Återskapa textil
med Navet
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.

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.

Till alla tre aktiviteterna behöver du en T-shirt – vilken du väljer att
göra kanske beror på vilken T-shirt du har.

Klipp två fruktpåsar

•
•
•
•
•

För att undvika att använda plastpåsar i affären kan du göra dina egna
av en gammal T-shirt.
Du behöver: färgad T-shirt, penna, sax, nål och tråd
Gör så här:
1. Klipp av T-shirtens ärmar
2. Sy ihop för hand där det saknas söm, se bild.
Stygn som är ca 0,5 cm är lagom.
3. Klipp hål för handtaget, se bild.
4. Vräng ut och in så att sömmarna kommer inåt.
5. Dra streck över hela påsens yta, ca 2-4 cm långa, se bild. Klipp
hål vid strecken. Klipp från båda sidor.
Klart! Om du vill kan du göra en stor påse, på samma sätt,
av det som blev över. Bra att t ex förvara toalettrullar i.

Som ny med skräpfärg
Du behöver: torra lökskal från röd eller gul lök, vatten (H2O),
ättikssprit 12 %, spis, större kastrull, slev, gammal vit T-shirt,
tidtagning
Gör så här:
1. Koka minst 2 dl torra lökskal och 3 liter vatten (H2O) i kastrullen,
ca 45 minuter.
2. Blöt ner T-shirten i vatten. Lägg ner den i kastrullen
3. Rör runt i kastrullen då och då under 1 timme. Kontrollera så att
det bara håller sig varmt, det ska INTE koka.
4. Låt tyget ligga kvar i kastrullen tills allt har kallnat, eventuellt över
natten.
5. Häll av så mycket vatten du kan. Fyll på med nytt vatten och skölj
ur. Häll ut och fyll på 3 liter nytt vatten.
6. Tillsätt 2-3 msk ättikssprit och rör om. Låt ligga en stund.
7. Krama ur och häng upp.

Laga hål
Täcka en fläck
Piffa till
Göra om
Sy över

Laga eller ändra med Sashiko
Du behöver: T-shirt med hål eller fläckar, sax, tråd i annan färg
än tröjan (sytråd eller broderigarn), synål, knappnålar, laglappar i
T-shirtmaterial.

Snyggt med hål

Gör så här:
A. Klipp hålet till önskad form. Klipp fler likadana hål enligt ngt snyggt
mönster om du vill.
B. Lägg en laglapp i T-shirtmaterial bakom varje hål, minst 2 cm
bredare än hålet. Nåla fast från framsidan.
C. Sy runt kanten av hålet med små stygn av dubbel sytråd eller
broderigarn (se bild).
D. Fäst tråden. Upprepa på så många hål du vill ha.

Snyggt över hål/fläck

Du behöver: T-shirt med hål eller fläckar, sax, tråd (sytråd eller
broderigarn) i annan färg än tröjan, synål, knappnålar, laglappar i
T-shirtmaterial.
Gör så här:
1. Klipp en laglapp som är minst 2 cm bredare än det du vill täcka över.
Gärna större för att det är snyggt och håller längre.
2. Nåla fast laglappen över hålet/fläcken.
3. Sy med små stygn över laglappen med dubbel sytråd eller
broderigarn. Fortsätt sy över laglappens kant. Varje stygn ungefär så
långt som ett riskorn. Använd gärna några av de Sashikomönster du ser
här till vänster eller leta upp egna genom att googla sashiko mönster.
4. Fäst tråden på baksidan.
Du hittar fler bra sätt att ta tillvara på textila saker på tidigare BTsidor. Alla sidor finns på navet.com.

Handtvätta när du har använt den om du vill att färgen ska hålla
längre.
Vill du ha förklaringar på de olika experimenten? Gå in på BT.se eller navet.com
Tagga gärna bilder och filmer där du gör experiment och uppdrag från BT med #btexperimentet

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.

