
Testa dig själv
Måste du köpa?

LAGA OCH SY OM
Kanske måste du inte köpa 
nytt? Laga det där hålet eller 
sy i knappen istället så att du 
kan fortsätta använda dina 
favoriter!

Kläder du tröttnat på kan 
bli något annat. En t-shirt 
kan bli ett linne. Håliga jeans 
kan bli en kjol eller snygga 
med ännu fler hål. Bara 
fantasin sätter gränser. 

DELA, LÅNA, HYR
Låna kläder av en kompis 
eller ett syskon. Kanske finns 
det ett klädbibliotek på din 
ort? Annars kan ni starta ett! 
     Kläder du bara använder 
någon gång kan du hyra, 
till exempel en kostym eller 
klänning. 
     Om du hittar ett kläde-
splagg som du gillar men vet 
att du inte kommer använda 
så ofta, köp det ihop med 
någon med samma stil och ha 
delad vårdnad! 

BYT OCH KÖP 
               SECONDHAND 
Ibland ordnas stora kläd- 
byten av till exempel 
organisationer, men du 
kan också fixa ett eget med 
vänner och  klasskompisar. 
Då får alla byta till sig lika 
många kläder som de bidragit 
med. Fast såklart kan ni bara 
byta rakt av vilken dag som 
helst! 
    Att köpa secondhand 
är roligare, billigare och 
miljösmart. Du sparar  massa 
energi genom att handla 
begagnat istället  för nytt. 

KÖP STIL, INTE TREND
När du köper nya kläder 
fundera på:
• Vill jag verkligen ha det 

här plagget? 
• Hur länge kan jag 

använda det?  
• Passar det här plagget ihop 

med det som redan finns i 
min garderob? 

• Köp kläder med 
märkningar.

TIPS!
Testa att räkna 

alla kläderna i din 
garderob, kanske inser 
du att du redan har allt 

du behöver? 

TIPS!
Att sy om kan vara 

riktigt enkelt, ibland 
behövs inte ens en 

symaskin utan bara en sax 
och lite fantasi. 
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Måste det vara nyproducerat? 

Måste du äga? 

Gillar du att sy och har lite tid över? 

Behöver jag mer kläder? 

TIPS!
Ett klädbyte är ett 

utmärkt sätt att aktivera 
kläder som fastnat i din 

garderob och aldrig 
används. Ge dem ett 

nytt liv hos någon 
annan!

TIPS!
Skaffa en klädkompis i 

samma storlek och med 
liknande stil, som du kan 

dela kläder med.


