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Den unge designer  
Liselotte Hornstrup fik  
på modemessen CIFF 
vigtig messeerfaring og 
optimale rammer for at 
opbygge sin virksomhed, 
der fokuserer på lang-
tidsholdbart håndværk og 
beklædning. 
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Den danske modevirksomhed Liselotte 
Hornstrup bygger på idéen om at skabe 
kollektioner med rå detaljer ud fra rest- og 

affaldsprodukter som et modspil til den voksende 
køb-og-smid-væk-kultur. Ejeren bag, Liselotte 
Hornstrup, er uddannet fra VIA Design og Design-
skolen Kolding og har altid vidst, at hun ville være 
selvstændig: ”Jeg har aldrig ønsket at være en lille 
del af en stor virksomhed, men hellere en stor del 
af en lille virksomhed, hvor jeg har en finger med 
i det hele,” fortæller Liselotte Hornstrup om sine 
drømme.  
Som en del af planen om at blive selvstændig, deltog 
Liselotte Hornstrup under Københavns modeuge i 
Future of Fashions modeshow på Børsen og udstil-
ling på modemessen CIFF, som sponsorerede stande 
til danske designskolers dimittender, der drømmer 
om etablering af eget brand. 

Værdifuldt udstillingsvindue
På CIFF-standen fik Liselotte Hornstrup en ekstra 
god plads, som ifølge hende selv fik betydning for 
den succesfulde messeoplevelse: ”Jeg stod der, hvor 
alle kom forbi, så de ikke kunne undgå at se mig 
– derfor fik jeg enormt stor respons på min kollek-
tion,” forklarer Liselotte Hornstrup, som samtidig 
følte det meget personligt og intimt at vise sine krea-
tioner frem: ”Man er jo altid nervøs, når det er før-
ste gang, man viser noget frem, men det gik virkelig 
godt, og jeg fik positiv feedback fra internationale 
virksomheder i Belgien, Holland og Sverige,” uddy-
ber designeren.  



Mentorhjælp
Som led i forberedelserne til 
udstillingen rådgav Educa-
tion Programme Manager 
Rikke Stetter fra Kopenha-
gen Fur Liselotte Hornstrup. 
”Hun havde nogle gode 
punkter, som vi sammen 
gennemgik. Blandt andet 
hvordan jeg skulle håndtere 
de kunder, der kom forbi 
min stand. Det var jo en helt 
uvant situation for mig at stå i, så det var virkelig 
rart at blive vejledt,” siger Liselotte Hornstrup. 

Allerede i den nyuddannede designers Masterpro-
jekt indgik hun et samarbejde med Rikke Stetter og 
Kopenhagen Fur med fokus på bæredygtigt design. 
Projektet formede Liselotte Hornstrup som forar-
bejde til sin virksomhed, så hun kunne starte som 
selvstændig umiddelbart efter sin færdiggjorte kan-
didatuddannelse. 
”Jeg er simpelthen hoppet lige ud i det. Det bety-
der også, at jeg har opbygget en virksomhed for 0 
kroner, og det understøtter hele min bæredygtige 
virksomhedsfilosofi,” fortæller Liselotte Hornstrup. 

Den nyopstartede virksomhedsejer er alt i alt meget 
tilfreds med forløbet, som betød, at hun kom i snak 
med mange forskellige virksomheder og fik udvidet 
sit netværk. Generelt oplevede Liselotte Hornstrup 
stor efterspørgsel på sine designs og flere henvend-
te sig for at få et interview med den kreative up 
coming-designer.

Future of Fashion arbejder for at fremme mo-
debranchens synlighed og understøtte udvik-
lingen af dansk designs nye talenter gennem  
et årligt modeshow. 
Mange nyuddannede designere drømmer  
om at etablere egen virksomhed, og derfor 
sponsorerede messen CIFF en stand under  
Københavns modeuge i august 2016, så  
dimittender kunne fremvise deres modige 
kreationer, som internationale indkøbere 
havde mulighed for at købe. 
Future of Fashion er et projekt, som Lifestyle  
& Design Cluster arrangerer sammen  
med partnerne Designskolen Kolding,  
Kunstakademiets Designskole og VIA Design  
i samarbejde med Dansk Mode & Textil,  
WEAR/Dansk Erhverv og Kopenhagen Fur. 
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