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Længe leve

TEKSTILER

Produktionen af tøj udgør 
omkring 8 procent af den 
globale udledning af CO21

Vandforbruget til at producere én almindelig 
T-shirt lavet af bomuld svarer til en danskers 
vandforbrug i ca. 23 dage2 

Danskerne køber i gennem-
snit 16 kilo nyt tøj hvert 
eneste år...3 

...selv om 30 procent af 
tøjet i vores garderober ikke 
har været brugt i mange år4 

1 Forbrugerrådet Tænk/Oktober 2021.

2  Hatting, M., & Licht, E. 2020. Vores tøj - verdens ressourcer - 
Tekstilindustriens kompleksitet og fremtid.

3 www.verdensmaal.org

4 www.verdensmaal.org 

5  Textiles and the environment in a circular economy. European 
Topic Centre Waste and Materials in a Green Economy 2019.

6 Forbrugerrådet Tænk/Oktober 2021.

Vi skal til at sortere tekstiler. Men dine tekstiler kan 
meget mere end blot at blive til affald. Meget tøj kan 
bruges i længere tid, hvis du reparerer det eller skåner 
det mod slid. Du kan også lave det om eller give det 
videre. På bagsiden får du inspiration til hvordan. Jo 
længere tid tøjet lever, des bedre er det for miljøet.

Hvert enkelt stykke tøj 
bruges omkring 
7-8 gange om året5

Vi afleverer 36.000 tons 
tekstiler til genbrug og 
smider næsten 40.000 tons 
ud om året6

Endestationen for dine tekstiler
Når tekstilerne er brugt op, og der ikke er andre alternativer, 
så kan du bruge den nye ordning for tekstiler. Vi gør vores 
bedste for at få materialerne genanvendt. Men der er langt 
mere tekstilaffald, end vi kan genanvende i øjeblikket. Der 
arbejdes på nye muligheder i branchen, men lige nu er det 
bedst, hvis du kan undgå at smide tekstiler ud.   



Længe leve

T Ø J E T

SKÅN TØJET
Det kan du gøre: Vask mindre, så holder tøjet bedre på farver, coating og form • Vask ved 
lavere temperaturer. Tøjet slides mindre ved lavere temperaturer end ved høje • Lufttør tøjet i 
stedet for at bruge tørretumbleren, så holder tøjet længere • Erstat turen i vaskemaskinen med 
en god udluftning • Pletvask, som alternativ til en tur i vaskemaskinen • Læg svedlugtende tøj 
i fryseren, kulden skulle slå mikroorganismerne ned.

Gevinst: Længere holdbarhed, lavere elregning, mindre vandforbrug.

 LÆNGERE LEVE TØJET
Det kan du gøre: Sy tøjet ind, ud, ned eller op. På den måde kan du igen få glæde af det tøj, 
som måske ligger og samler støv bagest i skabet • Reparer i stedet for at smide ud. Når først 
man kan, tager det ikke lang tid at sy en knap på en skjorte, en lynlås på et par bukser eller 
stoppe en hullet strømpe • Brug lapper som dekoration. Huller i tøjet kan skjules bag en flot 
lap • Søg på internettet for inspiration. Du kan fx finde en masse vejledninger med søgeordene 
”visible mending” (synlig reparation) og ”invisible mending” (usynlig reparation).

Gevinst: Længere holdbarhed og brug af tøjet. Tilfredshed og glæde ved at reparere ynd-
lingstøjet.

GIV DET VIDERE
Det kan du gøre: Hold bytteaftener med vennerne og nyd glæden ved at give og få • Sælg dit 
aflagte tøj via internettet • Gå sammen med en ven og køb en bod på et loppemarked • Giv dit 
aflagte tøj videre til genbrug, en ven, familien • Tag selv imod brugt tøj.

Gevinst: Det er godt for klimaet at give tøjet et længere liv. Du glæder en ven ved at give. 
Du får ryddet op i skabet. Ved at give og tage imod tøj sparer du miljøet for den udledning, 
der er forbundet med at producere nyt.

LAV DET OM
Det kan du gøre: Lav nye klæder ud af gamle • Lav en hårelastik ud af stofrester • Brug en 
gammel T-stirt til at lave din egen mulepose • Lav dine bukser om til shorts • trævl dine gamle 
T-shirts op og lav et gulvtæppe. Du kan finde en masse inspiration på internettet til DIY-pro-
jekter. Søg fx på ”Remake Old Clothes” (omdan gammelt tøj) og “Repurpose Old T-shirts” 
(genbrug gamle T-shirts).

Gevinst: Tøjet bliver ikke smidt ud, men genbrugt. Du får nye ting og tøj ud af tøj, du ikke 
bruger længere.


