
 

 

 

   “Fra klud til skrud - modens belastning af miljøet" 

- 3 temadage med fokus på modens belastning af miljøet og design 

 

 

Idé 

Med projektet ønsker vi at sætte fokus på modebranchens produktionsapparat og give eleverne et 

indblik i omkostningerne ved at kunne købe billigt tøj – for klimaet og for menneskers arbejdsmiljø. 

Eleverne får også mulighed for at arbejde kreativt og komme med deres egne forslag til genanvendelse 

af brugt tøj: at omdanne klud til skrud.  

 

Projektforløbet “Fra klud til skrud - modens belastning af miljøet" er udviklet i et samarbejde mellem 

affaldsselskabet AVV i Hjørring, modefirmaet MESSAGE A/S og Hjørring Musiske Skole. 

 

Målgruppe:  7.- 10. klasse og uddannelsesinstitutionerne. 

Antal deltagere: ca. 25 elever 

Pris: 3.370,- kr. inkl. materialer (under forudsætning af tilskud)  

 

Normalprisen for forløbet er 7.600,- kr. Denne pris kan sænkes til 3.370,-, hvis der opnås tilskud fra den 

regionale pulje Børns Møde Med Kunsten (BMMK). Hjørring Musiske Skole/Lina Franke Hedegaard er 

behjælpelig med ansøgning hertil. 

 

Kontaktperson til forløbet: Lina Franke Hedegaard, mail adr.: mail@linafh.dk eller mobil: 2621 7889 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hjørring Musiske Skole 
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PROJEKTBESKRIVELSE: 

 

- 3 temadage med fokus på modens belastning af miljøet og design 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektforløbet “ Fra klud til skrud - modens belastning af miljøet - " strækker sig over 3 dage, hvor 

eleverne har mulighed for at arbejde med disse problemstillinger. Første dag tilbringes på AVV og de 

sidste to dage på værksted, enten på Billedskoleværkstedet under Hjørring Musiske Skole eller på 

egen skole/uddannelsesinstitution. 

 

1. dag: 

 

Rundvisning hos affaldsselskabet AVV med tema om tøjets miljøbelastning 

 AVV giver et indblik i problematikkerne omkring tøjets miljøbelastning og inspiration til, hvordan 

eleverne selv kan reducere miljøpåvirkningerne i deres tøjforbrug. 

  

Hos AVV får eleverne en rundvisning på anlæggene og desuden et indblik i: 

- hvor store mængder tøj danskerne køber 

- hvilke miljøbelastninger og øvrige problematikker der er ved tekstilfremstillingen 

(arbejdstagerrettigheder, sikkerheds- og arbejdsmiljøforhold, børnearbejde, forurening) 

- hvad vi gør ved tøjet efter brug 

- hvad eleverne selv kan gøre for at reducere den miljøbelastning, der er fra køb og brug af tøj. 

 

Under forløbet hos AVV skal eleverne gennemføre et lille regnestykke, der tager udgangspunkt i deres 

eget klædeskab. De ser også AVVs tøjsortering med genbrugstøj og får mulighed for at finde materialer 

til det kreative forløb. 

 

Oplæg ved MESSAGE A/S:  

Tøjfirmaet MESSAGE vil belyse de mange processer fra designtegning til færdigt & salgbart produkt – 

indeholdende praktiske eksempler, samt eksempler på overvejelser i relation til produktet, 

produktionseffektiviteten, forbrugervenligheden, holdbarheden etc. 

  

Desuden belyses og diskuteres udfordringerne i forbindelse med kontrollen af miljøbelastningen ved 

udviklingen af beklædning som produktindkøbende virksomhed. Herunder hvilke retningslinjer 

branchen har overfor deres leverandører. 

 

Dagen på AVV afsluttes med opstart af det kreative forløb: at skabe sit eget design af 

genbrugstøj. 

Moden har indflydelse på os alle og er en stor verdens -

omspændende branche. Men desværre trækker moden også 

kedelige spor efter sig, blandt andet i form af overforbrug, 

overproduktion og kemiske skandaler. Modebranchen er sig 

bevidst om de kedelige spor, og har mere end nogensinde fokus 

på bæredygtigt design. For eksempel har G-star Raw og Bionic 

Yarn indledt et samarbejde med musikeren Pharrell Williams i 

udviklingen af et bæredygtigt design. De har netop lanceret 

deres nyeste kollektion: RAW FOR THE OCEAN hvori der indgår 

plastik opsamlet i verdenshavene.  

 • Classic jersey texture 
 • Medium weight 
 • Contains ocean plastic 
 • 65% cotton, 35% 

polyester 



 

 

 

2. og 3. dag:  

 

På systuen/værkstedet: 

Underviser: Lina Franke Hedegaard 

 

Eleverne arbejder i par, og hvert par skal skabe et stykke Haute Couture, beklædning eller et kostume, 

som senere skal fremvises på den afsluttende catwalk. 

 

Konceptet er at skabe et stykke beklædning af fortidens tøj, så det i sin fornyede form får en fremtid. De 

producerede modeller skal ses som skitser til et stykke tøj, de unge selv vil gå med, til én de kender, 

eller som et eget bud på en ny trend. Vi vil som udgangspunkt undgå at producere til skraldespanden… 

 

Inspiration til udformningen af modellerne hentes fra designere som Vivienne Westwood, Jean Paul 

Gaultier, Henrik Vibskov med flere. 

 

Forløbet afsluttes med at lave en fremlæggelse af de konstruerede modeller - en catwalk. Catwalken 

kan afholdes på AVVs Affaldsscene, hos Hjørring Musiske Skole eller på egen skole/institution. 

Under fremvisningen af modellerne på catwalken beskriver hvert par deres eget stykke tøj, hvilke 

overvejelser de har haft, hvilken slags genbrugstøj de havde til rådighed, hvorfor de mener at det vil 

kunne skabe ny trend og i hvilke sammenhænge det vil være anvendeligt. 

 

Til catwalken sammensætter eleverne selv en spilleliste, og hvis det er muligt, sørger de også for 

lyssætning af catwalken. Til catwalken må selvfølgelig gerne inviteres klassekammerater, venner, 

familie m.fl.  

 


