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Sylab præsenterer otte unge brands
Modemessen CIFF i Bella Center byder på ’Made in Denmark’ for alle pengene. Otte unge
brands fra den innovative systue Sylab står klar til at handle med indkøbere, som går efter
miljø og bæredygtighed.
Festkjoler, plus size-kollektioner og bæredygtigt modetøj skabt ved at transformere materialer
til metervarer hænger side om side på stand C1-038, når CIFF åbner i Bella Center fra 1.–3.
februar 2017.
Sidste år blev den innovative og eksperimenterende systue Sylab indviet. En af de
iværksættere, der producerer hos Sylab, er designer Stine Sandermann. Efter netop afsluttet
uddannelse på Chelsea College of Arts i London tog hun springet til Ikast. Stine Sandermann
eksperimenterer med materialer i sine kollektioner; eksempelvis har hun arbejdet med grov
uld fra slagtefår og genanvendt film fra gamle videobånd. Nu gælder det bl.a. strikkede
produkter, og blandt andet derfor gav produktionen hos Sylab mening:
”Der skete så meget for mig, da jeg kom til Sylab. Vi kan inspirere hinanden, og samtidig er
det en kæmpe fordel, at der er strikkerier i lokalområdet. De ligger helt tæt på, og det betyder
meget for mig i min proces,” forklarer Stine Sandermann, som ser meget frem til at få respons
på sin kollektion på messen.
Mange ønsker ’Made in Denmark’
Flere af Sylab-udstillerne er på CIFF for anden gang.
”Sidste gang fik jeg ordrer med hjem fra Norge. I år har jeg inviteret potentielle kunder hen på
standen og satser på endnu mere salg, nu hvor jeg er lidt mere erfaren omkring messesalg,”
fortæller designer Stine Dengsø.
Også Henriette Møller Smed og Lise Søndergaard Clemmensen fra plus size-brandet Curves By
H&L udstiller for anden gang.
”Vi skal sælge vores tøj til butikker, som vil have kollektioner til unge kvinder med former.
Desuden vil vi bruge messedagene til at få feedback. Vi planlægger en webshop, og det er
vigtigt for os at vide, hvilke styles der især er rift om,” forklarer Curves-ejerne, som har travlt
op til messen, da de samtidig producerer for en anden udstiller. For en af Sylabs styrker er
netop, at det er en systue, hvor andre virksomheder kan bestille og dermed sikre sig ’made in
Denmark’.
”Vi får ordrerne kastet i hovedet på Sylab, for der er så mange, der gerne vil have produceret i
Danmark. Det er jo unikt, hvad vi kan lave her, og så er det bæredygtigt at producere lokalt,”
forklarer Lise Søndergaard Clemmensen.
Sylab sikrer bæredygtig produktion
Hos Lifestyle & Design Cluster, der står bag Sylab, glæder direktør Betina Simonsen sig til
messedagene.
”Vi kan mærke, at der er stor interesse for produkter, som er produceret i Danmark, fordi det
sikrer ordentlige arbejdsforhold, og at materialer og arbejdsgange er bæredygtige. Interessen
for systuen er meget stor, da der både foregår produktudvikling og håndteres små og store
ordrer. Det er tydeligt, at der er plads til Sylab i verden, og jeg glæder mig meget til at følge
iværksætternes udvikling,” siger Betina Simonsen.

Nærmere information fås hos direktør Betina Simonsen, Lifestyle & Design Cluster,
telefon 29 36 00 90, e-mail: betina@ldcluster.com

-De otte udstillere fra Sylab er:









Sara Ditlev – kollektion med festkjoler. www.saraditlev.com
Stine Sandermann – ’Rethink waste’. www.sandermann.net
Stine Dengsø - jakker, frakker og kjoler. www.stinedengsoe.com
Curves By H&L – plus size til yngre kvinder. www.curvesbyhl.dk
Think About Sustainability - bæredygtig mode til kvinder. www.thinkaboutsus.dk
ByVad – hverdags- og festkjoler. www.facebook.com/ByVadDenmark
Solve - bæredygtig/multifunktionel beklædning til kvinder
by Maja Lervad - headwear til kræftramte og fashion-interesserede.

Om Sylab
Sylab er en innovativ systue, hvor den nyeste teknologi skal booste tekstilproduktion i Danmark ved at producere til
gavn for iværksættere og mindre virksomheder. Systuen har base hos tøjvirksomheden Claire i Ikast.
Projektet er igangsat på initiativ af Lifestyle & Design Cluster, der arbejder målrettet for at
fremme væksten inden for bolig- og beklædningsbranchen.
De står bag en lang række aktiviteter, som har til formål at styrke branchevirksomhedernes
innovationsevne.
Partnerne i projektet, Robocluster, Censec og VIA Design bidrager alle med indsigt i og kortlægning af muligheder for:
1) at udvikle en sy-robot
2) at gøre produktionen effektiv
3) at samle og benytte de få produktionskompetencer, der er tilbage i Danmark
4) at hjælpe nye og mindre virksomheder med at udvikle nye idéer og produktion af små serier.
Læs mere om Lifestyle & Design Cluster på www.ldcluster.com
Læs desuden to cases om iværksættere på Sylab:
Sylabs ordrebøger bugner: http://ldcluster.com/cases/sylabs-ordreboeger-bugner/
Sylab genopliver brugte tekstiler:

http://com.ldcluster.dk/wp-content/uploads/sites/4/2016/12/Case-Magasin2016-Sylab-FINAL1.pdf

Der er 11 iværksættere på Sylab. Otte af dem udstiller på en fælles stand under modeugen i
København.
Mød dem på stand C1-038 på CIFF i Bella Center

