
TRYLL 
TØYET

med

Gjør det selv:

Lag noe kult av noe du ellers ville ha kastet. 
En gammel t-skorte kan bli en pose til å 
bære småting på leir. Tryll med tøyet!

HVERT ÅR KASTER VI alt for mye søppel. Noe av det 
er skrot som ikke kan repareres, men masse er ting 
som du og jeg kunne ha brukt. Helt i orden, men bare 
litt gammelt. 

DU HAR SIKKERT noen gamle t-skjorter som ligger 
og støver. Ikke kast dem! For de kan faktisk bli noen 
ganske kule poser. Det er lett å lage og miljøvennlig. 
Alt du trenger en gammel t-skjorte, en linjal og en 
saks, og best av alt – du trenger ikke å sy!

Slik gjør du:

1 Klipp ut halsen, ermene og  
innbretten nederst på t-skjorta. 

Du trenger  
ikke å sy!
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Du kan også lage motiver. Mangler du tekst eller bilder på posen, 
kan du klippe ut bokstaver fra gaffateip og klistre på posen. Du 
kan også klippe ut bokstaver fra en plastpose og feste dem på 
med lim. Husk først å legge en avis inni posen så du ikke limer 
posen sammen. Resten av plastposen som du ikke brukte, legger 
du til resirkulering i plastsøpla på kjøkkenet.  

Og husk: T-skjorteposen din trenger ikke å være perfekt. Litt skakt 
og skjevt gjør den bare mer spesiell. 
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Klipp ut, over sømmen.

Klipp strimler, ca. 17 cm lange, fra bunnen 
av t-skjorta og oppover. Lag bredden på 
strimlene ca. 1,5-2 cm. Det kan være lurt å 
bruke en linjal til å måle. Klipp forside og 
baksiden skjorta i ett klipp. Klipp også opp 
sidene på skjorta. 

Dra og rull litt på alle strimlene til de 
blir som tynne pølser. Knytt forside og 
rygg sammen. Slå en enkelknute på 
hvert par. Stram forsiktig. Vips, posen 
er ferdig!

Om du vil, kan du tette posen enda mer...

Knytt parene inn i hverandre. Start med toppstrimmelen 
på det første paret og knytt den i bunnenstrimmelen på 
det neste paret. Knytt så bunnstrimmelen fra det første 
paret til toppstrimmelen til paret ved siden av. 

Huskeregel: Topp mot nabobunn. Bunn mot nabotopp. 
Bruk den samme enkelknuten som før. Gjenta mønsteret 
til du har jobbet deg over hele posen. 
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Har du masse klær som du ikke passer eller  
bruker lenger? Da kan andre få nytte av dem. 

Pakk klærne i poser og lever dem tørre og rene  
til en Fretexboks. Selv klær som er ødelagt, gjen-

brukes til for eksempel til isolasjon, tepper,  
pussefiller og andre ting. Sjekk på Fretex.no  

hvor nærmeste boks for tøylevering er. 
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Motiv

Bruk oppskriften 

til å ta forhånds-
fresmerket!

Lag landsleirpose 
til Futura!

Når du gjenbruker,  
sparer du miljøet.  

Ganske smart,  
ikke sant? 
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