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www.gudrunsjoden.com

    Simply

RED ROSES

SWEDISH DESIGN WITH A GREEN SOUL

SHOP ONLINE!

VINTER 2019

SWEDISH DESIGN WITH A GREEN SOUL

Rosornas former och färger har följt som en röd tråd genom 
Gudrun Sjödéns design. I vinterns kollektion syns tryckta, 
handbroderade rosor på en stor grupp plagg tillsammans med 
rutigt och enfärgat i lin och alpacka. Att till exempel kombinera i 
lager-på-lager tillsammans med en svepande, broderad ullkappa. 
Det är verkligen en magnifik vinterkollektion som Gudrun Sjödén 
Design bjuder sina kunder på.

”Jag återkommer ofta till Kina och Japan och fascineras alltid av deras 
hantverksskicklighet och formspråk. Under mina resor samlar jag på mig 
mängder av inspiration som numera hamnar på min Pinterest. Vinterns 
kollektion är ett resultat av allt detta, se bara de vackra, lite mystiska bilderna 
tagna av Carl Bengtsson. Allt jag skapar bär på en berättelse”,   
säger Gudrun Sjödén, VD, ägare och grundare. 

VINTERNS KAMPANJ OCH KOLLEKTION NÅR  GUDRUN SJÖDÉNS 
KUNDER DEN 23 SEPTEMBER 2019. 
Gudrun Sjödén Design 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 planerar företaget att öppna upp för 
försäljning i Hong Kong.   

FÖRUTOM ROSOR INNEHÅLLER VINTERNS KOLLEKTION ÄVEN: 
LIVLIGA SMÅFÅGLAR & HOPPANDE BLOMMOR
Tre egensinniga mönster tryckt på ekobomull och modal från certifierade skogar.  
Det är ett storslaget blommönster, mönstret ”Kvitter” och en tunika  
med trycket ”Bofink” i åskblått, agavegrönt och grafitgrått.

SKÖN FÖR HEMMA MYS OCH FEST
Suddiga blommor med akvarellkänsla på velour, modaltrikå  
och filtad handtryckt ull. Lika vackert hemma som på en slottsfest.

DUNJACKA I ÅTERVUNNA MATERIAL
Varm, skön dunjacka i återvunnet dun och polyester. Med flödande  
paradisiskt mönster blir jackan en glädjespridare på alla sätt.

BASPLAGG I HÅLLBARA MATERIAL
Kombinera vinters kollektion med Gudruns stora baskollektion och  
unika tillbehör i en rik färgskala. Allt i naturens egna hållbara material. 

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 

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 
fler hållbara och miljömedvetna material. Och kunderna blir bara fler och fler. Kläderna säljs idag via 
webb, katalog till kunder i över 70 länder, där Tyskland, USA och Frankrike är de marknader som växer 
kraftigast. Gudrun Sjödéns har mottagit mängder av utmärkelser som designer och entreprenör och har 
toppat den svenska modeexporten i flera år. 

Gudrun Sjödén Vintern 2019 
RÖDA ROSOR från  
Mittens rike och bulliga, 
hoppande blommor


