
Vi fortsetter med tekstiler
ryddemagi.no/module-3/tekstiler-av-ulike-slag

Denne uka her så kjører vi på med flere kategorier som vi har i huset og fokus nå er alt som
er laget av ulike tekstiler.

Dette er kategorier som er fine å ta en og en, og da blir oppgava grei å ta i løpet av en kveld.
Så fordel de utover slik at det passer din ukeplan. Om du har kapasitet så kan du samle
flere på en kveld, eller du kan samle opp flere til en dag du har fri, i uka eller helga.

Som alltid så må du være prøve å være 100% ærlig med deg selv. Er det skapfyll, eller er det
faktisk i bruk. Om du aldri bruker det, kan andre bruke det?

Målsetting:

Kvitt deg med alt som bare fyller opp huset uten en funksjon, og sitt igjen med det du er glad i
og/eller bruker samtidig som du opplever en større grad av oversikt enn før.

Kategoriene vi skal gå gjennom her er: 

Alt av sengetøy som laken, dynetrekk, putetrekk – av alle slag. Ta med eventuelle
madrassbeskyttere også.
Frotte – store og små håndklær, vaskekluter og badematter.

Med badematter menes slike gulvmatter laget av frotte som er fine å ha ved badekaret eller
dusjen og du kan trø ut på når du kommer våt ut av dusjen. Sliter du med ungdommer i
huset som stadig vekk hiver håndkle på gulvet for å stå på og så må de alltid ta et nytt
håndkle neste gang fordi de brukte det forrige på gulvet? Prøv en slik gulvmatte i frotte og
kanskje du får redusert håndklebruken. Kid, Jysk, H&M Home, Princess og endra flere har
fine badematter i frotte til god pris.

Håndklær kan du ta nå eller sammen med badet som kommer senere. Det avgjør du selv.

Gardiner, pynteputetrekk, pledd og sengetepper tar vi også denne uka.
Den siste delen vi tar for oss er vesker, ryggsekker, sportsbager, tursekker, andre
bager, mapper, lommebøker, og diverse oppbevaring laget av tekstil.  Ja, alt mulig du
bruker til å frakte ting i enten du skal på trening, tur, ferie eller bare en tur på middag.

Alt dette er samlet i en leksjon fordi alt er av samme materiale, som er tøy eller også kalt
stoff.
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Hvordan gjør du det
Åpne skapet eller skuffene – se på dagens system. Funker det? Få et overblikk og
vurder. Får du oversikt slik det er lagret i dag? Ser det rotete ut?
Så er det jo samme rutine som alltid. Ta ut alt fra skap og skuffer, gjerne kategori for
kategori – og samle det et sted hvor du kan sortere i ro og mak. Pass på at du får
samlet alt som hører til aktuell kategori. Lagrer du sengetøy ulike steder? Er det pledd
flere steder?
Før du begynner å vurdere beholde eller kvitte seg med, så tell gjerne over hvor
mange sett sengetøy, gardiner, putetrekk osv du har. Eller ta bilde av alt sammen.
Metoden er sortere, redusere, organisere. Sorter slik at du beholder kun det du elsker
og/eller bruker.
Del opp i tre bunker – Beholde, selge, gi bort. Andre vil elske å få dine gamle gardiner.
Ikke for å henge de opp som gardiner, men å få bruke stoffet til noe annet.
Reduser mengden din så godt du kan. Unngå masse skapfyll. Fant du masse der som
du har samlet på i årevis med en tanke om at «kanskje en dag»?? Du veit, det er lite
sannsynlig at den dagen kommer. Andre vil elske å få dine gamle gardiner. Ikke alltid
for å henge de opp som gardiner, men kanskje for å få bruke stoffet til noe helt annet.
Tilslutt organiser du tilbake. Kanskje noen ting har byttet plass, eller du får plass til 2
kategorier i samme skap nå og den ekstra kommoden du kjøpte til gjesterommet kan
selges?

Tenk over følgenden når du rydder…

Sengetøy

Hvor mange sett trenger du? Her må du være helt ærlig. Trenger dere 5 sett til
foreldre, pluss 5 til hvert barn og 3 til gjester? Logisk sett så er det nok med 2 til hver
seng, ett sett som er i bruk og ett sett til vask/venter i skapet.
Gammelt sengetøy kan bli filleryer. Har du samlet noen poser med det du skal kvitte
deg med, så legg det ut i en gi bort-gruppe på facebook. Det blir borte på ett blunk.
Populært hos de som lager filleryer.
Alt som er hullete og slitt – gi det til gjenbruk.

Gardiner og putetrekk

Dette har blitt en forbruksvare som sokker da det er så stort utvalg til lave priser.
Det er så lett å la seg friste til å kjøpe nye. Synes det er 50%-tilbud hele tida. Samtidig
så er det så utrolig masse vi beholder kun fordi vi har betalt penger for det. Eller fordi
vi trur vi skal bruke det en vakker dag. Stort sett så er vel det eneste vi tar frem av
slikt som er mer enn 5 år gammel – julegardiner..
Hvor ofte skifter du? Mange skifter mellom vinter og sommersesong, og det synes

2/4



jeg er en fin tradisjon. Det markere skifte på årstider, og årstidene preges av ulike
farger. Vær likevel ærlig når du skal gå gjennom alt.
Alt det gamle som bare har ligget der i mange år. Skal du bruke det snart, eller vil det
bare bli liggende der i fremtiden også. Hadde du en plan om å sy noe av det? Da må
du sette tid av til prosjektet. Ellers er det like greit å la planer fra fortida forsvinne.

Duker

Hvilke duker passer bordene du har i dag? Når bruker dere duker? Sorter gjennom alle
duker, små og store. Arva og håndsydde duker må du gjerne beholde. Om du ikke bruker
det som duk fordi du ikke har bord som passer, så vurder om duken kan syes om til et
putetrekk. Eller om du kan ramme inne mønsterdelen som et bilde og henge på veggen.
Tenk nytt, tenk utenfor boksen.

Pledd

Hva er behovet for pledd i ditt hjem. Tenk gjennom behov du har for pledd i sofaen, for å
sitte ute på terrassen, som barn kan leke med og så videre. Behold noen for piknik og som
barna kan bygge telt av.

Du trenger nok sjelden å beholde 10-15 stykker pledd. Noen butikker skal alltid lure oss til å
ta med et fleecepledd som vi ikke visste at vi hadde behov for. Vi ender opp med å kjøpe
det fordi det var billig og vi ble spurt om å kjøpe det akkurat der og da. Ikke fordi vi hadde
en bevisst tanke om at vi behøver det. Med dagens kunnskap og viten om microfleece og
at det slipper små plastpartikler ut i vaskevannet som går videre til naturen – så vurder
andre alternativer enn fleece. Husk vaskepose når fleece skal vaskes. Om du har mye
restegarn liggende, så vurder å strikke et pledd av det.

Bager, vesker, og alt slikt.

Hva er i bruk? Hva trenger dere ha i huset. Kan noe lånes ved behov?

Organisering og lagring

Alle disse gjenstanden vi har tatt for oss her er laget av samme materiale og hører
naturlig sammen. I konmari-metoden så snakkes det mye om materiale og her er
materialet ulike stoffer. Lagrer du alt laget av stoff på ett sted, så er det lettere å få
oversikt og du bruker mindre tid på å leite.
Vertikal lagring – prøv ut! Ja, det funker her også. Putetrekk, dynetrekk, gardiner – alt
kan lagres vertikalt.
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Triks for lagring av sengesett: Legg laken og dynetrekk samlet inn i putetrekket. Da
finner du hele settet enkelt neste gang du skal bruke det.
Strethclaken – kan brettes! Her er link til en film som viser bretting av stretchlaken.
Skap – har du skap, så sett gjerne kurver i hylla for å dele inn i soner
Skuffer – del i soner på en enkel måte. Soner gjør det oversiktlig.
Vesker – sett mindre vesker opp i en større veske. Slik kan du oppbevare tre vesker i
en.
Det samme kan du teste med bager og kofferter også.

Oppsummering
Disse kategoriene bruker vi kun en liten del av til daglig, men de krever ofte mye
lagringsplass totalt sett.
Reduser så godt du kan
En og en kategori om gangen gjør oppgavene mindre og overkommelige
Oppgavene kan fint gjøres på kveldstid fra sofaen med en kopp te
Alt som er gjort er deilig!

Lykke til!
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