
När du har tröttnat 
Idag har vi inget fungerande system för återvinning av textila fibrer i stor 
skala, men det forskas väldigt mycket på området och förhoppningsvis 
kommer det vara lika självklart som att återvinna plast, papper och glas 
inom en snar framtid. Oavsett är det viktigt att vi ser till att kläderna 
får ett så långt liv som möjligt innan de kasseras. 

In Sweden there is no large-scale recycling system for 
textiles, but it is a major research area right now, and 
we hope for a system in a near future. Regardless of 
that, we want to give our clothes as long lives as possible. 

Mend – can you give the garment a longer life? Maybe 
sew back a missing button or mend a broken seam? 

Create something new – Jeans can be made into 
shorts, a t-shirt into a tank top or a bag. 

When you grow bored 
Give away – Donate clean and intact clothes to charity 
or give them to a friend or sibling 

Recycle – some recycling centrals accept worn out 
clothes for recycling in cooperation with research 
teams. Some stores accept and send disused clothes 
to factories that make insulation out of them. 

Last resort – the trash bin is the last resort.

*

Laga 
Sy i en knapp eller fodra om hos skräddare till exempel.

Gör något nytt
Jeans kan bli shorts, en t-shirt kan bli ett linne, en tygpåse eller trasor. 
Bara din fantasi sätter gränser.

Skänk 
Hela och rena plagg lämnar du bäst till organisationer som jobbar med 
insamling. Det finns också butiker som tar emot kläder du tröttnat på. 
Eller kanske vill en kompis eller ett syskon ärva? 

Återvinning
Är det trasigt kan det lämnas in på vissa återvinningscentraler som sam-
arbetar med forskning på återvinning. Vissa butiker tar emot trasiga 
kläder som sedan skickas till fabriker för att bli isoleringsmaterial.

Sista utvägen
Soppåsen för enstaka plagg, eller grovsopor om det är flera eller större 
kläder.
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