
Nye metervarer af tekstilaffald: Munk & Loua 
Design Studio lancerer RE:TEX

Tekstilsymbiose Herning

2022 

Munk & Loua Design Studio arbejder på at 
kunne producere en ny-designet metervare 
kaldet RE:TEX ved at filte tekstilaffald. I 
Tekstilsymbiose Herning har virksomheden 
fokus på genanvendelse af de tekstile rester, 
der ikke kan bruges til at lave nye fibre eller 
garner dvs. alt fra afklip i produktionen, 
metervarer med fejl til post-consumer 
tekstiler. Iværksættervirksomheden benytter 
en filtningsteknik, hvor opklippet tekstilaffald 
udgør hovedbestanddelen og samarbejder 
med firmaer, der har tekstilaffald, som let kan 
aftages fra produktion til nye designopgaver. 
Ambitionen er at kunne genanvende tekstil-
affald fra danske og europæiske firmaer samt 
højne graden af genanvendelse af materialer 
på markedet. 

Faktaboks

• Virksomhedsnavn: Munk & Loua 
Design Studio i/s

• Hjemmeside: munkloua.com

• Grundlagt/oprettet: 2022

• Primært produkt i Tekstilsymbiose 
1.0: RE:TEX tekstiler 

• Antal ansatte: 2

Undersøgelse
Munk & Loua er en ung iværksætter-
virksomhed, som ønsker at udfordre tekstil-
industrien og udvikle nye tekstiler baseret på 
rester, spild og overskudsprodukter.
Indtil videre er prototyperne fra Munk & Loua 
Design Studio tekstiler, som er lavet på en 
mindre filtningsmaskine, men virksomheden 
har i projektet afdækket mulighederne for at 

arbejde i langt større skala. I første omgang 
arbejdes der på at finde en producent, som 
har værktøjet/filtmaskinen, der kan være med 
til at designe nye, større og bedre prototyper. 
Det kræver en maskine med flere nåle, som 
kan producere flere meter på kortere tid, og 
samtidig må det gerne være en producent, der 
ligger tæt på Danmark. 

https://munkloua.com/


Tekstilsymbiose Herning er et 2-årigt projekt (2021-2022) støttet af Den Europæiske 
Regionalfond og Danmarks Erhvervfremmebestyrelse. Med epicenter i Herning, har en 
række lokale og nationale virksomheder sammen med Herning Kommune og lokale 
erhvervsfremmeaktører eksperimenteret med nye forretningsmodeller, der sætter 
affaldsfraktioner og tekstilressourcer i spil. Samarbejdet virksomhederne imellem, 
med sparring fra videnspartnere, forskere og eksperter, danner grundlaget for et helt 
nyt netværk af økosystemer og lokale bæredygtige initiativer i Herning. Ikke kun med 
virksomheder fra tekstilbranchen, men på tværs af mange brancher i hele værdikæden.

Tekstilaffald og genanvendelse bliver en af fremtidens helt store temaer, og en ræk-
ke modige virksomheder er allerede kommet med på rejsen i at fremtidssikre deres 
virksomhed, før de rammes af lovkrav. I Tekstilsymbiose Herning bliver nye materialer 
og forretningsmodeller testet igennem pilotforsøg. Ingen har den gyldne løsning, men 
sammen finder vi nye markeder, muligheder og forretninger.

Iværksættervirksomheden samarbejder i 
øjeblikket bl.a. med tekstilfirmaet Aldico i 
Herning, og har fornyeligt fået tekstiler fra 
Elis. Derudover er Munk & Loua Design Studio 
en del af et økosystem/netværk med andre 
små smv’er, som bruges til at idégenere og 
vende nye forretnings-modeller og -strategier 
med. Her iblandt en anden iværksætter fra 
Tekstilsymbiose Herning, Amalie Ege, som selv 
er tekstildesigner og arbejder med egne pro-
dukter og egen partnerkreds i symbiosen.

Læring
Da Munk & Loua Design Studio begyndte pro-
cessen i Tekstilsymbiose Herning, var virksom-
heden meget ny, men den har brugt projekt-
forløbet under Lifestyle & Design Cluster til at 
udvikle sin egen forretningsmodel og komme i 
gang med virksomhedens udvikling; herunder 

blandt andet at blive klogere på erfaringer 
omkring den problematik, der overordnet lig-
ger i tekstilaffald og aktører på markedet samt 
de nye EU-direktiver, der snart træder i kraft.   

Mulige markeder er blevet endevendt, ligesom 
der er taget kontakt til mulige fremtidige 
medspillere. Pt. er iværksættervirksomheden 
i gang med at finde mulige løsninger til op-
skalering af egne produkter inkl. eventuelt at 
finde producenter eller (om muligt) at starte 
egen produktion.

På længere sigt er drømmen at opstarte egen 
produktion af tekstiler i Danmark enten selv 
eller sammen med en forretningsspartner 
samt teste deres produkt, for at se om det kan 
anvendes i møbelindustrien. 


