
SUCCESFULD 
E-HANDELSKOMET HAR 
ÅBNET NYT 
KÆMPELAGER PÅ 10.000 
KVADRATMETER
Det er blevet populært at strikke og hækle 
igen. Den hurtigvoksende garn-virksomhed 
Hobbii.dk sælger garn for millioner og har net-
op åbnet helt nyt og stort lager i Greve. Det 
sker som et led i vækstambitionerne, hvor ny 
teknologi også skal være med til at understøtte 
processerne på det nye lager.

I 2016 besluttede tre unge it-iværksættere at 
starte en garnforretning på nettet. I dag sæl-
ger Hobbii garn for et trecifret millionbeløb og 
sender årligt mere end 1 million ordrer afsted. 
Alene i dette regnskabsår bliver det til 1.3 mil-
lioner pakker.

Strikketøjet er i den grad blevet fundet frem igen. 
Selv blandt unge er det blevet populært at strikke 
som aldrig før, hvor det gamle håndværk har be-
taget en helt ny generation. Det er blevet så po-
pulært at strikke og hækle igen, at garnforretnin-
gen har måtte se sig om efter mere lagerplads. 

I starten af september 2020 kunne Hobbii 
rykke ind i et helt nyt kæmpelager i Greve på 

10.000 kvadratmeter og med 12 meter til loftet, 
som tillader en væsentlig kapacitetsforøgelse. 

MASSIVT ORDREFLOW 
KRÆVER EFFEKTIVE PROCESSER

På lageret er der brug for en høj kapacitet og 
effektive processer til at håndtere det massi-
ve ordreflow. Hver dag sender Hobbii nemlig 
5.000 pakker afsted til strikke- og hækleglade 
kunder i hele verden. Faktisk bliver over 80 
pct. af ordrerne sendt til kunder i udlandet. På 
sæsondage som Black Friday, og op til jul, er 
der ekstra travlt, og her forlader op mod 15.000 
pakker lageret dagligt. 

Hobbii har set på processerne på lageret. Der 
er blandt andet installeret en pakkemaskine, 
som med fuld kapacitet kan lave 6-700 or-
drer i timen. Pakkemaskinen wrapper auto-
matisk ordrerne ind i plastikposer og påsætter 
fragtlabel, hvorefter pakken ryger videre ud 
i et sorteringsbur. Maskinen er blevet en af 
kollegaerne og har ovenikøbet fået sit eget 
navn, for det skal nemlig være sjovt at gå på 
arbejde.

- På lageret skal teknologi være med til at 
give medarbejderne en god oplevelse og 
hjælpe dem i deres arbejdsprocesser, så de 
ikke skal bruge unødvendig tid på at plukke 
og sende varer – det skal være sjovt og det 
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skal gå hurtigt, siger Stefan Andersen, der 
er Head of Special Projects hos Hobbii og 
fortsætter:

- I kraft af vores nye faciliteter har vi fået bed-
re forhold, vi har investeret i bedre udstyr, og 
samlet set giver det en bedre oplevelse for 
medarbejderne.

I dag er over 250 medarbejdere ansat hos 
Hobbii, heraf er 150 ansat på det nye lager. 

NY TEKNOLOGI SKAL 
HJÆLPE MEDARBEJDERNE

Med over 13.000 varenumre på lager, er der 
meget der skal holdes styr på. Derfor benytter 
Hobbii sig af teknologi til at skabe overblik på 
lageret og bevare kontrollen.

Teknologien får Hobbii hjælp til fra it-virksom-
heden Delfi Technologies, som har leveret en 
integreret lagerløsning til pluk af varer og ef-
fektiv pakkehåndtering via arbejdsstationer på 
lageret. I løsningen indgår flere elementer så-
som touchskærme til fuldt ordreoverblik, mo-
biltelefoner, stregkodescannere, labelprintere, 
fragtlabels, m.m.

På lageret er der i alt 16 pakkestationer, hvor-
fra medarbejderne kan få et hurtigt overblik 

over åbne ordrer via en touchskærm, hvor de 
kan se hele ordren. Herfra kan de også printe 
fragtlabels og afslutte ordrerne.

Ved hjælp af mobiltelefoner, monteret i en 
armholder, kan medarbejderne frit bevæge 
sig rundt på lageret og hele tiden have or-
dreblikket med sig via en infoskærm. Samti-
dig anvender medarbejderne specielle hand-
sker med integreret stregkodescanner, så de 
kan have hænderne fri, når de går rundt på 
lageret for at plukke og registrere varerne. 

AMBITIØSE 
VÆKSTPLANER FORTSÆTTER

Garnforretningen er gået fra ikke bare at have 
en millionforretning på nettet, til også at åbne 
fysiske butikker. I butikkerne skal teknologi 
være med til at understøtte kundeoplevelsen 
for at skabe en synergi mellem netbutikken og 
det fysiske butiksunivers. 

- Vi ønsker at skabe et inspirerende og digitalt 
univers i vores butikker, som skal være et sup-
plement til vores netbutik. Det hjælper Delfi Te-
chnologies os med, fortæller Stefan Andersen.

I butikkerne skal der være fokus på garnet, og 
indretningen skal derfor være med rene linjer. 
Da man skulle vælge kasseløsning til at be-
tjene kunderne, valgte Hobbii i den forbindel-
se en enkel og stilren løsning. Derudover har 
Delfi Technologies blandt andet også leveret 
elektroniske prisskilte, pris/produktscannere 
og andre digitale løsninger til butikkerne.

I dag har Hobbii åbnet butikker i Roskilde, Aal-
borg og Odense. Der bliver endnu mere at gå 
på opdagelse i for dem, der elsker at strikke 
eller hækle. Hobbii åbner nemlig tre nye butik-
ker i 2020 og har planer om at åbne yderligere 
10-15 butikker i 2021. 

Hver gang garnforretningen åbner en ny butik, 
bliver den Danmarks største, da der er brug for 
flere kvadratmeter hver gang. Inden for tre år 
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har virksomheden planer om at åbne 60 nye 
butikker. Ambitionen er at blive en landsdæk-
kende butikskæde i Danmark, men kæden 
kigger også mod Tyskland, når der skal findes 
nye butikslokaler.

OM HOBBII

Hobbii startede som en online garnforretning, 
men er også i gang med at etablere sig som 
en butikskæde med butikker i hele Danmark. 
Hobbii holder til i Rødovre og i Greve, hvor 
mere end 250 dedikerede medarbejdere gør 
alt hvad de kan for at blive danskernes fore-
trukne garnbutik. Med over 13.000 varenumre 
dækker sortimentet alt hvad man skal bruge til 
sit strikke- eller hækleprojekt.
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