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Soeren Le Schmidt og Røde Kors i Danmark: Genbrugsmode 

Tøjproduktion er en stor belastning for klimaet, og det er en stigende tendens at gå i genbrugstøj. I 

Genbrugsmode leverer stjernedesigneren Soeren Le Schmidt i samarbejde med Røde Kors en lang række 

inspirerende og originale ideer til at anvende genbrugstøj på nye måder. I bogen re-designer han tøj 

fundet i Røde Kors' genbrugsbutikker og klæder Trine Dyrholm, Alex Høgh, Hella Joof, Katrine Greis-

Rosenthal og mange andre på. 

 

Modeverdenen er i opbrud. Det enorme forbrug af nyt tøj, som vi har oplevet i de seneste årtier, er ikke 

bæredygtigt. Ikke alene bliver meget tøj produceret under kummerlige forhold, tøjproduktion er også noget 

af det, som belaster klimaet allermest. Mange unge mennesker har et ønske om at agere mere bæredygtigt 

i deres hverdag, og de er nu den kundegruppe der hyppigst besøge en Røde Kors Butik.   

 

Men hvordan giver man det gamle tøj nyt liv, og gør det til sin egen stil? Soeren Le Schmidt giver i denne 

smukke og billedrige modebog inspiration til, hvordan man bruger genbrugstøjet på nye kreative måder. 

Han har re-designet tøj fra Røde Kors' genbrugsbutikker, og der er både inspiration til at sy om og 

bearbejde tøj og tilbehør til helt nye helheder. 

 

Bogens modeller er bl.a. Katrine Greis-Rosenthal, Clara Rosager, Trine Dyrholm, Alex Høgh, Ibi Støving, 

Hella Joof, Clara Rosager, Anja Camilla Alajdi, Margrethe Vestager og Mads Langer. Desuden har Uffe 

Buchard, Eva Kruse, Ane Jorlen og Lotte Freddie bidraget til bogen, der også rummer ideer fra forskellige 

kreative bloggere. 

 

Uanset om du er fast bruger af genbrugsbutikkerne eller kun går derind, hvis du skal finde noget for sjov, vil 

du kigge på tøjet med helt nye briller, når først du har lært at betragte det som designer Soeren Le 

Schmidt.  

Soeren Le Schmidt (f. 1988) er uddannet skrædder og har arbejdet i modebranchen siden han var 19. Han 

er en både anerkendt og rebelsk designer med et blik for både detaljer, finesser, materialer og det gode 

håndværk. Hans design er ofte præget af sammensætninger fra forskellige kulturer, kombineret med street 

wear og rock'n roll. 

 



Røde Kors har drevet genbrugsbutikker i Danmark siden 1975. Titusind frivillige står bag de nu 240 butikker 

fordelt i hele landet. Al overskud fra butikkerne går til Røde Kors' hjælpearbejde med sårbare mennesker i 

ind- og udland 
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