Aabenraa-elever gav gamle tekstiler en på frakken og vandt guld
Gode, brugte tekstiler skal ikke i skraldespanden – de skal en tur på systuen. Det mener to htx-elever fra
Sønderborg, som lige har vundet de regionale mesterskaber i teknologi.
Først skal dine gamle skjorter sprættes op. Så skal de bredes ud på arbejdsbordet. Og så skal der klippes en
fin ny frakke, som du kan gå i med god samvittighed. Sådan lyder opskriften fra to fingernemme elever fra
HTX Sønderborg, der gerne vil have mere bæredygtighed ind i danskernes klædeskabe.
Med ideen om at skabe systuer, der tryller dit gamle kluns om til lige det, du går og ønsker dig, har Cecilie
Søndergaard og Maja Varde Christensen Holm netop vundet de regionale mesterskaber i teknologi. Og nu
er de to htx-elever på vej til DM-finalen i København.
– Tekstilindustrien forurener voldsomt, og vi danskere køber hele 16 kilo nyt tøj hvert år. Det forbrug ville vi
gerne være med til at reducere, og vi har arbejdet mange timer med vores ide. Men det var næsten ikke til
at forstå, at vi vandt, for de andre grupper var sindssygt dygtige. Men dommerne lagde vægt på, at vi havde
et originalt koncept, som var værd at udvikle videre på, fortæller en glad Maja Varde Christensen Holm.
Det skal kunne ses, at tøjet har en historie
For at vise mulighederne i det aflagte tøj har de to htx-elever selv konstrueret en klassisk damefrakke ud af
en stak aflagte arbejdsskjorter. I stedet for at gemme forskellighederne i skjortestoffet og de gamle logoer
på brystet, fremhævede de dem i deres design.
– Både i Skandinavien og i resten af Europa er det oppe i tiden at købe bæredygtige varer. Forbrugerne vil
ikke bare købe noget nyt, de vil gerne have unikke varer, som der ligger en særlig fortælling bag, forklarer
Cecilie Søndergaard.
Både Cecilie og Maja går op i mode og taler meget om tøj, men de har ikke selv syet tøj før. Så det var en
krævende opgave for dem at debutere med en damefrakke, der skulle syes i to lag. Men det endte godt, for
htx’erne fra Sønderborg fik rosende ord med på vejen for det modige valg og et veludført produkt.
Budgetter er … ikke så nemt
Det sværeste var imidlertid ikke frakken – det var meget værre med økonomien, lyder det samstemmigt fra
eleverne. Ingen af dem har erhvervsøkonomi på skemaet, så de allierede sig med forældre og andre elever,
da de skulle sætte tal på deres forretningside. Nu har de fået godt styr på kolonnerne, men arbejder
alligevel videre med budget og strategi, mens de venter i spænding på DM-finalen.
Htx-elevernes evne til at løse samfundsproblemer og tænke forretning på samme tid vækker glæde hos
Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier. De står sammen med Dansk Erhverv bag DM i Teknologi.
– Det er altid en fornøjelse at se, hvad finalisterne præsenterer i DM i Teknologi, og i år har vores tema om
bæredygtighed virkelig resulteret i nogle interessante og nytænkende løsninger fra htx’ernes side. De er
bare superdygtige, siger direktør i Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier, Lars Kunov.
Om DM i Teknologi
Til DM i Teknologi dyster elever fra teknisk gymnasium (htx) om at blive danmarksmestre i kreative opfindelser, der gør
hverdagen nemmere. I år er temaet bæredygtighed. Sideløbende afholdes der et DM i Erhvervscase, hvor elever fra
handelsgymnasiet (hhx) konkurrerer om, hvem der har de skarpeste forretningsideer og det største erhvervstalent. Bag
begge mesterskaber står Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier sammen med Dansk Erhverv. Til DM-finalen den 26.
september på Børsen i København deltager alle de regionale mestre – dvs. fem hold hhx-elever og fem hold htx-elever.

Læs mere om DM i Teknologi og Erhvervscase på www.deg.dk
For yderligere information og kontakt til eleverne: Ingrid Behrndt Andersen, redaktør og projektleder, Danske
Erhvervsskoler og -Gymnasier, tlf. 2020 7291, iba@deg.dk

