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GUDRUN SJÖDÉN – 40 VUOTTA VÄRIKÄSTÄ DESIGNIA 
1976 Gudrun Sjödén perusti ensimmäisen myymälänsä Tukholman Regeringsgatanille. Gudrunin liikeideana on 
aina ollut valmistaa tyyliltään pohjoismaisia ja mukavia vaatteita luonnonmateriaaleista. Vuosien aikana on kuitenkin 
ehtinyt tapahtua kaikenlaista. Gudrun Sjödén on muun muassa panostanut määrätietoisesti kestävästi tuotettujen 
ja ympäristöystävällisten materiaalien käytön lisäämiseen. Asiakkaita tulee myös koko ajan lisää. Vaatteita myydään 
nykyisin nettimyymälän ja kuvaston kautta asiakkaille yli 70 maahan, joista Saksan, Ison-Britannian ja Yhdysvaltojen 
markkinat kasvavat voimakkaimmin. Gudrun Sjödén on vuosien varrella saanut monia palkintoja suunnittelijantyöstään ja 
yrittäjyydestään, muun muassa Ruotsin kuninkaan Litteris et Artibus -mitalin ja ELLE-lehden kestävyyspalkinnon. Hän on 
myös ollut Ruotsin muotimerkkien viejätilaston ykkönen useina vuosina.

LEHDISTÖTIEDOTE KEVÄTMAKASIINI 2019 

Tuotteeseen liittyy tarina: materiaalin, nappien, kuvion ja mallin valinta. 
Jokaisessa mallistossa on tarina jokaisesta Gudrun Sjödénin vaatteesta. Nyt 
jokainen tuote saa oman tarinansa ja tilansa. Esittelemme KEVÄTMAKASIINISSA 
uuden malliston, jonka jokaisella tuotteella on kiehtova tarinansa. Mallisto 
koostuu kahdesta osasta – PEHMEÄÄ PELKISETTYÄ: lempeitä pastellisävyjä 
ja pehmeitä karkeita materiaaleja – VÄRILEIKKEJA: läpikuultavia suurikuvioisia 
kukkia kerroksittain.

”Jokaisella vaatteella on tarina. Se kertoo vaatteen synnystä, inspiraatiosta ja 
valmistuksesta. Halusin nostaa esiin kevään minimalliston taiteellisten uutuuksien 
tarinoita. Toiset tuotteet ovat syntyneet huojuvien tulppaanien ja kauniiden 
kesäisten niittyjen inspiroimina. Toiset taas ovat saaneet innoituksensa kauniista 
mosaiikeista ja huolellisista käsitöistä”, kertoo yrityksen toimitusjohtaja, omistaja 
ja perustaja Gudrun Sjödén.

KEVÄTMAKASIINI JA -MALLISTO TULEVAT  
GUDRUN SJÖDÉNIN ASIAKKAIDEN SAATAVILLE 5.3.2019. 
Gudrun Sjödén on yksi pohjoismaiden menestyneimmistä, ainutlaatuisista 
vaatesuunnittelijoista, jonka tuotteita myydään kaikkialla maailmassa. Yrityksellä on 
tällä hetkellä asiakkaita 70 maassa. Myynti tapahtuu postimyyntikuvastojen, verkon ja 
omien myymälöiden kautta seitsemässä maassa. Verkkomyynti on noin 70 % yrityksen 
maailmanlaajuisesta myynnistä. 

PEHMEÄÄ PELKISTETTYÄ
Kudottua pellavaa, ekoveluuria ja ekopuuvillaa. Vuoden mallisto pursuaa yksinkertaisia ja 
pehmeitä luonnonmateriaaleja.

KIRJAILTUA KANSANTAIDETTA
Folkloristisia kuvioita, tupsuja ja reikäompeleita. Tarkasti ja huolellisesti kirjailtu tunika 
”Savann” ja liivi ”Oas” huokuvat folkloristista tunnelmaa.  

PAKKAA TAKKI
Uusi huovutetusta villasta valmistettu neuletakki on helppo ottaa mukaan matkalle. 
Karkeasta villaneulostakista on saatavilla kolme pelkistettyä väriä. 

100% GUDRUNIA
Yksinkertaiset raidat ovat kuuluneet Gudrun Sjödénin mallistoihin yli 40 vuotta. Tänä 
vuonna raidat ovat ekopuuvillaneulosta. Pusero sopii yhtä hyvin kaupunkiympäristöön 
kuin saaristoonkin.  

"Kaikki vaatteeni sisältävät tarinan"
GUDRUN SJÖDÉNIN KEVÄTMAKASIINI 2019 
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