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GUDRUN SJÖDÉNS HJEMMEKOLLEKSJON VÅREN 2018

GUDRUNS NYE HJEMMEKOLLEKSJON – EN GLOBAL
OG FARGERIK SATSING
«Vårens kolleksjon med hjemmetekstiler er vår hittil største satsing. Vi har laget
er sterk HJEMME-katalog og -kampanje, og sortimentet vil bli distribuert via
nettbutikken vår til kunder i 52 land. Alt er fotografert hjemme hos forskjellige
interessante personligheter, der vår design i bærekraftige naturmaterialer kommer til sin fulle rett. Det er bare å henge opp, re opp og dekke på», sier
administrerende direktør og grunnlegger Gudrun Sjödén.
HJEMMEKOLLEKSJONEN NÅR UT TIL GUDRUN SJÖDÉNS KUNDER DEN 8. FEBRUAR.
Gudrun Sjödén Design har i dag kunder i 52 land. Salget skjer via katalog, Internett og egne butikker i
Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Storbritannia og USA. Netthandel står for nærmere 70 %
av Gudrun Sjödéns totale salg.

HJEMME HOS – FAMILIEN I KUMMELNÄS
Omgitt av grønne og frodige planter i det arkitekttegnede huset i Kummelnäs presenterer Gudrun det store håndvevde teppet «Strutbräken» sammen med putene
og den store duken «Planta» i lin. Gudruns tekstiler med mønster av blomster og
blader skaper en lekker kontrast til alt det hvite.
HJEMME HOS – GUDRUNS SJØBOD
En sjøbod har fått nytt liv ute på øya i skjærgården. Det ble grafiske blomster i solnedgangen på terrassen og blå, rolige tekstiler til sengen og badet inne i sjøboden.
ET FREDELIG HJEM VED HORNSTULL
Bugnende balkonger og samlinger av steiner, kurver og suvenirer fra alle verdenshjørner. Her fant de blokktrykte dukene, putene i indigo, det broderte teppet og
keramikken sine rette omgivelser.
UNIKE TEPPER – TRADISJONSRIKE KUNSTVERK
Vi har i mange år produsert unike håndvevde tepper. Teppene blir laget i en by ti
mil fra New Delhi. Her har de spesialisert seg på veving for hånd i tradisjonelle
vevstoler. Ullgarnet blir farget slik at hver nyanse blir akkurat slik vi vil ha den, og
broderingen gjøres med håndbroderingsmaskiner etter mønster tegnet for hånd.
Det er et omfattende arbeid som avsluttes med falding, også det naturligvis for
hånd.

GUDRUN SJÖDÉN – 40 ÅR MED FARGER OG MØNSTRE

Stockholm | Est. 1976

I 1976 åpnet Gudrun Sjödén sin første butikk i Regeringsgatan i Stockholm. Forretningsideen er fremdeles å
selge komfortable og fargerike plagg i naturlige materialer med et nordisk formspråk. Men det har skjedd mye
opp gjennom årene. Blant annet har Gudrun Sjödén jobbet svært bevisst med bærekraftige og miljøvennlige
materialer. Og kundene blir bare flere og flere. Klærne selges i dag via nettbutikk og kataloger til kunder i 52
land. Tyskland, Storbritannia og USA er de markedene som vokser mest. Gudrun Sjödén har mottatt en rekke
utmerkelser som designer og gründer og har toppet den svenske eksporten av motemerker i flere år.
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