GUDRUN SJÖDÉNS HÖST 2017

STILISERADE RINGAR,
HANTVERK & GEOMETRI I LISSABON
Höst 2017 inspireras Gudrun Sjödén av färgstarka kakelväggar i Lissabon och
hantverksmässiga tekniker.
”Under arbetet med höstens kollektion for vi till Indien för att förstå vilka möjligheter
det finna att utveckla de hantverksmässiga teknikerna när man färgar med indigo,
krapprött...
Hantverket i kombination med en tidigare resa till Lissabon med sina kakelväggar blev
sedan inspirationen till höstens kollektion, säger Gudrun Sjödén VD och grundare.”

Höstens kampanj och kollektion når Gudrun Sjödéns kunder 25 juli 2017.
Gudrun Sjödén Design har idag kunder i 52 länder. Försäljningen sker via katalog, webben och egna
butiker i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Tyskland, Storbritannien, Nederländerna, Schweiz,
Österrike och USA.
GEOMETRI, HANTVERK & INDIGOBLÅTT
Det blev viggar, ringar och tulpaner i olika textila tekniker som vävt i IKAT, handbroderat och
färgat i indigo. Grafiska mönster med inspiration hämtat från Lissabons kakelväggar återkommer
i höstens kollektion på flera ställen. Det är bla. i mönstret ”KAKEL”, kappan ”Lissabon” och
långkoftan ”Jardin”.
MONOKROMT I EKOLOGISKT LIN
En grupp plagg med tunna ränder, enfärgat och i vackra enkla skärningar i skönt ekologiskt lin.
Lättburna plagg för dagar i storstan, på kulturrundan eller på jobbet. Fotograferat vid MAAT,
Museum of Art, architecture and technology i Lissabon.
93% AV VÅRA BASPLAGG ÄR PRODUCERADE AV HÅLLBARA MATERIAL
Kombinera höstkollektionen med Gudruns stora baskollektion och alla unika tillbehör i en rik
färgskala.
93% 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!
”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 52 länder, där Tyskland, Storbritannien, USA är de som växer kraftigast. Gudrun
Sjödéns har mottagit mängder av utmärkelser som designer och entreprenör och har toppat den
svenska exporten av modemärken i flera år.
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