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6 HVIS DU VIL VITE MER OM SELSKAPET, KAN DU KONTAKTE: 
Monica Ekervik Hedman +46 8 50 528 064 monica.hedman@gudrunsjoden.se
FOR PRESSELÅN kan du kontakte:
Hanna Aasen +47 22 41 06 42 hanna@polhem.com
 
GUDRUN SJÖDÉN DESIGN AB
Box 47 633, Upplagsvägen 1, SE- 117 94 Stockholm, Sweden
Tel: (+46) 8 505 280 80, Fax: (+46) 8 505 280 81, www.gudrunsjoden.com

GUDRUN SJÖDÉN – 40 ÅR MED FARGER OG MØNSTRE 
I 1976 åpnet Gudrun Sjödén sin første butikk i Regeringsgatan i Stockholm. Forretningsideen går fortsatt ut på å selge 
komfortable, fargerike plagg i naturlige materialer med et nordisk formspråk. Men det har skjedd mye siden da, bant 
annet har Gudrun Sjödén jobbet svært bevisst med flere bærekraftige og miljøvennlige materialer. Og kundene blir bare 
flere og flere. Klærne selges i dag via nettbutikk og katalog til kunder i over 70 land. Tyskland, Storbritannia og USA er 
de markedene som vokser kraftigst. Opp gjennom årene har Gudrun Sjödén mottatt en rekke priser som designer og 
entreprenør, f.eks. Kungens medalj Litteris et Artibus og svenske ELLEs bærekraftspris, og hun har i flere år ligget i toppen 
når det gjelder eksport av svenske motemerker.

PRESSEMELDING HØST 2018 

GUDRUN SJÖDÉNS HØSTKOLLEKSJON 2018 -  

TEMA SKOG
I Gudrun Sjödéns HØSTKOLLEKSJON 2018 får skogen og  
naturen ta plass. Her finner man mønsterbilder med inspirasjon 
fra skoger, rullesteinsåser og håndverk i skjønn forening med  
materialer som lyocell fra sertifisert skogbruk i Europa, økologisk  
bomull og resirkulert ullblanding. Alt kombinert med basis- 
kolleksjonen «10 farger» og tilbehør i egenartet design.  
Gudrun Sjödén tilbyr noe for alle verdens fargerike kvinner,  
i alle aldre og fasonger, og slik har det vært i over 40 år.

«Helt siden jeg åpnet min første butikk i 1976 har målet mitt vært å lage naturlige og 
behagelige klær. I år har høstens mønstre og materialer sine røtter i naturen. Vi har skapt 
glade fargeklatter og duse toner, inspirert av skog, jord, kongler og rullesteinsåser»,   
sier Gudrun Sjödén, adm.dir., eier og grunnlegger.

HØSTSTART FOR GUDRUN SJÖDÉNS KUNDER 24. juli. 2018 ... 
Gudrun Sjödén er en av Skandinavias mest fremgangsrike og unike designere med salg 
over hele verden. I dag har foretaket kunder i over 70 land, og driver salg via katalog,  
e-handel og egne butikker på sju markeder. Nettbutikken står for nærmere 70 % av  
foretakets globale salg. 

STERKE STRÅ
Naturnære nyheter som mønsteret «Slöjda» er inspirert av håndverk, sterke gresstrå og 
røtter. Enkle materialer som har blitt brukt til håndverk i alle tider. Strikkejakken «Slöjda» 
er laget i lin og økologisk, resirkulert bomull.

FARGESTERK HØST – 10 COLORS
Vårt naturnære basissortiment har blitt utvidet med enda flere gledesfarger. Her finnes 
klassiske basisplagg som alltids føles tidsriktige – i rosa hibiskus, ertegrønn eller sval 
kittgrå. 

73 % AV BASISPLAGGENE VÅRE ER PRODUSERT AV BÆREKRAFTIGE MATERIALER 
Kombiner alt det mønstrede med Gudruns store basiskolleksjon og unike tilbehør. 73 % 
av Gudrun Sjödéns produkter er i dag produsert av bærekraftige materialer. I år feirer vi 
25 år med produksjon i Hellas av vår deilige, økologiske bomull – hurra!

FRA PENSEL TIL PLAGG 
En ny kolleksjon tar form når Gudrun fører penselen over papiret. Hun maler nye mønstre 
og idéutkast ved skrivebordet sitt ute på landet. I år var det skogen rundt hytta som inspi-
rerte til de nye mønstrene «Forest», «Boho Birds» og «Singla» i kolleksjonen.




