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Återvunna material och intensiva jordiga  
toner i en varm färgskala, så ser höstens  
extrakollektion ut. Kombineras med  
ursprungskollektionen Simply Green.
” I höstens minikollektion ville jag lyfta återbruk och inspirera till alla 
kombinationsmöjligheter som finns. Ett av mina ursprungsplagg,  
med lång historia, en rak prickig klänning lanseras under hösten som 
frimärke illustrerat av Mats Gustavsson- mycket mycket hedrande",  
säger Gudrun Sjödén, VD, ägare och grundare. 

HÖSTMAGASINET OCH KOLLEKTIONEN  
NÅR GUDRUN SJÖDÉNS KUNDER 3 SEPTEMBER 2019. 
Gudrun Sjödén är en av Skandinaviens mest framgångsrika designer med 
världsomspännande försäljning. Företaget har idag kunder i fler än 70 länder. 
Försäljningen sker via katalog, e-handel och egna butiker på sju marknader. 
Webbshoppen står för närmare 70% av företagets försäljning globalt.  

PONCHO I ÅTERVUNNEN GARNMIX  
En riktig innovation är randstickade poncho/tröjan som går att snurra hur 
man vill och som vi tillverkat i återvunnen garnmix. Så cool att använda 
ovanpå vida klänningen i lin eller till de klassiska plaggen i manchester.

FOLKKONST I EKOLOGISK BOMULL
Väggmålningar och folkkonst inspirerar oss alltid till storverk. Tröja ”Färila” 
i jacquardstickad ekobomull är ett exempel på hur fokkonst och vackert 
svenskt hantverk inspirerat.

GUDRUNS BÄSTA KLÄNNING BLIR FRIMÄRKE,  
ILLUSTRERAT AV MATS GUSTAVSSON
Simply green är en kollektion med plagg som följt Gudrun genom alla år. 
Det är enkla modeller i väl utvalda naturmaterial. En prickig klänning är så 
mycket Gudrun att den valdes ut som ett modefrimärke som presenteras 
under hösten. Illustrerat av världskändisen Mats Gustavsson.

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 
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 
och katalog till kunder i fler än 70 länder, där Tyskland, Storbritannien och USA är de som växer 
kraftigast. Gudrun Sjödéns har genom åren mottagit mängder av utmärkelser som designer 
och entreprenör, t ex. Kungens medalj Litteris et Artibus och ELLES Hållbarhetspris, och har 
toppat den svenska exporten av modemärken i flera år. 

Jordiga toner  
från Norden 
till Atlasbergen
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