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GUDRUN SJÖDÉNS EFTERÅRSKOLLEKTION 2018 -

TEMA SKOV

Gudrun Sjödéns EFTÅRSKOLLEKTION 2018 rummer skov og
natur. Det er mønstre med inspiration fra skov, rullestensbunker
og håndarbejde. Materialer som lyocell fra certificerede skove
i Europa, økologisk bomuld og genvundet uldmiks. Alt kombineret med basiskollektionen "10 farver" og tilbehør i eget unikt
design. Der er noget til alverdens farverige kvinder uanset alder
og i forskellige kropsformer, Gudrun Sjödéns idé gennem 40 år.

"Allerede i 1976, da jeg åbnede min første butik, ville jeg designe naturligt skønt tøj.
I år har efterårets mønstre og materialer rødder i naturen. Her har vi designet glade
farvepift og afdæmpede nuancer inspireret af skov, jord, kogler og rullestensbunker”,
fortæller Gudrun Sjödén, adm. direktør, ejer og grundlægger.
EFTERÅRETS START NÅR UD TIL GUDRUN SJÖDÉNS KUNDER d. 24 juli 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
kataloger, hjemmesiden og egne butikker på syv markeder. Netbutikken står for omkring
70 % af virksomhedens salg globalt.
STÆRKE STRÅ
Naturnære nyheder som mønsteret "Slöjda" er inspireret af håndværk, stærke græsstrå
og rødder. Enkle materialer, som man har brugt til håndværk gennem alle tider. Cardiganen "Slöjda" er i hør og økologisk genbrugsbomuld.
FARVERIGT EFTERÅR – 10 COLORS
Den naturnære base er blevet udvidet med flere vilde farvepift. Her får du klassisk basistøj, der aldrig går af mode – i rosa hibiscus, ærtegrøn eller kølig kitgrå.
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!
FRA PENSEL TIL TØJ
En ny kollektion tager form, når Gudrun sætter penslen på papiret. Hun maler nye
mønstre og skitser af idéer ved sit skrivebord ude på landet. I år var det skoven omkring
sommerhuset, der har givet inspiration til mønstrene "Forest", "Boho Birds" og "Singla"
i årets kollektion.
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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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