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GUDRUN SJÖDÉNS MAJKOLLEKTION 2017

Frugtige pasteller 
i Gudrun Sjödéns 
Majkollektion  
 
Den 9. maj offentliggør Gudrun Sjödén en ekstra tøj- og 
boligtekstilkollektion fuld af frugtige pasteller, romantiske 
broderier, blonder og stiliserede sommerblomster. 

Modtagelsen af forårets og sommerens kollektion har været langt over 
Gudrun Sjödéns forventning. 
Nu ekspanderer koncernen på samtlige markeder med e-handel, kataloger 
og flere butikker. Efterspørgslen gør, at virksomheden nu offentliggør flere 
mindre kollektioner og produkter.

"En glad akvarel egensindigt malet på et stort stykke papir med skøn struktur er 
ophavet til min nye majkollektion. Leg med farver i frugtige pasteller gjorde alle 
modellerne og boligtekstilerne helt enkelt fantastisk overraskende",  
fortæller Gudrun Sjödén adm. direktør og designchef. 

INSPIRATION – DIREKTE FRA AKVARELÆSKEN
Flydende blomstermønstre, romantiske blonder og fine hulsømsbroderier i skøn økobomuld. 
Sådan ser den ekstra majkollektionen ud. Tøj til havefesten hos naboen eller varme sommerdage 
i byen. Herligt at have på til lag på lag eller bare sådan… Kombiner med sommerens ensfarvede 
asymmetriske favoritter i sprudlende farver og fint forarbejdet tilbehør.

GUDRUN SJÖDÉN OG ROBERT RYDBERG
Stylist Robert Rydberg har lavet billeder til en del af kollektionen med udgangspunktet mor 
og datter.  "Min mor har altid elsket Gudrun Sjödén. Jeg mindes, når vi fik kataloget ind ad 
brevsprækken, så bladrede vi det igennem sammen. Da jeg blev stylist, mødte jeg Gudrun ved en 
presse-event. Vi snakkede og klikkede med det samme! Siden da har vi lavet mange forskellige 
projekter sammen”, fortæller Robert Rydberg, stylist og kreativ konsulent.

FRUGTIGE PASTELLER TIL DIT HJEM
Slip sommersolen ind, og pynt dit hjem og din have med duge, puder, hynder, små tæpper, 
blomsterpinde og keramik fra Gudrun Sjödén. Spraglede pastelfarver i mandarin, rosa, grøn eller 
himmelblå og orientgrøn. 

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. 
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