
SIG LUND upcycler kasseret arbejdstøj og 
uniformer og giver det nyt liv ved at udklippe 
nye designs direkte i de slidstærke 
materialer. Alle tekstiler kommer fra Elis 
Danmark, et stort industrivaskeri, hvor de 
selv afhenter de kasserede tekstiler, som 
kan være alt fra forklæder og kokkejakker 
til bagerbukser og denim-overalls. SIG LUND 
holder til i Sylab i Ikast, hvor teamet designer 
og udvikler prototyper. Alle produkter bliv-
er således syet i Danmark, og produktionen 
starter først, når der modtages en bestilling. 
SIG LUND er et kønsneutralt brand og vil lade 
den enkelte person klæde sig, som de vil, og 
give dem mulighed for at udtrykke sig igen-
nem virksomhedens unikke designs, med god 
samvittighed.
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Klimatal
SIG LUND ønsker at tidoble produk-
tionen af fashion wear i 2025, hvilket 
medfører en CO2-besparelse på ca. 48 
ton CO2 i forhold til anvendelse af nye 
materialer. Derfra fragår dog aftryk 
fra sytrim, emballager og transport, 
så nettobesparelsen ved upcycling af 
brugt arbejdstøj er ca. 40 t. CO2. Det 
svarer til en CO2-besparelse på ca. 
80 % i forhold til anvendelse af nye 
materialer.
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Undersøgelse
Modebranchen står for ti procent af verdens 
årlige CO2-udledning, og det er mere end den 
internationale fly- og skibsfragt til sammen. 
Det vil SIG LUND være med til at ændre på. 

SIG LUND ønsker at give folk mulighed for at 
købe tøj med god samvittighed uden at gå 
på kompromis med tøjets udtryk og kvalitet. 

https://www.instagram.com/sig_lund/


Læring
SIG LUND ønsker at fortætte i Tekstilsymbiose 
Herning-projektet og fortsætte som en virk-
somhed i fuld fart. Iværksættervirksomhedens 
drømme og mål er at lande i forretninger både 
fysiske og onlineforhandlere, og sideløbende 
øge vores B2C salg igennem vores egne online 
platforme og webshop. Produktionen skal for-
bedres og optimeres, hvilket de er i fuld gang 
med. 

’Vi har sat enorm pris på videndelingen og 
netværkskraften i tekstilsymbiosen og har 
både etableret relationer og potentielle sam-
arbejdspartnere deri. Derudover er vi blevet 
hjulpet, taget af og sendt i de rigtige hænder, 
når vi har haft brug for det. Til sidst har vi fun-
det stor inspiration i de andre medvirkende 
virksomheder’, udtaler teamet samstemmigt. 
Og tilføjer ” Når det går godt for os, kan vi 
aftage mere tekstilaffald, hvilket både gavner 
vores samarbejdspartnere, men også kloden.”

Virksomheden har igangsat flere nye sam-
arbejder igennem Tekstilsymbiose Herning, 
som stadig er i udvikling. Gennem forløbet 
har de afdækket behovet for yderligere sam-
arbejder og mulighederne/forhindringerne i 
at etablere dem i deres eksisterende netværk, 
samt prioritere, hvilke potentielle samarbej-
der som vil bidrage mest til virksomhedens 
udvikling.

”Vi har sat enorm 
pris på videndelingen 
og netværkskraften i 
tekstilsymbiosen og 
har både etableret 
relationer og poten-
tielle samarbejds-
partnere deri.” 

- SIG LUND

Virksomheden upcycler kasseret arbejdstøj og 
uniformer, og giver det nyt liv ved at udklippe
deres nye designs direkte i de slidstærke 
materialer. Alle tekstiler kommer fra Elis 
Danmark, et stort dansk industrivaskeri. Her 
afhenter SIG LUND de kasserede tekstiler, som 
kan være alt fra forklæder og kokkejakker til 
bagerbukser og denimoveralls.
Om deltagelsen i Tekstilsymbiose Herning 
udtaler teamet fra SIG LUND:
”Vi har opstartet en lang og grundigt rejse 
med FULD FART, hvor vi har afprøvet og ud-
forsket hvordan de gode og langtidsholdbare 
tekstiler fra arbejdstøj kan udnyttes til nye 
fashion produkter. Igennem Tekstilsymbiosen 
har vi udvidet vores netværk enormt og har 
bygget mange relationer til nye og 
potentielle partnere i fremtiden.”

I Tekstilsymbiose Herning har SIG LUND 
arbejdet målrettet med indsamling af viden 
og reaktioner fra såvel forhandlere som slut-
brugere for produktet. De har deltaget i en 
række arrangementer og messer, bl.a. Fair 
Festival i Aarhus, CIFF Circular Fashion & 
Textile Days og Klimafolkemødet i Middelfart. 
Her har de kunnet præsentere produkterne og 
systematisk indsamle reaktioner og feedback 
på såvel design som bæredygtighed, som kan 
bruges i udviklingen af kollektionerne 
fremover. 



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 række
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.

Forretningsmodel
Virksomheden SIG LUND er etableret i marts 
2022, og udvikler kønsneutralt, udelukkende 
produceret i upcyclede uniformer/arbejdstøj 
fra industrien. Virksomheden lancerede i juni 
2022 de første 15 færdige produkter. Deres 
første kollektion har forskellige styles og 
består blandt andet et par skjorter, nederdele, 
shorts, denimjakke og en trench coat. 

SIG LUND deler sig i to forretningsspor, hvor 
begge forretningsmodeller har en positiv 
effekt på den måde, der bliver produceret tøj. 

Forretningsdel 1: 
Består af to segmenter, som er B2B og B2C. 
• B2B er forretninger, primært tøjforretninger.
• B2C foregår igennem onlinemarketing via 
eksisterende SoMe-platforme, og ved at 
booste deres webshop.

Forretningsdel 2: 
Virksomheder som ønsker at anvende deres 
eget kasserede workwear til nye customized 
salgsuniformer. 

Konceptet i SIG LUND afhjælper såvel over-
produktion (gennem ”made to order”) og ved 
udelukkende at udnytte allerede eksisterende 
ressourcer (i form af brugte uniformer/
arbejdstøj) frem for at producere nyt. 

Produkterne udklippes direkte i de kasserede 
tekstiler, hvilket sparer miljøet for kemikalier 
og andre forurenende processer.


