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PRESSMEDDELANDE 25 ÅR MED EKOLOGISK BOMULL

EKOLOGISK BOMULL – EN KÄR BEKANTSKAP I 25 ÅR. 
År 1995 hittade Gudrun Sjödén sin första leverantör av ekobomull i norra 
Grekland. Sedan dess har besöken på bomullsfält runt om i världen varit många.  
Utvecklingen av textiltillverkning har idag kommit långt med ofta slutna hållbara 
system. Det firar Gudrun, medarbetare och kunderna runt om i världen med en 
kollektion från den första gröna leverantören Readytex och en bok om tankarna 
kring tillverkning och leverantörer. 

”Den ekologiska bomullen – min mest älskade fiber. När den första miljövågen drog 
fram i början av 90-talet hittade vi familjen Litsas i norra Grekland. Vi har sedan 
utvecklats tillsammans – steg för steg. Nu firar vi 25 år med grön bomull. Det ska 
vi fira! Det blev en klänning med vidd och en top i tryckt trikå från mina vänner i 
Grekland och en bok ”Mina textila trådar” om mina tankar kring de många stegen i 
textiltillverkning och våra samarbeten med tillverkare i Europa, Indien, Kina”,   
säger Gudrun Sjödén, VD, ägare och grundare. 

25 år – en ny kollektion i ekologisk bomull 
För att celebrera ”Ekologisk bomull 25 år” har designgruppen gjort två nya plagg  
i fin ekologisk bomullstrikå. En klänning med mycket vidd och en liten enkel top  
i samma tryckta trikå. Tillverkat hos Readytex, vår leverantör sedan 25 år tillbaka.

Från frö till färdigt plagg – en bok om material och tillverkning 
Bomullen planteras på senvåren i maj och mognar i september. Om hela vägen från frö, 
växelbruk, design, spinning, vävning till färdigt garn och plagg skriver och visar Gudrun  
med bilder från sina många resor till bomullsfält och tillverkare. Med finns också texter  
från samarbetet med Svenska Aralsjösällskapet och den skrift som skapades 2010.

GUDRUN SJÖDÉNS FÄRGSTARKA VÄRLD 
Gudrun Sjödén är en av Sveriges mest framgångsrika designer med världsomspännande försäljning.  
Hon har mottagit mängder av utmärkelser som designer och entreprenör och ligger i toppen av export  
av svenska modemärken sedan flera år. I över 40 år har hon nått målgrupper som modeindustrin ofta 
medvetet har valt bort och skapat kläder för kvinnor som vågar sticka ut från mängden.  
Gudrun Sjödén öppnade sin första butik i centrala Stockholm år 1976. Kollektionerna med egna unika 
mönster, starka färger och i rena naturmaterial blev genast en succé. Idag har Gudrun Sjödén ungefär  
450 anställda världen över och kunder i över 70 länder. Försäljningen sker genom e-handel, unik katalog 
och 23 egna butiker i Europa och New York. Även nu, då rådande omständigheter påfrestar  
branschen, fortsätter Gudrun Sjödén att sprida färgstark glädje bland sina kunder och e-handeln 
fortsätter gå i positiv riktning.

FÖR MER FÖRETAGSINFORMATION KONTAKTA: 
Christel Blomberg,  08 505 280 73, christel.blomberg@gudrunsjoden.se

 
GUDRUN SJÖDÉN DESIGN & PRODUKTION 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 

Kollektionen ”Ekologisk bomull 25 år” finns ute 9 april. 

”Mina textila trådar” – en digital bok om tillverkning, 
material och leverantörer. Nu ligger de första kapitlen  
klara på www.gudrunsjoden.com

Gudrun Sjödén firar 25 år  
med ekologisk bomull   


