Att skriva ut på post-it-lappar
1. Rita ett litet kryss i övre högra hörnet på pappret
du tänker skriva ut på och lägg sedan in pappret i
pappersfacket på skrivaren.
2. Med det här dokumentet öppet, klicka på Arkiv >
Skriv ut eller CTRL+P för att komma till utskriftsvyn.
3. Välj att endast skriva ut
Sida 2 och klicka sedan
på Skriv ut.
4. Fäst post-it-lappar i
rutorna. Loggan finns
nere i högra hörnet för
att visa vad som kommer att vara högst upp i
utskriften. Anpassa var du sätter lappens klistersida
utifrån det, förslagsvis högst upp i respektive ruta.
5. Lägg in pappret i skrivarens pappersfack igen
med det lilla krysset du gjorde på samma plats.
Det kan vara på fram– eller baksida beroende
på din skrivare.
6. Gå till utskriftsvyn igen (se steg 2) och välj att skriva
ut Sida 3 (se steg 3). Klart!
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Torka badrums- och köksskåp
Rengöra mikrovågsugn och ugn
Dammsuga ventiler och lister
Damma av lampor och persienner
Rengöra disk- & tvättmaskin
Rengöra dammsugare
Städa insidan av bilen
Torka av dörrhandtag
Rengöra sopkorgar
Gå igenom kylskåpet för utgånget
Gå igenom skafferiet för utgånget



























Dammsuga golv och möbler



























Skura kök och badrum

Torka ytor i badrummet
Putsa speglar

Damma av hyllor och möbler
Renbädda sängar

Rengöra toalettstol
Ta ut återvinning
Vattna blommor
Tvätta
Rengöra tvättsvampar & trasor

Rengöra kylskåp & frys
Rengöra köksfläkt
Tvätta duschdraperi
Rengöra under och bakom möbler
Tvätta kuddar, täcken och filtar
Dammsuga madrasser
Djuprengöra kaffebryggare
Tvätta bilen
Rengöra avlopp (badrum & kök)
Tvätta gardiner & persienner
Rengöra ventiler
Djuprengöra mattor














Dammsuga golv och möbler
Skura kök och badrum

Torka ytor i badrummet
Putsa speglar

Damma av hyllor och möbler
Renbädda sängar

Skura alla rum
Rengöra toalettstol
Ta ut återvinning
Vattna blommor

Dammsuga golv och möbler

Skura kök och badrum

Torka ytor i badrummet
Putsa speglar

Damma av hyllor och möbler
Renbädda sängar

Skura alla rum
Rengöra toalettstol
Ta ut återvinning
Vattna blommor

Dammsuga golv och möbler
Skura kök och badrum

Torka ytor i badrummet
Putsa speglar

Damma av hyllor och möbler
Renbädda sängar

Rengöra toalettstol
Ta ut återvinning
Vattna blommor
Tvätta
Rengöra tvättsvampar & trasor

