
Förläng livet på de plagg du redan har. 

Hej alla minimeringsmästare! Nu får ni en ny utmaning, nämligen att förlänga livet på

trasiga plagg ni har i garderoben. 

Vi på Nimble Patch tillsätter ett förstärkningsmaterial på trasiga barnjeans och ger

de ett nytt liv. Eftersom vi endast tillsätter 20% nytt material på en redan

producerad byxa minskar klimatpåverkan drastiskt jämfört med att köpa ett par nya

jeans. Och eftersom det är just ett förstärkningsmaterial vi använder, fördubblar vi

livslängden på byxan. Så den är både secondhand - och mer slitatark än den var

från början! Dubbelt så hållbart! 

Kan vi, så kan ni!

Sett till co2 utsläpp, går det 197 par

secondhand jeans på samma klimpåverkan

som 1 par nyproducerade jeans.

I den här utmaningen ska ni på ett kreativt sätt laga ett trasig plagg

ni har hemma. Har det gått en maska i en kofta, hål på knäna på

byxorna eller kanske blivit hål i fickan på jackan? Visa oss era mest

kreativa sätt att laga favoritplagget.

Utmaningen håller på fram till den 1 september 2022.

Såhär fungerar tävlingen:

Laga ditt trasiga plagg.

Skicka en bild till info@nimblepatch.se

Den mest kreativa lösningen vinner ett presentkort på 

300 kr på www.nimblepatch.se

Dela gärna dina lagningar i 

sociala medier och tagga #nimblepatch #minimeringsmästarna



GENOM ATT FÖRDUBBLA 

ETT PLAGGS LIVSLÄNGD, 

MINSKAR

KLIMATPÅVERKAN

 MED HELA 49%

 Tips på hur du kan laga dina plagg

Stickad tröja

Hål på knäna

Hål på armbågarna är vanligt på stickade pullovers.

Gör en egen patch av ett gammalt plagg att sy på.

Eller köp en färdig som enkelt stryks på och kan klippas

till olika storlekar och former.

Hål på knäna är vanligt för både vuxna och

barn. Gör en kul lagning av ett gammalt plagg

som atingen limmas fast på undersidan med

textillim eller sys på med en fin tråd - tex guld!


