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„Það er svo mikið af áhugaverðum kvenmannsflíkum sem mér finnst oft vanta í karlmannafatnað þar sem virðist um leið alltaf vera reynt að halda í það 
gamla,“ segir Guðjón Andri Þorvarðarson, nýlega útskrifaður fatahönnuður frá Listaháskóla Íslands. MYND/EYÞÓR

Hent út í 
djúpu laugina
Nýútskrifaða fatahönnuðinum Guðjóni 
Andra hefur alltaf fundist kvenmanns-
fatnaður áhugaverður. Lokalína hans var 
innblásin af klassískum herrafatnaði sem 
blandað var við kvenlega eiginleika. ➛2

      ÁSKRIFTIN 
FYLGIR ÞÉR

365ASKRIFT.is

Með sjónvarpsáskrift hjá 365 getur þú horft á 

uppáhaldssjónvarpsefnið þitt, hvar og hvenær 

sem er – því áskriftin fylgir þér.

Kynntu þér málið á 365askrift.is



Guðjón Andri Þorvarðarson 
útskrifaðist nýlega sem fata-
hönnuður frá Listaháskóla 

Íslands. Áhugi hans á tísku hófst 
þegar hann var hálfnaður með 
framhaldsskólann en þá segist 
hann hafa fengið áhuga á því 
hvernig föt væru búin til 
og hvernig þau um leið 
líta út. Eini sauma-
skapurinn sem hann 
kunni á þessum tíma 
var að stytta og þrengja 
gallabuxur. „Því ákvað 
ég að fara til Dan-
merkur í lýðháskóla 
til þess að sjá hvort 
þetta væri eitthvað 
sem ég myndi vilja 
læra og starfa við 
í framtíðinni. Sá 
skóli gerði mikið 
fyrir mig og náði að 
opna huga minn 
mjög mikið enda 
var þetta mjög 
skemmtilegur 
tími. Hópurinn 
innihélt um 
80 krakka á 
svipuðum aldri 
sem höfðu mjög 
svipuð áhugamál 
og ég kynntist 
mörgum þeirra vel.“ 
Námið í Danmörku veitti 
honum grunn sem kom 
honum inn í Listaháskól-
ann þar sem hann dvaldi 
næstu þrjú árin.

Hann segir helsta kost-
inn við námið í Listahá-
skólanum hafa verið þann 
að þar þurftu nemendur 
að taka allar ákvarðanir 
sjálfir. „Verkefnin voru 
mjög fjölbreytt og það 
fólst mikið frelsi í því að 
finna út hvernig mér 
fannst best að vinna. 
Bekkurinn var mjög 
góður og við urðum 
miklir vinir. Allar löngu 
svefnlausu næturnar 
og stressið varð miklu 
auðveldara með þessu 
æðislega fólki. Við 
fórum einnig í margar 
ferðir tengdar skól-
anum sem þjöppuðu 
hópnum mikið 
saman. Þetta eru sam-
bönd sem munu endast 
að eilífu og ég er mjög þakklátur fyrir 
að hafa kynnst þeim öllum.“

Litlu hlutirnir
Hann segir einn stóran kost við 
námið í Listaháskólanum vera þann 
að nemendum er hent beint út í 
djúpu laugina, til dæmis í tengslum 
við starfsnám hjá fyrirtækjum í París. 

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. 
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Peysa úr merínóull, prjónuð á 
heimaprjónavél. Skyrta úr hör með 
belti um hálsinn til að gera háan 
víðan kraga. Buxur úr hör með 
vösum niður með skálmum.  
MYND/LEIFUR WILBERG ORRASON

Jakkinn er úr hör með stórum 
vösum og miklu ,,volume“. Vasar 
ná niður fyrir fald.
MYND/LEIFUR WILBERG ORRASON

Ljós hörjakki 
með plíser-

ingum. Langir 
vasar ná niður 

fyrir faldinn. 
Plís eringar 

framan og aftan 
til að skapa 

flæði. Buxur 
prjónaðaðar 

úr merínóull á 
heimaprjónavél.

MYND/RAGNAR 
VISAGE

Peysa úr bómull, prjónuð með 
gataprjóni úr prjónavél til að fá „see 
through effect“. Skyrtan er úr hör 
með belti um hálsinn til að gera 
háan víðan kraga. Buxur úr bómull 
prjónaðar á prjónavél.  
MYND/LEIFUR WILBERG ORRASON

Starri Freyr  
Jónsson
starri@365.is Hörjakkinn til 

vinstri er með 
plíseringum að 
framan og aftan 
til að skapa 
flæði. Hörbuxur 
með vösum 
niður með 
skálmum. 
MYND/RAGNAR 
VISAGE

og ég hef sjálfur kynnst þegar ég setti 
upp eigin tískusýningu þá eru þetta 
hlutir sem verða að vera vel gerðir, 
annars verður sýningin ekki flott. 
Það var mikið af löngum og erfiðum 
dögum og lítill tími til þess að skoða 
borgina.“

Guðjón hannar karlmannsfatnað, 
innblásinn af kvenleika að eigin 
sögn. „Ég hef seinustu ár blandað 
kvenlegum eiginleikum inn í karl-
mannsfatnað. Mér hefur alltaf fundist 
kvenmannsfatnaður miklu áhuga-
verðari. Það er svo mikið af áhuga-
verðum kvenmannsflíkum sem mér 
finnst oft vanta í karlmannsfatnað 
þar sem virðist um leið alltaf vera 
reynt að halda í það gamla. Það er þó 
að breytast í dag og ég vil bara reyna 
að leggja mitt af mörkum til þess.“

Kvenlegir eiginleikar
Lokalína hans var þannig innblásin af 
klassískum herrafatnaði sem blandað 
var við kvenlega eiginleika sem vega á 
móti. „Hún einkennist af hörjökkum 
með stóru „volume“ með ýmsum 
smáatriðum frá klassískum herrafatn-
aði í bland við kvenlega eiginleika, 
til dæmis plíseringar og mikið flæði. 
Einnig er þar að finna léttari flíkur 
úr annaðhvort prjóni eða léttu höri. 
Seinasta sumar byrjaði ég aðeins og 

Allar löngu svefn-
lausu næturnar og 

stressið varð miklu 
auðveldara með þessu 
æðislega fólki.

Guðjón Andri Þorvarðarson

fikta við prjónavélar og hafði mjög 
gaman af því. Ég gat eytt endalausum 
tíma í tilraunaferlinu í að prjóna mis-
munandi prjón, með mismunandi 
áferðum ásamt því að blanda saman 
ólíku garni.“

Næst á dagskrá er mikil vinna 
enda kostaði lokalínan skildinginn, 
segir hann. „Með vinnunni ætla ég 
að vinna í vinnumöppu sem ég get 
sent á fyrirtæki eða skóla erlendis. 
Það er einmitt planið að fara eitthvert 
út á næsta ári. Ég er ennþá að melta 
hvort mig langi frekar að fara í skóla 
eða að vinna. Einnig er ég að leita 
að prjónavél en ég hafði svo gaman 
af því að vinna við prjónavélarnar í 
skólanum að mig langar til að halda 
því áfram og fara með það eitthvað 
lengra. Svo er ég líka að reyna að finna 
auka hönnunargigg með þessu öllu.“

„Þar vann ég bæði hjá Acne Studios 
og Sharon Wauchop. Hjá Sharon var 
ég aðallega að gera tækniteikningar 
ásamt því að fara í alls konar sendi-
ferðir. Hjá Acne starfaði ég vikuna 
fyrir tískusýningu þeirra sem var 
mjög skemmtilegt. Þar var ég helst að 
gera litlu hlutina sem hljómar eins og 
það skipti ekki miklu máli. En eins 
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 Varahlutir

Þjónusta

 Pípulagnir

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. 

Uppl. í s. 699 6069

 Hreingerningar

VY-ÞRIF EHF.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, 
húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum 
verðtilboð. S. 662 4010 / 552 4010 
www.vy.is

 Garðyrkja

Smávélaviðgerðir, Garðsláttuvélar, 
sláttuorf, sláttutraktorar, 
jarðvegsþjöppur, dælur, kerrusmíði, 
Gokart þjónusta, keðjusagir, 
rafstöðvar, einnig úrval af notuðum 
sláttuvélum. Vélverk JS S. 554 0661. 
www.velaverkjs.is

Tek að mér slátt fyrir húsfélög 
og einstaklinga og klippingar og 
umhirðu á görðum. Uppl. í s. 616 
1569.

Almenn garðvinna, sláttur og úðun 
ofl. Halldór garðyrkjumaður. S: 698 
1215

 Bókhald

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

 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

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK - 
FLOTUN SANDSPARSL - MÁLUN 

- TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

 Nudd

NUDD
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
Sími 694 7881, Zanna.

 Spádómar

SPÁSÍMINN 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. 
Draumráðningar, ást og peningar. 
Andleg hjálp. Trúnaður.

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. S. 
663 0746.

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti. 
Straumblik ehf. Löggiltur 
Rafverktaki. straumblik@gmail.com

RAFLAGNIR OG 
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

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

Keypt
      Selt

 Óskast keypt

KAUPUM GULL - JÓN & 
ÓSKAR

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

 Til bygginga

HARÐVIÐUR TIL 
HÚSABYGGINGA. SJÁ NÁNAR 

Á: VIDUR.IS
Vatnsklæðning, panill, pallaefni, 
parket, útihurðir, ofl. Gæði á 
góðu verði. Nýkomnar Eurotec 
A2 harðviðarskrúfur. Penofin 
harðviðarolía. Indus ehf, 
Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi 
í símum 660 0230 og 561 1122.

Húsnæði

 Húsnæði í boði

TIL LEIGU NÝLEGT 285 - 
1.000 FM ATVINNUHÚSNÆÐI 

Í REYKJAVÍK
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

 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

Atvinna

 Atvinna í boði

Óska eftir starfskrafti í garðvinnu, 
húsaviðgerðir og hestaleigu, helst 
með reynslu. Íslenskumælandi með 
góða tungumálakunnáttu. Uppl. í 
síma 616 1569.

 Atvinna óskast

VANTAR ÞIG STARFSMENN?
Erum með smiði, aðstoðarmenn 

við smiði, verkamenn, flísara, 
múrara og aðra iðnaðarmenn sem 
geta byrjað strax. Við finnum réttu 
mennina fyrir þig. Verkleigan sími: 

780-1000 vinna@verkleigan.is

Intellecta ehf.          Síðumúla 5          108 Reykjavík          511 1225          intellecta.is

Intellecta er sjálfstætt þekkingarfyrirtæki stofnað árið 2000. Við vinnum með stjórnendum 
við að auka árangur, bæta rekstur og efla stjórnun. Ráðgjafar Intellecta hafa sterkan faglegan 
bakgrunn og víðtæka alþjóðlega reynslu. Þennan grunn notum við í samvinnu við viðskiptavini 
til að móta hugmyndir sem skipta máli og í innleiðingu lausna sem skila árangri.

Árangur fyrirtækja ræðst af þekkingu, 

getu og reynslu starfsmanna. 

Hver einstök ráðning er mikilvæg 

fjárfesting og er hagur bæði fyrirtækis 

og viðkomandi einstaklings að vel 

takist til.

RÁÐNINGAR

Kristján Þórir Hauksson, löggiltur fasteignasali
kristjan@fastlind.is · Sími 696 1122

MIKLAR HÆKKANIR
 
Fasteignamarkaðurinn hefur verið í mikilli 
uppsveiflu síðustu misserin, þar sem minni eignir 
seljast á mjög háu verði. Einnig eru stærri eignir 
farnar að seljast vel og verð á sérbýlum hefur 
hækkað talsvert á síðustu 15 mánuðum.

 
Hvers virði er þín eign? 
Hafið samband og fáið 
frítt söluverðmat.
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