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”I höstens HEMMA kollektion visar vi hur enkelt det är att  
förändra med textilier. Vi har skapat massor med handvävda mattor, 
dukar, gardiner, kuddar, frotté, porslin och visar allt i olika hem. 
Ett grafiskt svart-vitt vid Hornstull, ett grå-brunt hem på Siggesta 
Gård och så färgstarkt ute i mitt eget skärgårdshem. Allt i vår egen 
design och i naturens hållbara material. Det är bara att hänga upp, 
bädda och duka- HÄRLIGT” säger Gudrun Sjödén VD och grundare.

HEMMA KAMPANJEN NÅR GUDRUN SJÖDÉNS KUNDER 15 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.

HEMMA HOS –  LYAN I HORNSTULL, GÅRDEN PÅ LANDET,  
GRÖNA VÅNINGEN & SKÄRGÅRDSHUSET
Med höstens hemtextilier har vi skapat fyra hem med olika personligheter  
och färgval. I ungkarlslyan vid Hornstull är det sparsmakat i svart-vitt och  
det grafiska mönstret ”Orgami” på kuddar, dukar, kökshandukar.  
På gården i Siggesta är det härligt rustikt linne i stora dukar och kuddar och 
rosenmönstrat för bädden. I den gröna våningen har vi låtit alla blomstrande 
textilier skapa atmosfär. Det är luftiga gardiner i voilé, stormönstrande  
kuddar, dukar. Hemma hos Gudrun i skärgården kombinerar hon de färgstarka 
lasyrväggarna med gardiner, dukar, mattor, kuddar i starka färger.

HANDMÅLAD KERAMIK & ASKAR AV TRÄ
Kombinera hemtextilierna med handmålad keramik med kannor, muggar  
och fat i klassiska Gudrunmönster tulpan och Kungsfågel.  
Med hjälp av skickliga hantverkare i Kashmir har vi skapat en serie  
handmålade träaskar med inspiration från all världens Folklore.

UNIKA MATTOR – KONSTVERK AV DEN HÖGRE SKOLAN
Sedan många år har vi tillverkat unika handvävda mattor. Mattorna  
tillverkas i en stad tio mil från New Delhi. Här är man sedan länge  
specialiserade på att handväva på traditionella vävstolar. Ullgarnet färgas  
så att varje nyans blir enligt vår önskan, broderierna görs med handbroderi-
maskiner utifrån att man för hand ritat upp mönstret. Det är ett digert  
arbete som avslutas med fållning också givetvis för hand. 

PRESSMEDDELANDE HEMMAKOLLEKTION HÖSTEN 2017

GRAFISKT ENKELT, LANTLIG 
PATINA, BLOMSTRANDE GRÖNT 
& FÄRGSTARK FOLKLORE  

”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.

FÖR MER FÖRETAGSINFORMATION 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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