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Interview med Karen Lone Schultz om mipmip.dk 
 
Ideen med kramme t-shirts kom til mig på en lidt vild måde. Jeg har arbejdet meget mentalt og 
med intuition. Jeg havde været hos min datter, hvor jeg havde lavet hindbærsnitter som mit 
barnebarn selv skulle samle ude i haven. Men pga. corona måtte vi holde afstand. Jeg blev trist da 
jeg kom hjem, for vi kunne ikke være tæt på hinanden. Da jeg vågnede dagen efter lavede jeg en 
skitse til t-shirten, og derfra blev det virkelighed. Jeg har en lungesygdom, så det er vigtigt for mig 
at holde afstand. Jeg fokuserer på alt det man kan i stedet for alt det man ikke kan. Og mht. t-
shirts, laver jeg specialudgaver ved forespørgsel. 
15 pct af vores overskud går til en organisation, som er startet af forældre til lungesyge børn. Det 
skal give mening. Jeg taler med stifteren af foreningen omkring hvad der er bedst, at bruge 
pengene på. Jeg ville også rigtig gerne støtte børnelungefonden, men her går pengene til forskning 
og psykologsamtaler osv. og jeg vil gerne at pengene gør en forskel for børnene. Når beløbene 
ikke er større, gør de størst gavn her.  
Salget går helt vildt her under Coronakrisen! Vi kan slet ikke følge med. Alle t-shirts er økologiske. 
Hver enkelt bliver individuelt behandlet med grafisk design, håndtering osv.  
Det som jeg synes er tankevækkende er, at jeg har været i gang længe som iværksætter. Men det 
der gik godt, er det der kommer fra hjertet. Det er en forfærdelig tid, men jeg forsøger selv at 
fokusere på det positive. Og jeg håber, at dette kan være med til at hjælpe. Nogen gange skal man 
huske at gøre det man går og tænker! 
 
Jeg har været iværksætter siden jeg kom hjem fra Frankrig i 2015 mere eller mindre. Da jeg kom 
hjem derfra boede vi i et lille sommerhus og startede med et kagetilbehørsfirma. Vi fik lavet 
hjemmeside og intentionen var at tage til Tyskland og starte det op, men vi besluttede at blive 
hjemme. Jeg fortsatte med mine billeder og skulle også have lidt at leve af, så jeg startede op med 
at køre rundt og lave mad til ældre mennesker i deres eget hjem. Men det blev lidt for hårdt fysisk. 
Så det var bedre for mig at tegne. Jeg havde ikke rigtig gang i salg, men producerede bare. I 
januar 2019 gik min datter med i det. Og så begyndte der at komme gang i tingene. Jeg tog et 
iværksætterkursus hos Hedensted Erhverv og lærte rigtig meget, samt fik et netværk. Derudover 
deltog jeg i messer og fik gode kontakter i branchen. Det er fedt at være sammen med 
iværksættere, med drive og summen af liv – det er lige mig. 


