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”GUDRUN SJÖDÉN 40 ÅR MED FARVER OG DESIGN”
I 1976 åbnede Gudrun Sjödén sin første butik i Regeringsgatan i Stockholm. Forretningsidéen er stadig 
bekvemt farverigt tøj i naturmaterialer med et nordisk formsprog. Men der er sket meget i årenes løb. Blandt 
andet har Gudrun Sjödén arbejdet meget bevidst med flere bæredygtige og miljøbevidste materialer. Og 
der bliver stadig flere kunder. Tøjet sælges i dag via netbutikken, kataloger udsendt til kunder i mere end 70 
lande, hvor Tyskland, Storbritannien og USA er de største vækstmarkeder. Gudrun Sjödén har gennem årene 
modtaget et utal af priser som designer og iværksætter, f.eks. den svenske konges fortjenstmedalje Litteris et 
Artibus og ELLE's pris for bæredygtighed, og har i flere år været førende inden for svensk eksport af modetøj.

GUDRUN SJÖDÉNS JULEKOLLEKTION 2018   

GUDRUN SJÖDÉNS JULEKOLLEKTION  
– MED VERDEN SOM INSPIRATION 
Alverdens mønstre mikses og mødes i Gudrun Sjödéns JULEKOLLEKTION 
2018. Nyhederne fører os til fire forskellige verdensdele. I kollektionen 
blandes Japans enkle linjer og Nordens fine ornamentik med Afrikas frodige 
mønsterrigdom. Gudrun og designteamet har desuden lavet farverige jule-
gaveidéer, fint håndværk og nyheder i naturskønne materialer.

"På mine rejser fandt jeg altid ny inspiration og viden. Når man går i dyb-
den med hver kultur og hvert kontinent, er der så mange fællestræk, og den 
folkloristiske tradition er næsten altid farverig. I denne julekollektion vil jeg 
fremhæve nogle af de kreative steder, der altid inspirerer",  
 
fortæller Gudrun Sjödén, adm. dir., ejer og grundlægger.

JULEKOLLEKTIONEN KOMMER UD TIL GUDRUN SJÖDÉNS KUNDER  
D. 13. NOVEMBER 2018.

Gudrun Sjödén er en af Skandinaviens mest succesfulde og unikke designere med salg 
i hele verden. Virksomheden har i dag kunder i mere end 70 lande. Salget sker via kata-
loger, hjemmesiden og egne butikker på syv markeder. Netbutikken står for omkring  
70 % af virksomhedens salg globalt. 

GUDRUNS GODE GERNING
I år går 10 % af indtjeningen fra kjolen "Zebra" og trøjen "Tanzi" til AID BY TRADE 
FOUNDATION. Cotton made in Africa er et initiativ, der blev startet i 2005, med fokus 
på at lære bomuldsbønder i Afrika om bæredygtig og miljøvenlig dyrkning. Denne 
bomuld har flere fordele sammenlignet med konventionelt dyrket bomuld. Der bruges 
ikke genmanipulerede frø (GMO), markerne vandes kun med regnvand, og der ryddes 
ikke urskove for at skabe dyrkbar landbrugsjord. 

HÅNDENS VÆRK
Udsøgte juledekorationer i håndmalet papmaché, uld og genbrugspapir kan  
pynte i ethvert hjem. Rene mesterværker!

ØKOLOGISK MØNSTERMIKS
Den blomstrede lange cardigan "Protea" er strikket af økologisk bomuld,  
varmt alpakamiks og mohair. Garnindfarvningen er miljøcertificeret.

73 % AF VORES BASISTØJ ER PRODUCERET AF BÆREDYGTIGE MATERIALER 
Kombinér alt mønstret med Gudruns store basiskollektion og unikke accessories. 73 % 
af Gudrun Sjödéns produkter er i dag produceret af bæredygtige materialer. I år fejrer 
vi 25 år med produktion i Grækenland af vores skønne økologiske bomuld – Hurra!
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