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Det är naturen som är Gudrun Sjödéns största inspirationskälla.
Våren 2020 är det materialen, färgerna och det gröna som är fokus. Allt
samlat i Simply Natural, Simply Green, Simply Colourful och en unik grupp
plagg med inspiration från akvareller och fragment. Det är ett färgspektra
som spänner från klarrrött, gräsgrönt, solgult och svart till ljusa neutraler.
”I naturen hittar jag den absoluta självklarheten och enkelheten. Det naturligt enkla blandar vi

säger Gudrun Sjödén, VD, ägare och grundare.

Vårkollektionen 2020

Akvareller & Fragment – Här har vi lyft fram det måleriska och nyansrika som
akvarelltekniken skapar i våra skisser. Allt digitaltryckt vilket återger det handmålade och
samtidigt reducerar användningen av vatten och pigment. Allt fotograferat på några av
Hälsingegårdarna som är klassade som Unescos världsarv.
Folkloristiska mönsterringar – Trikå blocktryckt för hand, oväntade rika broderier och
mönster med inspiration hämtad från all världens folklore. En grupp plagg med rötter från
mönsterringar i Hälsingland och den indiska textiltraditionen.
Med fötterna på jorden och sjalarna i skyn – En separat kollektion med välarbetade
accessoarer som espandriller med Gudrunmönster, sockor, leggings och sjalar i regnbågens
alla färger och mönster.
Basplagg i hållbara material – Kombinera vårens kollektion med Gudruns stora
baskollektion och unika tillbehör i en rik färgskala. Allt i naturens egna hållbara material
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Företaget har idag kunder i över 70 länder. Försäljningen sker via katalog, webb och egna butiker i
Sverige, Norge, Finland, Danmark, Tyskland, Storbritannien och USA.
Under vintern 2019 öppnade företaget upp för försäljning i Hong Kong.

GUDRUN SJÖDÉN 40 ÅR AV FÄRG & MÖNSTER
1976 öppnade Gudrun Sjödén sin första butik på Regeringsgatan i Stockholm. Affärsidén är bekväma
färgstarka plagg i naturmaterial med ett nordiskt formspråk. Gudrun Sjödén arbetar medvetet med
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webb och katalog till kunder i över 70 länder, där Tyskland, USA ochFrankrike är de som växer kraftigast.
Gudrun Sjödéns har mottagit mängder av utmärkelser som designer och entreprenör och har toppat

FÖR MER FÖRETAGSINFORMATION KONTAKTA:
Monica Ekervik Hedman 08 – 505 280 64, monica.hedman@gudrunsjoden.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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