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Afslátttur fyrir hópa.
Pantanir í síma 

517 3131 eða 696 5900

Smart Socks selja litskrúðuga og djarfa sokka sem geta bæði lífgað upp á daginn og brotið upp klæðaburðinn. MYND/EYÞÓR

Gjöf sem 
heldur 
áfram 

að gefa
Hjá Smart Socks er hægt að fá 
áskrift að fjölbreyttum og lit-
ríkum sokkum sem koma inn 
um lúguna í hverjum mánuði. 
Þar er einnig hægt að kaupa 

áskriftir handa öðrum og gefa 
gjöf sem gleður lengi.

BLUE DIAMOND
RAKAKREM OG  

DEMANTS KORNAMASKI

Fæst í apótekum og www.heilsanheim.is

TILVALIÐ Í  
JÓLAPAKKANN

HENNAR
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Hjá Smart Socks er hægt að 
kaupa áskrift að nýjum 
sokkum. Það er bæði 

hægt að skrá sig í áskrift og vera 
rukkaður mánaðarlega eða kaupa 
gjafaáskrift handa öðrum og bjarga 
þeim frá jólakettinum.

„Þetta er flott gjöf milli vina 
eða viðbót við gjafir til maka eða 
barna,“ segir Gunnsteinn Geirsson, 
annar stofnanda Smart Socks. 
„Þetta getur líka verið sniðugt 
í skóinn, ekki síst að morgni 
aðfangadags. Svo heldur þetta 
náttúrulega áfram að koma eftir 
jól í hverjum mánuði, þannig að ef 
maður gefur 12 mánaða áskrift er 
maður í rauninni að gefa jólagjöf 
sem heldur áfram að gefa fram að 
næstu jólum.

Við erum nýkomnir með margar 
mismunandi týpur af geggjuðum 
jólasokkum í vefverslunina okkar,“ 
segir Gunnsteinn. „Fyrir utan að 
vera sniðugar gjafir í skóinn getur 
líka verið gaman að kaupa sokka 
fyrir fjölskylduna, svo allir séu í 
jólasokkum á aðfangadag.“

Lágt verð og góð ending
„Það er hægt að velja á milli þess að 
fá eitt eða tvö pör á mánuði, í þrjá, 
sex eða tólf mánuði. Það er líka 
hægt að skrá sig hjá okkur í hefð-
bundna áskrift, en þá velur maður 
hvort maður vill eitt eða tvö pör á 
mánuði og er svo rukkaður mán-
aðarlega,“ segir Gunnsteinn. „Eitt 
par kostar 990 krónur á mánuði og 
tvö pör kosta 1.790 krónur. Svo eru 
gjafaáskriftirnar frá 2.970 krónum, 
en þá fær maður eitt par á mánuði 
í þrjá mánuði. Við teljum okkur 
vera með frekar lág verð og það 
kom okkur á óvart að okkur tókst 
að vera ódýrari en sambærileg 
þjónusta í Bandaríkjunum.

Allir sokkarnir eru úr 100% 
bómull og ég er enn að nota sokka 
sem við pöntuðum inn sem prufur 
fyrir einu og hálfu ári, þó ég setji 
þá yfirleitt í þurrkarann, þannig 
að þeir endast rosalega vel,“ segir 
Gunnsteinn. „Viðskiptavinir hafa 
líka talað um að þeir séu ánægðir 
með endinguna.“

Lífgar upp á daginn
„Það sem gerir sokkana okkar 
einstaka er litadýrðin og gleðin 
í sokkunum. Við erum ekki með 
hefðbundna svarta eða hvíta 
sokka, heldur reynum við að 
kaupa sokka sem mörgum finnst 
kannski djarfir, en okkur finnst 
lífga upp á daginn,“ segir Gunn-
steinn. „Við höfum mikið úrval, en 
frá því að við byrjuðum höfum við 
selt um 400 ólíkar gerðir af mis-
djörfum sokkum. Ef maður kaupir 
áskrift er það frekar tilviljana-
kennt hvað fólk fær, en við reynum 
að hafa þetta fjölbreytt, þannig 
að það fái ekki allir eins sokka í 
hverjum mánuði.

Þetta getur hrist upp í stílnum 
hjá fólki sem hefur kannski verið 
hikandi við að kaupa sér litríka eða 
fjölbreytta sokka. Fyrir fólk eins 
og mig, sem er að vinna í banka 
og er þar af leiðandi alla jafna í 
jakkafötum eða álíka formlegum 
klæðnaði er þetta tilvalið til að 
lífga upp á daginn og brjóta upp 
klæðnaðinn,“ segir Gunnsteinn. 
„Þú ert svolítið rúðustrikaður í 
dökkum jakkafötum alla daga og 
það er gaman að geta hresst aðeins 
upp á klæðnaðinn og sett smá líf í 
hann.“

Sparar tíma og færir gleði
„Ef maður kaupir sokka í áskrift 
þarf maður aldrei að hugsa um að 
kaupa sokka. Þú skráir þig bara í 
áskrift og svo koma sokkarnir inn 
um lúguna,“ segir Gunnsteinn. 
„Það er skemmtilegt að fá alltaf 
sendan glaðning heim í hverjum 
mánuði og mörgum finnst stemn-
ing í því að sjá hvaða sokka þeir fá 
hverju sinni.

Hjá Smart Socks 
er mikið úrval 
af litríkum jóla-
sokkum og þar 
er hægt að fá 
sokka fyrir alla 
sem hafa náð 
skóstærð 34. 
MYND/EYÞÓR

Það sparar tíma að fá senda til sín nýja sokka á hverjum mánuði og mörgum 
finnst stemmning í því að vita ekki hvaða sokka þeir fá. MYND/EYÞÓR

Gjafaáskrift frá Smart Socks er jólagjöf sem heldur áfram að gefa. Það er hægt 
að gefa fólki áskrift í 3, 6 eða 12 mánuði. MYND/SMARTSOCKS

Svo er alveg glatað að standa í 
því að para saman sokka eftir þvott 
ef maður á mikið af svipuðum 
sokkum,“ segir Gunnsteinn. „En 
þegar fólk kaupir sokka frá okkur 
fær það aldrei eins sokka, svo það 
er auðvelt að ganga frá þeim, sem 
sparar helling af tíma.“

Vilja bæta við barnasokkum
„Við erum með stærðir niður í 34 
og fáum reglulega fyrirspurnir um 
barnasokka, sem er svona það sem 
vantar helst hjá okkur, en við erum 
að reyna að finna hentuga sokka 
í það,“ segir Gunnsteinn. „Það 

veitir kannski ekki síst af svona 
þjónustu fyrir krakka, sem fara 
hratt í gegnum sokka og týna þeim 
auðveldlega.

Það eru líka ýmsar hugmyndir 
á kreiki hjá okkur um að stækka 
við okkur,“ segir Gunnsteinn. „Við 
höfum áhuga á því að selja Smart 
Socks víðar en bara á Íslandi og 
erum að reyna að bæta við fleiri 
vörum, sérstaklega nærfötum.“

Nánari upplýsingar, kaup á áskrift 
og myndir af sokkunum eru á 
heimasíðunni www.smartsocks.is.
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MOS MOSH 
dúnúlpa verð 36.980 

nú 29.584, 
einnig til í svörtu. 

20% afsláttur af öllum úlpum
Gildir út laugardag

Ný sending! 



Sólveig  
Gísladóttir
solveig@frettabladid.is 

Hlutirnir sem eru 
ómissandi í snyrti-

veskinu hennar eru farði, 
bronzing gel, maskari og 
rauður varalitur.

Holtasmára 1
201 Kópavogur

(Hjartaverndarhúsið)

Sími 571 5464

Stærðir 38-52

SMART FÖT, 
FYRIR SMART KONUR

Hvernig er morgunrútínan hjá 
þér? 

Ég byrja alltaf á því að 
þrífa húðina vel, alltaf kvölds og 
morgna. Það er alls ekki langt 
síðan að ég vandi mig á það og ég 
finn mikinn mun á húðinni á mér 
eftir að ég fór að hugsa betur um 
hana. Svo er það andlitsvatn og 
gott andlitskrem, ég er gjörsamlega 
háð vörunum frá Sensai og það 
merki hentar minni húðtegund 
einstaklega vel. Ég byrja á þessum 
skrefum og svo nota ég alltaf léttan 
farða, góðan kinnalit, augnblýant, 
yfirleitt augnskugga og maskara og 
varalit, alltaf smá lit á varirnar.

Hvernig er kvöldrútínan? 
Hún er sú sama og á morgnana, 

ég hreinsa húðina afar vel og ber 
á hana gott krem fyrir svefninn. 
Þegar mig langar að gera extra 
vel við húðina læt ég á mig góðan 
maska og leyfi honum að standa 
svolítið. Ég er orðin háð því að 
hugsa vel um húðina á mér og ég 
finn hvað húðin hefur gott af því 
og svo finnst mér þetta líka vera 
smá dekur – mér finnst þetta ein-
staklega notaleg rútína.

Farðar þú þig daglega? 
Já, ég geri það yfirleitt, það er 

misjafnt hvað ég mála mig mikið. 
Ég er í vinnu þar sem ég er mikið 
förðuð og ég er svo heppin að hafa 
lært mörg góð trix frá snyrtifræð-
ingum og mér finnst mjög gaman 
að prófa mig áfram, ég hef mjög 
gaman af því að farða mig. Það 
tekur mig fimm til tíu mínútur að 
hafa mig til, en ég vann sem flug-
freyja nokkur sumur og þá lærði 
ég að mála mig hratt og örugglega 
fyrir morgunflugin. Mér líður mjög 
vel með fallega förðun og ég mála 
mig eingöngu fyrir mig sjálfa og af 
því ég hef mjög gaman af því.

Ertu oft ómáluð? 
Já, auðvitað, ef ég er ekki á leið í 

vinnu eða að gera eitthvað sérstakt 
þá læt ég bara gott dagkrem duga 
mér. Ég finn það líka þegar ég hef 
verið í miklum upptökum þar sem 
ég er förðuð mikið að þá finnst mér 
gott að gefa húðinni svolitla pásu 

og leyfa henni að vera pínu ber 
eins og ég kalla hana þá.

Ertu alltaf með snyrtiveskið með 
þér? 

Já, ég hef það iðulega á mér eða 
í töskunni. Það er aldrei að vita 
hvað dagurinn ber í skauti sér og 
það hefur reynst mér best að vera 
með snyrtiöskuna með mér.

Hvaða hlutir eru ómissandi í 
snyrtiveskinu? 

Ég verð að segja að farð-
inn minn sé ómissandi, 
hann er frá merkinu 
Sensai og heitir Flaw-
less Satin. Svo er það 
bronzing gelið, 
einmitt frá 
Sensai líka en 
það er algjör 
snilld! Hvort 
sem það er 
eitt og sér eða 
til þess að skella 
yfir farðann 
seinnipartinn, 
ég er mjög 
hrifin af 

því geli og er oft spurð hvort ég 
hafi verið í sólinni þegar ég nota 
gelið. Mjög frískandi. Svo er það 
auðvitað bara góður maskari og 
varalitur, helst í rauðum tón. Mér 
finnst svo fallegt að fríska upp á 
andlitið með fallegum lit og það 
veitir manni aðeins meira sjálfs-
öryggi, ég segi ykkur það satt.

Hvað er á döfinni? 
Ísskápastríð fór í loftið á mið-

vikudaginn en þetta er þriðja 
þáttaröðin þar sem við Gummi 
Ben fáum til okkar frábæra gesti 
í eldhúsið og eldum með þeim. 
Þetta er hörku keppni en aðallega 
bara gleði og gaman. Ég er mjög 
spennt fyrir þessari þáttaröð og get 
lofað miklu fjöri öll miðvikudags-
kvöld í vetur.

Varalitur veitir  
  sjálfsöryggi
Eva Laufey Hermannsdóttir eldar með skemmtilegu fólki 
í nýrri þáttaröð af Ísskápastríði á Stöð 2. Hún hugsar vel 
um húðina og nokkrir hlutir eru ómissandi í snyrtiveskið.

Ný þáttaröð af Ísskápastríði hófst á Stöð 2 í síðustu viku. Þar fá þau Gummi 
Ben til sín skemmtilega gesti og elda með þeim. MYND/SIGTRYGGUR ARI

Eva Laufey hefur snyrtiveskið með sér alla daga enda aldrei að vita hvað dagurinn ber í skauti sér.

20% AFSLÁTTUR
AF YFIRHÖFNUM

Í JÓLAPAKKANN HENNAR

Verð 5.900 og 6.900 kr.
Stærð 36 - 48

3 gerðir

Verð 5.900 og 6.900 kr.
Stærð 36 - 48

3 gerðir

Bolero jakkar
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gildi. Ljósblá leðurkápa sem 
mamma mín átti frá árinu 1962 
og svört kápa af ömmu. Í sumar 
áskotnaðist mér hefðbundinn 
marokkóskur kjóll, svartur með 
hvítri bróderingu, og ég held mikið 
upp á hann. Og gamli leðurjakk-
inn minn. Svo get ég ekki verið án 
gríska sjómannakaskeitisins sem 
ég hef átt árum saman.

Hvert er besta tískuráðið sem þú 
hefur fengið og hver gaf þér það?

Henrik bróðir minn sagði mér 
eitt sinn að það væri mikilvægt 
að vera alltaf töff. En kannski var 
hann að djóka.

Hvað er það dýrasta sem þú 
hefur nokkru sinni keypt þér á 
kroppinn?

Ég kaupi ekki dýr föt heldur 
aðallega fatnað í „second hand“ 
búðum. Sennilega er það kjóll frá 
snillingnum Hildi Yeoman sem ég 
ætla að klæðast á áramótunum. 
Fínustu flíkurnar sem ég á eru 
vintage merkjaföt eða pelsar frá 
mömmu og ömmu.

Hvaða stíl ættu allar konur að 
prófa um ævina?

Að vera goth!
Hvað gleður þig mest?
Yndislegu börnin mín 

og Jón, kærastinn minn, 
gleðja hjarta mitt alla 
daga og mínir traustu 
vinir og fjölskylda. 
Kvöldstund við Þing-
vallavatn fyrir framan 
arineldinn að hlusta á 
góða tónlist. Og ferðalög 
til fjarlægra landa. Ég 
ætla að reyna að gera 
meira af því á ný. Og 
kötturinn okkar, hann 
Amon Dúll.

Hvaða flík ætti að 
banna?

Enga, þótt persónu-
lega þyki mér ljótt svona 
merkjadót, bolir með 
risastóru lógói (nema maður 
sé rappari) og svo þoli ég ekki 
spandex-íþróttadót og hvað þá í 
skærum litum. Ég veit að ég ætti að 
fíla þetta því allar miðaldra konur 
eru hjólandi og hlaupandi út um 
allar trissur, en ég held að ég fari 
aldrei þangað. Það sem mér finnst 
þó ljótast í tískunni eru ekki flíkur 
heldur þessi brjálæðislega mikla 
förðun sem sést á svo mörgum 
konum núna, einhvers konar 
Instagram-förðun og mikið meik 
sem er bara „scary“ í dagsbirtu, 
með lituðum augabrúnum og alls 
konar gervi-einhverju.

Uppáhaldsmunstrið þitt?
Hlébarðamunstur! Og svart-

hvíta munstrið á gólfinu í Black 
logde í Twin Peaks.

Hvað eitt gæti bjargað 
jólunum hjá hverri 
konu?

The Peanuts Christ-
mas Album með Vince 
Giraldi Trio.

Fylgirðu tískudrós á 
Instagram?

Já, ég fylgi Susie Bick. 
Hún er kona Nicks 
Cave og fatahönnuður 
sem kallar sig The 
Vampire’s Wife. Líka 
Lou Doillon, dóttur 
Jane Birkin. Ég mundi 

þó ekki kalla þær tísku-
drósir heldur bara töff 
konur með fallegan stíl.

Hvaða flík keyptirðu 
þér síðast?
Áramótakjólinn frá Hildi 

Yeoman. Hann er alsettur pallí-
ettum og svona Barbarellu-kjóll.

Náttkjóll eða náttföt?
Uhmm … hvorugt.
Hvað hefðirðu viljað vita um 

eigin stíl þegar þú varst yngri?
Að maður þyrfti ekki að fylgja 

tískustraumum og að best væri að 
finna sinn eigin stíl og halda sig við 
hann. Það er alltaf flottast.

Hvort ertu týpan sem klæðist eins 
krumpugalla og kærastinn, eða eins 
jólapeysu og kötturinn?

Af tvennu illu kysi ég peysuna 
ef hún má vera með hlébarða-
munstri.

Hvort létirðu þig hafa, að klæðast 
kjól sem væri þakinn kattarhárum 
eða matar- og kaffiblettum?

Kattarhárum býst ég við. Það er 
nóg af þeim á heimilinu.

Hvort væri verra, að hafa lífs-
hættulegt ofnæmi fyrir leðri eða 
blúndum?

Leðri!
Hvort freistar þín meira; að fara í 

tuskubúðir með Brigitte Bardot eða 
Kate Moss?

Þær eru báðar örugglega rosa 
hressar. Bardot er kannski orðin 
dálítið klikkuð og gift fasista, þann-
ig að ég vel Kate og við myndum þá 
pottþétt enda á Kaffibarnum.

Hvernig kom sagan Á milli svefns 
og vöku til þín?

Hugmyndin kom frá yngri 
dóttur minni sem var hrædd við 
að fara ein að sofa og sakaði það 
sem hún kallaði leynigestinn um 
að gera alls konar skrýtna hluti á 
heimilinu. Sagan varð að sam-
starfsverkefni okkar Laufeyjar 
Jónsdóttur sem teiknaði mynd-
irnar svo listavel.

Fyrirfinnst tíska í bókinni?
Já, það mætti segja það, þótt það 

hafi ekki verið ætlunin. Laufey 
er menntaður fatahönnuður og 
kennir teikningu við fatahönnun-
ardeild LHÍ. Því má greina vott af 
áhrifum tískuteikninga í bókinni.

Áttu þér tískufyrirmynd á meðal 
rithöfunda?

Ekki sérstaklega en nefni þó Sim-
one de Beauvoir og Lord Byron.

Fyrir hvern er bókin?
Ég vona að sem flestir sjái eitt-

hvað við hana, en sagan er hugsuð 
fyrir börn á aldrinum 5 til 9 ára.

Kyndir hún undir myrkfælni?
Ég held frekar að hún tali til 

barna sem eru myrkfælin. Oft 
nennum við fullorðna fólkið ekki 
að hlusta á börn og hræðslu þeirra 
við myrkrið og segjum það vera 
vitleysu. Ég vona að bókin hjálpi 
börnum að skilja hvað myrkrið er 
og að allir upplifi stundum þessi 
óskýru mörk á milli draums og 
vöku, ímyndunar og raunveruleika.

Rökkrið umlykur söguþráðinn; 
hvernig líður þér í skammdeginu?

Ég er mjög hrifin af myrkri, það 
klæðir mig vel. Ég elska árstímann 
frá október og fram í janúar. Mér 
finnst þessi dimmi tími á norður-
hjara veraldar vera heillandi, 
róandi og dularfullur í senn; maður 
fyllist sköpunarorku og ímyndun-
araflið fer á flug. Svo er maður enn 
meira stemmdur í að hafa það kósí 
með fólkinu sem maður elskar.

Þórdís Lilja  
Gunnarsdóttir
thordisg@frettabladid.is

Hvernig er stíllinn þinn?
Ætli hann sé ekki frekar ein-

faldur. Svartur, innblásinn af 
7. áratugnum, rokki og róli, og 
pínu strákalegur. Miðnæturkúreki 
með vott af frönskum og breskum 
áhrifum. Mér finnst einfaldur 
fatnaður ná langt. Góðar galla-
buxur og skyrta, eða bara einfaldur 
stuttermabolur, og nota frekar 
skemmtilegt skart, litrík stígvél, 
hatt eða yfirhöfn við.

Hver er tískufyrirmyndin?

Tónlist hefur mest áhrif á stílinn 
minn. Til dæmis fræg „screen test“ 
Andys Warhol af Lou Reed, Nico 
og Edie Sedgwick. Líka töffarar 
eins og Blondie, Kim Gordon, Jane 
Birkin og dætur hennar, Poison 
Ivy, Nick Cave og Blixa Bargeld.

Hvað viltu að stíllinn segi um þig?
Kannski að ég sé dularfull og 

smá töff án þess að ég sé að reyna 
það alltof mikið.

Í hvað ferðu þegar þú vilt stela 
senunni?

Mínípils.
Hver er uppáhaldsflíkin í 

skápnum?
Þær sem hafa tilfinningalegt 

Myrkrið klæðir mig vel
Blaðakonan Anna Margrét Björnsson elskar skammdegið. Hún er rómuð fyrir kvenlegan þokka og 
rokkaðan fatastíl og teflir nú fram sinni fyrstu barnabók sem hún vonar að vinni bug á myrkfælni.

Anna Margrét 
segist ekki 
mundu slá 
hendinni á móti 
því að fara í 
tuskubúðir með 
töffaranum og 
ofurfyrirsætunni 
Kate Moss og 
klárt mál að þær 
myndu enda 
búðarrápið á 
Kaffibarnum. 
MYND/SAGA SIG

Stíllinn hennar Önnu er undir 
frönskum og breskum áhrifum. 
MYND/ÁSTA KRISTJÁNS

Verslunin Belladonna

Stærðir 38-58
FLOTT FÖT, 

FYRIR FLOTTAR KONUR

KR. 8.900.-

BÆJARLINDVIÐ ERUM Á FACEBOOK

KR. 11.990.
- 3 LITIR

KR. 8.900.
- 2 LITIR

SÍÐAR PEYSUR // BLÚSSUR
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Tískurisinn Chanel hefur 
ákveðið að hætta notkun 
fágætra skinna. Skinnin 

sem um ræðir eru krókódí-
laskinn, eðluskinn, snáka skinn, 
hákarlaskinn og loðdýraskinn 
en ástæðan er sú að sífellt erfið-
ara er að nálgast þau auk þess 
sem þau mæta ekki gæða- og 
siðferðiskröfum fyrirtækisins.

Chanel mun vera fyrsta lúxus-
merkið sem tekur ákvörðun 
um að snúa baki við notkun 
fágætra skinna og fylgir þar með 
í fótspor fyrirtækja á borð við 
Asos, Nike, H&M og Puma. Aðrir 
lúxusmerkjaframleiðendur 
eins og Armani, Coach, Versace, 
Michael Kors, Gucci, Burberry 
og John Galliano hafa gefið út 
yfirlýsingar um að þeir hyggist 
draga úr notkun loðdýraskinns 
en hafa ekki gengið svo langt að 
hætta notkun þess eða annarra 
fágætra skinna. Chanel mun 
nýta þær birgðir af skinni sem 
eru til á lager og má ætla að 
vörur úr því verði enn eftirsótt-
ari fyrir vikið. Fyrirtækið hyggst 
svo í framhaldinu þróa aðra 
valkosti.

Hætta notkun 
fágætra skinna

Chanel kynnti 
vor- og 
sumarlínu 
sína í október 
síðastliðnum. 
Léttleikinn var 
allsráðandi og 
mikið gert úr 
Chanel-merkinu 
í skarti og fylgi-
hlutum. 

Það fer ekki á milli mála 
hverju þessi kona klæðist.

Ljósguli liturinn var 
áberandi í vorlínunni. Þessi er merkt Chanel í bak og fyrir. Chanel-eyrnalokkar af stærri gerðinni.

Opnunartími: 
Fimmtudaginn 6. des .... 15:00 - 19:00
Föstudaginn 7.des ..... 15:00 - 19:00
Laugardaginn 8. des .... 13:00 - 16:00

JÓLAMARKAÐUR VARMA

Ármúla 31

6-8 DESEMBER

Gefðu Hlýju í jólapakkann
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TÍSKUSÝNING 
KL 15-16, 

Kaffi og konfekt,
ÝMIS TILBOÐ

JÓLASTEMMNING

S Í G I L D  K Á P U B Ú Ð

laxdal.is/yfirhafnir 

Þeir sem hafa komið til 
Tókýó vita hversu snyrti-
legir og nákvæmir Japanir 

eru. Kímónóbúningar þeirra bera 
þess glöggt vitni enda tekur það 
konu 4-6 klukkustundir að klæða 
sig í slíkan búning. Kim Jones horfir 
til japanskrar menningar og lista 
í hönnun sinni. Hann segist vísa 
til sögulegrar fortíðar landsins. 
Herrajakkarnir bera örlítinn keim 
af japönskum herrakímónó og eru 
eingöngu notuð vönduð efni, svo 
sem eins og silki og ull. Tískan er 
glæsileg og gefur herrunum svolítið 
nýtt yfirbragð í fatastílnum.

Kim Jones hefur starfað hjá Dior 
frá því í mars síðastliðnum en hann 
kom frá tískuhúsi Louis Vuitton. 
Kim Jones vakti strax athygli þegar 
David Beckham mætti í brúðkaup 
Harrys og Meghan í hönnun hans í 
maí síðastliðnum. Fyrsta tískulínan 
var sýnd í júní á tískuvikunni í París. 
Á myndunum má sjá hluta af herra-
línu Dior sem sýnd var í Tókýó.

Japanskar hefðir    
   hjá Dior
Dior kynnti herratísku fyrir haustið 2019 í Tókýó í lok nóv-
ember. Kim Jones, listrænn stjórnandi, valdi Japan til að 
heiðra Christian Dior sem var mikill aðdáandi borgarinnar.

Í herralínunni 
frá Dior eru 
hugmyndir 
sóttar til 
Japan. 

Jakkasniðið á að minna á japanskan 
herrakímónó. Gæti hentað mörgum.

Ullarfrakki sem bundinn er í mitti 
eins og margir japanskir búningar. 

Vetrarlegur herrafatnaður frá Dior 
fyrir haustið 2019. Glæsilegur jakki.

Sparijakki með fallegu japönsku 
blúndumynstri. Fínlegur og smart.

Í herralínunni
frá Dior eru 
hugmyndir 
sóttar til 
Japan.

skan 
gum.

rt.
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Bílar 
Farartæki

KIA Picanto x. Árgerð 2017, ekinn 
14 Þ.KM, bensín, beinskiptur. Verð 
1.850.000. Rnr.993341. Jólatilboð nú 
kr: 1.490.000,-

PEUGEOT 5008 style. Árgerð 2015, 
ekinn 59 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 2.850.000. Rnr.993264. 
Jólatilboð nú kr: 2.390.000,-

KIA Ceed ex 1.6 wagon. Árgerð 2012, 
ekinn 115 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 
1.390.000. Rnr.321338. Jólatilboð nú 
kr: 990.000,-

MERCEDES-BENZ Glk 220 cdi 4matic. 
Árgerð 2015, ekinn 51 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur 7 gírar. Verð 5.250.000. 
Rnr.340683. Jólatilboð nú kr: 
4.290.000,-

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

Útvegum 
notuð og ný farartæki 

frá Evrópu.

jb@isfar.is

Fólksbílar, atvinnubílar 
og vinnuvélar.

PLUG-IN HYBRID NÝR BÍLL
BMW 5 530e iperformance 
sportline. Árgerð 2018, ekinn 24 
KM, bensín, sjálfskiptur 8 gírar. 258 
hestöfl.Verð 6.490.000. Rnr.326741.

TILBOÐ 1990Þ, 
SJÁLFSKIPTUR.

VW Golf . Árgerð 2016, ekinn 97 
Þ.KM, bensín, sjálfskiptur 7 gírar. 
Verð 2.350.000. Rnr.332507.

NÝR BÍLL.
HYUNDAI Santa fe style. Árgerð 
2019, ekinn 50 KM, dísel, 
sjálfskiptur 8 gírar. Verð 8.690.000. 
Rnr.326759.

38” BREYTTUR
TOYOTA Land cruiser 150 gx. 38” 
breyttur Árgerð 2014, ekinn 93 
Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 5 gírar. Verð 
9.300.000. MJÖG VEL MEÐ FARINN... 
uppl. s. 567-4000 Rnr.332247.

Heimsbílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5674000
http://heimsbilar.is

 Glænýr Nissan Navara Tekna 
Verð 7.150.000 kr. - 850þ. kr.! undir 
listaverði. Frábærir pallbílar.

2016 Volvo XC90 T8 Inscription. 
Ekinn 36.000 km. Verð 7.490.000 
kr. - Langt undir markaðsvirði hér 
heima. Færð ekki betri lúxus jeppa.

 2018 Volvo XC60 T8 Inscription. 
Ekinn 16.000 km. Verð 8.690.000 
kr. - Litli bróðir XC90, minni 
en sportlegri fyrir vikið. Fyrst 
framleiddur 2018.

2017 Mercedes-Benz C 350e - ekinn 
18þ. km. Verð 4.190.000 kr. - Frábær, 
eyðslusgrannur lúxus skutbíll! Einnig 
fáanlegur sem fólksbíll. Fáranlega 
góður bíll fyrir lítinn pening.

Betri bílakaup ehf. 
Ármúla 4, 108 Reykjavík

Sími: 511 2777
Netfang: sala@betribilakaup.is

www.betribilakaup.is

RENAULT Trafic. Árgerð 2007, ekinn 
85.000 km. Dísel, beinskiptur, 6 
gírar. 9 manna, sumar og negld 
vetrardekk. Verð 980.000 kr. 
Rnr.150278.

TOYOTA Yaris Active. Árgerð 
2016, ekinn 87.000 km. Bensín, 
sjálfskiptur. Verð 1.490.000 kr. 
Frábær smábíll á flottu verði. 
Rnr.150151.

AUDI Q7 Quattro. Árgerð 2006, 
ekinn 206.000 km. Bensín, 
sjálfskiptur, fjórhjóladrifinn. 
Hlaðinn búnaði! Verð 1.990.000 kr. 
Rnr.150218.

HYUNDAI IX35. Árgerð 2012, ekinn 
58.000 km. Bensín, sjálfskiptur. 
Lítið ekinn fjórhjóladrifinn bíll á 
harðkorna vetrardekkjum. Verð 
2.550.000 kr. Rnr.150272.

Betri bílasalan
Ármúla 4, 108 Reykjavík

Sími: 571 7166
Netfang: sala@betribilasalan.is

www.betribilasalan.is

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

Kaupi bíla 25-350þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu 

sms og ég hringi til baka

 Viðgerðir

Þjónusta

 Hreingerningar

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

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

 Málarar

MÁLARAR.
Faglærðir Málarar. Tökum að okkur 
alla almenna málningarvinnu. 
Sanngjarnt verð. S. 696 2748 / 
loggildurmalari@gmail.com

 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
Tek að mér ýmisskonar 
húsaviðhald. Uppl. sími 8478704 
eða manninn@hotmail.com

 Spádómar

661 3839 - SÍMASPÁ
Opið frá kl. 15 alla daga.

þJÓNUSTA

Vörubílastöðin Silfri ehf hefur 9 trukka, þar af einn ADR bíl  
og einn 4 öxla vörubíl og kranabíl. 

Grunnar, malarkeyrsla, flatvagnar o.fl. 

Góða þjónusta - vönduð vinna þaulvanir menn - Ávallt gott verð.

Silfri ehf  |  S. 894 9690  |  silfriehf.is

Náðu meiri árangri  
í samningaviðræðum

Námskeið í samningatækni

hagvangur.is

550 5055
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



 Rafvirkjun

RAFLAGNIR OG 
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

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

 Önnur þjónusta

VALDÍS ÁRNADÓTTIR 
DÁLEIÐSLUTÆKNIR 

(CLINICAL 
HYPNOTHERAPIST) VEITIR 

DÁLEIÐSLUMEÐFERÐ.
Viltu léttast, takast á við kvíða, 
streytu, sjálfstraust, hætta að 

reykja o.fl. Dáleiðsla er gott 
verkfæri til betri heilsu.

Tímapantanir í síma 864-1273

Keypt
      Selt

 Óskast keypt

KAUPUM GULL -  
JÓN & ÓSKAR

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

Húsnæði

 Húsnæði í boði

TIL LEIGU NÝLEGT 165 - 570 
FM ATVINNUHÚSNÆÐI Í 116 

REYKJAVÍK VERÐ FRÁ KR 
990 FM

165 og 285 fm bil með allt að 9 m 
lofthæð, stórar innkeyrsludyr, góð 

malbikuð lóð, og greið aðkoma.
Nánari upplýsingar veitir  

Sverrir í s. 661 7000

 Atvinnuhúsnæði

60FM ATVINNUH. Í 
KÓPAVOGI Á GÓÐUM STAÐ !
ca. 60fm atvinnuhúsnæði í Kóp. á 
besta stað, hátt til lofts. Hentugt 

sem lager eða f. léttan iðnað. 
Rýmið er inn af öðru verkstæði. 

Sameiginleg snyrting.
Uppl. í s. 892 1284

 Geymsluhúsnæði

WWW.GEYMSLAEITT.IS
Sérgeymslur á mjög góðum 
verðum. Frá 2-17 m2. S: 564-6500

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

Atvinna

 Atvinna óskast

Þjónustuauglýsingar   Sími 550 5055

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

íshúsið
S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a,  200 Kópavogur 

viftur.is
vogur v

Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

Ferðaþjónustuhús
Vönduð hús sem henta 
vel í ferðaþjónustuna, 
afhendast fullkláruð.

Nánari uppl. reisum@simnet.is 
eða í síma 899 0913 Fríða 
www.reisum.is

68

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

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

Viðgerðir á öllum gerðum af bíla-, 
mótorhjóla og snjósleðasætum. 
Húsbílaklæðningar og öll almenn 
bólstrun. Við erum þekktir fyrir 

jóta og góða þjónustu.

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

Fréttablaðið.is - stendur undir nafni

Lifandi fréttamiðill með nýjustu fréttum allan sólarhringinn 
ásamt ítarlegri umfjöllun um málefni líðandi stundar.
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Atvinnuauglýsingar

Sjá nánar á job.is
Sölufulltrúar: Hrannar Helgason, hrannar@frettabladid.is 512 5441 | Viðar Ingi Pétursson, vip@frettabladid.is 512 5426

Héðinshurðir - REKSTRARSTJÓRI
Héðinshurðir óska eftir að ráða 
rekstrarstjóra til starfa. Við leitum 
að harðduglegum stjórnanda sem 
tekur fullan þátt í daglegum störfum. 
Fyrir réttan mann býður starfið upp á 
mikla framtíðarmöguleika hjá traustu 
fyrirtæki..

Nánari upplýsingar veitir:  
Þórir Þorvarðarson, 
thorir@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 
10. des. nk.

Umsóknir óskast fylltar út á 
www.hagvangur.is

Íslandsstofa –  
Forstöðumaður útflutnings

Íslandsstofa leitar að metnaðar-
fullum einstaklingi í starf forstöðu-
manns útflutnings með ástríðu fyrir 
því að kynna og
markaðssetja íslenskar vörur, 
þjónustu og skapandi greinar. Við 
hvetjum konur jafnt sem karla til að 
sækja um.

Upplýsingar og umsókn á 
capacent.com/s/12147

BHM – Sérfræðingur í kjara-  
og réttindamálum

Bandalag háskólamanna (BHM) 
óskar eftir að ráða sérfræðing í 
kjara- og réttindamálum til starfa. 
Starfið heyrir
undir framkvæmdastjóra BHM og 
krefst samvinnu við aðra sérfræð-
inga á skrifstofu BHM, auk mikilla 
samskipta við
aðildarfélög bandalagsins.

Upplýsingar og umsókn á 
capacent.com/s/12150

Velferðarsvið Rvkborgar -  
Skrifstofustjóri skrifstofu ráðgjafar

Velferðarsvið Reykjavíkurborgar 
auglýsir eftir öflugum, metnaðar-
fullum og framsýnum leiðtogum í 
störf skrifstofustjóra hjá Barnavernd 
Reykjavíkur. Um er að ræða ný 
stjórnunarstörf í kjölfar skipulags-
breytinga.

Upplýsingar veita:
Áslaug Kristinsdóttir, 
aslaug@hagvangur.is
Katrín S. Óladóttir, 
katrin@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 
15. desember 2018.

Umsóknir óskast fylltar út á 
www.hagvangur.is

Velferðarsvið Rvkborgar - Skrif-
stofustjóri skrifstofu stjórnsýslu

Velferðarsvið Reykjavíkurborgar 
auglýsir eftir öflugum, metnaðar-
fullum og framsýnum leiðtogum í 
störf skrifstofustjóra hjá Barnavernd 
Reykjavíkur. Um er að ræða ný 
stjórnunarstörf í kjölfar skipulags-
breytinga.

Upplýsingar veita:
Áslaug Kristinsdóttir, 
aslaug@hagvangur.is
Katrín S. Óladóttir, 
katrin@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 
15. desember 2018.

Umsóknir óskast fylltar út á 
www.hagvangur.is

Fasteignafélagið Reginn - FRAM-
KVÆMDASTJÓRI VIÐSKIPTA

Fasteignafélagið Reginn óskar eftir 
að ráða framkvæmdastjóra við-
skipta. Um nýtt starf er að ræða 
en leitað er að öflugum og kraft-
miklum aðila sem er tilbúinn til að 
móta félagið áfram í samvinnu við 
forstjóra og aðra stjórnendur félags-
ins. Framkvæmdastjóri viðskipta 
heyrir beint undir forstjóra og situr í 
framkvæmdastjórn félagsins.

Nánari upplýsingar veita:
Sverrir Briem, sverrir@hagvangur.is
Gyða Kristjánsdóttir, 
gyda@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 
11. desember

Umsóknir óskast fylltar út á 
www.hagvangur.is

Efling stéttarfélag - SKJALASTJÓRI
Efling stéttarfélag óskar eftir skjala-
stjóra. Um er að ræða nýtt starf og 
áhugavert tækifæri fyrir einstakling 
sem vill koma að þróun og inn-
leiðingu nýs skjalastjórnunarkerfis. 
Starfið býður upp á fjölbreytt verk-
efni og æskilegt er að viðkomandi 
geti hafið störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar veitir:
Geirlaug Jóhannsdóttir, 
geirlaug@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 
10. desember

Umsóknir óskast fylltar út á 
www.hagvangur.is

Job.is

Job.is
GLÆNÝ OG 
FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Þú finnur draumastarfið á
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Stjórnendaleit

Reynsla og gott tengslanet sérfræðinga 
Ráðum skilar árangri þegar finna þarf æðstu 
stjórnendur eða fólk í stjórnir fyrirtækja.

Ráðningar millistjórnenda og sérfræðinga

Góður gagnagrunnur, gott tengslanet og ára-
löng reynsla á ráðningarmarkaði eykur líkurnar 
á því að finna hæfasta einstaklinginn í starfið.
  
Almennar ráðningar á markaði

Öflun umsækjenda í almenn störf er ein helsta 
áskorun fyrir tækja í dag. Þekking á markaðnum 
er því mikilvæg og þar skiptir reynslan miklu 
máli. Með leit í gagna grunni eða aug lýsingu í 
viðeigandi miðlum aðstoðar Ráðum fyrirtæki 
við að finna hæfasta ein staklinginn í starfið.
 
Sveigjanleg nálgun

Sérstaða Ráðum liggur í sveigjanlegri nálgun 
á ráðningar verkefnið. Fyrir utan að sjá um allt 
ráðningar ferlið komum við til móts við þarfir 
fyrir  tækja með því að sjá um hluta þess ef þörf 
krefur, t.d. bakgrunns kannanir, hæfnis mat eða 
starfs tengdar æfingar.
 
Matstæki

Ráðum notast við nýjustu aðferðir við að meta 
hæfni og persónuleikaþætti sem geta skipt 
sköpum í ráðningum. Ráðum er í sam starfi við 
banda ríska mannauðs lausna fyrirtækið CEB sem 
er í farar broddi í persónu  leika prófum og öðrum 
mats tækjum sem eru sér stak lega hönnuð til að 
greina sérstöðu og hæfileika ein staklinga áður 
en ráðning fer fram. 

Þannig er hægt að finna hæfasta einstaklinginn 
með talsverðri ná kvæmni. Persónu leika matið 
OPQ32 og DSI (Dependa bility & Safety Index) 
skimunar   prófið hafa t.d. verið stöðluð og 
staðfærð að íslenskum markaði.
 
Ráðgjöf við starfslok

Viðskilnaður fyrirtækis við starfsmann skiptir 
höfuð máli þegar fyrirtækið á frum kvæðið að 
starfs lokum. Ráðum býður upp á við tal við 
ráð gjafa sem felur m.a. í sér upplýsingar um 
atvinnu markaðinn, ráðgjöf varðandi starfs-
ferilskrá og kynningarbréf og hagnýt atriði 
varðandi starfs leit og atvinnu viðtöl.

Ráðum býður upp á ráðgjöf 
og ráðningar þjónustu sniðna 
að þörfum viðskiptavinarins.
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