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Temaer i modulen er oppbevaring, bretteteknikker, prosjekt 333 og finn din
stil

Så litt forskjellig vi skal innom her. Håper du finner informasjon som gjør det lettere for deg
å håndtere denne store kategorien som klær er.

Oppbevaring

Først ser vi litt på oppbevaring.

Kleshengere – bruk det du har.
Skulle du ønske å bytte/kjøpe flere, så anbefaler jeg slike tynne, med «fløyel» . Selges
hos Clas Ohlson, Biltema og Søstrene Grene. Sistnevnte har de og i barnestørrelse.
Fløyelsaktig overflate slik at klær henger godt på de, pluss de er tynne som. Like
kleshengere vil skape et rent uttrykk.
Organiser etter både lengde og farge. Kort og lang arm. Det blir mye ryddigere om du
tar deg tid til å sortere. Heng gjerne langt i en ende, og så blir det kortere og kortere
mot andre enden.
Max antall hengere – bli enig med deg selv hvor mange kleshengere som er max du
får bruke i ditt skap.
Hva skal henges? Det avgjør du, ut i fra din kapasitet og type klær du har.
Snu kleshengere feil vei når du henger alt inn. Sjekk etter 6 måneder hvilke plagg som
er brukt. Lag et notat om fra hvilken dato, eller legg i kalenderen din når du skal
sjekke.
Skuffer er kjekt, men unngå skuffer over brysthøyde. Umulig å se og legge fint på
plass uten å løfte hele skuffa ned.
Kommode i skap. Ja, det går faktisk helt fint. Mangler du skuffer men har et
hengeskap, sett en kommode inn i skapet!
Har du mye huller, så kan du bruke bokser i hyllene for å kunne stable klær vertikalt.

Bretteteknikker – vertikal bretting
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Brettevideoer fikk jeg laget en del av i fjor. De er delt opp i ulike leksjoner. Det er en grunn til
at jeg ikke har delt en pdf med tegning av bretteteknikker eller bilder. Det har med
opphavsrettigheten på bilder og tegninger som viser hvordan brettingen gjøres. Google
enkelt konmari folding, sjekk pinterest – så får du opp «hundrevis» av alternativer.
Drømmen min er å få tid til å tegne egne skisser, men den dagen er ikke her helt ennå.

PROJECT 333

Har du lyst til å testa ut hvordan det er å leve med litt mindre klær? Test ut project 333 av
Courtney Carver. Du leser mer om ho her.

Kort fortalt så går det ut på å leve med kun 33 klesplagg/tilbehør i 3 måneder. Så kan du
bytte ut utvalget.

3 mnd periode, start når som helst
33 ting
Inkludert klær, tilbehør, smykker, yttertøy og sko. Ja, inkl veske også.
Ikke med i de 33 – gifteringer og sentimentale smykker, undertøy, nattøy, kosetøy du
kun bruker hjemme, og trengingstøy du faktisk trenger i
Pakk bort resten
Tenk 3 mnd frem i tid, slik at du tar med tøy som passer årstiden

Finn din stil

Vi snakka så vidt om at klær skaper folk. Og klær er identitet. Hvordan vi kler oss
gjenspeiler hvordan vi føler oss og faktisk også hvordan vi vil bli oppfatta. Har du funnet
din stil? Et valg er også å ikke ha en stil, men heller velge en «uniform» som gjør at du
slipper å tenke på hva skal du ha på deg i dag?

Eksempel her er Steve Jobs. Fast antrekk er svart genser, jeans, og flate, enkle sko. Han
brukte ikke en tanke, en kalori på å tenke på hva slags klær han skulle ha på seg hver dag.
Han døde fra oss i 2011, men vi lever alle med spor etter han rundt oss i hverdagen. Mark
Zuckerberg bruker også samme stil/klær hver dag. Kjenner du noen som er slik? Kunne du
tenkt deg å prøve noe sånt?

Det var alt for nå!
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