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Av Elise, Naomi, Fredrik og Kiron 



Problem

Hvert år i Norge kjøper ca hver nordmann 23,5 plagg. 
Mesteparten av klærne som kjøpes er sokker. Det er 
mye av klærne som kan brukes på nytt eller gjøres til 
noe nytt etter at de har blitt slitt/ødelagt. 



Løsning

Vi kan få masse sokker av å legge ut kasser rundt i skolen som folk kan legge de gamle 
eller ødelagte sokkene sine i. Sokkene eller andre klesplagg kan bli brukt på nytt eller laget 
til noe nytt.Vi skal gi sokkene til design og redesign, eller gjøre noe sosialt som at vi en 
gang i måneden så skal vi samle inn kassene med sokkene og gjøre de om til noe nytt. Vi 
skal spørre elevene som går på denne skolen om de vil være med på dette prosjektet. Så 
kan de som har arbeidslivsfag lage vafler. Vaflene skal være en motivasjon til at flere skal 
bli med på og gjøre om sokkene til noe nytt. 



Fra ide til løsning

Hvorfor?

Vi ønsker å bruke brukte 
sokker, helst sokker som er i 
god stand. Hva skjer med de 
sokkene vi ikke vil ha? Vår 
plan er at vi skal redesigne 
sokker som er brukt eller 
ødelagt. Vi gjør dette fordi at 
da trenger man ikke hele tiden 
og kjøpe nytt, men at vi kan 
bruke sokkene til noe annet. 

Hva?
Bærekraftig:
Vi ønsker å redesigne brukte sokker til å lage forskjellige klesplagg, 
tepper og andre ting. Det vi tenker med denne løsningen er at vi skal 
bruke opp sokkene til det ikke er noe igjen av den.

Sosialt: 
Vi snakker med klassene på skolen, og om prosjektet vi har. 
Vi kan spørre de om de har noen sokker som er slite, ødlagdt 
eller at det er en ener-sokk som de kan ha med på skolen og 
levere i en eske. En gang i måneden tar vi inn sokkene og vi 
lager noe sosialt med det. Vi lager vafler og spør folk om de 
frivillig vil bli med å gjøre om sokker til noe. Med denne 
planen vil vi at folk skal bli god til å gjøre om sokker til noe 
nytt. 



Fra ide til løsning 

Hvordan?
Vi har snakket med Ingrid Bergtun 
om denne planen og hun var veldig 
positiv til det vi gjorde. Hun snakket 
om at hun hadde sett noen som 
hadde gjort en genser av adidas 
sokker og det synes hun var veldig 
kult. Hun sa til oss at hvis vi lagde 
en joggebukse av sokker så skulle 
hun legge det ut på instaen sin. Vi 
skal også snakke på skolen her om å 
redesigne sokker. 

Hvem?
Alle som bruker sokker kan bruke denne 
løsninger. 

Navn på løsningen:
Redesign av sokker

Slagord og logo:
Nok er nok, kan du gi oss en sokk



Sokker til joggebukse 



Hvorfor er dette prosjekte best? 

Vi synes at planen vår er best fordi at vi tar for oss gjenbruk og salg av brukte sokker. Vi 
får også folk til og tenke på hva man kan gjøre med ting som er slitt eller ødelagt og finne 
nye løsninger. Vi synes også vi har lært av dette prosjektet, vi har lært hvordan vi skal sy 
en joggebukse og hvordan vi kan redesigne sokker. 

Mål: 
- Målet er at vi skal vise at 

de går ann og ta gjenbruk 
med sokker. 

- Mindre forurensing siden 
at man kan lage klær selv 
av sokker. 


