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ELÄVÄN KÄSITYÖTAIDON 
PUOLESTA!
GUDRUN SJÖDÉN JULKAISEE 
KIRJAN KÄSITYÖSTÄ SEKÄ  
LISÄMALLISTON 
”Aidon käsityön tekniikoita, historiaa ja omaa into- 
himoani aiheeseen käsittelevä uusi kirjani on  
nimeltään A Passion for Textile Handicrafts. Kirja 
on tulosta 40 vuoden työstäni tekstiilisuunnittelijana 
ja kertoo intohimostani aitoon käsityöhän kaikkialta 
maailmasta. Yhtä aikaa kirjan kanssa julkaistaan  
lisämallisto, joka on saanut inspiraationsa  
käsityöstä ja ikiaikaisista tekniikoista”, kertoo yhtiön 
toimitusjohtaja ja perustaja Gudrun Sjödén.   

KÄSITYÖTÄ KÄSITTELEVÄ KIRJA JA LISÄMALLISTO  
SAAPUVAT GUDRUN SJÖDÉNILLE 29.8.2017. 

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 ja Yhdysvalloissa.  Gudrunin verk-
kokauppa viettää 20-vuotisjuhlavuottaan vuonna 2017, ja sen kautta 
tapahtuu lähes 70 % yrityksen maailmanlaajuisesta myynnistä.

”A PASSION FOR TEXTILE HANDICRAFTS”
Kirja on syntynyt Gudrun Sjödénin halusta säilyttää aito tekstiili-
käsityö. Gudrun Sjödén on itse kirjoittanut kirjan, vastannut sen 
ulkoasusta ja ottanut monet kuvista. Värikästä inspiraatiota tekstiili-
tekniikoista eri puolilta maailmaa.

UUSI MALLISTO KÄSITYÖN MERKEISSÄ
Saimme tähän mallistoon inspiraatiota käsityöstä. Mallistossa 
on käsin painettuja ekopuuvillaisia tunikoita, huovutettua villaa ja 
herkkiä linjoja, alpakkasekoitteita ja yksinkertaisia kuvioita. Värit 
ovat hillittyjä, kuten indigo, terrakotta, savi, kimrööki ja munakoiso. 
Kampanjan kuvat on ottanut valokuvaaja Carl Bengtsson.

”GUDRUN SJÖDÉN 40 VUOTTA VÄREJÄ JA 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 vuosien varrella saanut monia palkintoja suunnittelijantyöstään 
ja yrittäjyydestään, muun muassa Ruotsin kuninkaan Litteris et Artibus -mitalin  
ja ELLEN kestävän kehityksen palkinnon. Lisäksi yritys on ollut monen vuoden  
ajan kärkiyrityksiä ruotsalaisten muotimerkkien viennissä.

LEHDISTÖTIEDOTE SYYSMAKASIINI 2017

LISÄTIETOJA ANTAVAT:
Monica Ekervik Hedman 08 – 505 280 64,  
monica.hedman@gudrunsjoden.se
Lehdistöedustaja ja tuotteiden lainaaminen:  
RMPR Åsa Larsson, (+46) 72 558 18 00, 
asa@rmpr.se
GUDRUN SJÖDÉN DESIGN AB   
Box 47 633, Upplagsvägen 1, SE- 117 94 
Stockholm, Sweden
Tel: (+46) 8 505 280 80, Fax: (+46) 8 505 280 81, 
www.gudrunsjoden.com
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KÄDENTAITO A 
Gudrunin


