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Casco, ett varumärke inom Casco Schönox Sweden AB, är Nordens största tillverkare och leverantör av lim, och har även en stark position 
inom fogmassor, spackel samt produkter för montering av keramik. Sedan 1928 har Casco tagit fram produkter som förenklar för både 
proffsanvändaren och för konsumenter som väljer att göra jobbet själv. Casco är idag totalleverantör inom byggförnödenheter och samtliga 
produkter är miljödeklarerade samt kvalitetssäkrade.  

 

Gör eget julpynt istället för att köpa nytt 

Inför julen spenderar svenskarna som mest och köper ofta nya julsaker. Pynt och julklappar 

går att skapa själv av material som många redan har hemma. Sofia Brolin, formgivare och 

pysselexpert, delar med sig av sina bästa pysseltips för julen. Hon visar att exempelvis kläder 

eller textiler kan återanvändas och presenterar fem enkla julpyssel. 

Textiler som slängs i soporna utgör ett stort resursslöseri. Varje svensk slänger åtta kilo kläder per 

år visar en forskningsrapport från förra året från högskolan i Borås. Kläder och textiler går ofta att 

återvinna på olika sätt och kan exempelvis användas för att skapa julsaker. Sofia Brolin har i 

samarbete med Casco tagit fram fem pysseltips inför jul. 

– Julen är perfekt för pyssel. Jag vill inspirera till att göra egna julsaker som är bra både för 

plånboken och miljön. Har du jeans som du växt ur eller som är utslitna, så kan du göra om dem 

till servettringar och duka snyggt inför julen. För julkorten kan du skapa en tygpåse att hänga på 

väggen. Jag visar även tips på hur du kan skapa nya julgranskulor av tyger, egna presentpåsar för 

att ge bort hemgjorda godsaker eller en dekorativ minigran, säger Sofia Brolin, formgivare och 

bloggare. 

”Gör-det-själv”-guider från Casco gör det enkelt att fixa saker på egen hand. För julpysslet har 

Casco Textillim, RX Original och smältlim används.  

– Textillim kan användas för att exempelvis limma fast namnlappar i barnkläder och för 

uppläggning av byxor och limning av lappar eller sömmar. Casco Textillim fungerar även med 

material såsom läder, arbetskläder och kapellväv. RX Original är ett foto- och papperslim för hem 

http://www.casco.se/
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och kontor. Det är enkelt att fördela, skrynklar inte pappret och är dessutom transparent. Smältlim 

är utmärkt att använda när materialytorna är ojämna och inte passar så bra ihop. Smältlim fyller ut 

ojämnheterna och fäster direkt, säger Lena Eliasson, Product Manager på Casco. 

 

5 pysseltips inför julen 

 Servettringar av jeans  

 Påse för julkorten av tyger 

 Julgranskulor av tyger 

 Presentpåse av fina papper 

 Minigranar av ljusstakar 

 

Pysseltipset finns som bifogad PDF och på www.casco.se/pyssel 

Bilder på pysseltipsen för publicering finns på Flickr: www.flickr.com/cascocraft 

 

För mer information kontakta:  

Emma Strand, Marknadsansvarig Retail, Casco Schönox Sweden AB 

Telefon: 070-929 70 90 E-post: emma.strand@akzonobel.com 
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