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GRØNN JUL
hos Gudrun Sjödén
Gudrun Sjödéns jul feires på et litt annerledes vis i spekta-
kulære omgivelser i Nord-Norge.
Julens kolleksjon av fargerike klær og hjemmetekstiler er 
inspirert av nordiske dempede grønn- og blånyanser med en 
kryddermiks i tranebærrødt og kopper med inspirasjon fra 
India. Alt i naturens egne materialer.

JULEKAMPANJEN OG -KOLLEKSJONEN NÅR UT TIL GUDRUN 
SJÖDÉNS KUNDER I NOVEMBER 2017. 

Gudrun Sjödén Design har i dag kunder i 52 land. Salget skjer via katalog, 
Internett og egne butikker i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland, 
Storbritannia og USA. 

MERINOULL I VESTERÅLEN
«Helleborus» er det latinske navnet på julerose. Denne skjønnheten har vi 
brodert på merinoull dyppet i forskjellige fargebad, noe som gir vakre farges-
jatteringer. Resultatet er lekre plagg som luner godt mot nordavinden.

HÅNDVERK OG GUDRUNS GODE GJERNING
Gudruns lidenskap for genuint håndverk var inspirasjonskilden til en rikt 
håndbrodert tunika, vest og veske. Unike produkter som er som smykker i seg 
selv. En del av salgsinntektene fra vesken og vesten går til Gudruns gode gjer-
ning, som i år går til organisasjonen Nest og et prosjekt for å ta vare på 600 år 
lange vevtradisjoner i byen Varanasi i India.

NATTØY – DEN PERFEKTE JULEGAVEN
Deilige hjemmeklær til kos og avslapping i behagelig økobomull og mikro-
modal. Nyt rolige dager i vår kimono, vide bukse, nattskjorte, nattkjole, topp, 
truse eller deilige badekåpe i tettvevd bomullsfrotté.

GRØNN JUL HJEMME
Dekk bordet og pynt huset i fargesterkt rødoransje eller delikat turkisgrønt. 
Her finner du frodige duker, puter, kjøkkenhåndklær, løpere og gardiner, fine 
håndmalte skrin, puffer, lysestaker og håndlagede julekuler av pappmasjé. Alt 
for en grønn jul!

Velkommen innom www.gudrunsjoden.com, der du finner julens pressebilder.

HVIS DU VIL VITE MER OM SELSKAPET, KAN DU KONTAKTE: 
Monica Ekervik Hedman +46 8 50 528 064 monica.hedman@gudrunsjoden.se
FOR PRESSELÅN kan du kontakte:
Hanna Aasen +47 22 41 06 42 hanna@polhem.com
 
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

GUDRUN SJÖDÉN – 40 ÅR MED FARGER OG MØNSTRE 
I 1976 åpnet Gudrun Sjödén sin første butikk i Regeringsgatan i Stockholm. Forretningsideen er fremdeles å selge 
komfortable og fargerike plagg i naturlige materialer med et nordisk formspråk. Men det har skjedd mye opp gjennom 
årene. Blant annet har Gudrun Sjödén jobbet svært bevisst med bærekraftige og miljøvennlige materialer. Og kundene 
blir bare flere og flere. Klærne selges i dag via nettbutikk og kataloger til kunder i 52 land. Tyskland, Storbritannia og 
USA er de markedene som vokser mest. Gudrun Sjödén har mottatt en rekke utmerkelser som designer og gründer og 
har toppet den svenske eksporten av motemerker i flere år. 
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