GUDRUN SJÖDÉNIN SYKSY 2017

TYYLITELTYJÄ RENKAITA,
KÄSITYÖTÄ JA LISSABONIN GEOMETRIAA
Syksyn 2017 malliston inspiraationlähteenä ovat olleet Lissabonin
värikkäät kaakeliseinät sekä erilaiset käsityömenetelmät.
”Syysmallistoa suunnitellessamme matkustimme Intiaan. Halusimme tutustua
käsityömenetelmien kehittämismahdollisuuksiin, kun värjäyksessä käytetään
indigoa ja krapinpunaista...
Käsityömenetelmät ja aiemmalla Lissabonin-matkalla näkemämme
kaakeliseinät inspiroivat meitä syksyn malliston suunnittelussa, kertoo yrityksen
toimitusjohtaja ja perustaja Gudrun Sjödén.”

Syksyn kampanja ja mallisto tulevat Gudrun Sjödénin asiakkaiden
saataville 25. heinäkuuta 2017.
Gudrun Sjödén Designilla on tällä hetkellä asiakkaita 52 maassa. Tuotteita myydään
kuvastojen ja nettimyymälän kautta sekä omissa myymälöissä Ruotsissa, Norjassa,
Suomessa, Tanskassa, Saksassa, Isossa-Britanniassa, Alankomaissa, Sveitsissä, Itävallassa
ja Yhdysvalloissa.
GEOMETRIAA, KÄSITYÖTÄ JA INDIGONSINISTÄ
Käytimme kuvioina aaltoja, renkaita ja tulppaaneja erilaisilla tekstiilitekniikoilla
toteutettuna, kuten IKAT-kudonta, käsinkirjailu ja indigovärjäys. Lissabonin kaakeliseinien
inspiroimat graafiset kuviot toistuvat monin eri tavoin syysmallistossamme mm. ”KAKEL”kuosissa, ”Lissabon”-takissa ja pitkässä ”Jardin”-neuletakissa.
YKSIVÄRISTÄ EKOPELLAVAA
Mukavasta ekopellavasta valmistetussa vaateryhmässä näemme kapearaitaisia ja
yksivärisiä kuoseja sekä kauniita yksinkertaisia leikkauksia. Monikäyttöiset vaatteet
sopivat mainiosti kaupunkiasuksi, kulttuurikierrokselle ja työpaikalle. Kuvasimme ne
MAAT-museon (Museum of Art, architecture and technology) edustalla Lissabonissa.
93 % TUOTTEISTAMME VALMISTETAAN KESTÄVISTÄ MATERIAALEISTA
Yhdistä syysmallistoon Gudrunin laajan perusmalliston vaatteita ja ainutlaatuisia
asusteita, joista on saatavana monia kauniita värejä.
93 % Gudrun Sjödénin tuotteista valmistetaan nykyisin kestävistä materiaaleista. Tänä
vuonna on kulunut 25 vuotta siitä, kun aloitimme mukavan ekopuuvillamme valmistuksen
Kreikassa – eläköön!

t

Stockholm | Est. 1976

GUDRUN SJÖDÉN – 40 VUOTTA VÄRIKÄSTÄ DESIGNIA
1976 Gudrun Sjödén perusti ensimmäisen myymälänsä Tukholman Regeringsgatanille. Gudrunin
liikeideana on aina ollut valmistaa tyyliltään pohjoismaisia, mukavia ja värikkäitä 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 52 maahan, joista Saksan, Ison-Britannian
ja Yhdysvaltojen markkinat kasvavat nopeimmin. Gudrun Sjödén on saanut monia palkintoja
suunnittelijantyöstään ja yrittäjyydestään, ja yritys on ollut monen vuoden ajan kärkiyrityksiä
ruotsalaisten muotimerkkien viennissä.
Lisätietoja antavat:
Monica Ekervik Hedman 08 – 505 280 64, monica.hedman@gudrunsjoden.se
Lehdistöedustaja ja tuotteiden lainaaminen:
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