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Benetton-merkið hefur allt-
af staðið fyrir gæði og við 
erum með mikið af nýjum 

fötum hjá okkur núna, þannig 
að úrvalið er gott fyrir haustið,“ 
segir Lilja Bjarnadóttir, eigandi 
Benetton, en þrjár Benetton-versl-
anir eru á landinu: í Kringlunni, 
Smáralind og á Glerártorgi á 
Akureyri. „Þetta eru ítalskar vörur 
úr vönduðum efnum og miðað við 
gæðin tel ég þær ekki dýrar,“ held-
ur hún áfram og nefnir sem dæmi 
úlpur fóðraðar með ekta dúni og 
fiðri á 7.995 krónur, joggingbuxur, 
þægilegar bæði fyrir stráka og 

stelpur, á 2.995 krónur og boli í 
öllum litum með United College 
of Benetton-merkinu á 1.995.

Lilja segir Benetton byggja 
á traustum grunni og fyrst og 
fremst bjóða upp á sígild föt. „En 
fyrirtækið er líka oft leiðandi í 
hönnun, svo það koma einhverj-
ar nýjungar á hverju hausti. Fötin 
eru ekki bara smart, heldur líka 
þægileg og úr góðri bómull sem 
endist vel. Allir litir eru líka sterk-
ir og endingargóðir og fölna ekki 
með tímanum.“

Lilja segir Benetton selja 
fatnað á nýfædd börn og allt upp 

í fjórtán ára aldur. „Svo erum við 
líka með vörur frá Sisley Young, 
sem er pínulítið unglingatengd-
ari lína,“ lýsir hún en kveðst setja 
fókusinn á barnaskólaaldurinn á 
þessum árstíma. „Við erum með 
úlpur og mikið úrval af buxum, 
bolum og peysum. Einnig er 
mikið um kjóla fyrir stelpur í leik-
skólana og líka fyrir fínni tilefni. 
Það er líka töluvert til af prjóna-
fötum en mest er þó af bómullar-
fatnaði, enda vilja krakkar vera í 
honum. Þau elska þægileg föt og 
foreldrarnir líka því það er lítið 
mál að þvo hann.“

Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000
Umsjónarmenn auglýsinga:  Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@365.is 
s. 512 5462 og Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is s. 512 5447. 
Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal.

Það er lítið mál að leggjast á jörðina þegar maður er í hlýjum fötum. Það er hægt að hreyfa sig í þessu. 

Nú er okkur hlýtt.

SKÓLAR ÁKVEÐA SKÓLAFÖT
Víða um heim leysa staðlaðir skólabún-

ingar frjálslegri skólaföt af hólmi. Þeir 
eru algengir í grunnskólum þar sem 
settar eru stífar reglur um klæðaburð 

á skólatíma. Hefðbundnir skólabúning-
ar eru vanalega látlausir og samanstanda 

af dökkum stutt- eða síðbuxum, ljósri skyrtu 
og hálsbindi. Skólabúningar stúlkna eru 
breytilegri á milli landa en eru yfirleitt 
einlitur kjóll eða hvít blússa við stutt dökkt 
pils eða skokk. Sportjakkar og skólatreyjur 
eru algeng þar sem kólnað getur í veðri. 
Í sumum löndum, eins og á Bretlands-
eyjum, hefur hver skóli sinn eigin 

skólabúning og þá með ísaumuðu 
merki skólans.

Elska þægilegan fatnað
Endingargóð föt úr vönduðum efnum sem halda lögun og lit eru einkennandi fyrir 
vörurnar í Benetton-búðunum og verðið kemur á óvart. 

MUNA AÐ MERKJA SKÓLAFÖTIN
Við skólalok á vorin fylla óskilamunir oft margar körfur sem foreldrar 
þurfa að gramsa í gegnum. Ómerkt föt sem fara á flakk í fatahenginu rata 
illa aftur til réttra eigenda og oft glatast flíkur sem 
mikil eftirsjá er að. Til að koma böndum á óskil-
ahrúguna ætti að merkja hverja einustu flík sem 
barnið á og tekur með í skólann. Taka mætti eina 
eða tvær kvöldstundir yfir sjónvarpinu með nál 
og þráð í hönd og sauma upphafsstafi barnsins 
í fötin. Eins er hægt að kaupa renninga með 
nafni barnsins ofnu í eða prentuðu og tylla með 
nokkrum saumsporum í fötin. Þá er hægt að kaupa 
litla miðaprentara til heimanota sem prenta á 
borða sem eru síðan straujaðir í fötin. Einfaldast er 
þó að kaupa sérstaka fatamerkipenna í 
vefnaðarvörubúð eða föndurbúð og 
skrifa nöfnin innan í kraga og buxna-
strengi.

ALLIR Í NÝJU FÖTIN
Að mörgu þarf að huga þegar fyrsti skóladagur haustsins nálgast. Meðal 
þess eru skriffæri, litir, yddari og strokleður. Nauðsynlegt er að hafa gott 

ílát undir slík þarfaþing, pennaveski eða bara góðan lítinn 
poka með rennilási. Í öllu falli þarf ílátið að þola 

hnjask og álag, því ritföngin eru 
meðal mikilvægustu 
verkfæra skóla-
barnanna og eru 
alltaf með í för. 

Börn stjarnanna í Hollywood eru mörg þekkt fyrir að vera 
vel til höfð á almannafæri. Flíkur frá stærstu 
tískuhúsum heims eru ekki óalgeng sjón í fataskápum 
stjörnubarna; háir hælar og handtöskur eru einnig 
vinsæl. Sum barnanna hafa jafvel verið talin betur til 
fara en foreldrarnir sjálfir, sem dæmi má nefna börn 
Madonnu og Katie Holmes, að því er fram kom í frétt 
breska blaðsins Telegraph fyrr á árinu. - mmf

Vel klædd 
stjörnubörn

Leikarinn Matthew McConaughey hefur 
augljós áhrif á fataval sonar síns, Levi 
McConaughey. NORDICPHOTOS/GETTY

Suri Cruise, dóttir Tom Cruise 
og Katie Holmes, er þekkt tísku-
drottning. Hún hefur til dæmis 
gífurlegan áhuga á skóm og fer 
jafnvel í háum hælum á ströndina.

Kingston Rossdale, sonur 
Gwen Stefani og Gavins 

Rossdale, er oft klæddur sam-
kvæmt nýjustu tísku og virðist 

hafa meðfædda tilfinningu 
fyrir tískunni. Þrátt fyrir að 

mamma hans kunni að velja á 
hann fötin ber hann sig í takt 

við klæðnaðinn.

NORDICPHOTOS/GETTY

Willow Smith, 
systir Jadens 
og dóttir Wills 
og Jödu Pinkett 
Smith, hefur ekki 
minni áhuga á 
tísku en bróðir 
hennar.
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Blaðamaður ræddi við Írisi 
Björk Ásgeirsdóttur og 
Elínu Höllu Hólmfríð-

ardóttur, deildarstjóra barna-
deilda Zöru, um haust- og vetr-
artískuna.

Rómantískar stelpur
„Við bjóðum upp á skóla- og leik-
skólafatnað fyrir börn frá 2–14 
ára. Auk þess erum við með gott 
úrval af ungbarnafatnaði,“ segir 
Elín Halla.

„Í barna- og unglingatísku 
hausts og vetrar hjá Zöru eru 
ákveðin þemu sem skipta upp 
línunum.

Stelpnafatnaðurinn skiptist í 
sparifatnað og hversdagsklæðn-
að sem einkennist af rómantísku 
yfirbragði. Grunnlitirnir eru 
fremur hlutlausir eins og grár 
og brúnn sem eru svo toppaðir 
með skærum eða sterkum litum 
eins og grænum, bláum og appel-
sínugulum. Hlutlausu litina er að 
finna í yfirhöfnum, prjónapeys-
um og buxum en aftur á móti eru 
litríku flíkurnar kjólar, skyrtur og 
bolir. Til að búa til bæði frumlega 
og f lotta heildarútkomu eigum 
við gott úrval af fylgihlutum eins 
og húfum, klútum og sokkum.“

Leðurjakkar og þröngar buxur 
Strákarnir gleymast heldur ekki í 

Zöru. „Það eru tvö meginþemu í 
strákalínunum,“ segir Íris Björk. 
„Önnur er rokkuð en í hinni má 
greina áhrif frá götutískunni, 
það er svolítill bóhemfílingur 
yfir henni.

Í rokkinu koma buxurnar í 
mörgum litum og eru niður-
þröngar. Bolirnir eru með skæru 
grafísku mynstri sem tilheyrir 
ímyndinni. Það er svo leðurjakk-
inn sem toppar þetta allt saman. 

Í bóhemlínunni eru litirnir 
náttúrulegri eins og brúnn, grár 
og hvítur. Úlpurnar eru stórar, 
buxurnar með axlaböndum og 
skyrturnar köflóttar. Með þessu 
koma fylgihlutir eins og stór-
ar prjónahúfur, sixpensarar og 
litríkir treflar.“

Úlpur í skólann
„Á bæði stelpur og stráka erum 
við með hefðbundinn skólafatn-
að á góðu verði. Fóðraðar úlpur, 
hettupeysur, langerma boli, jogg-
inggalla og gallabuxur,“ segir Íris 
Björk. „Í vetur verða prjónapeys-
ur áberandi hjá Zöru, svo engum 
ætti að verða kalt. Svo þekkja 
allir þennan hefðbundna Zöru-
fatnað, gollurnar, tíglapeysurnar 
og leggings í mörgum litum. Það 
ættu allir að finna eitthvað við 
sitt hæfi fyrir skólann hvort sem 
maður er tveggja eða fjórtán.“

Strigaskór og ballerínur
Úrvalið af skóm í Zöru er fjöl-
breytt og gott. „Skórnir henta vel 
íslenskum aðstæðum, við erum 
með stigaskó sem eru renndir á 
hliðinni og þarf ekki að reima. 
Mjög f lott leðurstíg vél, bæði 
ökklastígvél og upphá. Þá erum 
við með lágbotna skó sem við 
köllum ballerínur og hafa lengi 
verið mjög vinsælir hjá stelp-
um og góða spariskó,“ segir Elín 
Halla.

Köflóttir krakkar
Mynstur eru áberandi í haust- 
og vetrartískunni, köf lótt, rós-
ótt og doppótt. Íris og Elín voru 
báðar sammála um það að köfl-
ótt er gegnumgangandi hjá stelp-
um og strákum í kjólum, skyrtum 
og klútum. 

Strákarnir meðvitaðir
Elín Halla segir að strákar séu sí-
fellt að verða meðvitaðri um hvað 
þeir vilji þegar þeir fari í verslun-
arleiðangur. „Stelpurnar hafa 
yfirleitt haft meira um það að 
segja hvað er keypt en nú er ekki 
eins algengt og áður að mamma 
fái bara að ráða þegar strákarnir 
eiga í hlut. Þeir eru orðnir miklu 
meðvitaðri um hvað er í tísku og 
hvað þeir vilja. Það er virkilega 
gaman að fá að aðstoða þá.“

Rokk og rómantík
Zara er löngu orðin heimsþekkt fyrir að fylgjast vel með nýjustu straumum og stefnum í 
tískunni. Börn og unglingar eru ekki undanskilin í Zöru, sem selur vandaða vöru á góðu verði.

Elín Halla Hólmfríðardóttir og Íris Ásgeirsdóttir sýna falleg föt fyrir klára krakka, en úrvalið af skólafötum er mikið í Zöru. MYND/GVA




