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Casco er et av Nordens mest kjente varemerker innen sitt segment og Nordens største produsent og leverandør av lim, og har også en sterk 
posisjon innen fugemasser, sparkel og produkter for montering av keramikk. Siden 1928 har Casco utviklet produkter som gjør det enklere 
både for fagfolk og forbrukere som velger å gjøre jobben selv. Casco er i dag totalleverandør innen byggevarer, og samtlige produkter er 
miljødeklarerte og kvalitetssikrede.  

 

Lag din egen julepynt i stedet for å 

kjøpe ny! 

I førjulstiden pleier de fleste å kjøpe mye nytt til jul. Men det går jo an å lage pynt og 

julegaver selv også, av materialer som mange allerede har hjemme. Sofia Brolin, designer og 

hobbyekspert, gir oss sine beste hobbytips for julen. Hun viser at for eksempel klær eller 

tekstiler kan brukes på nytt. Hun gir deg fem enkle oppskrifter på ting du kan lage selv. 

Tekstiler som kastes, er en stor sløsing av ressurser. En forskningsrapport fra Högskolan i Borås i 

fjor viser at hver av oss gjennomsnitt kaster åtte kilo klær årlig. Det går ofte an å gjenbruke blant 

annet klær og tekstiler, og lage ting til jul. Sofia Brolin har i samarbeid med Casco utarbeidet fem 

hobbytips til førjulstiden. 

– Julen er perfekt til hobbyaktiviteter. Jeg ønsker å inspirere folk til å lage egne ting til jul som er 

bra for både miljøet og lommeboken. Har du jeans som har blitt for små eller er utslitt? Gjør dem 

om til serviettringer og pynt opp bordet i julen. Til julekortene kan du lage en tøypose til å henge 

på veggen. Jeg kommer også med tips om hvordan du kan lage nye julekuler av stoff, egne 

gaveposer som du kan fylle med hjemmelagde godsaker, og et dekorativt minitre, sier designer og 

blogger Sofia Brolin.  

«Gjør-det-selv»-guidene fra Casco beskriver hvordan man enkelt fikser ting selv. Til juleverkstedet 

ble det brukt Casco Tekstillim, RX Original og smeltelim.  

– Tekstillim kan brukes når du vil lime navnelapper på barneklær, legge opp bukser, sette på lapper 

og lime sømmer. Casco Tekstillim fungerer også med materialer som lær, arbeidstøy og seilduk.  

http://www.casco.se/
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RX Original er et bilde- og papirlim til hjemmet og kontoret. Det er enkelt å påføre, skrukker ikke 

papiret og er dessuten fargeløst. Smeltelim er perfekt når materialflatene er ujevne og ikke passer 

så godt sammen. Smeltelim fyller ut ujevnheter og fester med en gang, sier Lena Eliasson, Product 

Manager ved Casco. 

 

Fem hobbytips til førjulstiden 

 Serviettringer av jeans  

 Tøypose til julekortene 

 Julekuler dekket av stoff 

 Gaveposer i fint papir 

 Minitre av lysestaker 

 

Hobbytipset finner du i den vedlagte PDF-filen og på www.casco.no/pyntogfiks 

Det ligger bilder av hobbytipsene for publisering på Flickr: www.flickr.com/cascocraft 

 

Ønsker du mer informasjon, ta kontakt med:  

Arne-Johnny Tveraabak, markedskoordinator, Casco og Schönox 

Telefon: +47 66 81 94 32  E-post: arne-j.tveraabak@akzonobel.com   

http://www.casco.se/
http://www.casco.se/pyssel
http://www.flickr.com/cascocraft

