
                                                                        
          The Story 

In the tiny village of Törbel in canton Valais, a booming cottage industry is 
churning out fashionable accessories against a backdrop of snowy peaks. Törbel 
is home to the unique and trendy Swiss Army Recycling Collection; an ensemble 

of bags, key rings and rucksacks made from old Swiss Army blankets. In a 
tucked-away workshop six local women buzz away at sewing machines, 

producing the distinctive brown-grey designs with a red stripe and a white Swiss 
cross. The collection is the brainchild of the freelance designer, Walter Maurer, 

who has spent more than 30 years as an ethnic designer. 

   

After discovering that the Swiss army had stockpiles of unused blankets left over 
from their switch to sleeping bags in the sixties, he quickly started incorporating 
the material into his work. They have tons of them in big holes in the mountains 
he explains. They were produced in case of war and we never had a war, so now 
they are old but never used. The wool is fairly coarse, which makes it ideal for 

heavy-duty bags and the design has proved to be a firm favourite with the 
younger generation.  

Törbel is a sleepy village, far removed from the hustle and bustle of city life and 
at first sight the workshops location seems completely incongruous. The mini-

factory is, however, a joint venture between Maurer and Törbels resident 
cobbler, Titus Karlen. Karlen, who has lived in the alpine village all his life, used 

to make rucksacks for the Swiss army, but as a result of army cutbacks, his 
orders have dramatically decreased. The Swiss Army Recycling collection turned 
out to be the silver lining he was searching for and for the past couple of years 
him and Maurer have enjoyed a fruitful partnership. Apart from the zips and 
fasteners, everything that goes into the items is ex-army standard issue. The 
workshop is a hive of activity and buzzes with the sounds of sewing machines, 

hole punchers, zips and leather softening machines. The collection has proved so 
popular that plans are afoot to move to bigger premises. But for the moment at 
least the small team continue to work flat out to meet the increasing demand. 

 



                                             
    

Het Verhaal 

In het dorpje Törbel in Valais, Zwitserland, worden modieuze tassen en 
accessoires tegen een achtergrond van witte bergen geproduceerd. Törbel is 

thuis voor de unieke en trendy “Swiss Army Recycling Collection”, een collectie 
tassen en accessoires gemaakt van oude Zwitserse legerdekens. In de 

werkplaats produceren locale vrouwen op hun naaimachines de karakteristieke 
ontwerpen met rode streep en wit Zwitsers kruis. De collectie is het geesteskind 
van designer Walter Maurer. Hij ontdekte dat het Zwitserse leger noodvoorraden 
ongebruikte dekens over had na de overstap naar slaapzakken in de jaren ’60. 

‘Ze hebben massa’s van deze dekens in grotten in de bergen’, legt hij uit. ‘Ze zijn 
geproduceerd voor het geval er oorlog zou uitbreken, maar we hebben nooit 

oorlog gehad, dus nu zijn ze oud maar nooit gebruikt’. 

   

Törbel is een slapend dorpje, ver verwijderd van de drukte van het stadse leven. 
De fabriek is een zakelijk samenwerkingsverband tussen Maurer en de in Törbel 
wonende schoenmaker, Titus Karlen. Karlen, die al zijn hele leven in het Alpen 
dorpje woont, maakte vroeger rugzakken voor het Zwitserse leger, maar door 

een dalende vraag vanuit het leger zijn de opdrachten dramatisch teruggelopen. 
‘Ik was op zoek naar een nieuwe manier om werk te krijgen om ervoor te zorgen 
dat mijn werkplaats kon blijven bestaan’. De ‘Swiss Army Recycling Collection’, 
bleek de zon achter de wolk waar Karlen naar op zoek was en de laatste paar 

jaren genieten hij en Maurer van een vruchtbaar partnerschap. Behalve de ritsen 
en gespen is alles op de producten gemaakt van ex-leger materiaal. De hengsels 

zijn gemaakt van oude geweer holsters en banden, en de oude riemen van de 
soldaten worden gebruikt als zoom verstevigers. De collectie is zo populair dat er 

plannen zijn om te verhuizen naar een grotere werkplaats om aan de alsmaar 
stijgende vraag te kunnen voldoen.  

 


