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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 mottagit mängder av utmärkelser som designer och entreprenör och har toppat den 
svenska exporten av modemärken i flera år. 

GRÖN JUL
hos Gudrun Sjödén
Gudrun Sjödéns jul firas på ett annorlunda vis på  
spektakulära breddgrader i norra Norge.
Julens kollektion med färgstarka kläder och hemtextilier är 
inspirerad av nordiska återhållna gröna och dimblå toner och 
en kryddmix i tranbär och koppar med inspiration hämtad från 
Indien. Allt tillverkat i naturens egna material.

JULENS KAMPANJ OCH KOLLEKTION NÅR  
GUDRUN SJÖDÉNS KUNDER I NOVEMBER 2017. 

Gudrun Sjödén Design har idag kunder i 52 länder. Försäljningen sker via 
katalog, webb och egna butiker i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Tyskland, 
Storbritannien och USA. 

MERINOULL I VESTERÅLEN, NORGE
”Helleborus” är det latinska namnet för Julros. Denna skönhet har vi broderat 
på merinoull som doppats i olika färgbad för vackra färgskiftningar. Resultatet 
är några varma plagg att svepa om sig i nordanvinden.

HANTVERK OCH GUDRUNS GODA GÄRNING
Gudruns passion för det riktiga hantverket har inspirerat till en rikt handbro-
derad tunika, väst och väska. Unika produkter som kan bäras som smycken. 
Del av försäljningen för väskan och västen går till Gudruns Goda Gärning 
som i år går till organisationen Nest och ett projekt för att bevara en 600-årig 
vävningstradition i byn Varanasi i Indien.

NATTKLÄDER – PERFEKTA JULKLAPPEN
Sköna hemmakläder för mys och vila i skön ekobomull och micromodal. Mys 
i kimono, vida byxor, nattlinne, linne, trosor och den underbara badrocken i 
tätvävd bomullsfrotté.

GRÖN JUL HEMMA
Duka och pynta i färgstarkt rödorange eller i sparsmakat grönturkos. Här 
finns generösa dukar, kuddar kökshanddukar, löpare, gardiner vackra hand-
målade skrin, pallar, ljusstakar och handgjorda julkulor i papier mache. Allt 
för en grön jul.
 
Välkommen till www.gudrunsjoden.com och hämta julens pressbilder
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