Husdyr
Har du hund eller kat, så ved du
også, hvor irriterende det er, når dit
sorte tøj pludselig er gråt af pels,
eller når gulvet - kort efter
støvsugningen - igen er fyldt med
hårtotter, når katten eller hunden
fælder.
Se her oldfruens smarte fif til at
undgå hår på gulvtæpper, gulve og
i møbler.

Slip for hundehår og kattehår på gulvtæppet


Brug en gulvskrubbe. Hunde- og kattehår fjernes lettest fra gulvtæpper ved at
bruge en gulvskrubbe, inden du støvsuger.



Træk gulvskrubben over tæppet ind mod dig selv. På den måde trækker du
hårene op af gulvtæppet, og de er nemmere at støvsuge væk.



Støvsug!

LÆS OGSÅ: Oldfruens fif til at fjerne pletter på tæpper

Slip for kattehår og hundehår på klinke- og trægulvet
For mange travle familier er det alt for besværligt, hvis støvsugeren skal frem, hver
gang der skal fjernes hunde- og kattehår fra gulvet - men så er den her løsning
smart:


Brug en tør gulvmoppe med fladt hoved.



Kør gulvmoppen over gulvet. I modsætning til en kost hvirvler gulvmoppen
ikke støv rundt i rummet. Gulvmoppen kommer desuden rundt i mange af de
hjørner, som en kost ikke kan komme rundt i.

LÆS OGSÅ: Sådan vælger du gulv, når du har hund eller kat

Slip for på stofmøbler, når katten og hunden fælder
Brug en fnullerbørste, det er den mest effektive måde at fjerne hunde- og kattehår
fra stofmøbler.

LÆS OGSÅ: Hvordan undgår du kattehår i sofaen?
OLDFRUENS RENGØRINGSFILOSOFI

Tidligere oldfrue Grethe Henriksen har i 19 år sørget for, at Marienborg og siden
hen Gråsten Slot har været skinnende rene til glæde for en lang række kongelige
og toppolitikere som Dronning Ingrid, Dronning Margrethe, Hillary Clinton, Poul
Schlüter og Poul Nyrup.
Grethes filosofi er: - Hvorfor bruge masser af penge på dyre, opreklamerede
rengøringsmidler, når du kan bruge de gammeldags fif og samtidig tage hensyn til
miljøet.
SE ALLE OLDFRUENS FIF HER
BESØG TEMASIDEN: Alt om rengøring
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