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”GUDRUN SJÖDÉN 40 ÅR MED FARVER OG DESIGN”
I 1976 åbnede Gudrun Sjödén sin første butik i Regeringsgatan i Stockholm. Forretningsidéen er stadig bekvemt 
farverigt tøj i naturmaterialer med et nordisk formsprog. Men der er sket meget i årenes løb. Blandt andet har 
Gudrun Sjödén arbejdet meget bevidst med flere bæredygtige og miljøbevidste materialer. Og der bliver stadig flere 
kunder. Tøjet sælges i dag via netbutikken, kataloger udsendt til kunder i 52 lande, hvor Tyskland, Storbritannien 
og USA er de største vækstmarkeder. Gudrun Sjödéns har gennem årene modtaget et utal af priser som designer og 
iværksætter, f.eks. den svenske konges fortjenstmedalje Litteris et Artibus og ELLE’s pris for bæredygtighed,  
og har i flere år været førende inden for svensk eksport af modetøj.

FOR YDERLIGERE INFORMATIONER, KONTAKT:
Holm & Bertung – Palle von Onsberg Rahbek (0045) 33 26 21 01 palle@holmogbertung.dk  
Kommunikations- og pressechef Monica Ekervik Hedman +46 (0) 850 528 064  
monica.hedman@gudrunsjoden.se 
GUDRUN SJÖDÉN DESIGN AB
Box 47 633, Upplagsvägen 1, SE- 117 94 Stockholm, Sverige
Tlf  : (+46) 8 505 280 80, Fax: (+46) 8 505 280 81, www.gudrunsjoden.com

GRØN JUL
hos Gudrun Sjödén
Gudrun Sjödéns jul fejres på en anderledes måde  
på spektakulære breddegrader i Nordnorge.
Julens kollektion med farverigt tøj og farverige boligtekstiler er 
inspireret af nordiske diskrete grønne og tågeblå toner og et 
spicy miks i tranebær og kobber med inspiration fra Indien.  
Alt fremstillet i naturens egne materialer.

JULENS KAMPAGNE OG KOLLEKTION KOMMER UD TIL GUDRUN 
SJÖDÉNS KUNDER I NOVEMBER 2017.  

Gudrun Sjödén Design har i dag kunder i 52 lande. Salget sker via kataloger, 
hjemmesiden og egne butikker i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Tyskland, 
Storbritannien og USA. 

MERINOULD I VESTERÅLEN, NORGE
”Helleborus” er det latinske navn for julerosen. Denne skønhed har vi bro-
deret på merinould, der er blevet dyppet i forskellige farvebade for at danne 
de smukke farveskift. Resultatet er en dejlig model, der vil holde dig varm i 
nordenvinden.

HÅNDVÆRK OG GUDRUNS GODE GERNING
Gudruns passion for ægte håndværk har inspireret til en flot håndbroderet 
tunika, vest og taske. Unikke produkter, der kan bæres som smykker. En del af 
indtjeningen fra tasken og vesten går til Gudruns Gode Gerning, som i år går 
til organisationen Nest og et projekt til bevarelse af en 600-årig vævetradition i 
byen Varanasi i Indien.

NATTØJ – PERFEKTE JULEGAVER
Skønt homewear til hygge og afslapning i skøn økobomuld og mikromodal. 
Hygge i kimono, vide bukser, natkjole, top, trusser og den skønne badekåbe i 
tætvævet bomuldsfrotté.

GRØN JUL DERHJEMME
Dæk op og pynt med farverig rødorange eller i flot grøn turkis. Her finder du 
store duge, puder, viskestykker, løbere, gardiner, fine håndmalede skrin,  
skamler, lysestager og håndlavede julekugler i papmaché. Alt til en grøn jul.

Velkommen til www.gudrunsjoden.com, hvor du kan hente julens pressebilleder
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