Återskapa textil
med Navet
E

ftersom vi bor mitt i textilbygden är det naturligt att aktiviteterna här ibland handlar om
tyg och andra textilier. Att det dessutom görs på ett hållbart sätt är helt nödvändigt, och
i FN:s Globala mål/Agenda 2030 hittar vi flera delmål som rör produktion och hantering av
textilier. Idag tittar vi närmare på hur vi kan ta hand om våra textila material så att de håller
längre – på ett miljömässigt hållbart sätt. Du behöver bara en eller flera gamla T-shirts.

Stegen i
konsumtionspyramiden
visar vilka möjligheter vi
har att agera hållbart
ifråga om våra prylar.
Ju längre vi undviker
att flytta oss uppåt i
pyramiden, desto
bättre.

Laga eller ändra med Sashiko
Sashikotekniken kommer ifrån 700-talets Japan och användes för att
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•
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sammanfoga olika trasor till funktionella kläder. Eftersom tyg var en
bristvara gällde det att använda fibern så länge som möjligt innan den
blev sopor. Stora delar av tekniken bygger på det enklaste stygnet, ett

Laga hål
Täcka en fläck
Piffa till
Göra om
Sy över

förstygn i samma längd som ett riskorn som sys upp och ner i tyget.
Många små stygn bildar sedan vackra mönster. Det går att laga många
olika textila material med Sashikoteknik; bäst är att använda sig av
samma material i både det som ska lagas och det som det lagas med. I
modern Sashiko är det ofta vackra mönster broderade på Indigoblått
jeanstyg. Att Sashiko åter har blivit en populär teknik för att laga kläder
beror på att den hållbart förlänger livslängden på våra favoritplagg och
dessutom är snyggt.

Som ny med skräpfärg
Vid färgning med grönsaker, deras skal, svamp, örter från
naturen mm blir färgen blekare på bomull än på ull och siden. I
vissa fall kan det till och med bli en annan färg. Textilier färgade
på detta sätt bleks ofta av solen, men kan med fördel färgas på
igen efter ett tag om man vill bättra på den. Ättikan som tillsätts
mot slutet av färgningen fixerar färgen i tyget och håller den kvar
längre. Det kan även vara idé att tillsätta koksalt – i vissa fall kan
det förstärka färgnyansen.

Du kan förbereda dig redan nu genom att komma till Navet och hämta ditt
eget solrosfrö (fredag kl 11-13 eller enl överenskommelse). Fira Borås 400 år
med att odla en solros över 400 cm och delta i höjdtävling.

Tagga gärna bilder och filmer där du gör experiment och uppdrag från BT med #btexperimentet

