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Præmieselskabet af 1793, Gurli og Paul 
Madsens fond og Faber Fonden har sam-
men etableret foreningen Master Talent 
Program – Arts & Crafts.

Formålet er at motivere, inspirere og støtte 
dygtige håndværkere, kunsthåndværkere 
og designere i udviklingen af en bæredyg-
tig karriere gennem et talentudviklingspro-
gram.

Projektet fokuserer på at bringe de gamle 
håndværkstraditioner ind i en kontekst af en 
ny og tiltagende digital verden.

Et af målene er at sikre, at værdifuld viden 
og knowhow inden for de forskellige hånd-
værk fortsat har mulighed for at komme til 
gavn i det danske samfund. 

De dygtigste kandidater har mulighed for at 
blive enestående dygtige på deres område 
og med den viden, de har tilegnet sig, at 
skabe en bæredygtig karriere – til glæde for 
både erhvervslivet og det danske samfund i 
bred forstand.

Master Talent Program – Arts & Crafts er 
for alle, der overholder projektets ansøgn-
ingskrav, og som vil være med til at tage et 
fælles ansvar for Danmarks håndværkstradi-
tioner. 1 

1 https://www.mastertalent.dk/om

Master Talent Program - Arts & Crafts

“Formålet er at motivere, 
inspirere og støtte dygtige 
håndværkere, kunsthånd-

værkere og designere i ud-
viklingen af en bæredygtig 

karriere”
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Dette er selvfølgelig en grov generalisering 
af tingenes tilstand, men modeindustrien 
er på mange måder ved at brænde sig selv 
op, fordi den udtømmer vigtige ressourcer, 
som allerede er i stærk efterspørgsel.

Derfor arbejder designbranchen og forsk-
ere i koncepter som slow fashion og emo-
tionel bæredygtighed, hvor der arbejdes på 
at redefinere strategierne for design, pro-
duktion, forbrug, brug og genanvendelse. 
Slow Fashion handler om at værdsætte og 
udnytte vores lokale ressourcer, så vi kan 
skabe en transparent produktionsstrategi 
hvor der bliver kortere afstand mellem pro-
ducent og forbruger, og arbejde henimod 
en mere cirkulær levetid for produkterne.

Jeg mener at design bør og kan forstås i 
en bredere og mere fleksibel kontekst end 
den gør nu til dags. Hvis vi som designere 
ønsker at skubbe til grænserne for hvordan 
design skal opfattes, er det vigtigt at vi un-
dersøger nye anvendelsesmuligheder for 
vores faglighed. 
Jeg ønsker i dette projekt at bruge min 
designfaglighed til at udforske og udvikle 
de traditionelle håndværksmetoder knyttet 
til beklædning, og definere og formidle de-
signstrategier for håndværkets fremtidige 
potentiale indenfor Slow Fashion og i den 
moderne beklædningsindustri.

De sidste 100 år har det generelle syn på 
beklædning flyttet sig langt; fra at anskue 
tøj som en værdifuld investering der kunne 
gå i arv, til at se mode og beklædning som 
forbrugsgenstande i en brug-og-smid-væk 
kultur. 

Førhen var der konfektionister og skræd-
dere, og hvis du havde mange penge havde 
du mulighed for at købe mode, havde du 
mindre kunne du købe tøj, og havde du in-
gen, kunne du sy dit eget. 
Nu har alle mulighed for at købe mode, de-
sign og beklædning i alle dets afskygninger, 
high fashion, vintage, couture, kommerciel 
– og du behøver ikke bruge tøjet mere end 
tre gange, for en T-shirt kan købes for den 
nette sum af 49,95 kr. i stort set alle de store 
kædebutikker. 
Derfor er der i industriens øjne heller ikke 
nogen grund til at producere tøj der kan 
holde til mere end tre vaske, for det er alli-
gevel så billigt og moden flytter sig så hur-
tigt, at der hverken er behov eller lyst til vel-
lavet kvalitetstøj. 

Modeindustriens besættelse af ’The New’ 
og shoppingens indtog som en hobby 
har genereret konceptet fast fashion, hvor 
jagten på at sælge mest og billigst har over-
skygget flere amoralske aspekter af produk-
tionen. 

Emne: Slow fashion og Beklædningshåndværket

“modeindustrien er på mange 
måder ved at brænde sig selv 

op, fordi den udtømmer vigtige 
ressourcer, som allerede er i 

stærk efterspørgsel.”
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Hvordan kan jeg som modedesigner udvide min viden 
og færdigheder indenfor traditionelle håndværksteknik-
ker, og bruge disse som et middel til at understøtte kon-
cepteterne slow fashion og emotionel bæredygtighed? 

Hvordan kan jeg udvide mit felt og min faglighed som       
modedesigner igennem det traditionelle beklædnings- 
håndværk?

Hvordan kan jeg visuelt formidle startegier for beklædning-
shåndværkets relevans, muligheder og plads i den fremtidi-
ge designindustri?

Problemformulering
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Jeg ønsker i dette projekt at udvide min 
faglige horisont, og dygtiggøre mig in-
denfor de traditionelle håndværk. Målet er 
at skabe en større personlig forståelse for 
den historiske udvikling af beklædningsin-
dustrien, samt håndværkets potentiale i en 
moderne slow fashion kontekst. 

Vi snakker i designuddannelsen meget om 
rapid prototyping og 3D printing – men ge-
nerelt er mange af de metoder der bliver 
undervist i, i designfaget, præget af analoge 
tilgange. 
Jeg mener at vi bør dykke ned i den analoge 
del af vores fag og bruge beklædningshånd-
værket til at fokusere på slow prototyping 
og analog 3D skitsering som en understøt-
telse af at vi som designere lærer gennem 
vores hænder og det taktile.  

Jeg mener der er et glip imellem det digi-
tale og det analoge, og for at være en ful-
dendt designer, skal du mestre og forstå 
begge, til at skabe nye metoder at udvikle 
og designe på.

Som designer er min mission at flytte op-
fattelsen af hvad design kan og er, og jeg 
håber på at kunne skubbe til vores opfat-
telse af traditionelt håndværk og udvide 
min viden og teknik indenfor disse, så jeg 
kan designe en mere bæredygtig fremtid. 

relevant at forsøge at skabe en strategi for 
denne i den industrialiserede verden, så vi 
kan skabe en mere bæredygtig modeindus-
tri.

Jeg har i dette projekt fokuseret på tre emn-
er: 

Industri, Hobby og Social Udvikling

Fordi jeg mener at det er tre grene af hånd-
værk og slow fashion som kan justeres til 
at skabe en bæredygtig fremtid i spidsen 
af digitalisering, men med fokus på det 
analoge. 
Analogt håndværk har et kæmpestort uud-
nyttet potentiale for at udvikle en fuldstæn-
dig bæredygtig slow fashion produktion, 
hvor designer-, producent- og forbruger-
rollen er oppe til diskussion og redefinition, 
hvor den sociale udvikling er med til at få 
fat i den nye målgruppe og fjerne tabu om-
kring ”det hjemmelavede”, og i stedet for-
ske i og udvikle på den positive indflydelse 
det analoge håndværk kan have på vores 
digitale stresskultur.

Jeg har siden min afgang fra Designskolen 
Kolding i 2016, arbejdet som jersey design-
er for ONLY, Bestseller, og i denne periode 
har jeg lært mange ting omkring hvordan 
den kommercielle fast fashion branche fun-
gerer. 
Denne branche er på mange måder et pro-
dukt af den industrialisering og globaliser-
ing den vestlige verden har været igennem 
de sidste 100 år – og mine øjne er i større 
grad, blevet åbnet for de problemer design-
branchen har bragt med sig. 

Som uddannet Cand.Des. mener jeg at det 
er problematisk at mange designere som 
er uddannet til at kunne skabe store kom-
mercielle kollektioner, sy, tilskære og bru-
ge tekniske kommunikationsværktøjer der 
tillader os at være en del af den kommer-
cielle designverden, ikke har den mest ba-
sale viden omkring traditionelle håndværks-
metoder såsom håndstrik og knipling. 

Hvordan skal vi som designere kunne hacke 
vores fag, og udvikle på en industri, hvis 
vi ikke kender eller forstår grundstenene i 
denne? 

Måske ligger vejen til en grønnere frem-
tid i at gå tilbage til starten, og finde en 
anden vej igennem industrialiseringen af 

vores fag?

Den største diskussion inden for næsten alle 
brancher lige nu er bæredygtighed. Som 
samfund er vi blevet mere beviste om kon-
sekvenserne af den industrielle udvikling 
og de daglige valg vi tager, og i henhold til 
dette er vi derfor også blevet meget fokus-
erede på hvad de sociale konsekvenser kan 
blive af den stærk tiltagende digitalisering 
vi befinder os i. 
Digitalisering har været i en skarp udvikling 
de sidste 20 år, og til enhver trend vil der 
altid være en modbevægelse. Som desig-
nere forsøger vi altid at befinde os i spid-
sen af alle trends, og derfor ender vi ofte 
i et vakuum af modbevægelse – forstået 
således: 

Jeg mener at slow fashion igennem tradi-
tionelt håndværk rammer ned i modbev-
ægelsen af digitaliseringen, og derfor er det

Faglig begrundelse

Kontekst

Hvordan kan vi være i spidsen 
for digital udvikling, men også 
på forkant med den analoge 

modbevægelse? 
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Strikkebogsforfatter, samt et læringsforløb 
hos en kniplekyndig.

Derudover skal jeg i januar rejse til Indien 
og besøge forskellige virksomheder som 
arbejder med traditionelt håndværk, så jeg 
kan lære om deres udvikling og muligheder 
i den kommercielle modeindustri. 

Afslutningsvis vil jeg udvikle en udstilling 
som viser processen og udviklingen igen-
nem projektet, og håndarbejdets plads i 
slow fashion konceptet.

Præmisen for dette projekt har været at ud-
vide min faglige horisont, og dygtiggøre 
mig inden for mit håndværk: Design.
I dette afsnit vil jeg redegøre for min plan-
lagte proces versus min faktisk proces fra 
start til slut.

Planen
Udgangspunktet er at undersøge tre for-
skellige sider af beklædningshåndværk:

Tekstil formgivning: 
hækling og strik

Forskønnende håndværk: 
knipling og broderi 

Historiske formgivningsmetoder:
traditionelle klædedragter. 

Dette vil jeg gøre igennem læsning af rel-
evant materiale, besøg og vejledning hos 
eksperter, forsøg og eksperimenter.
De fire håndværk: Hækling, strik, knipling 
og broderi, skal læres fra bunden og ud af 
de 6 mdr projektet forløber over, skal jeg 
bruge en måned på hvert håndværk.
Den praktiske erfaring og viden hentes hos 
eksperter indenfor traditionelle håndværk, 
klassiske beklædningsstykker og slow fash-
ion, inklusivt praktikophold hos Trine Kok, 

Proces
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Hækling var den første, og letteste disci-
plin, og jeg valgte at hoppe ud i denne fra 
aller første dag i projektet. 
Hækling har været meget ”på mode” på det 
seneste, derfor kunne jeg let låne stakkevis 
af bøger på biblioteket, finde endeløse sid-
er på nettet og hjælp i min omgangskreds 
til at komme i gang. 
Min mission var at afprøve så mange forskel-
lige overflader og masketyper som muligt – 
og jeg endte med at hækle i døgndrift, til 
jeg begyndte at få ømme led og forståelse 
for håndværket. 
Det var tydeligt at se, at med kun én måned 
til håndværket, var det nødvendigt at pri-
oritere i hvilken retning jeg ønskede at ek-
sperimentere, da der simpelthen ikke var 
timer nok i døgnet til at forsøge både med 
masker, overflader, garner og farver.
Jeg valgte at fokusere på at opnå den bre-
dest mulig forståelse af håndværket, og 
derfor gemme eksperimentering med farv-
er og garner til senere i processen.

Strik har ofte været videregivet fra moder 
til barn i private omgivelser, og jeg beslut-
tede derfor at bruge min ”praktik” hos 
strikkecoach Trine Kok, Forfatter af “Du kan 
strikke” og mor til “Den Sorte Strikkeskole” 
og “Det Skabende Akademi.”

Trine og jeg brugte mange timer over strik-
ketøjet, på at snakke om hvad det vil sige at 
være strikdesigner, om mønsterrettigheder, 
god garnskik, godt og dårligt garn, økologi, 
mindfulness og strikkevelvære. 

I min praktik hos Trine, fik jeg også 
muligheden for at besøge et  strikkear-
rangement i Møgeltønder, hvor 80 friske 
damer havde meldt sig til en weekend fyldt 
med strik og foredrag derom. En af de vig-
tigste historier jeg tog med derfra, var fra 
en kvinde der svor at strik havde reddet 
hendes ægteskab. Da hendes børn flyttede 
hjemmefra, og manden begyndte at dyrke 
Ironman, fandt hun sig selv sidde derh-
jemme, alene, uden nogen at tage sig af. Så 
begyndte hun at strikke, og opdagede et 
helt fællesskab af mennesker der stod med 
store åbne arme. Og en verden af kreativi-
tet som bare ventede på at blive udforsket.

“Min praktik hos Trine satte især skub i 
en masse tanker omkring de forskellige 
tilgange der er til den kreative verden: 
professionel/hobby, fysisk/psykisk, og 

om hvordan jeg som designfaglig profes-
sionel kan udvikle designstrategier for 
min fremtid, som går ud over de klas-

siske kommercielle designroller.”

Virkeligheden

Missionen i dette projekt har været at 
genopdage fire traditionelle håndværk, og 
lære dem fra bunden:
 

Hækling, strik, knipling og broderi. 

Som planen dikterede har jeg dedikeret en 
måned til hvert håndværk, og givet mig selv 
to måneder til at forme et endeligt koncept 
ved brug af de tillærte håndværk. Resulta-
tet af projektet har dog været under kon-
stant  rekonstruktion igennem projektet, og 
jeg har i sidste ende valgt at udvikle frem-
tidsstrategier for brugen af håndarbejdet 
i slow fashion regi, samt søgt at finde en 
plads for mig som designer, i denne verden.

Sideløbende har jeg besøgt eksperter in-
denfor håndværk og slow  fashion, eksem-
pelvis Liselotte Hornstrup og Hørvævsmu-
seet i Krengerup, samt læremestre i de 
forskellige hånarbejdsdicipliner.
Mit primære fokus igennem processen har 
været tillæringen af håndværket - da jeg 
mener at grundviden om håndværket er 
det, der skaber en god designer. 

“Det skal dog siges, at én måned til 
ét håndværk, er ingenlunde nok. Det 

siges at det tager 10.000 timer at 
mestre et håndværk - men en livstid 

virker mere passende.”
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ere lige akkurat dín idé og design. 
Når jeg snakkede med håndværkerne, for-
talte de historierne om hvordan de kom fra 
en landsby der specialiserede sig i lige præ-
cis dette håndværk, og at de som 10-årige 
havde lært kunsten fra deres far eller mor, 
og havde arbejdet med det lige siden. 

Indere er så usandsynlig dygtige til deres 
håndværk, fordi de i generationer arbejder 
udelukkende med ét specialiseret hånd-
værk. De har ikke nødvendigvis de samme 
muligheder når det kommer til uddannelse, 
men de er villige til at arbejde meget, for 
meget lidt, og ofte er hele landsbyen i 
samme båd. 

Mindstelønnen i Indien er ca. 800,- i 
måneden.

Knipling var uden sammenligning, dét af 
de fire håndværk jeg havde mindst viden 
omkring, og samtidig også det mindst ud-
bredte. Derfor var det heller ikke muligt på 
samme måde muligt at selvoplære. Jeg fik 
kontakt til Sonja Andersen, som er folkep-
ensionist og en del af Østjyst Tekstilkreds, 
hvor hun bruger en stor del af sin fritid på 
at kniple og væve med andre ligesindede.

Sonja, som har kniplet i ca 20 år, tog mig 
sikkert under sin vinge, hun viste mig hvil-
ke redskaber jeg skulle bruge, hvordan jeg 
brugte dem og hvordan man læser en op-
skrift - Alt hvad jeg havde brug for at vide, 
og kunne nå at lære på fire uger, og hver 
gang jeg kom op til Sonja, fløj timerne af-
sted.
Knipling er svært! Og der er ikke meget 
at vise for de mange timer du sidder foran 
brættet, men Sonja mente alligevel at jeg 
have fået presset et par års lærdom ind på 
den ene måned. Og de små prøver jeg har 
fået lavet, specielt mine tønderkniplinger, 
er sådan noget jeg kigger på og siger: tænk 
sig at det kan lade sig gøre!

Knipling har ikke på samme måde som de 
andre håndværk, fået en renæssance i de 
seneste år. Jeg tror i stor grad at det handler 
om at det er et betydeligt mindre transport-
abelt håndværk. Man har brug for plads, og 
redskaber og produkterne bliver færre og 
mindre end hvad du kan producere i strik 
og hækling. 

Januar var som udgangspunkt afsat til at 
handle om Broderi, men da jeg allerede 
har broderet en del, følte jeg mig sikker ved 
også at bruge denne måned til at Rejse til 
Indien. 

I mit arbejde som designer hos ONLY, havde 
jeg ansvaret for udvikling og kommunika-
tion med vores Indiske leverandører. Indien 
som produktionsland bliver ofte brugt når 
produkterne har håndlavede detaljer. Der-
for besluttede jeg at Indien ville være et 
godt rejsemål til at lære mere om hvordan 
den håndlavede industri kan opretholdes i 
en fast fashion verden.

Det kan være svært at sidde hjemme i Dan-
mark, og planlægge en tur til Indien, når 
man ikke har nogen kendskab til landet, 
eller hvordan man skal få det maximale ud 
af rejsen. Heldigvis havde jeg kontakter i 
Delhi som jeg kunne trække på, og jeg fik 
gennem Lykke Block Kjær kontakt til Naim 
Khan i Jaipur. På tre uger fik jeg besøgt fire 
byer: Delhi, Jaipur, Ahmedabad og Udaipur.
Jeg må indrømme at broderiet blev tilside-
sat til fordel for virksomhedsbesøg og ud-
forskning i den indiske handicraft industri.
 
Indien har enormt stor industri for det de 
kalder handicraft -  håndlavede produkter. 
Blockprinting, vævning, broderi, miniature 
malerier, håndlavet papir, smykker m.v. Alle 
markeder er fyldt op af bittesmå virksom-
heder der sælger håndlavede varer, og alle 
er indstillede på at producere og eksport-
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er i større grad, gået med at finde en strate-
gi for hvordan man visuelt kan formidle en 
kognitiv læringsproces så den kan formidle 
viden, strategi og designfaglighed. 

Igennem min vejledning med Ulla Ræbild, 
har jeg udviklet et udstillingskoncept, som 
omfavner de tre fremtidsstrategier jeg ser 
for håndværket og for min egen fremtidige 
virken som designer. I dette koncept ønsker 
jeg at formidle hvordan analogt håndværk 
har et uudnyttet potentiale for at udvikle 
en bæredygtig slow fashion produktion, 
hvor designer-, producent- og forbrugerrol-
len er oppe til diskussion og redefinering. 
Social udvikling kan være med til at gribe 
den nye målgruppe og fjerne tabu omkring 
”det hjemmelavede”, og i stedet forske i, 
og udvikle på, den positive indflydelse det 
analoge håndværk kan have på vores digi-
tale stresskultur.

Jeg skal ikke gøre mig til ekspert på 
hvordan fremtiden skal se ud for Indien som 
produktionsland - men, jeg skal sige at jeg 
så mindst lige så mange dårlige eksempler, 
som gode.
Jeg mener at det er positivt, at selv store 
produktionsvirksomheder, ansætter hele 
landsbyer til at deltage i produktionen, 
således at de kan arbejde hjemmefra og 
også kvinder kan få mulighed for at vare-
tage et arbejde. Men forholdende på de 
fleste systuer og farvefabrikker, samt køns-
røllefordelingen og kulturen, er efter min 
mening, langt under hvad man bør byde 
sine ansatte. 

Indien er, som de fleste lande, i en konstant 
udvikling. Jeg mener at de har et stort po-
tentiale som produktionsland, og ikke kun 
indenfor modeindustrien - Men det kræver, 
at vi som  designere og kunder, sætter krav 
til arbejds- og produktionsforholdende.
Hvis vi vil lægge arbejde i at formidle og 
designudvikle de lokale håndværk til et 
globalt marked, kan vi være med til at støtte 
og udvikle landet og de lokale traditioner 
og kulturer.

Afslutning
Afslutningen af projektet har handlet om at 
samle trådene - at finde min faglighed i de 
tillærte håndværk og den viden jeg har aku-
muleret igennem virksomhedsbesøg både 
herhjemme og i Indien. 
Planen var at skabe en udstilling, men tiden
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Med fokus på de traditionelle beklæd-
ningshåndværk, har jeg i dette udstilling-
skoncept søgt at give en perspektiveret 
anskuelse af hvordan vi kan anvende det 
traditionelle håndværk i en slow fashion til-
gang til fremtidigt designvirke.

Som en forlængelse af projektets læring-
sproces har jeg søgt at tage et designfagligt 
greb omkring det designpotentiale jeg ser i 
beklædningshåndværket, og definere disse
igennem et udstillingskoncept der visuelt 
kan formidle fremtidige designstrategier for 
potentialet af håndværket inden for tre for-
skellige genrer: 

Igennem dette er min mission at skabe 
opmærksomhed omkring håndværkets 
funktioner og fremtidige potentiale for et 
bredt publikum. Samt at vise strategier for 
hvordan jeg som designfaglig professionel 
kan udnytte min tillærte viden i fremtidigt 
virke.

INDUSTRI

HOBBY

SOCIAL UDVIKLING
Håndværk har historisk set 

altid været et udtryk for kulturel 
dannelse og tradition. Jeg vil gerne 

vise hvordan håndværk også kan være 
et udviklende og kulturelt læringsværktøj 

på højde med kunst og musik, samt belyse 
den forskning der understøtter needlework 

som virkemiddel imod mentale syg-
domme. 

Igennem dette håber jeg at italesætte 
hvordan vi kan brugehåndværket 

til social udvikling i mange 
sammenhænge 

HOBBY
Strik og hækling har de seneste 

år fået en renæssance som hobbyin-
dustri - på de sociale medier er der rig 

muligheder for at dele sit arbejde, finde under-
visning, opskrifter, og inspiration. På denne måde  
rammer man en ny og yngre målgruppe af forbru-
gere/producenter. I hobbyindustrien finder man et 
stort fællesskab der breder sig over håndværk og 

landegrænser, og det er interessant at se hvordan dig-
italiseringen af vores hverdag, hjælper til at udbrede 
det analoge håndværk. Kan dette vise et potentiale 

for en ny form for deleøkonomi og kan man som 
uddannet designer hacke hobbyindustrien og 

udvikle på denne?

INDUSTRI
Som designer med 

speciale i handicraft, kan man 
hjælpe til at formidle og designud-
vikle lokale håndværk til et globalt 

marked, og derved støtte og udvikle 
de lokale traditioner og kulturer. Produk-

tet kan derfor vise hvordan kommer-
cielt design kan forenes med lokale 
håndværkstraditioner i et industrielt 

produktionsdygtigt 
               produkt.

Udsnit af 
projektpræsentation

SOCIAL UDVIKLING

17

Perspektivering
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Liselotte Hornstrup

Liselotte Hornstrup-brandet har eksisteret 
siden 2016 og er en dansk en-mandsvirk-
somhed lokaliseret i Vejen.
Alle produkter er fremstillet i DK, enten på 
systue eller i eget værksted - og med fokus 
på uld og læder, opkøber brandet restma-
terialer fra større produktioner og opererer 
med en no-waste produktion.
Liselotte Hornstrup arbejder ikke med koll-
ektioner og holder varelageret nede ved 
max at fremstille 10 produkter af gangen.
Priser: 499,- til 5.999,- 

Messianic

Messianic er en Indisk produktionsvirksom-
hed. De producerer både jersey og woven 
for flere større modevirksomheder bl.a. 
Only og Selected - Bestseller.
De har inhouse systue hvor alle produkter 
bliver konstueret, klippet og syet. 
Under deres vinge har de flere lokale lands-
byer som har forskellige specialer af hånd-
lavede applikationer - og produktionen af 
dette foregår ved hjemmearbejde eller min-
dre virksomheder i landsbyerne. 
De har en mindsteordre på 500 styles. 
Priser for produktion starter ved ca. €3 for 
en basis t-shirt.

Industrielt produceret beklædning vil altid 
være den største og mest tilgængelige kil-
de til beklædning for den brede befolkning.
Derfor er det vigtigt at vi som designere er 
fokuserede på at skabe en bæredygtig pro-
duktion, så ikke kun beklædningen gavnes, 
men også de mennesker som er en del af 
produktionen.

Konceptet “Slow Fashion”1 handler om at 
redefinere strategierne for design, produk-
tion, forbrug, brug og genanvendelse, så 
vi værdsætter og udnytter vores lokale res-
sourcer, og skaber en transparent produk-
tionsstrategi hvor der bliver kortere afstand 
mellem producent og forbruger, med mis-
sionen om at skabe en mere cirkulær levetid 
for produkterne.

Mit fokus i dette projekt har bl.a. være at 
kigge på håndværksindustrien igennem 
slow fashion briller, for at se om håndvær-
ket har eller kan have plads i fast fashion 
industrien.

For at sætte kontrasten op imellem to as-
pekter af slow fashion i den kommercielle 
verden har jeg udvalgt to cases: Liselotte 
Hornstrup, en lille dansk designvirksomhed, 
og Messianic, global Indisk producent for 
bl.a. Bestseller.

1 Clark, Hazel SLOW + FASHION – an oxymoron – or a promise for the 
future …? (Fashion Theory, vol 12, Berg, 2008)

Industri Samarbejdspartnere

Liselotte Hornstrup
Messianic

Naim Khan
Tanyia Rani - Bestseller 

Fast og Slow Fashion er jo selvsagt, to 
modstridende koncepter - problemet er 
at kommercielle virksomheder konstant 
hæver kravene for antallet af kollektioner 
pr. år, løbetid på produktion og pris pr 
produkt. Det presser producenter til at 
slække på arbejdsvilkår  og løn til deres 
medarbejdere, og fører til yderligere out-
sourcing af produktionen. 
Små danske virksomheder har mulighed 
for at arbejder som Liselotte Hornstrup, 
med lokal produktion og stadig overleve 
på baggrund af et anderledes værdigrun-
dlag med begrænset vækst. Men, det er 
næppe realistisk at at store kommercielle 
virksomheder kan have 100% lokal pro-

duktion. Ligeledes vil det have alvorlige 
konsekvencer for flere Asiatiske produk-
tionslande, hvis vi lukker beklædning-
sproduktionen ned i et større omfang, og 
flytter det tilbage til Europa.
Derfor mener jeg at viden om de lokale 
kulturer og produktionsmuligheder, kan 
give mig som designer, en mulighed for 
at udnytte de Indiske leverandørers forc-
er og vide hvilke krav man realistisk kan 
sætte til virksomhederne, for at forbedre 
både vore produkter, men også de vilkår 
der arbejdes under.
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Strik og hækling har de seneste år fået en 
renæssance som hobbyindustri - og jeg må 
indrømme at hobbyindustrien for beklæd-
ningshåndværk har en langt større digital 
tilstædeværelse end jeg var bevist om. You-
Tube, Instagram, Facebook, Ravelry, Etsy 
og meget mere, er fyldt til randen med in-
struktionsvideoer, opskrifter, inspiration og 
sociale fællesskaber til at sælge eller bare 
dele dit arbejde.

I min praktik hos Trine Kok, fik jeg et meget 
større indblik i dagligdagen for de fuldtid-
skreative, og kampen om at kunne leve af 
sin hobby. De fleste spillere på dette felt, er 
ikke uddannet indenfor hverken design eller 
beklædning - men har fundet en verden 
hvor de ender med at være en aktiv del af 
slow fashion-bølgen.

Hobbyindustrien har et stort potentiale, for-
di den kan indbyde til en 100% slow fashion 
produktion, hvor producent og forbruger 
bliver én og samme person - selv garnet 
har man mulighed for at producere lokalt 
og bæredygtigt. Derfor mener jeg at der 
er stort potentiale for professionelle desig-
nere, for at hacke denne kæmpeindustri og 
udvikle på den. 

Som Krea Deluxe viser, er der allerede et 
marked og en industri for at fremme håndar-
bejdet. Arbejdet kommer til at ligge i at få 
fat på en bredere målgruppe, og få fjernet 
det tabu der ligger omkring det hjemmela-
vede. Dertil mener jeg at professionelle 
designere har mulighed og værktøjer - og 
vi skal bruge disse til at få det håndlavede/
hjemmelavede tilbage på mode.

Referencer

Krea Deluxe
Trine Kok

Garna
Trine P

Petite Knit

Som beskrevet i kontekst-afsnittet, er der 
et vakuum mellem digitaliseringen og den 
analoge modbevægelse. Hvis udnyttet ko-
rrekt mener jeg at der kan skabes et end-
nu større og mere tilgængeligt håndar-
bejdskoncept der balancerer mellem det 
analoge og digitale.
Jeg ønsker at skabe en mere holistisk til-
gang til strikke- og hækleopskriver, hvor de 
digitale værktøjer udnyttes til at gøre det 
analoge håndværk lettere tilgængeligt - og 
forsøge at opfinde den nye deleøkonomi 
for håndarbejdet.

Som case for hobbyindustrien, har jeg val-
gt Krea Deluxe - en virksomhed som har 
formået at skabe et præcist og målrettet 
koncept, der omfavner en reel og realistisk 
målgruppe.

Krea Deluxe

Krea Deluxe er en webshop som har ek-
sisteret siden 2015. Deres fokus er på 
hækling af børneprodukter og de har bl.a. 
udgivet to bøger med temaerne: “Et hæklet 
teselskab” og “En hæklet isbutik” - og de 
producerer eget garn med øje for økologi 
og bæredygtighed, i en palette af pasteller 
der passer til deres koncept.
Både garn, kits, e-opskrifter og bøger kan 
købes i deres webshop fra både egen pro-
duktion  og samarbejdspartnere. De tilby-
der også workshops og videoguides - så 
alle opskrifter nemt kan tilgåes af alle.

Hobby
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et samarbejde mellem neurologer, psykolo-
ger og designere, så vi kan bruge håndvær-
ket til at fremme social udvikling, fjerne tabu 
omkring det hjemmelavede og håndarbej-
det status som “kvindejob”, og udnytte de 
gavnlige sider af håndværket - både for den 
psykiske udvikling, men også til fremmelsen 
af slow fashion.

Referencer

Hørvævsmuseet på Krengerup 
- Skoletjeneste

http://hvm-krengerup.dk/skoletjeneste/

Anne Kirketerp - Craft Psykology
http://annekirketerp.dk/craft-psykologi/teor-

ien-bag-craft-psykologi.html

Huffington Post: Knitting linked to health 
benefits including reducing depression and 

slowing dementia - report reveals
https://www.huffingtonpost.co.uk/entry/knit-

ting-linked-to-health-benefits-including-reducing-depres-
sion-and-slowing-dementia-report-reveals_uk_5aa63cb0e4b-

07047bec7feee

Dr. Sarah McKay: Why crafting is great for 
your brain - a neuroscientist explains

https://www.mindbodygreen.com/0-14252/why-crafting-is-great-
for-your-brain-a-neuroscientist-explains.html

NY Times: The Health benefits of knitting
https://well.blogs.nytimes.com/2016/01/25/the-health-benefits-

of-knitting/

Håndarbejde var tidligere en stor del af 
hverdagen som kvinde. Det var et symbol 
på dannelse for nogle og et nyttigt og vig-
tigt værktøj i hverdagen, for andre. 
Siden hen, er det ikke længere nødvendigt 
med håndarbejdet, og status for det, har i 
lang tid være i en stejl nedadgående bue. 
Nu ser vi at håndarbejdet igen får en ren-
næssance, ikke kun for udbyttet, men lige 
så meget for de fysiske og psykiske følge-
goder de medbringer.
I dette projekt har jeg på egen krop kunne 
mærke at håndarbejdet bringer med sig, 
ikke kun fysiske, men også psykiske værk-
tøjer som er meget anvendlige i nutidens 
stressende hverdag.

Der er både forskning og undersøgelser der 
viser hvordan håndarbejde kan være et ud-
viklende og kulturelt læringsværktøj på hø-
jde med kunst og musik, og jeg ser et stort 
potentiale i fremtidig forskning af håndar-
bejde som virkemiddel imod mentale syg-
domme, som stress, depression, Adhd/add 
mm.

Der er allerede undersøgelser der under-
bygger ideen om at håndarbejde kan være 
med til at skabe ro hos børn og hjælpe til at 
udvikle deres finmotorik - og jeg ser et stort 
potentiale i at udvide denne forskning som 

Social udvikling
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præcise manifestation af min udvikling ig-
ennem projektet. Ligeledes er det et brug-
bart værktøj for mig, fordi det lægger op 
til flere forskellige scenarier, hvori jeg kan 
se mig selv og min fremtid - men også for 
hvordan vi kan implementere håndarbejdet 
i en moderne designkontekst.

Da jeg kom tilbage fra Indien, ramte jeg 
derfor en mur af frustration og forvirring om 
hvordan jeg skulle bearbejde al den viden 
jeg havde samlet de sidste fire måneder og 
forme slutproduktet til en udstillingen - her 
var min vejleder i stor grad med at få styr på 
både tanker, tid og ambitioner, og hun hjalp 
med at lægge vejen for et nyt koncept, 
som var anderledes end jeg havde forestil-
let mig, men i stor grad, mere relevant for 
hvordan projektet havde udfoldet sig.

Det har været svært for mig at acceptere at 
jeg ikke kunne stille med en færdig udstill-
ing, men jeg har også kunne mærke at min 
personlige og faglige udvikling igennem 
projektet har trukket mig i en helt anden 
retning, end jeg gik ind i projektet med. 
Mine ambitioner for fremtiden har ændret 
sig og udstillingen, som i opstartsfasen virk-
ede som en naturlig og vigtig del af projek-
tet, bærer ikke længere den samme værdi 
- det er i stedet indholdet af konceptet som 
har givet mig en forestilling om hvordan jeg 
fremadrettet skal udvikle min karriere.

Projektet har for mig, været en øvelse i at 
balancere ambitionerne om håndværket 
med dem om den teoretiske faglighed. 
I sidste ende er slutproduktet blevet til 
et koncept om fremtidsstrategier - og på 
mange måder føler jeg at det er den mest 
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Hele processen for dette projekt, har været i 
en konstant og famlende udvikling. Det har 
til tider været præget af at være et projekt i 
forsøgsfasen, og jeg har ofte følt mig fanget 
i forsøget på at bygge en bro mellem flere 
stole. Fysisk håndværk versus faglig teori.

I starten af projektet, forsøgte jeg at foreslå 
en anderledes tilgang til projektet, og det 
resulterede i at de første par uger foregik i 
limbo om hvilket emne jeg skulle fortsætte 
med. Vejledningen kunne derfor heller ikke 
planlægges korrekt, og jeg endte med at 
udskyde vejledningen alt for længe. Set i 
bakspejlet, er det for mig tydeligt, at pro-
duktet af dette projektet kunne have været 
meget anderledes, havde jeg søgt mere ve-
jledning tidligere i processen.

Den største afvigelse fra planen har uden 
tvivl været slutproduktet. Jeg havde meget 
store ambitioner til starte med, men har si-
den hen måtte acceptere at tiden ikke har 
været så fleksibel som jeg kunne have øn-
sket mig. Jeg ville gerne være endt med 
en imponerende visuel udstilling, men som 
tiden skred frem i projektet, følte jeg at det 
var vigtigere at fokusere på håndværket og 
læringsprocessen og derfor blev tankerne 
om hvordan jeg skulle afslutte projektet, 
skudt ud til siden.

Igennem dette projekt har jeg været på en 
personlig og faglig rejse. Derfor har resul-
tatet af dette projekt også skiftet emne og 
omfang mange gange, om end kun i mit 
mentale designunivers.
Jeg har mødt mange mennesker de sidste 
seks måneder: eksperter, ildsjæle, nye ven-
ner, producenter, designere, slow fashionis-
tas og mange flere. Jeg er blevet mødt af et 
kæmpe fællesskab af mennesker, som med 
åbne arme har budt mig velkommen i en ny 
verden jeg slet ikke vidste eksisterede.

Dette projekt kom for mig, på et meget 
vigtigt tidspunkt. Jeg sad i et job, i en virk-
somhed, som jeg ikke kunne identificere 
mig med – og det såede også nogle tvivl 
i mig om hvem jeg er, både som designer, 
men også som menneske. Da muligheden 
for dette projekt bød sig, åbnede det op for 
muligheden for at fordybe mig i mit hånd-
værk på ny, og genfinde min personlige in-
spiration og motivation. 

Jeg tror ikke at jeg fra starten var klar over 
hvad jeg ønskede at lære igennem dette 
projekt - mit ønske var at komme væk fra 
min daværende situation, og tilbage til at 
have designet mellem fingrene. Det faglige 
udbytte af projektet var i begyndelsen skjult 
for mig, men som processen skred frem, 
åbnede der sig nye muligheder og drømme 
formin fremtid som designer.

Reflektion
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