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GUDRUN SJÖDÉNS EFTERÅR 2017

STILISEREDE RINGE,  
HÅNDVÆRK OG GEOMETRI I LISSABON

Til efteråret 2017 er Gudrun Sjödén inspireret af farverige flisevægge i 
Lissabon og håndværksmæssige teknikker.

"Under arbejdet med efterårets kollektion tog vi til Indien for at lære, hvilke 
muligheder der er for at udvikle håndværksmæssige teknikker til farvning med 
indigo, kraprød... 
Håndværket kombineret med en tidligere rejse til Lissabon med de skønne 
flisevægge blev senere inspirationen til efterårets kollektion, fortæller Gudrun 
Sjödén, adm. dir. og grundlægget."    

Efterårets kampagne og kollektion kommer ud til Gudrun Sjödéns 
kunder d. 25. juli 2017 

Gudrun Sjödén Design har i dag kunder i 52 lande. Salget sker via kataloger, hjemmesiden og 
egne butikker i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Tyskland, Storbritannien, Holland, Schweiz, 
Østrig og USA.  

GEOMETRI, HÅNDVÆRK OG INDIGOBLÅ
Det blev til bølger, ringe og tulipaner i forskellige tekstile teknikker som IKAT-vævet, 
håndbroderet og farvet i indigo.  Grafiske mønstre med inspiration fra Lissabons 
flisevægge går igen flere steder i efterårets kollektion. Det er bl.a. i mønsteret "KAKEL", 
frakken "Lissabon" og den lange cardigan "Jardin".

MONOKROMT I ØKOLOGISK HØR
En gruppe tøj med tynde striber, ensfarvet og i skønne, enkle snit af skønt økologisk hør. 
Anvendeligt tøj til dage i storbyen, kulturelle udflugter eller på arbejdet. Fotograferet ved 
MAAT, Museum of Art, Architecture and Technology i Lissabon.

93 % AF VORES BASISTØJ ER PRODUCERET AF BÆREDYGTIGE MATERIALER
Kombiner efterårskollektionen med Gudruns store basiskollektion og alle de unikke 
accessories i en stor farveskala. 
93 % 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!

GUDRUN SJÖDÉN 40 ÅR MED FARVER OG MØNSTRE
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 52 lande, hvor Tyskland, Storbritannien og USA er de største 
vækstmarkeder. Gudrun Sjödén har modtaget et utal af priser som designer og iværksætter og 
har i flere år været førende inden for svensk eksport af modetøj.


