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PRESSMEDDELANDE

GUDRUN SJÖDÉN 40 ÅR AV FÄRG & MÖNSTER 
1976 öppnade Gudrun Sjödén sin första butik på Regeringsgatan i Stockholm. Affärsidén är fortfarande 
bekväma färgstarka plagg i naturmaterial med ett nordiskt formspråk. Men mycket har hänt under åren.  
Bland annat har Gudrun Sjödén arbetat mycket medvetet med fler hållbara och miljömedvetna material.  
Och kunderna blir bara fler och fler. Kläderna säljs idag via webb, katalog till kunder i 52 länder, där 
Tyskland, Storbritannien, USA är de som växer kraftigast. Gudrun Sjödéns har mottagit mängder av 
utmärkelser som designer och entreprenör och har toppat den svenska exporten av modemärken i flera år. 

GUDRUN SJÖDÉNS HEMMAKOLLEKTION VÅREN 2018

GUDRUNS NYA HEMMA-
KOLLEKTION– EN GLOBAL, 
FÄRGSTARK SATSNING
”Vårens kollektion med hemtextilier är en större satsning än någonsin.  
Vi har gjort en stark HEMMA-katalog och kampanj - och vi kommer att driva ut 
sortimentet via vår e-handel till kunderna i 52 länder. Allt är fotograferat i olika 
intressanta personligheters hem, med vår egen design och i naturens hållbara 
material. Det är bara att hänga upp, bädda och duka,  säger Gudrun Sjödén, VD, 
ägare och grundare.

HEMMAKOLLEKTIONEN NÅR GUDRUN SJÖDÉNS KUNDER 8:E FEBRUARI. 
Gudrun Sjödén Design har idag kunder i 52 länder. Försäljningen sker via katalog, webben och egna 
butiker i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Tyskland, Storbritannien och USA. Gudruns e-handel står 
för närmare 70% av företagets försäljning globalt.

HEMMA HOS -  FAMILJEN I KUMMELNÄS
Omgärdat av spirande grönska i arkitekthuset i Kummelnäs presenterar Gudrun 
sin stora handvävda matta ”Strutbräken” med kuddarna och den stora duken 
”Planta” i lin. Gudruns textilier med blommor och blad står sig fint mot allt det vita.

HEMMA HOS - GUDRUNS SJÖBOD
En ny sjöbod fick nytt liv på ön i skärgården. Det blev grafiska blommor i solned-
gången på terrassen och blå, vilsamma textilierna för bädd och badrum inne i 
boden.

I DET STILLSAMMA BOET VID HORNSTULL
Prunkande balkonger och samlingar av stenar, korgar och reseminnen från värl-
dens alla hörn. Här fann de blocktryckta dukarna, kuddarna i indigo, den brode-
rade mattan, textilierna och keramiken sin rätta omgivning.

UNIKA MATTOR – KONSTVERK AV DEN HÖGRE SKOLAN
Sedan många år har vi tillverkat unika handvävda mattor. Mattorna tillverkas i en 
stad tio mil från New Delhi. Här är man sedan länge specialiserade på att hand-
väva på traditionella vävstolar. Ullgarnet färgas så att varje nyans blir enligt vår 
önskan, broderierna görs med handbroderimaskiner utifrån att man för hand ritat 
upp mönstret. Det är ett digert arbete som avslutas med fållning också givetvis för 
hand. 


