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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.
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GRØNNE JULEGAVER MED SMUKT HÅNDVÆRK  
– GUDRUNS 8 UNIKKE JULEGAVETIP 

Hos Gudrun Sjödén har julen inspiration fra alle verdenshjørner, hvor nordisk 
mystik blandes med Japans harmoniske farver og Afrikas smukke mønstre. 
Både julegaverne og juletræet bliver pyntet med ægte håndværk, udsøgte 
håndmalede mønstre og økologiske produkter. Gudruns grønne og skønne 
julegavetip:

1. HÅNDMALEDE KRUS
Det fint forarbejdede krus "Samode" er drejet af det lokale ler fra Chaozhou i Kina. De 
males af dygtige og erfarne håndværkere. En nænsom og fantastisk proces.

2. BLOMSTRENDE DUFTE
Den friske parfume "Aquarelle" er en nyhed i Gudruns verden. Den har en frisk duft af 
blomster, træ og bær. 

3. TASKE MED UNIKKE HÅNDBRODERIER
Tasken "Orsa" er med udsøgt håndbroderi med inspiration fra Orsa i Dalarna og deres 
lokale folkloristiske mønstre. 

4. HYGGESOKKER
Bløde uldsokker fremstillet i Sverige. Sokkerne "Sardee" fås i to sprudlende farvekom-
binationer.

5. LEGESYGE DEKORATIONER
Udsøgte dekorationer, der er håndlavet i papmaché og balsatræ. Leveres i en lille æske 
af genbrugspapir. 

6. ØKO-OUTFIT
Tunikaen "Sundborn" har magiske broderier inspireret af kunstnerparret Carl og Karin 
Larssons hjem i Sundborn. Lavet i økologisk bomuld.

7. FAVORIT-LYSESTAGEN
Julens lysestage "Samode" er en ægte favorit. Et blomstrende, håndmalet kunstværk.

8. TØFLER TIL HYGGELIGE MORGENER
Hyg dig juleaftensmorgen i de skønne tøfler "Okinawa" i økologisk bomuld. Passer fint 
til morgenkåben med samme navn.
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Julegavetip!


