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PRESSMEDDELANDE VINTER 2018 

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 och katalog till kunder i fler än 70 länder, 
där Tyskland, Storbritannien och USA är de som växer kraftigast. Gudrun Sjödéns har genom åren mottagit 
mängder av utmärkelser som designer och entreprenör, t ex. Kungens medalj Litteris et Artibus och  
ELLES Hållbarhetspris, och har toppat den svenska exporten av modemärken i flera år. 

GUDRUN SJÖDÉNS VINTERKOLLEKTION 2018 

JORDIGA TONER OCH 
HIMMELSKA MÖNSTER
Jorden och himlen möts i Gudrun Sjödéns 
VINTERKOLLEKTION 2018. Vinterns kollektion rymmer  
allt från dova jordiga toner i delikata material som ull, 
mohair, ekobomull, lyocell och lin till en grupp färgstarka 
plagg med änglalika mönster. 

De starka suggestiva studiobilderna till kampanjen är
fotograferade av Carl Bengtsson och av Mats Widén på 
ett snöigt Österlen.

VINTERKOLLEKTIONEN NÅR GUDRUN SJÖDÉNS 
KUNDER 25 SEPTEMBER, 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. 

ÅTERVUNNEN BOMULL
Allt i Gudrun Sjödéns kollektioner är tillverkade i naturens egna material. 
Vintern 2018 har vi utökat de gröna värdena och arbetat med plagg i 
återvunna material där spill från tidigare textilproduktion har färgsorterats 
och spunnits till nya fibrer. 

AKVARELL-ÄNGLAR
I år kan man se flera snöänglar i vinterkollektionen, alla med olika personligheter. 
Alla teman startar med Gudruns egna akvareller. Den här vintern är det många 
enfärgade plagg men också en grupp inspirerade av änglar.

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! 
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