrijven tot de

kauwgom oplost.

SURVIVAL GUIDE
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Heb jij ook een uitpuilend kastje vol veelbelovende superpower-

cleaners? Een arsenaal flesjes met schreeuwende etiketten vol

krachttermen en mysterieuze vlekken-kill-ingrediënten? Je kunt
kapitalen uitgeven aan vlekkenbestruding en de gemiddelde

Nederlandse vrouw doet dat dan ook. Kijk voor de grap eens op

www.isditproductveilig.nl. Daar kun je opzoeken wat al die

magische microbe-oxi-enzym-boost-blabla nu eigenlijk inhoudt.

Homemade
We kunnen natuurliik heel lyrisch
doen over oma en haar geniale huis-
houdmiddelties, maar laten we niet
overdriiven. Lefsface it, je orna móest
al die mengselties wel maken want ze

hód geen snoetenpoetsers, Glassex of
hygiënische wegwerpdoekies. Anders
had ze ze heus wel gebruikt. Maar
goed, de oude doos biedt toch een
hoop leuke middelen. De top 5 van
oma's vlekkenkillers:
r. Scheercrème: een van de beste

middelen om verse vlekken uit
bekleding te verwiideren.

z. Afwasmiddel en aziin. Gebruik
schoonmaakaziin, want dat is
zuurder en krachtiger dan
gewone.

3. Als ie er nog wat zuiveringszout
biigooit, dan kriig je een bruisen-
de en sympathieke vlekkenvechter.
Zuiveringszout (ook w el b oking
soda genoemd) is te koop bii de

drogist en heeft ontelbare toepas-

singsmogeliikheden, zoals tanden
poetsen of nare iiskastluchties
verdriiven.

4.Éénkopje spiritus en twee kopies
\MateÍ: dan heb ie zwaarder geschut.

5. Goodo6groenezeep.

Eerste hulp bij bloed
Bloed in de stoelbekleding? Bedek de
plek onmiddellijk met een papje van

mai2ena en koud water. Licht wr'rjven

en daarna de stoel in de zon zetten. ln

de zon wordt het bloed door de
mai2ena geabsorbeerd. Daarna

afborstelen. Bloedvlekken in kleding:

weken in lauw water met biologisch

wasmiddel of zout. Nawassen.

Kiik op wruw.lrelomama.nf
voor een vlekkensclrema
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