
Smart lösning förlänger livet på barnbyxor 

En av de vanligaste orsakerna till att barnjeans slängs är att de antingen fått hål på knäna 
eller blivit för korta för barnen. Då går de inte heller att säljas second hand. Nystartade 
Nimble Patch har en lösning på problemet och ger nytt liv till trasiga barnjeans. Med snyggt 
förstärkningsmaterial på knän och benslut får jeansen längre livslängd och kan bäras av fler.  

Idén föddes för några år sedan. Konsumtionstakten har ökat oroväckande de senaste decennierna och 
nyproduktion av kläder är en av våra värsta miljöbovar. Sedan millennieskiftet och fram till 2019 så har 
konsumtionen av textil ökat med 30 procent per person enligt Naturvårdsverket. Ett enkelt sätt att 
minska miljöpåverkan är att laga de plagg som redan finns. Grundarna bakom Nimble Patch, som har 
erfarenhet av design och tillverkning av slitstarka arbetskläder, såg ett behov av en barnbyxa som håller 
länge. Både kvalitetsmässigt, men även ur ett hållbarhetsperspektiv.  

- Vi frågade oss själva om vi kunde göra något som förenklar för konsumenten att göra ett 
hållbart val. Svaret blev ja, det kan vi faktiskt och Nimble Patch startades säger Maria Borbos, 
en av delägarna bakom Nimble Patch. 

Nimble Patch samlar in barnjeans från olika svenska varumärken, som inte går att sälja second hand. 
De lagar och förädlar dem i samarbete med Yalla Mellerud, ett kvinnokooperativ som skapar 
arbetstillfällen till utlandsfödda kvinnor och tillvaratar den stora kompetens som finns. Byxorna som ofta 
har trasiga knän håller minst ett jeansliv till efter Nimble Patchs redesign. De sätter förstärkningsmaterial 
på knäna och lägger till benslut med nedläggningsfunktion som gör att byxan enkelt kan förlängas med 
3 cm och växa med barnet.  

”Vårt mål är inte att omsätta så många byxor som möjligt  
- utan att omsätta varje byxa så många gånger som möjligt.” 

- Det finns miljoner jeans där ute i världen som förtjänar ett extra liv. Vi vill inte bara att våra jeans 
ska leva länge, utan att alla jeans som redan producerats ute i världen ska få ett extra liv. Vårt 
mål är inte att omsätta så många byxor som möjligt - utan att omsätta varje byxa så många 
gånger som möjligt, berättar Maria Borbos. 
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Om Nimble Patch 
Nimble Patch är ett nystartat företag som vill hjälpa konsumenter att tänka hållbart och göra medvetna val som 
bidrar till en bättre värld. De samlar in begagnade barnjeans, som inte går att sälja second hand och förädlar dem 
med förstärkta knän och benslut. Resultatet är snygga, hållbara och slitstarka jeans som håller längre och kan 
användas av fler. 

Följ Nimble Patch på instagram: 
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