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I TRÅD MED VERDEN — PRAKTIKRAPPORT 
 
Fra april til juli 2020 arbejdede jeg som projektteammedarbejder og designassistent i det socioøkonomiske 
tekstilværksted I Tråd Med Verden (ITMV) i København. 

Som projektteammedarbejder og designassistent arbejdede jeg med egne ideer og projekter, fulgte lederen 
og tekstildesigner i den daglige planlægning af ITMV og mest af alt hjalp og vejledede jeg de ansatte og 
praktikanterne i den daglige produktion. 

 

Beskrivelse af de opgaver, jeg har været involveret i 
Regenbue broderi sets 

Som reaktion på den koronarelaterede isolering af mennesker udviklede ITMV et broderiprojekt, der skulle 
fremme en følelse af sammenhørighed trods isolering. Vi forberedte broderisæt, som interesserede fra 
boligområderne kunne tage med hjem. Med broderisættet kunne alle brodere en individuel regnbue og 
således selv få en følelse af optimisme, håb og sammenhørighed og give denne følelse videre til andre. 
Den færdige regnbue skulle bringes tilbage til os, så vi i sidste ende kunne sy alle regnbuer sammen til et 

Tekstilværksted Lundtoftegade (Nørrebro). Tekstilværksted Urbanplanen (Amager). 

Boligområde Lundtoftegade (Nørrebro). Boligområde Urbanplanen (Amager). 
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stort regnbue-patchwork. Jeg var ansvarlig for forberedningen af regnbue broderi sættene, uddeling af 
sættene og den endelige syning af regnbue projektet. 

 
Nye prototyper 

En anden opgave, jeg har været involveret i, var udviklingen af nye prototyper. Jeg prøvede blandt andet 
et mønster til sommerhatte til voksne og lærte nogle kvinder at sy hatten, så den senere hen kan produ-
ceres. 

Jeg eksperimenterede desuden med kombinationen af polsterstof og arbejdstøj (for eksempel bukser fra 
bygningsarbejdere). Blandt andet opstod der eksempler på store og mindre tasker og punge. 

 
Tekstilbank 

Et andet projekt jeg var del af, var udviklingen af en såkaldt "tekstilbank". Dette skal på lang sigt være et 
velassorteret lager af I Tråd Med Verdens genbrugte tekstiler. Der skal skelnes mellem oprindelse, stoftyk-
kelse og farve, så der kan arbejdes mere effektivt med kasseret tekstiler. Det skal være lettere at se, hvilke 
tekstiler der er tilgængelige, og det skal fremme nye redesign ideer baseret på de eksisterende tekstiler. 

Nogle af sommerhattene. Polsterstof, arbejdstøj og gammelt broderi kombineret til store og små tasker. 

Regnbuerne bliver syet sammen. Broderi sættene bliver forberedt. Sættene bliver uddelt foran værkstedet. 
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ITMVs tekstilbanken skal både være en hjælp intern og desuden være tilgængelig for eksterne interesserede 
(designere, studerende, kunstnere osv.). 

I min praktikperiode var dette projekt lige begyndt. Så jeg ryddede op og sorterede de eksisterende tekstiler 
på værkstedet og i ITMVs lagerrum. Kort før min praktik var slut kunne jeg lige nå at hjælpe med den 
første oprydning og sortering af tekstilbanken. 

 

Hjælpe med daglige aktiviteter 

Meget af min praktikperiode, især efter genåbningen af tekstilværkstedet, har jeg hjulpet ITMV med de 
daglige opgaver og aktiviteter. Det var blandt andet at forberede arbejdet for kvinderne (klippe og kombinere 
stof) og senere at hjælpe og vejlede kvinderne med at brodere og sy ordrene. Jeg hjalp ofte også I Tråd 
Med Verden med at færdiggøre større ordrer. Jeg sydede blandt andet stol betræk til Københavns Univer-
sitet, syede hynder til People Like Us, klippede og syede Fati-tasker. 

 

Andet 

Andre opgaver jeg har haft i praktikken, var blandt andet at lave en testproduktion af stofslanger. Desuden 
blev jeg nogle gange bedt om at købe materialer så som broderigarn til I Tråd Med Verden. Til sidst 
understøttede jeg ITMV med at gennemføre en plantefarvnings workshop. 

Jeg tester produktion af stofslanger med tre kvinder. Plantefarvet stof, der stadig skal broderes på. 

Stof der allerede er klippet i sorteres i værkstedet efter oprindelse og størrelse. De store mængder kasserede tekstiler bliver sor-
teret i det rum der skal blive til tekstilbanken. 
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Evaluering og facit 
Da jeg startede hos ITMV i april, fik jeg en meget varm velkomst og introduktion. På grund af Corona var 
tekstilværkstedet lukket indtil slut maj, så jeg fik en meget stille start hos ITMV. Men det gjorde det muligt 
at lære ITMV at kende i ro og afprøve forskellige ideer. Da tekstilværkstedet åbnede igen, kom de mange 
ansatte og praktikanter tilbage og der var pludselig meget los. På trods af det kunne jeg formidle nogle 
projekter og afprøve produktionen af dem, f.eks. sommerhatten og taskerne lavet af polsterstof og arbejdstøj. 
Derudover var der ikke tid til at bidrage med egne projekter, fordi der i stedet var brug for at jeg støttede 
ITMV hvor de havde brug for mig, for eksempel med at hjælp og vejlede kvinderne i den daglige produktion. 
Arbejdet sammen med kvinderne har altid været spændende og udfordrende. At møde disse så forskellige, 
smukke kvinder er en af de fantastiske erfaringer jeg tager med fra ITMV. 

Samlet set har de tre måneder hos I Tråd Med Verden, på trods af alle udfordringer, været en værdifuld 
tid for min personlige og professionelle orientering. Tak for at jeg måtte være en del af ITMV! 

Musik von DJ Pam Bam und DJ Mo Lateef Offizielle Ausstellungseröffnung durch die Kuratorinnen und Museumsdirektorin. 


