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Casco-tuotemerkin omistaa Pohjoismaiden suurin liimavalmistaja ja -toimittaja Casco Schönox Finland Oy, jolla on vahva asema 
saumausmassojen, tasoitteiden ja kaakelointituotteiden markkinoilla. Casco on kehittänyt vuodesta 1928 lähtien tuotteita tavoitteenaan 
helpottaa sellaisten ammattilaisten ja kuluttajien työtä, jotka haluavat tehdä työn itse. Casco on rakennustarvikkeiden kokonaistoimittaja, ja 
sen kaikki tuotteet täyttävät tiukimmat ympäristö- ja laatuvaatimukset.  

 
Tee omia joulukoristeita koristeostosten 

sijaan 

Joulun alla suomalaiset kuluttavat eniten ja tekevät erilaisia jouluostoksia. Joulukoristeita ja  

-lahjoja voi valmistaa myös itse kotoa löytyvistä materiaaleista. Muotoilija ja askartelija Sofia 

Brolin on kertonut meille parhaat vinkkinsä jouluaskarteluun. Sofia kertoo, kuinka vaatteista ja 

tekstiileistä voi askarrella viisi erilaista joulukoristetta. 

Jätteisiin päätyvät tekstiilit hukkaavat luonnonvaroja. Boråsilaisen korkeakoulun tutkimuksen 

mukaan jokainen ruotsalainen tuotti viime vuonna 8 kiloa vaatejätettä. Vaatteet ja tekstiilit voidaan 

kierrättää monin eri tavoin ja niitä voidaan käyttää esimerkiksi jouluaskarteluun. Sofia Brolin ja 

Casco ovat yhteistyössä laatineet viisi jouluista askarteluvinkkiä. 

– Joulu on askartelun kulta-aikaa. Haluan innostaa muitakin askartelemaan joulukoristeita ja 

säästämään niin rahaa kuin ympäristöäkin. Jos sinulla on kuluneet tai pieneksi jääneet farkut, voit 

tehdä niistä kauniita lautasliinarenkaita joulunaluskattauksiin. Voit askarrella joulukorteille kauniin 

seinätelineen. Annan vinkkejä siitä, kuinka kuusenpallot uudistetaan kankailla ja kuinka kauniista 

papereista tehdään lahjapusseja kotitekoisille herkuille tai kynttilänjaloista tyylikkäitä koristekuusia, 

sanoo muotoilija ja blogisti Sofia Brolin. 

Cascon tee se itse -oppaat tekevät esineiden omin käsin korjaamisesta helppoa. Jouluaskarteluun 

käytetään Casco-tekstiililiimaa, RX Original -liimaa ja kuumaliimaa.  

– Tekstiililiimaa käytetään nimilappujen liimaamiseen lastenvaatteisiin, housunlahkeiden 

lyhentämiseen ja paikkojen ja saumojen liimaamiseen. Casco-tekstiililiima sopii myös nahan, 

työvaatteiden ja suojakankaiden liimaamiseen. RX Original on liuotinpohjainen valokuva- ja 

http://www.casco.se/
http://www.casco.se/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päiväys: 7.11.2013 

 

 

 
Casco-tuotemerkin omistaa Pohjoismaiden suurin liimavalmistaja ja -toimittaja Casco Schönox Finland Oy, jolla on vahva asema 
saumausmassojen, tasoitteiden ja kaakelointituotteiden markkinoilla. Casco on kehittänyt vuodesta 1928 lähtien tuotteita tavoitteenaan 
helpottaa sellaisten ammattilaisten ja kuluttajien työtä, jotka haluavat tehdä työn itse. Casco on rakennustarvikkeiden kokonaistoimittaja, ja 
sen kaikki tuotteet täyttävät tiukimmat ympäristö- ja laatuvaatimukset.  

paperiliima koti- ja toimistokäyttöön. Se ei rypistä paperia ja on läpinäkyvää. Kuumaliima on 

erinomainen valinta, jos liimattavat pinnat ovat epätasaisia tai eivät sovi hyvin yhteen. Kuumaliima 

tasoittaa epätasaisuudet ja kiinnittää välittömästi, sanoo Lena Eliasson, Casco-liimojen 

pohjoismainen tuotepäällikkö. 

 

5 jouluista askarteluvinkkiä 

 Lautasliinat farkkukankaasta  

 Kankaiset joulukorttipussit 

 Kankaiset kuusenpallot 

 Kauniit lahjapussit paperista 

 Minikuuset kynttilänjaloista 

 

Askarteluohjeita on PDF-liitetiedostona ja osoitteessa www.casco.fi/askartelu 

Askarteluohjeiden julkaistavia kuvia on Flickr-palvelussa: www.flickr.com/cascocraft 

 

Lisätietoja antaa:  

Leena Kiuru, myyntiassistentti, Casco Schönox Finland Oy 

Puhelin: 050 412 2864, sähköposti: leena.kiuru@casco.fi 

http://www.casco.se/
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