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GUDRUN SJÖDÉNS HÖSTKOLLEKTION 2018 -

TEMA SKOG

I Gudrun Sjödéns HÖSTKOLLEKTION 2018 får skogen och
naturen ta plats. Det är mönsterbilder med inspiration från skog,
rullstensåsar och slöjd. Material som lyocell från certifierade
skogar i Europa, ekologisk bomull och återvunnen ullmix.
Allt kombinerat med baskollektionen ”10 färger” och tillbehör
i egen unik design. Det finns något för världens alla färgstarka
kvinnor, utan ålder och med olika kroppsform, Gudrun Sjödéns
idé i över 40 år.

”Redan 1976 när jag öppnade min första butik så ville jag skapa naturligt sköna plagg.
I år har höstens mönster och material sina rötter i naturen. Här har vi tagit fram glada
färgstänk och dova toner, inspirerade av skog, jord, kottar och rullstensåsar”,
säger Gudrun Sjödén, VD, ägare och grundare.
HÖSTSTARTEN NÅR GUDRUN SJÖDÉNS KUNDER 24 juli, 2018..
Gudrun Sjödén är en av Skandinaviens mest framgångsrika och unika designer med
världsomspännande försäljning. Företaget har idag kunder i fler än 70 länder. Försäljningen sker via katalog, e-handel och egna butiker på sju marknader. Webbshoppen står
för närmare 70% av företagets försäljning globalt.
STARKA STRÅN
Naturnära nyheter som mönstret ”Slöjda” har inspirerats av hantverk, starka grässtrån
och rötter. Enkla material som man skapat hantverk av under alla tider. Koftan ”Slöjda” är
tillverkad i lin och ekologisk, återvunnen bomull.
FÄRGSTARK HÖST – 10 COLORS
Den naturnära basen har utökats med fler vilda färgstänk. Här finns klassiska basplagg
som aldrig går ur tiden – i rosa hibiskus, ärtgrön eller sval kittgrå.
73% AV VÅRA BASPLAGG ÄR PRODUCERADE AV HÅLLBARA MATERIAL
Kombinera allt mönstrat med Gudruns stora baskollektion och unika accessoarer. 73% av
Gudrun Sjödéns produkter är idag producerade av hållbara material. I år firar vi 25 år med
tillverkning i Grekland av vår sköna ekologiska bomull – Hurra!
FRÅN PENSEL TILL PLAGG
En ny kollektion tar form när Gudrun sätter penseln mot papper. Hon målar upp nya
mönster och skissidéer vid sitt skrivbord ute på landet. I år var det skogen runt stugan
49 ”Boho Birds” och ”Singla” i kolletionen.
som inspirerade årets mönstret ”Forest”,
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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 fler än 70 länder,
där Tyskland, Storbritannien, USA är de som växer kraftigast. Gudrun Sjödéns har genom åren mottagit
mängder av utmärkelser som designer och entreprenör- tex. Kungens medalj Litteris et Artibus och ELLES
Hållbarhetspris- och har toppat den svenska exporten av modemärken i flera år..
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