
MILJÖ-HANTVERK

Miljöhantverk, återanvändning, återvinning, det finns många ord 

för att använda gamla saker på nya sätt genom att göra mindre 

eller större justeringar. Det är bara fantasin som sätter gränser!  

I det här häftet hittar du inspiration vad du kan göra utav saker 

som troligtvis redan finns i din egen scoutlokal; så som pantburkar, 

flaskor, kvarglömda kläder, böcker och porslin. Ska ni ha loppis så 

kan det vara värt att titta över loppis-sakerna och förbättra dem, el-

ler göra andvändbara och vackra hantverk innan ni säljer dem. 

Vad finns i gömmorna i din scoutlokal??

Inspiration sammansatt av Sara Ljungdahl och Linda Rattfält 
inför Kolmården - Folkunga Distriktsstämma 2014
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http://www.hemslojd-tidningen.se/zickermans/tag/mjukdjur/

http://stinaglaas.blogspot.se

Kvarglömda kläder

https://www.etsy.com

En stickad tröja kan bli:

Ett pann-band
eller en buff

Ett par tumvantar

En gosig mössa

Den stora delen på 
tröjan kan t.ex bli en 
kudde, eller två sitt-
underlag. Använd en 
gammal regnjacka 
till botten på sitt-
underlaget. 

Av kvarglömda regn-
kläder kan du sy 
packpåsar eller regn-
skydd till en cykel-
sadel utav. 

Sy ihop flera virkade dukar och 
gör en packpåse. Eftersom pås-
en är luftig är den perfekt till 
smutstvätten på lägret!

Drapperi med 
förvarings-
möjligheter. 
Kanske ett
mobilhotell 
under mötet?
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Burkar 
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www.howtoinstructions.org

http://savedbylovecreations.com http://andersj.se

http://www.davehax.com/CocaColaTruck.html

ruffledblog.com/diy-tuesdays-soda-can-lanterns

http://diy-projectss.blogspot.se
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Flaskor

http://slojdhaller.se/

media.pointblog.se
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http://slojdhaller.se/
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Kökssaker

http://www.houzz.com

Utav en kökshandduk kan 
du sy en tålig och smart
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förvaring till dina matsaker, dessutom 
lätt att hänga! 

Vik handduken 1/3 och sy olika stora 
fack för kåsa, bestick och tallrik. Sy 
fast två band i sidan så att du kan 
stänga och knyta ihop. 

Alternativ: vik handduken dubbelt och 
sy ihop till en “vanlig” packpåse.

Gamla udda fat, 
nysilverglas, och 
porslinsfigur blir 
ett kakfat med  
 hjälp av 
 fogmassa. 
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Böcker, papper o kartong

Gamla böcker med vackra 
pärmar kan du göra om till 
förvaringslådor: 
Klipp ur mitten av varje 
blad, spara ca 1 cm i ytter-
kant. Limma sedan ihop 
alla sidor som blir själva 
“lådan”.

Finns det naturböcker med 
fina bilder som ni inte an-
vänder? Gamla kartor eller 
tapetrullar? Andvänd det 
för att klä in kartonger, 
eller använd decopage-lim 
för att klä t.ex en bricka 
eller en möbel. 

topdreamer.com

http://arla.se
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Böcker, papper o kartong

http://arla.se/pyssel
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Fler händiga länkar:

Friluftswebben – gör dina friluftsprylar själv!
http://andersj.se

365 saker du kan slöjda! - Återbruk
http://www.365slojd.se/aterbruk

Slöjden i skogen
http://www.slojdeniskogen.se 
Mycket bra woodcraft tips och fakta om naturen, träslag mm

Stadsmissionen - Remake
http://www.stadsmissionen.se/Secondhand/Remake

Slöjd håller - det håller vi med om!
http://slojdhaller.se

SlöjdNytt - här finns många slöjd-länkar
http://slojdnytt.blogspot.se 

Aktivitetsbanken
http://www.scouterna.se/aktiviteter-och-lager/aktivitetsbanken  
Sök på ”återanvänd” eller ”återvinning”

Ikea hackers - smart inredning
http://www.ikeahackers.net


