DEN BÆREDYGTIGE FORBRUGERS CHECHLISTE

ER DU KLAR TIL AT KØBE TØJ?
Det mest bæredygtige du kan gøre, er ikke at shoppe. Der er tøj nok i verden, og du har sikkert allerede
skabet fyldt. Men hvis du alligevel er faldet for noget, eller opdaget et behov i garderoben, så svar på
spørgsmålene her, og find frem til det mest bæredygtige produkt - for dig!

?

HVAD ER DIT EGENTLIGE BEHOV?

?

PASSER DET DU HAR I TANKERNE,
TIL DIN LIVSSTIL?

?

?

Hvis du lukker øjnene og forestiller dig din
garderobe, hvad har du så allermest brug
for / lyst til?

Fx, cykler du på arbejde, skal jakken nok
kunne lukkes, eller har du små børn eller
andre ting i hverdagen der sætter krav til dit
tøj…

VED DU HVAD DU FØLER DIG
BEDST TILPAS I?

En måde at svare på dette, er ved at spørge
dig selv hvad du rækker ud efter på travle
dage - for det tøj du får brugt mest, er det
mest bæredygtige for dig.

HVILKE FARVER PASSER MED
RESTEN AF DIN GARDEROBE?

Et ny-køb skal helst udfylde et behov i garderoben, ikke skabe nyt ved ikke at passe til
noget.

WWW.BEDREMODE.NU
INSTA: @BEDREMODE

?

KAN DET FÅES BRUGT?

?

KAN DU FÅ EN BÆREDYGTIG VERSION AF DET DU LEDER EFTER?

?

ER DET DU ER VED AT KØBE, DEN
BEDSTE VERSION AF TØJET DU
KAN FINDE OG HAR RÅD TIL?

Når du erstatter et ny-køb med et genbrugskøb, får du den største miljømæssige
besparelse. Derfor er det altid en god idé at
kigge brugt - og hvis du har noget specifikt i
tankerne så prøv at søg online.

Her er både udvalg og budget i spil, altså
kan du finde en bæredygtig version ved fx
at søge på nettet eller bruge min shopping
guide. Og har du råd til den?

Når du har slået fast hvad du har brug for,
og hvordan det ser ud, så spørg dig selv
igen om du går på kompromis. Er dette den
ultimative kjole, jakke eller sko for dig? Og
hvis ja, så er der nok stor sandsynlighed for
at du kommer til at bruge den rigtig lang
tid. Hvis ikke, er der nok stor sandsynlighed for at du vil udskifte den på et snarligt
tidspunkt.

HVIS DU SYNES OM DENNE CHCKLISTE, SÅ MELD
DIG TIL MIN MAILLISTE

