Smarth återvinning av jeans
I dag ökar vår konsumtion av textilier samtidigt som kvaliteten på kläderna blir allt
sämre. Det är viktigt att vi börjar tänka mer på kvaliteten och på vad som händer
med kläderna då vi inte längre använder dem.
Vi kan återanvända gamla textilier och göra om dem till nya bruksföremål som
vi använder dagligen eller någon gång i veckan, exempelvis en rejäl kasse för
matinköp, ett förkläde för köket eller trädgården eller en praktisk grillhandske.
Jeans är ett hållbart material som det går åt mycket energi och naturresurser för
att producera. Du kan ge tyget ett fortsatt liv genom att göra nya användbara
produkter av det.
Om inspirationsmaterialet
Detta inspirationsmaterial är tänkt att ge dig nya idéer om hur du kan återanvända
gamla jeans. Du väljer själv svårighetsgraden på ditt återvinningsprojekt. På baksidan hittar du sybeskrivningen till en tygkasse, ett förkläde, ett sittunderlag och en
grillhandske. Även ett annat tyg än denim kan användas, men vi har utgått från
jeanstyg, eftersom de flesta av oss äger ett par gamla jeans och det finns stora
mängder avlagda jeansbyxor på loppisar och återvinningsstationer.
Så ordna en gemensam syafton eller sylördag och ta med symaskinerna!
Diskutera och fundera också på hur ni kan påverka klädkonsumtionen och vad
går ni klädda i.
Tips! När du har klippt till alla delar kommer du att ha en hel del sömmar och
kanter över – vi föreslår att du gör olika praktiska grejer av dem, som till exempel
ett glas- eller grytunderlägg.
Tänk på att ...
•
Det går även bra att piffa upp marthakassen med olika spetsar och tillbehör och sälja den på olika marknader – många är intresserade av en rejäl
tygkasse. Inom föreningen eller kretsen kan ni sedan gemensamt bestämma vad
ni vill använda de inkomna pengarna till.
•
Traditionella marthakunskaper, såsom att lappa, sy i en dragkedja eller
en knapp, håller på att bli specialkunskap, så dela gärna med dig av dina kunskaper om klädhantering till yngre generationer!
Läs mer om klädkonsumtion på martha.fi. Ni kan även beställa eller ladda ner
broschyren Garderoben på www.martha.fi/sv/radgivning/broschyrer/. På
Marthaförbundets hemsida finns också fler steg-för-steg-instruktioner för andra produkter samt korta gör-det-själv-videosnuttar.

MARTHAKASSEN

Marthakassen har en fiffig origamibotten och klassiska
plastpåshandtag. Ju bredare ben jeansen har, desto större
kasse blir det. För att göra kassen mer personlig kan du
istället för fållremsor använda snedlist, läderband eller andra dekorativa band att kanta väskans handtag med.
Läs hela instruktionen för att sy kassen här:

MARTHAFÖRKLÄDE

För att sy Marthaförklädet behöver du 2–4 par avlagda
jeans. Förklädet har många fickor och fiffiga detaljer, öglor
och knappflikar, med vilka förklädet kan vikas upp så att den
påse skapas för t.ex. äppelplockning.
Läs hela instruktionen för att sy förklädet här:

http://martha.fi/svenska/ekologi/garderoben/marthakasse/

http://martha.fi/sv/radgivning/tips/view-92580-4766

SITTUNDERLAG AV GAMLA JEANS

GRILLHANDSKE

Ett par avlagda jeans, en avlagd stickad tröja och en avlagd
bomullsskjorta förvandlas med lite sykunskap till ett sittunderlägg för utflykten.
Läs hela instruktionen för att sy sittunderlaget här:
http://martha.fi/sv/radgivning/tips/view-925804734?def-92580=162

Gamla jeans förvandlas med lite sykunskap till en grillhandske eller pannlapp i lappteknik. Du behöver Avlagda jeans,
en avlagd stickad tröja eller annat lämpligt mellantyg och en
avlagd bomullsskjorta.
Läs hela instruktionen för att sy grillhandsken här:
http://martha.fi/sv/radgivning/tips/view-92580-4732

GLASUNDERLÄGG AV JEANSSÖMMAR

När man återvinner jeans klipper man bort en hel
del sömmar, av dem kan du lätt göra glasunderlägg. Till det behöver du jeanssömmar, textillim
och knappnålar.
Läs hela instruktionen här:

http://martha.fi/sv/radgivning/tips/view-92580-4733?def-92580=162

