
 

Forhåndsoppgave 1 - Fixzet 
 
Har du noen gang tenkt på hva som kan gå i stykker på tur? Eller kanskje du har 
vært med på en tur som har blitt ødelagt på grunn av noe som har gått i stykker?  
 
Vær beredt når utstyret du har med på tur blir ødelagt med ditt eget Fixzet – et 
komplett reparasjonssett med det du måtte trenge å ha med på tur. Settet skal være 
lett å ta med seg uansett hvor man skal.  
 
Formål: Tenk over hva som kan bli ødelagt og hva du trenger for å fikse det. 
Bærekraftsmål: Nr.12: Ansvarlig forbruk og produksjon. 
 
Tilknytning til speiderprogrammet:  

♥ Relevante programområder:  Friluftsliv, Samfunnsengasjement, Kreativitet 

♥ Bidrar til følgende programmål: F-13, S-8, K-8 
 

Tilknytning til speiderloven: Speiderlovens paragraf 8 og 9 
 

Beskrivelse 
Generelt: 

♥ Tid: 2 timer 

♥ Sted: Helst inne 

♥ Utstyr: Ting du finner hjemme 
 
Forberedelser: 
Tenk over hvilke ting du har med deg på tur. Hva og hvordan kan det bli ødelagt? 
Hvordan kan du fikse det? 
 
Fremgangsmåte:  

1. Lag en liste over ting du vil ha i ditt Fixzet. 
2. Prøv å samle sammen så mye som mulig av det du skal ha i settet ditt uten å 

kjøpe noe nytt. Spør etter rester hjemme, hos naboen eller hos bekjente.  
3. Lag eller finn noe du kan ha tingene i med en synlig innholdsfortegnelse over 

hva det inneholder. Tips: pass på at boksen/posen har en passe størrelse så 
den alltid kan være med i sekken på tur. 

4. Legg tingene oppi. 
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Etterarbeid: 

Når alle i patruljen har laget hvert sitt Fixzet, kan patruljen ha et oppfølgingsmøte 
hvor de får testet det ut. Da kan de for eksempel ta med noe hjemmefra som må 
fikses, eller gå over patruljeutstyret og reparere det som eventuelt trengs å fikses slik 
at alt er i orden før leiren.  
 
 Da får hvert av patruljemedlemmene testet ut sitt Fixzetog diskutert seg imellom om 
det er noe de mangler eller burde hatt mer eller mindre av. 

 
Patruljen kan også sjekke om det arrangeres “fikselaug” i nærheten av dere de bor, 
og delta sammen på et fikselaug? (Om fikselaug, se under aktuelle ressurser) 
 
Tips/aktuelle ressurser 

 

♥ Naturvernforbundet: Ta vare på det du har 
Kampanje/nettsted: https://tavarepadetduhar.no 
Se særlig “fiksetips”: 
https://tavarepadetduhar.no/fiksetips/category851.html 

♥ Norges husflidslag: Holdbart.  
Strategisk satsing på bærekraftmålene: 
http://www.husflid.no/fagsider/holdbart 
Se særlig “Gjøre og lære”: 
http://www.husflid.no/fagsider/holdbart/gjoere_og_laere 
Fikselaug: http://www.husflid.no/fagsider/holdbart/fikselaug 

♥ Instagram 
#visiblemending #mendingmatters #darning 

♥ For øvrig er Youtube full av DIY på reparasjoner, og flere 
organsiasjoner og turutstyrsprodusenter har gode videoer, se 
f.eks disse:  

o Stoppe sokker: https://www.youtube.com/watch?v=s-pAdx-aUkc 
o Reparere hull i buksa med håndsøm: 

https://www.youtube.com/watch?v=DaDnbSxo4QU 
o 22 sy-triks for klær og sko mm: 

https://www.youtube.com/watch?v=0edjyABdnkE 
o Finn og Naturvernforbundet sin #tavarepåtingenedine. F.eks 

glidelås-triks: https://www.youtube.com/watch?v=oRJ-fvEnzY8 
o Helsport: Reparere glidelås på sovepose: 

https://www.youtube.com/watch?v=yN0M4Pcz1eY 
o Bergans/ Ingrid Bergtun: Reparere ødelagt glidelås ved å bytte 

drager: https://www.youtube.com/watch?v=dOk11Qq3ZGs  
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Eksempel på innholdsliste i et Fixzet 

♥ Sysaker (ulike nåler og tråder) 

♥ Sykkelreparasjon 

♥ Gaffateip 

♥ Tennstål 

♥ Tang 

♥ Ståltråd 

♥ Batterier 

♥ Lommekniv 

♥ Knapp 

♥ Sikkerhetsnåler 

♥ Blyant 

♥ Superlim 

♥ Lapp - til å lappe klær 

♥ Lappesaker til liggeunderlaget 

♥ Fyrstikker i vanntett forpakning 

♥ Strips 

♥ Taubit 
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