
 
 

 
 

 
SYLAB  

Søges: 10 tekstil/mode-iværksættere. Haves: Et tekstil-sy-laboratorium 
- med alt fra stikkesting, overlock, plotter til robotarm. 

Du vil i SYLAB få en enestående mulighed for at få et legat til gratis at få dit eget skrivebord samt adgang til 

produktionsfaciliteter i et helt år i et kreativt, eksperimenterende miljø! Der vil være en fælles kreativ 

arbejdsplatform med 9 andre på en spændende innovativ virksomhed i Ikast.  

 Her kan I: tegne/designe/konstruere/indkøbe/producere 

 I kan dele viden med hinanden om logistik og afsætning – og selvfølgelig inspirere/sparre med 

hinanden om den kreative del. 

Der vil hver uge i nogle timer være en erfaren tekstilperson og en mentor til at sparre med på 

virksomhedsdelen. 

Alt sammen for at få din drøm om egen virksomhed inden for tekstil gjort til virkelighed. Så grib til tasterne og 

udfyld ansøgningsskemaet i den separate fil og fortæl, hvorfor vi skal vælge netop dig!  

En forudsætning for at blive udvalgt er, at du kan sy og har en iværksætter i maven. 

Fysisk vil SYLAB have adresse hos Claire, Marsvej 6 i Ikast. Du skal være klar til at hoppe om bord i løbet af maj 

2016. 

Ansøgningsfrist er fredag d. 15. april.  

Har du spørgsmål til ansøgningen kan du kontakte 

Annette Spicker Bruhn på annette@ldcluster.com  

eller  

mobil 3029 4820. 

Baggrunden for SYLAB er et fokus på igen at skabe et miljø og en 
produktion inden for tekstil og modeproduktion i Danmark. 
10 iværksættere vil have mulighed for at udvikle virksomhed eller 
starte op i SYLAB helt uden omkostninger til husleje og maskiner 
det første år. Samtidig vil der blive stillet mentorer til rådighed på 
det fagtekniske og det virksomhedsmæssige område. 
SYLAB er et eksperimenterende lab, hvor visionen er at skabe 
potentiale for syproduktion i Danmark via optimering af processer 
og automatisering. Målet er at være i stand til at håndtere 
produktionsordrer og kollektionsudvikling uden støttemidler efter 
en 3-årig udviklingsperiode. 
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