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HÅLL HANTVERKET LEVANDE!
GUDRUN SJÖDÉN SLÄPPER  
EN BOK OM HANTVERK &  
EN EXTRA KOLLEKTION 
”Med känsla för det textila hantverket- så heter  
min nya bok om tekniker, historian och min passion  
för det äkta hantverket. Boken är ett resultat  
av mina 40 år som skapande textildesigner och min 
passion för det äkta hantverket runt om i världen.  
Samtidigt som boken kommer en extra kollektion  
inspirerad av hantverk och urålderliga tekniker”  
säger Gudrun Sjödén VD och grundare.   

BOKEN OM HANTVERK OCH EXTRA KOLLEKTIONEN  
NÅR GUDRUN SJÖDÉNS KUNDER 29 AUGUSTI 

Gudrun Sjödén Design har idag kunder i 52 länder.  
Försäljningen sker via katalog, webben och egna butiker 
 i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Tyskland, Storbritannien och 
USA.  Gudruns webshop firar 20 år i 2017 och står för  
närmare 70% av företaget försäljning globalt.

”MED KÄNSLA FÖR DET TEXTILA HANTVERKET”
Boken är ett resultat av Gudrun Sjödéns intresse för att  
bevara det äkta textila hantverket. Gudrun Sjödén har själv skrivit 
boken och skapat form och tagit många av bilderna.  
En färgstark inspiration runt textila tekniker runt om i världen.

EN NY KOLLEKTION I HANTVERKETS TECKEN
I den här kollektionen har vi inspirerats av hantverk.  
Det är handtryckta tunikor i ekologisk bomull, filtad ull med  
darriga känsliga linjer, alpackablandningar med enkla  
mönster. Allt i dova färger som indigo, terrakotta, lera,  
sotsvart och aubergin. Bilderna till kampanjen har fotograf  
Carl Bengtsson tagit.

”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 genom åren mottagit mängder av utmärkelser som designer och 
entreprenör- tex. Kungens medalj Litteris et Artibus och ELLESHållbarhetspris-  
och har toppat den svenska exporten av modemärken i flera år.

PRESSMEDDELANDE HÖSTMAGASIN 2017

FÖR MER FÖRETAGS- 
INFORMATION KONTAKTA:
Monica Ekervik Hedman 08 – 505 280 
64, monica.hedman@gudrunsjoden.se
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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HANTVERK  
Gudruns


