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This little leaflet is a celebration of  
all the people who form part of the textile 

production process and of the fantastic 
skills that go into creating  

textile works of art by hand. 
The rich variety of techniques and 

materials in use is an expression of both 
local customs and individual artisans’ 

preferences. They are all part of the same 
beautiful patchwork, though. 

In this leaflet, we want to point out some 
of the wonderful artisan techniques 

we are using and showcase the unique 
beauty that is created when handicraft is 

allowed to take centre stage.

Denna lilla bok vill hylla alla de som 
skapat varje textil som någonsin 

producerats och belysa den fantastiska 
kunskap och skicklighet som kommer  

ur handens verk.
De lokala variationerna och skilda 
konsthantverkare har skapat ett 

lapptäcke av uttryck bland tekniker och 
material, men de tillhör alla tillsammans 

den rika helheten.
Vi vill lyfta fram några av de underbara 

hantverkstekniker som vi använt och 
använder oss av för att visa de unika 
uttryck som uppstår när man låter 

hantverket träda fram.

Handens verk True         handicraft



Den djupblå tonen i indigo kommer från 
växtriket och framförallt örten Indigofera 
tinctoria. Färgen förändras över tid då du 
använder tyget – det är det vackra med 

just indigo. Att färgen kan torr- och våtfälla 
och därför bör tvättas separat är något 
man får tänka på när man använder sin 

indigofärgade produkt, men sen är det ju 
en magisk färg!

This deep shade of blue is one of nature’s 
very own – it is taken from a plant called 

Indigofera tinctorial. The fact that the 
colour shade will continue to change over 
the course of the fabric’s lifespan is part 
of indigo’s particular charm. Please keep 

in mind that the colour can bleed into 
other fabrics and that indigo pieces should 
therefore be washed separately. Isn’t that 

deep blue just magical, though?
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KHADI

KHADI

Det är något alldeles särskilt att med handen 
känna den särskilda textur som bara ett 

handvävt tyg kan ha. I den indiska traditionen 
spinner och väver familjer sitt eget tyg, helt 
eller delvis för hand. Tygerna kallas khadi.  

Det som tidigare var en nödvändighet  
är nu ett åtråvärt och unikt objekt att bära 

med vördnad.

There is something very special  
about feeling the particular texture of a hand-

woven piece of fabric. Traditionally, many 
Indian families spin and weave their own 

fabrics. This is done either partly or entirely 
by hand. The fabrics are called khadi. While 
this tradition was born out of necessity, the 
clothes are now considered desirable and 
unique objects that are to be revered and 

worn with the greatest respect. 



BLOCKtryck

BLOCK print

En gammal teknik som inte får bli bortglömd! 
Det finns många sätt att göra ett textilt tryck 

– att trycka med block är nog ett av de äldsta. 
Träblocket skärs ut i det mönster man önskar. 
Flera block om man vill ha flera färger. Många 

gånger har jag sett skickliga blocktryckare 
som med fart och kraft trycker meter efter 

meter utan att göra några missar.

This ancient technique must never be  
allowed to fall into oblivion. There are 

countless textile printing techniques – block 
printing is arguably one of the oldest.  

The pattern is carved into a wooden block 
(or several blocks if the pattern is multi-

coloured). I have watched many a deft block 
printer create metre after metre of patterns 

with great force and speed without a  
single slip-up.



Dabu

Dabu

En form av reservage eller batik  
där lera är den huvudingrediens som hindrar 
färgerna att tränga in i tygfibern. Så finurligt 

och naturligt! Att formge mönster för 
blocktryck eller Dabu är något av de mest 

lustfyllda vi gör på Gudrun Sjödén.  
Att få se våra egna mönster växa fram genom 

denna tusenåriga teknik är snudd på magi.

This particular type of batik technique is both 
clever and completely natural.  

It uses mud to protect parts of the fabric from 
the dye. Designing patterns for block and 

Dabu prints is one of the most joyful tasks for 
us at Gudrun Sjödén.  

There is something magical about seeing our 
patterns come to life with the help of these 

ancient techniques.



Det krävs finess och skicklighet för att skapa 
ett vävt ikattyg! Garnet knyts för att färgas, 

innan varpen satts upp i vävstolen. 
”Dip-dye” är en förenklad version där 

tygerna doppas i olika färgbad och får en 
naturlig schattering och kan blandas med 

varandra likt en regnbåge. På så vis kan man 
skapa konstfulla mönster i vävt tyg.

It takes both skill and dexterity to create 
a woven ikat fabric. The yarn is tied into 

bundles before it is dyed and then woven into 
cloth on a weaving loom. So-called “dip-dye” 

is a simplified version of this and involves 
the fabric being dipped into various dyes to 
achieve natural nuancing. Mixing the colours 
can lead to a rainbow-like colouring. This is a 
wonderful way of creating woven fabrics with 

elaborate patterns.
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Broderi

Embroidery

Människan har berättat historier genom nål 
och tråd i tusentals år. Idag kan datoriserade 

broderimaskiner rapportera upp hela 
tygbredder med täckande mönster. Men 
inget kan berätta om livet och behovet 
av att få skapa med händerna som det 

äkta handbroderiet. Ta väl hand om ditt 
handbroderade plagg – varje stygn berättar 

något om människan som tillverkat det.

Humans have been using needle and thread 
as a vehicle for storytelling for thousands 

of years. Today, computerised embroidery 
machines can cover large pieces of fabric with 

complex patterns in the space of minutes.  
But nothing can tell stories, and indeed 

express the human need to create by hand, 
quite in the same way hand embroidery can. 
So take good care of your hand-embroidered 

pieces – every single stitch tells a story  
about the person behind it.
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