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Fruktiga pasteller
i Gudrun Sjödéns
Majkollektion
9 maj släpper Gudrun Sjödén en extra kläd- och
hemtextil kollektion fylld med fruktiga pasteller,
romantiska broderier, spetsar och stiliserade sommarblommor.
Vårens och sommarens kollektion har mottagits över förväntan
för Gudrun Sjödén. Nu expanderar företagsgruppen på samtliga marknader
med E-handel, katalog och fler butiker. Efterfrågan gör att företaget nu
släpper flera mindre kollektioner & produkter.
”En glad akvarell egensinnigt målad på ett rejält stort papper med underbar gräng
är ursprunget till min nya majkollektion. Lek med färger i fruktiga pasteller gjorde
alla plaggen och hemtextilierna helt enkelt underbart överraskande”,
säger Gudrun Sjödén VD och grundare
INSPIRATION- DIREKT FRÅN AKVARELLÅDAN
Flödande blommönster, romantiska spetsar och arbetade hålsömsbroderier i skön ekobomull.
Så ser den extra majkollektionen ut. Plagg för gardenpartyt hos grannen eller varma
sommardagar i stan. Sköna att bära i lager på lager eller som enstaka solitärer… Kombinera
med sommarens enfärgade asymmetriska favoriter i sprakande färger och fint arbetade tillbehör.
GUDRUN SJÖDÉN & ROBERT RYDBERG
”Min mamma har alltid gillat Gudrun Sjödén. Jag minns när vi fick hem katalogen i brevlådan
och bläddrade i den tillsammans. När jag blev stylist träffade jag Gudrun på ett pressevent.
Vi pratade och klickade direkt! Sedan dess har vi gjort många olika projekt tillsammans”,
säger Robert Rydberg Stylist & kreativ konsult.
FRUKTIGA PASTELLER FÖR DITT LIV HEMMA
Släpp in sommarsolen och pryd ditt hem och trädgård med dukar, kuddar, sittdynor, små mattor,
blompinnar och keramik från Gudrun Sjödén. Sprakande pastellfärger i mandarin, rosa, grönt
eller himmelsblå och orientgrönt.
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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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