Upcyclings Guide
Guide til 10 smarte og nemme
måder at upcycle børnetøj

Smart upcycling uden symaskine
Smart net af brugt t-shirt
Klip ærmer og krave af tshirten,
så den får en dyb udskæring 
dette bliver hankene.
Klip bunden af tshirten op i
strimler i ca. 5 cm længde og 2
cm bredde.
Bind strimlerne sammen med
dobbeltknude, så du lukker
bunden af nettet.

Plettet uld farvet med te

Lav 2 liter te i en gryde. Brug 34
Earl Grey teposer.
Når de 2 liter te er lunken, putter
du din uldbody i mens du sørger
for, at den bliver gennemvædet af
te.
Nu klemmer du te ud af din body,
hænger den til tørre og pynter evt.
med flot strygestof tilsidst.
Køb øko. tex. strygestof hos
www.plyssky.dk

Nyt liv med designs i strygestof
Klip strygestof i et ønsket motiv eller i
trekanter og firkanter.
Lav et design på dit tø. Brug det fx til at
dække en plet eller give gammelt tøj nyt
design.
Få strygestoffet til at fæstne vha. brugs
vejledningen til strygestoffet, som du køber
hos www.plyssky.dk.

Smart upcycling uden symaskine
Fra lange til korte ærmer
Klip ærmerne af din langærmede bluse
eller body, så de er to cm længere,end
den ønskede længde
Buk kanten på ærmerne dobbelt op på
ydersiden af ærmerne, så der kommer et
synligt ombuk.
Med sytråd fæstner du ombukket med få
sting 2 steder på ærmet  øverst og
nederst på ærmet.

Fortsættes på næste side

Smart upcycling med symaskine
Smarte lapper på knæene
Klip lapper i den størrelse og form du
ønsker.Lapperne kan du evt. klippe ud af
et par kasserede bukser.
Spræt buksebenene op, der hvor
lapperne skal sidde, så du kan komme til
med symaskinen.
Sy lapperne på med en bred og tæt zig
zag.

Skjorte i dag - nederdel i morgen

Brugte skjorter kan blve til fine nederdele
til de små. Mål på dit barn hvor lang
ederdelen skal være.
Klip det nederste af skjorten i den
længde, du synes.
Mål barnet om maven og klip ribstoffet i
14 cm. bredde og 10% mindre i længde,
end dit barns mavemål.
Fold rib og sy sammen til en ring, Buk det
dobbelt og sy fast på skjorten.

Lækre shorts af lange bukser
Lange bukser med hul på knæet kan
blive til seje shorts. Klip en længde, som
passer.
Klip rib i 78 cm. bredde og en længde,
som er 25% kortere end buksebenets
omfang.
Fold rib til en ring, sy sammen og fold det
dobbelt. Sy rib i kanten på benene.

Smart upcycling med symaskine
Store bukser til små bukser
Bukser, som er nogle størrelser større
end en barnestørrelse, kan blive løse,
lækre bukser til et mindre barn.
Lav 2 huller i den inderste linning med en
opsprætter. Put elastk i, som du syr fast i
hvert opsprættet hul. (mål elastikket på
barnet først)
Klip længden på benene, så den passer
og læg dem op/evt. sy rib i.

Lækker hue af ulden bluse
Ulden bluse blive en varm og smuk hue.
Læg en hue på blusen, så blusens rib
kanyt blier kanten på huen.
Klip med sømrum rundt om huen.
Vend stoffet om, så bagsiden uden plet
bliver ydersiden af huen.
Sy rundt i kanten og vend huen om på
retsiden.
Til sidst kan du dekorere huen med
strygestof fra www.plyssky.dk

Helt ny bluse med nyt tryk
Klip et fint tryk af en kasserest bluse eller
ud af et stykke stof.
Du kan stryge et stykke dobbeltklæbende
vlieseline bag på trykket. Så holder det
bedst
Sy trykket på en bluse med en tæt zig
zag. Brug det fx til at dække et hul eller
en plet.

