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Gudrun Sjödénin
toukokuun malliston
hedelmäiset pastellit
Gudrun Sjödén tuo 9.5. markkinoille ylimääräisen vaate- ja
kodintekstiilimalliston, joka sisältää runsaasti hedelmäisiä
pastelleja, romanttisia brodeerauksia, pitsejä ja stilisoituja
kesäkukkia.

Kevään ja kesän malliston vastaanotto on ylittänyt kaikki Gudrun Sjödénin
odotukset. Nyt yritysryhmä laajentaa toimintaansa kaikilla markkinoilla
verkkokaupan, postimyynnin ja uusien myymälöiden merkeissä. Kasvaneen
kysynnän vuoksi nyt lanseerataan enemmän pieniä mallistoja ja tuotteita.
”Koko toukokuun mallisto on saanut alkunsa iloisesta akvarellista, joka on
itsepintaisesti maalattu reilun kokoiselle karkealle paperille. Leikittely ihanilla
pastellisävyillä sai aikaan upean yllättäviä vaatteita ja kodintekstiilejä”,
toteaa toimitusjohtaja ja suunnittelujohtaja Gudrun Sjödén.
INSPIRAATIOTA SUORAAN AKVARELLILAATIKOSSA
Runsaita kukkakuoseja, romanttisia pitsejä ja huolellisesti viimeisteltyjä reikäkirjailuja
miellyttävästä ekopuuvillasta. Tältä ylimääräinen toukokuun mallisto näyttää. Vaatteita
naapurin puutarhajuhliin tai lämpimiin kesäpäiviin kaupungilla. Vaatteet sopivat sekä
kerrospukeutumiseen että yksinään käytettäviksi. Yhdistele kesän voimakkaita yksivärisiä
epäsymmetrisiä suosikkeja ja kauniita asusteita.
GUDRUN SJÖDÉN & ROBERT RYDBERG
Stylisti Robert Rydberg on luonut kuvia osasta mallistoa lähtökohtanaan äiti ja tytär.
”Äitini on aina pitänyt Gudrun Sjödénin vaatteista. Muistan, kuinka meillä oli tapana selailla
kuvastoa yhdessä. Stylistiksi valmistuttuani tapasin Gudrunin eräässä lehdistötilaisuudessa.
Juttelimme, ja meillä synkkasi välittömästi! Sen jälkeen olemmekin tehneet yhdessä monia
projekteja”, sanoo stylisti ja luova konsultti Robert Rydberg.
HEDELMÄISIÄ PASTELLEJA KOTIISI
Päästä kesän aurinko sisään ja koristele koti ja piha Gudrun Sjödénin pöytäliinoilla,
koristetyynyillä, istuintyynyillä, pienillä matoilla, kukkakepeillä ja keramiikalla. Mandariinin,
roosan, vihreän tai taivaansinisen ja itämaan vihreän pirskahtelevia pastelleja.
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GUDRUN SJÖDÉN – 40 VUOTTA VÄRIKÄSTÄ DESIGNIA
1976 Gudrun Sjödén perusti ensimmäisen myymälänsä Tukholman Regeringsgatanille. Gudrunin liikeideana on aina
ollut valmistaa tyyliltään pohjoismaisia ja mukavia 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.
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