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GUDRUN SJÖDÉN – 40 VUOTTA VÄRIKÄSTÄ DESIGNIA 
1976 Gudrun Sjödén perusti ensimmäisen myymälänsä Tukholman Regeringsgatanille. Gudrunin liikeideana on aina 
ollut valmistaa tyyliltään pohjoismaisia ja mukavia vaatteita luonnonmateriaaleista. Vuosien aikana on kuitenkin 
ehtinyt tapahtua kaikenlaista. Gudrun Sjödén on muun muassa panostanut määrätietoisesti kestävästi tuotettujen 
ja ympäristöystävällisten materiaalien käytön lisäämiseen. Asiakkaita tulee myös koko ajan lisää. Vaatteita myydään 
nykyisin nettimyymälän ja kuvaston kautta asiakkaille yli 70 maahan, joista Saksan, Ison-Britannian ja Yhdysvaltojen 
markkinat kasvavat voimakkaimmin. Gudrun Sjödén on vuosien varrella saanut monia palkintoja suunnittelijantyöstään ja 
yrittäjyydestään, muun muassa Ruotsin kuninkaan Litteris et Artibus -mitalin ja ELLE-lehden kestävyyspalkinnon. Hän on 
myös ollut Ruotsin muotimerkkien viejätilaston ykkönen useina vuosina.

LEHDISTÖTIEDOTE SYKSY 2018 

GUDRUN SJÖDÉNIN SYYSMALLISTO  2018 -  

TEEMANA METSÄ
Gudrun Sjödénin SYYSMALLISTOSSA 2018 pääosaa näyttelevät metsä ja 
luonto. Kuvioissa näkyvät metsien, harjujen ja käsityön inspiraatio.  
Materiaaleina on muun muassa sertifioiduista eurooppalaisista metsistä  
peräisin olevaa lyocellia sekä ekopuuvillaa ja kierrätettyä villasekoitetta.  
Näistä ovat syntyneet perusmallisto ”10 väriä” sekä ainutlaatuiset asusteet. 
Mallisto tarjoaa jotakin jokaiselle maailman värikkäälle naiselle ikään ja  
vartalon malliin katsomatta – se on ollut Gudrun Sjödénin ajatus yli 40 vuotta.

”Jo vuonna 1976, kun avasin ensimmäisen myymäläni, halusin luoda ihania luonnollisia 
vaatteita. Tämän syksyn kuvioiden ja materiaalien juuret ovat luonnossa. Metsän, maape-
rän, käpyjen ja harjujen inspiroimina olemme loihtineet sekä väriläiskiä että hillittyjä sävyjä",   
sanoo yrityksen toimitusjohtaja, omistaja ja perustaja Gudrun Sjödén.

SYYSMALLISTO TULEE GUDRUN SJÖDÉNIN ASIAKKAIDEN SAATAVILLE 24.7.2018. 
Gudrun Sjödén on yksi Pohjoismaiden menestyneimmistä ja omintakeisimmista tekstiili- 
ja vaatesuunnittelijoista, jolla myyntiä kaikkialla maailmassa.
Yrityksellä on tällä hetkellä asiakkaita yli 70 maassa. Myynti tapahtuu postimyyntikuvaston, 
verkkokaupan sekä seitsemällä markkina-alueella sijaitsevien omien myymälöiden kautta. 
Nettimyymälän myynti on lähes 70 % yrityksen maailmanlaajuisesta kokonaismyynnistä. 

VAHVOJA KORSIA
Luonnonläheiset uutuudet, kuten ”Slöjda”-kuvio, ovat syntyneet käsityön, vahvojen 
ruohonkorsien ja juurien inspiroimina. Materiaalit ovat yksinkertaisia, ja niitä on käytetty 
käsityössä kautta aikojen. Neuletakki ”Slöjda” on valmistettu pellavasta ja ekologisesta 
kierrätyspuuvillasta.

VÄRIKÄS SYKSY – 10 COLORS
Luonnonläheinen perusmallisto on laajentunut ja saanut uusia väriläiskiä. Mallisto sisältää 
klassisia perusvaatteita, jotka ovat aina muodissa. Värejä ovat vaaleanpunainen hibiskus, 
herneenvihreä ja viileä kitinharmaa. 

73 % TUOTTEISTAMME VALMISTETAAN KESTÄVISTÄ MATERIAALEISTA 
Yhdistele kuvioituihin vaatteisiin Gudrunin laajan perusmalliston vaatteita ja ainutlaatuisia 
asusteita. 73 % Gudrun Sjödénin tuotteista valmistetaan nykyisin kestävistä materiaa-
leista. Tänä vuonna on kulunut 25 vuotta siitä, kun aloitimme mukavan ekopuuvillamme 
valmistuksen Kreikassa – eläköön!

SIVELTIMELTÄ VAATTEESEEN 
Uusi mallisto syntyy, kun Gudrun alkaa luonnostella siveltimellä paperille. Hän maalaa 
uusia kuvioita ja ideoita maaseudulla sijaitsevan työpöytänsä ääressä. Tänä vuonna häntä 
inspiroi mökkiä ympäröivä metsä, ja inspiraatiosta syntyivät malliston kuviot ”Forest”, 
”Boho Birds” ja ”Singla”.




