
Kynningarblað

Daníel Wirkner, nemi 
í gullsmíði, er heillaður 
af víravirki þjóðbún-
inganna og vill viðhalda 
því gamla handbragði. 
Víravirkið ratar jafnt í 
fíngerða kokteilhringi og 
rokkaraskart í verkum 
hans.  ➛4
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Fallegt, fágað og töff

SUMARGLEÐI
VALDAR VÖRUR Á 
20-60% AFSLÆTTI

Svarti jakkinn er úr Zöru og er í raun blanda af jakka og bol, að sögn Önnu. MynD/SigTryggUr ari

Með 
fjölbreyttan 
fatastíl
anna Fríða Gísladóttir fylgist vel með nýjum 
tískustraumum. Henni þykir gaman að klæðast 
vönduðum fötum og er veik fyrir samfesting-
um, skóm og yfirhöfnum.



Skeifunni 8  • 108 Reykjavík  •  Sími: 517 6460 • www.belladonna.is

Verslunin Belladonna

Flottar gallabuxur, 
fyrir flottar konur

Stærðir 38-58

Fólk er kynningarblað  sem býður auglýsendum 
að  kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og  um-
fjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið ritstjórnar-
efni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega. 

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, s. 512 5349 | Ragnheiður Tryggvadóttir, 
heida@frettabladid.is, s. 512 5367 | Oddur Freyr Þorsteinsson, oddurfreyr@frettabladid.is, s. 512 5368 
| Sigríður Inga Sigurðardóttir, sigriduringa@frettabladid.is, s. 512 5372 | Starri Freyr Jónsson, starri@
frettabladid.is, s. 512 5358 |  Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is s. 512 5338

Útgefandi: 
365 miðlar 

Ábyrgðarmaður:  
Elmar Hallgríms Hallgrímsson

Sölumenn: Atli Bergmann, atli@frettabladid.is, s. 512 5457 | Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@frettabladid.is, s. 512 5429 | 
Ólafur H. Hákonarson, olafurh@frettabladid.is, s. 512 5433 | Bæjarlind 6 • S. 554 7030 Við erum á Facebook

Kr. 7.900.-

Nýjar
vörur

Túnika kr. 6.900.-
2 litir • Str. S-XXL

Blússa kr. 5.990.-
4 litir • Str. S-XXL

Anna Fríða Gísladóttir hefur 
í mörg horn að líta í starfi 
sínu sem markaðsstjóri 

Domino’s, ásamt því að taka að 
sér önnur markaðstengd verkefni. 
Hún hefur mikinn áhuga á elda
mennsku og segir að sér finnist fátt 
skemmtilegra en að bjóða góðu 
fólki í mat á heimili sínu í Vestur
bænum. „Svo er ég ævintýragjörn 
og ferðast mikið í frítíma mínum,“ 
segir hún.

Spáir þú mikið í tískustrauma? 
Já, mér finnst gaman að fylgjast 
með því sem er í gangi hverju sinni.

Hvernig myndir þú lýsa þínum 
fatastíl? Ég hef nokkuð fjölbreytt
an fatastíl en það yrði þó seint sagt 
um mig að ég gangi í mjög litskrúð
ugum fötum. Mér þykir gaman að 
klæðast vönduðum fötum og spá í 
smáatriðunum.

Hvar kaupir þú helst fötin þín? 
Ég ferðast fremur mikið og þá fá 
oft vel valdar flíkur að fylgja með 
heim. Ég versla af og til á netinu en 
finnst gott að finna áferð á efninu 
á þeirri flík sem ég er að spá í áður 
en ég kaupi hana.

Áttu þér uppáhaldsfata-
verslun? Nei, enga ákveðna en ég 
fer þó sjaldnast tómhent út úr & 
Other Stories.

Hvaða föt eru í mestu uppá-
haldi hjá þér? Ég er frekar veik 
fyrir samfestingum, skóm og yfir
höfnum.

Uppáhaldshönnuður? Ég hef 
ekki fylgt neinum einum ákveðið, 
heldur fer það oft eftir árstíðum. 
Eflaust eru margar íslenskar 
konur sammála mér en danskir og 
sænskir hönnuðir klikka sjaldnast 
í mínum bókum.

Notar þú fylgihluti ? Já, ég er 
alltaf með hálsmen frá Mariu Black 
sem kærastinn minn gaf mér, 
ásamt silfurhring sem smíðaður 
var á mig af Stefáni Boga gullsmið 
sem er með skartgripaverslunina 
Metal á Skólavörðustíg. Ég á 
stórt safn af fallegum vönduðum 
skartgripum sem ég hef oft ekki 
„tímt“ að nota en ég held að það sé 
kominn tími til breyta því. Síðan 
finnst mér gaman að setja á mig 
áberandi eyrnalokka eða hálsmen 
þegar ég fer eitthvert út.

Áttu þér tískufyrirmynd? Ég 
sækist meira eftir innblæstri hjá 
einstaklingum þegar kemur að 
fatastíl hjá mér. Það eru þá einna 
helst vinkonur mínar og aðrar 
glæsilegar konur sem ég þekki ekki 
en fylgist með í gegnum Insta

gram sem spila þar stóra rullu. Ef 
ég hugsa um einhvern einstakling 
sem tískufyrirmynd, þá væri það 
einhver sem veit hvaða flíkur og 
stílar fara viðkomandi vel og er 
samkvæmur sjálfum sér.

Bestu og verstu fatakaupin? 
Bestu fatakaupin eru yfirleitt þær 
flíkur sem eru bæði vandaðar og 

tímalausar. Mér dettur einna helst 
í hug beigelituð ullarkápa sem ég 
keypti fyrir 6 árum í Berlín og er 
enn þá eins og ný og hvít silki
skyrta frá Massimo Dutti sem er 
álíka gömul og enn í góðu standi. 

Í gegnum tíðina hef ég svo 
sannarlega keypt föt sem ég myndi 
ekki endilega kaupa í dag en það 
er ekki þar með sagt að það hafi 
verið mistök. Ég trúi því að fólk 
eigi að prófa sig áfram og finna 
sinn stíl þegar kemur að tísku, vera 
þó samkvæmt sjálfu sér en taka 
smá áhættu hér og þar. Mér finnst 
leiðinlegt að viðurkenna að það 
tók mig of langan tíma að átta mig 
á mikilvægi þess að kaupa færri en 
vandaðri flíkur.

Hvaða flíkar gætir þú ekki 
verið án? Allar konur þurfa að eiga 
góðar gallabuxur.

Sigríður Inga 
Sigurðardóttir
sigriduringa@frettabladid.is 

Hálsmenin eru úr Spúútnik, hvítu buxurnar eru úr Other Stories, jakkinn er úr Zöru og bolurinn er DKNY.

Gallabuxurnar eru úr Geysi, skórnir eru Billibi og skyrtan er frá Filippu K. 
MYNDIR/SIGTRYGGUR ARI

Ég trúi því að fólk 
eigi að prófa sig 

áfram og finna sinn stíl 
þegar kemur að tísku, 
vera þó samkvæmt sjálfu 
sér en taka smá áhættu 
hér og þar. 
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Lógó með adressulínu

Engjateigi 5  //  581 2141 // hjahrafnhildi.is

Engjateigi 5  //  581 2141 // hjahrafnhildi.is

Engjateigi 5  //  581 2141 // hjahrafnhildi.is   =   Coopet Hewitt light (má vera book ef það er minna en 8pt)

M I D  S E A S O N

S A L E

40%
afsláttur af völdum vörum!



Daníel Wirkner 
nemur gullsmíði 
í Gullkistunni. 
Hann er heill-
aður af víravirki 
og vill ekki að 
sú verkkunnátta 
hverfi.
MynD/SiGtryGGur 
Ari

Það var skemmti-
legt hliðarspor að 

gera eitthvað öðruvísi og 
rokkaralegt. Það dásam-
lega við víravirkið eru 
óendanlegir möguleikar.
Daníel Wirkner

Ragnheiður  
Tryggvadóttir
heida@frettabladid.is 

Víravirki er ekki eingöngu 
notað í íslenskt þjóðbún-
ingasilfur, það er hægt að 

gera svo margt skemmtilegt með 
það,“ segir Daníel Wirkner gull-
smíðanemi en hann hannaði og 
sýndi forláta kokteilhring úr víra-
virki á HönnunarMars.

Hringurinn er samvinnuverkefni 
Daníels og Önnu Guðlaugar Sig-
urðardóttur sem sá um smíðina en 
bæði eru þau nemar í Gullkistunni 
hjá Dóru Jónsdóttur gullsmið.

„Við vildum kalla fram stóran 
kokteilhring í víravirki með 
tilvísun í lótusblómið. Það fór 
gífurleg vinna í hringinn og við 
fengum góðar viðtökur á Hönn-
unarMarsinum. Hringurinn er 
einstakur og ekki verða smíðaðir 
fleiri eins,“ segir Daníel. Víravirkið 
sé einstök verkþekking sem ekki 
megi glatast.

„Gullkistan er eitt af elstu gull-
smíðaverkstæðum á landinu og 
viskan sem þar er að finna og 
fróðleikurinn sem Dóra býr yfir 
heillaði mig. Hafandi prófað 
framleiðsluferlana annars staðar 
langaði mig að læra þetta gamla 
handbragð sem mikilvægt er að 

Óendanlegir möguleikar
Daníel Wirkner, nemi í gullsmíði, er heillaður af víravirki þjóðbúninganna og vill viðhalda því 
gamla handbragði. Víravirkið ratar jafnt í fíngerða kokteilhringi og rokkaraskart í verkum hans.

Kokteilhringurinn sem Daníel 
sýndi á HönnunarMars. 

Harðhausaskart úr víravirki sem 
Daníel vann fyrir Dimmu.

Elegant smíð.

varðveita. Mig langar að þróa það 
áfram,“ segir Daníel.

rokkaraskart
Víravirkið hefur Daníel meðal 
annars notað í skartgripasmíði fyrir 
rokkarana í hljómsveitinni Dimmu 
og segir krúsídúllur og snúninga 
þess falla vel að rokkaraímyndinni.

„Það var skemmtilegt hliðar-
spor að gera eitthvað öðruvísi og 
rokkaralegt. Það dásamlega við 
víravirkið eru óendanlegir mögu-
leikar. Stefán Jakobsson, söngvari 
Dimmu, fékk grip sem var vísun í 
Þórshamarinn,“ útskýrir Daníel.

En hvað segir fólk við nýstár-
legum útfærslum á annars hefð-
bundnu og kannski heilögu þjóð-
búningaskarti?

„Ég hef frekar fengið jákvæð 
viðbrögð en hitt. Mér finnst þjóð-
búningurinn heldur ekki þurfa 
að einskorðast við hátíðisdaga. 
Sérstaklega ekki skartið. Víra-
virkisarmbönd og nælur mætti 
bera daglega.“

Demanturinn ofmetinn
Verkefni Daníels eru af ýmsum 
toga og langur vegur frá hauskúpu-

hringum og rokkarahálsmenum til 
fíngerðra lótusblóma. Hann segist 
hrifinn af elegans og einbeitir sér 
þessa dagana að svoleiðis smíð. 
Demantar rati þó ekki endilega í 
skartgripina.

„Núna einblíni ég á elegans og 
smíða mikið úr gulli. Mér finnst 
gaman að gera stóra hluti en nota 
öðruvísi steina en demantinn. Mér 
finnst demanturinn ofmetinn. Í 
framtíðinni langar mig að hanna 
stóra skartgripi sem kosta ekki 
hálfan handlegg. Mér finnst nefni-
lega vanta í trúlofunarmenninguna 
hér heima að konum séu gefnir 
stórir hringar. Það er hægt að gera 
svo skemmtilega hluti án þess að 
þeir kosti svakalega mikið.“

Levi ś Kringlunni – Levi ś Smáralind

GALLAJAKKI 

13.990

502 REGULAR TAPER

13.990
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Elín  
Albertsdóttir
elin@frettabladid.is 

Laugavegi 178  |  Sími 555 1516
Opið: Virkir dagar 11-18  |  Laugardagar 11-15

Kíkið á myndir og verð á Facebook

Blússa 9.900 kr.
Stærð 34 - 48

Einnig til í öðru sniði í stærð 42 - 52.

Flott frá

Dolce & Gabbana hafa 
aldrei farið troðnar slóðir 
í hönnun sinni. Sumum 

fannst þeir opna hlið að hinu eina 
sanna tískuhimnaríki að þessu 
sinni. Sýningin var konungleg, 
litfögur og öðruvísi, um það voru 
allir sammála. Gullbryddingar 
á jökkum og krögum báru vott 
um að D&G telja lúxusinn ekki 
vera ofviða fólki sem eltir nýjustu 
hönnun og tísku. Hvort fólk vill 
ganga með englamynstur framan á 
sér á síðan eftir að koma í ljós.

Dolce & Gabbana hafa á undan

förnum árum höfðað sterkt til 
ungra aðdáenda á sýningum 
sínum, til dæmis í gegnum Insta
gram þar sem milljónir manna 
fylgja þeim. Á þessari sýningu bar 
svo við að börn frægra komu fram 
sem fyrirsætur, þar á meðal 19 
ára sonur rapparans Puff Daddy, 
Christian Combs, sem sýndi 
fyrstur. Auk hans komu fram 
Kevin Chaplin, barnabarn Charlie, 
Dylan Jagger Lee, sonur Pamelu 
Anderson og Tommy Lee, og Paris 
Brosnan, sonur leikarans Pierce.

Með þessari sýningu vildu þeir 
Dolce & Gabbana höfða til svokall
aðra „millennials“, aldamótakyn
slóðarinnar sem fædd er á árunum 
19802000.

Englar í himnaríki tískunnar
Dolce & Gabbana fóru ekki hefðbundnar leiðir þegar þeir kynntu hausttískuna 2018 í Mílanó. 
Skrautleg efni, konungleg mynstur og englar voru allsráðandi. Fötin voru jafnt fyrir bæði kynin.

Smart föt, 
fyrir smart konur

Holtasmára 1
201 Kópavogur

(Hjartaverndarhúsið)

Sími 571 5464

Stærðir 38-52
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Bílar 
Farartæki

TAMCO SPORT bensínvespa 50cc 25 
km/h, 13 ára lámarksaldur, þrír litir 
í boði. Ekkert próf, engar tryggingar, 
BARA GAMAN. Verð Kr. 209.000,-

SUZUKI
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
suzukisport@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

 Hjólbarðar

Nýju SailuN dekkiN á 
frábæru verði.

Einnig úrval notaðra dekkja. Tökum 
notuð uppí ný. Vaka s. 567 6700

Þjónusta

 Hreingerningar

vy-þrif ehf.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, 
húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum 
verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is

 Garðyrkja

Felli tré og klippi runna. Besti tíminn 
Halldór garðyrkjum. s:698 1215

 Bókhald
Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur 
og stofnun fyrirtækja. Fagleg 
vinnubrögð á sanngjörnu verði. 
Bókhald og þjónusta ehf. Sími 511 
2930.

 Málarar

regNbogalitir ehf
Alhliða málningarþjónusta löggiltra 
fagmanna. malarar@simnet.is Sími 
891 9890

Getum bætt við okkur inni og 
útiverkefnum. Vönduð vinnubrögð 
og góð umgengni. Tilboð eða 
tímavinna. Lítið Mál ehf. Sigurður 
896-5758

 Búslóðaflutningar
Ert þú að flytja? Búslóðafl., 
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra 
stór bíll. Búslóðalyfta. Flutningaþj. 
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is 
flytja@flytja.is

 Húsaviðhald

Hreinsa þakrennur, laga á þökum og 
tek að mér ýmis verkefni. Uppl:847-
8704 eða manninn@hotmail.com

 Nudd

Nudd
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
Sími 694 7881, Janna.

 Rafvirkjun

raflagNir og 
dyraSímakerfi S. 896 6025

Tilboð dyrasímakerfi, 
mynddyrasímar. Löggildur 
rafverktaki. rafneisti@simnet.is

Keypt
      Selt

 Til sölu

Ný veiddur Hornafjarðarhumar 
og fleira góðgæti úr hafinu. 
Humarsalan SÉRFRÆÐINGAR 
Í SJÁVARFANGI. WWW.
HUMARSALAN:IS S. 867 6677

Stubbahólkur 
veggfeStur

Kr. 14.500 + VSK Stubbastandur@
gmail.com S: 842-2535

 Óskast keypt

kauPum gull -  
jóN & óSkar

Alla virka daga í verslun okkar 
Laugavegi 61 Jón & Óskar
jonogoskar.is s.552-4910

Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

Alla fimmtudaga og laugardaga    arnarut@frettabladid.is  gudruninga@frettabladid.is

Framleiðum einangrunarlok
og yfirbreiðslur á allar 
tegundir potta. 
Metum ástand og gerum við. 

Fjarðarbólstrun S. 561 4188 • 840 0339 • fjardarbolstrun@gmail.com

LOK Á HEITA POTTA

www.fjardarbolstrun.is

Sími: 517-8240 - Súðarvogur 20 - www.eyjalind.is
Vertu vinur okkar á Facebook

Sæti og varahlutir í
- Lyftara
- Vinnuvélar
- Vörubíla
- Bátaíshúsið

S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a,  200 Kópavogur 

viftur.is
Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

Smiðjuvegur 2 • Kópavogur

Öryggismyndavél fyrir sumarbústað og heimili. 

Uppl. í síma 699-6869 og rafeindir.is 

 
Tekur venjulegt GSM SIM kort, 
Hægt að panta mynd eða hlusta svæði.   
SMS og MMS viðvörun í síma og netfang.   
Lætur vita ef rafmagn fer af og hiti breytist. 
Hægt er að tengja allt að 15 auka skynjara. 
Vöktun á heitum potti, raka, þrýstingi o.fl. 
Stýring á  hita, kveikja ljós, renna í pottinn. 
Getur tengst blikkljósi og sírenu.  Stýrist með appi. 
 

Snyrti & nuddstofan Smart

Alltaf frábær tilboð í gangi hjá okkur!
Kíkjið á facebook síðu okkar: 

facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

Verið hjartanlega velkomin.

Kirkjulundi 19 • 210 Garðabæ

Tímapantanir í s. 789 3031 & 897 3035 • helgasig2@gmail.com
og á Facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

Úti- og innimálun
Gerum föst verðtilboð í utanhússmálun og endurmálun 

sameigna fyrir húsfélög og fleira.  
Vönduð vinnubrögð og notum einungis topp efni. 

vaskirdrengir@gmail.com 
Vaskir Drengir ehf

sími 844-9188
Björgvin P. Hallgrímsson
Löggiltur málarameistari

HÚSARIF  •  JARÐVINNA  •  MÚRBROT
STEYPUSÖGUN  •  KJARNABORUN

Sími. 852-5804 | 852-5808 | worknorth@simnet.is

Atvinna

www.talentradning.is

Ertu að leita 
að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig

Umsækjendur, skráið ykkur á 

talent@talentradning.is
bryndis@talentradning.is 
Sími: 552-1600

Bryndís
GSM: 773 7400Save the Children á Íslandi

SMÁAUGLÝSINGAR  7 F I M MT U DAG U R   1 2 .  A P R Í L  2 0 1 8 512 5800
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is

Smáauglýsingar



SMIÐIR - VERKAMENN - MÚRARAR

HANDAFL EHF    s. 777 2 333

Erum með vana smiði, 
verkamenn, múrara og pípara 
sem eru klárir í mikla vinnu.

SMIÐIR - VERKAMENN – MÚRARAR  
– LAGERSTARFSMENN

Erum með vana smiði,verkamenn,  
múrara, pípara og lagerstarfsmenn  

sem eru klárir í mikla vinnu.
HANDAFL STARFSMANNAVEITA  s. 780 1444

Bílakjarnanum • Eirhöfða 11 • Sími 551 7171 • notadir.bernhard.is

Opnunartími
Mánudaga - föstudaga 

milli kl. 10:00 og 18:00 
Laugardaga milli 

kl. 12:00 og 16:00

Honda CR-V ES

Honda CR-V Elegance

Honda CR-V Elegance navi

Honda CR-V Executive

Nýskráður 4/2005, ekinn 189 þús.km., bensín, sjálf-
skiptur, dráttarkrókur, einn eigandi.

Nýskráður 10/2012, ekinn 65 þús.km., bensín,  
sjálfskiptur, alcantara sætisáklæði,  

fjarlægðarskynjarar, litað gler,  
flottur fjórhjóladrifinn bíll.

Nýskráður 8/2016, ekinn 50 þús.km., bensín, 
 sjálfskiptur, leiðsögukerfi, bakkmyndavél,  

fjarlægðarskynjarar og margt fleira.

Nýskráður 4/2016, ekinn 34 þús.km., bensín,  
sjálfskiptur, hlaðinn búnaði m.a leðurinnrétting, 

glerþak, lykillaust aðgengi o.fl.

Verð kr. 790.000

Verð kr. 2.790.000

Verð kr. 4.190.000

Tilboð  kr. 4.990.000

Atvinna

Skólar
Námskeið

 Ökukennsla
Ökukennsla, aðstoð við 
endurtökupróf og akstursmat. 
S. 893 1560 og 587 0102, Páll 
Andrésson.

Húsnæði

 Atvinnuhúsnæði

Atvinnuhúsnæði
TIL LEIGU 50 m2 Lofthæð 4 m. Hurð 
3,7 m Lager eða geymsla. Leiga: 
99 þús Facebook: steinhella 14. S: 
661-6800

 Geymsluhúsnæði

www.geymslAeitt.is
 FyRsti mÁnuðuR FRÍR

á minna en 7 m2. Ódýrt eftir það. S: 
564-6500

geymsluR.is 
 sÍmi 555-3464

Geymslur af öllum stærðum. Allt að 
20% afsláttur. www.geymslur.is

Hönnun

K
HÖNNUN

veRkFRæðiteikningAR 
Tek að mér að gera verkfræðiteikningar 
af íbúðarhúsum og sumarhúsum. Fast 
verð. Upplýsingar í síma 783 4180 eða 
kjartangardars@gmail.com

Atvinna

 Atvinna óskast

vAntAR Þig smiði, 
múRARA, mÁlARA eðA 

AðRA stARFsmenn?
Höfum á skrá menn sem geta 

hafið störf með skömmum 
fyrirvara.

Proventus starfsmannaþjónusta 
- proventus.is Sími 551-5000 

Netfang proventus@proventus.is

smiðiR - veRkAmenn 
- múRARAR- 

lAgeRstARFsmenn
Erum með vana smiði,verkamenn, 

múrara, pípara og 
lagerstarfsmenn sem eru klárir í 

mikla vinnu. 

HANDAFL STARFSMANNAVEITA s. 
780 1444

stARFsmenn Í boði
Höfum nokkra erlenda 

iðnaðarmenn og verkamenn í 
boði til lengri eða skemmri tíma.
Manngildi starfsmannaþjónusta

Símar 780-1660 og 868-4551
work@mgs.is

Trésmiður um sextugt óskar eftir 
fastri vinnu. Margt kemur til greina. 
Uppl. í s. 8488707

Tilkynningar

 Fundir

AðAlFunduR 
iðnFRæðingAFélAg 

ÍslAnds
verður haldinn fimmtudaginn 

16. apríl 2018 kl. 19:30 í húsnæði 
Marels Austurhrauni 9.

Hefðbundin aðalfundarstörf, 
önnur mál.

Stjórnin.

Þú ert ráðin/n!

FAST
Ráðningar

Uppáhaldssetningin okkar hjá FAST ráðningum
www.fastradningar.is

Save the Children á Íslandi
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