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Wiemy, ile par skarpetek naprawdę
potrzebuje jedna osoba
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Wiele osób ma tyle bielizny, że nie jest w stanie domknąć szuflady. A kiedy ją otworzą,
skarpetki dosłownie z niej wyskakują. To żadna nowość, że lubimy mieć o wiele więcej ubrań
niż rzeczywiście potrzebujemy.

Krótko mówiąc, nastawiony na konsumpcję styl życia skłania nas do ciągłego uzupełniania i tak już przepełnionych
ubraniami, w tym także skarpetkami, szaf. Jak w takim razie kupować mądrze? Jak ograniczyć liczbę ubrań w swojej
szafie? I ile par skarpetek potrzebujemy do noszenia na co dzień?
Zrób przegląd!
Kiedy ostatnio zdarzyło Ci się zrobić przegląd skarpetek piętrzących się w Twojej szufladzie? Jeśli je policzysz, to
stwierdzisz, że taka liczba par skarpetek wystarczyłaby przynajmniej na miesiąc. Tylko czy naprawdę potrzebujesz
ich aż tyle? Wszystkie nosisz? Na pewno nie. Oto garść porad na temat tego, jak szybko i bezboleśnie zaprowadzić
porządek w szufladach.
Przede wszystkim wyrzuć wszystkie zniszczone, wyblakłe i zużyte skarpetki. Uwierz nam, że nie będziesz ich
nosić. W trakcie tej szybkiej kontroli możesz stwierdzić, że nawet taki drobiazg jak skarpetki wyraża Twój
charakterystyczny styl. Niektórzy najczęściej noszą ciemne skarpetki, a inni wolą szalone i oryginalne kombinacje

kolorystyczne. Mimo to szkoda wyrzucać wszystkie skarpetki, które odłożysz na bok jako niepotrzebne. Lepiej
znaleźć dla nich jakieś inne oryginalne zastosowanie. Teraz podstawa Twojej „skarpetkowej garderoby” powinna być
uporządkowana i powinna mieć określony styl.
Zatrzymaj tylko przydatne produkty
Bez wątpienia główną funkcją skarpetek jest ochrona stóp. Oprócz tego powinny one zapewniać parę innych
korzyści, w tym także dotyczących modnego wyglądu i wygody, utrzymywania odpowiedniej temperatury,
ograniczania pocenia się i zwiększania krążenia krwi w stopach. Wszystkie te cechy można uzyskać przez dobranie
odpowiedniego materiału. Najlepszym wyborem są skarpetki o wysokiej zawartości bawełny lub popularne
skarpetki bambusowe.
A czy te wszystkie cechy mogą mieć skarpetki, które jednocześnie odznaczają się oryginalnym stylem? Wybierz
wzór lub kolor, który pasuje do Twojego stylu lub Twojej osobowości. Jeśli boisz się eksperymentować z kolorami i
wzorami, wybierz subtelne jednobarwne skarpetki. Jednokolorowe skarpetki też mogą być zabawne, jeśli
wybierzesz ciekawy odcień.
Wiele zależy także od klimatu, w którym mieszkasz. W ciepłym klimacie wystarczy Ci jedna para ciepłych skarpetek.
Natomiast w zimnym klimacie skarpetki do kostki są praktycznie bezużyteczne. Podczas dostosowywania swojej
garderoby do warunków panujących w danej lokalizacji nie zapomnij także o bieliźnie, w tym o skarpetkach.
Co zrobić ze skarpetkami, które nie mają pary?
W każdym gospodarstwie domowym czasami pojedyncze skarpetki giną bez śladu w trakcie prania i nikt nie jest w
stanie ich odnaleźć. Co w takim razie zrobić ze skarpetką, która nie ma pary? Zalecamy ją zachować! Jeśli ciekawisz się
dlaczego, to odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Ostatnio modne jest noszenie dwóch różnych skarpetek.
Najlepiej, kiedy ich wzory w jakiś sposób się dopełniają, ale nie jest to żelazną zasadą. W dzisiejszych czasach włożenie
dwóch całkowicie różnych skarpetek nie jest potępiane jako przestępstwo modowe. Wręcz przeciwnie! Nowoczesne
stylizacje kipią szalonymi kolorami, wzorami i materiałami.
Jeśli już zrobiłeś porządek w swoich skarpetkach, to czas zadać sobie pytanie, które nurtuje Cię od dłuższego czasu.
Ile par skarpetek potrzebujesz do noszenia na co dzień? Jedna osoba powinna mieć przynajmniej siedem par
skarpetek. Oczywiście wszystko zależy od tego, jak często robisz pranie i jak spędzasz wolny czas.
Skarpetki są często niedoceniane i zapominane, choć stanowią ważny element naszego ubioru. Nosimy je codziennie
dla wygody stóp. Skarpetki marki Dedoles pomogą Ci osiągnąć maksymalną wygodę i podkreślić swój osobisty styl.
Ile więc masz par skarpetek?
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