
Genbrug gamle tekstiler og giv umoderne tøj et nyt liv! Genbrug er oppe i tiden, 
mere end nogensinde før, og når vi snakker genbrug af tøj er symaskinen det  

perfekte redskab.

Hver dansker køber i gennemsnit 16 kg tøj om året, svarende til i alt 89.000 tons. Dermed er vi det land i 
Norden, hvis indbyggere har det største tøjforbrug. Produktion af tekstiler og tøj kræver mange ressourcer, og 

derfor skylder vi os selv og vores efterkommere at passe på vores tøj og bruge det så længe som muligt. I 
Norden kører vi en fælles genbrugskampagnen ”I Care”, der handler om genbrug af tøj og tekstiler. 

Kampagnen går ud på at tipse hinanden om, hvordan vi kan genbruge gamle tekstiler til noget nyt og  
tidssvarende. Kampagnen kører på Instagram indtil foråret 2020, og hvert land kårer en national vinder af det 

bedste genbrugsprojekt. Vinderen fra hvert land går videre til den nordiske finale.

Vil du deltage i kampagnen om at vinde en symaskine* (værdi 12.000 kr)? 
Skab nyt ud fra noget gammelt. Det kan være et re-design af en jeansjakke, et pudebetræk af mormors gamle 

dug eller en barnekjole af din gamle kjole – slip fantasien løs og tænk frit!

 For at deltage i konkurrencen:
Anvend én af vore symaskiner fra Singer®. Syning skal indgå i projektet. Tag mindst to fotografier – et før- og 
et efterbillede. Del billederne + en kort beskrivelse af dit projekt samt hvilken symaskine, du har anvendt på 

Instagram og skriv hashtag #icare_2020 samt #singer_danmark
 

 Kampagnen starter d. 1 november 2019 og afsluttes d. 30 april 2020. 
Gevinsten er en symaskine (værdi 12.000) fra Singer® og en finaleplads i den store, nordiske finale**.

**Nordisk Finale
Hver vinder i de respektive lande i Norden går automatisk videre til en nordisk finale, som afgøres i slutningen 

af maj 2020. Hovedgevinsten i den nordiske finale er et besøg på SVP Worldwides globale forsknings- &  
udviklingsenhed i Huskvarna (Sverige), rejse dertil tur/retur, middag samt hotelovernatning. 

 *Vinderen kåres af en jury bestående af repræsentanter fra Singer®, Husqvarna Viking® og PFAFF®. 
Gevinsten kan ikke ombyttes til penge. Evt. gevinstskat betales af vinderen.


