
Kynningarblað

Lísa Karen Yoder hefur 
afgerandi og skemmti-
legan fatastíl. Hún er 
ávallt á háum hælum og 
hefur gaman af því að 
ganga með hatta.   ➛6
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„Eftir að búðin stækkaði um 300 fermetra, eða um helming, í júní síðastliðnum getum við boðið upp á ótrúlegt úrval af fatnaði og skóm, auk fylgihluta,“ segir 
Margrét. MynD/anTOn brinK

Óskalistinn hennar  
hjá Hrafnhildi
„Hjá Hrafnhildi býður upp á skemmtilega nýjung fyrir jólin. Konur geta komið 
til okkar vikurnar fyrir jól og búið til sérsniðinn óskalista,“ segir margrét Kára-
dóttir verslunarstjóri en þannig fá allir eitthvað fallegt í pakkann sinn.   ➛2

Allt það  
helsta úr heimi 
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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@365.is, s. 512 5349 | Ragnheiður Tryggvadóttir, heida@365.is, 
s. 512 5367 | Sólveig Gísladóttir, solveig@365.is, s. 512 5351  Sigríður Inga Sigurðardóttir, sigriduringa@365.is, 
s. 512 5372 | Starri Freyr Jónsson, starri@365.is, s. 512 5358 | Vera Einarsdóttir, vera@365.is, s. 512 5357 

Útgefandi: 
365 miðlar 
Ábyrgðarmaður: 
Svanur Valgeirsson 

Sölumenn: Atli Bergmann, atlib@365.Is, s. 512 5457 | Jóhann Waage, 
johannwaage@365.Is, s. 512 5439 | Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@365.Is, 
s. 512 5429 | Ólafur H. Hákonarson, olafurh@365.Is, s. 512 5433 

Jólakjólar í úrvali hjá Hrafnhildi.

Hlý dúnúlpa eða glæsileg ullarkápa, vandaðir leðurskór, náttföt eða dúnmjúk kasmírpeysa. Allt er þetta tilvalið í jólapakkann hennar og fæst hjá Hrafnhildi. 

„Eftir að búðin stækkaði um 300 fermetra, getum við boðið upp á ótrúlegt 
úrval af fatnaði og skóm, auk fylgihluta. Því ættu konur á öllum aldri að geta 
fundið vandaðan og eigulegan fatnað við sitt hæfi,“ segir Margrét. 

Yfirhafnirnar hjá Hrafnhildi eru klassískar og smart um leið og þær henta vel 
íslensku veðurfari. 

„Hjá Hrafnhildi býður 
upp á skemmtilega 
nýjung fyrir jólin. 
Konur geta komið til 
okkar vikurnar fyrir jól 
og búið til sérsniðinn 
óskalista,“ segir 
Margrét Káradóttir 
verslunarstjóri. 

Þegar líða fer á aðventuna 
býr oft um sig smá stress í 
hjörtum eiginmanna þar 

sem þeir keppast við að finna 
hina einu réttu gjöf fyrir betri 
helminginn, eitthvað sem hittir 
beint í mark,“ segir Margrét Kára-
dóttir, verslunarstjóri hjá Hrafn-
hildi.

„Fátt er betra en að fá nýja fal-
lega flík í pakkann, en það getur 
verið vandmeðfarið að finna 
eitthvað sem endurspeglar per-
sónulegan stíl konunnar, enda er 
klæðaburður hvers og eins mjög 
persónulegur. Við hjá Hrafnhildi 
leggjum mikinn metnað í að allir 
fái eitthvað fallegt í pakkann sinn 
og bjóðum nú upp á þá nýjung 
að konur geta komið til okkar og 
búið til sérsniðinn óskalista. Við 
sjáum um að skrá stærð, vöru-
merki eða vörunúmer, allt eftir 
óskum hvers og eins,“ upplýsir 
Margrét brosandi.

Herrakvöld hjá Hrafnhildi
„Miðvikudaginn 13. desember 
höldum við herrakvöld frá 17.00-
21.00. Þá hvetjum við maka, 
feður, syni og bræður til að líta 
inn og velja jólagjafir, sniðnar 
fyrir konurnar í lífi þeirra. Við 
veitum persónulega ráðgjöf og 
lofum góðri jólastemningu. Svo 
pökkum við inn fyrir herrana á 
meðan þeir smakka á jólabjór,“ 
segir Margrét.

Þar sem sælla er að gefa en 
þiggja mun starfsfólk hjá Hrafn-
hildi draga út einn óskalista á 
Þorláksmessu og fær eigandinn 
50 þúsund króna gjafabréf frá 
versluninni í jólagjöf.

Finnum hina  
fullkomnu jólagjöf
„Ég mæli með að eiginmenn kanni 
hvort liggi fyrir óskalisti hjá okkur 
og ef svo er ekki, þá tökum við 
glaðar að okkur það verkefni að 
finna hina fullkomnu jólagjöf fyrir 
eiginkonuna. Gott er þó að vera 
búinn að vinna heimavinnuna 
með því að kíkja á eldri fatnað til 
að átta sig á réttri stærð,“ minnir 
Margrét á.

En hver er jólagjöfin í ár? „Það 
er svo margt fallegt til í jóla-
pakkann hennar. Til dæmis hefur 
verið vinsælt hjá eiginmönnunum 
að lauma hlýrri dúnúlpu eða 
glæsilegri ullarkápu undir tréð, 
jafnvel vönduðum leðurskóm eða 
dúnmjúkri kasmírpeysu. Þá erum 
við með vönduð þýsk náttföt í 
úrvali sem hafa reynst vinsæl 
gjöf fyrir alla aldurshópa,“ segir 
Margrét glaðlega og bætir við að 
ef of mikið leynist á óskalistanum 
hennar og valið reynist ómögu-
legt, þá sé rétt að minna á að 
margir hafa notfært sér gjafakort-
in frá versluninni hjá Hrafnhildi 
en þau gilda allan ársins hring og 
renna ekki út.

Vandaður fatnaður og skór
„Eftir að búðin stækkaði um 300 
fermetra, eða um helming, í júní 
síðastliðnum getum við boðið 
upp á ótrúlegt úrval af fatnaði 
og skóm, auk fylgihluta. Því ættu 
konur á öllum aldri að geta fundið 
vandaðan og eigulegan fatnað 
við sitt hæfi. Þá höfum við meðal 
annars bætt við okkur þremur vel 
kunnum dönskum vörumerkjum 
sem hafa fengið alveg hreint frá-
bærar undirtektir, þ.e. Mos Mosh, 
PBO og BITTE KAI RAND. Hægt er 
að skoða vöruúrvalið okkar bæði á 
Facebook-síðunni sem og á Insta-
gram,“ segir Margrét að lokum.

Hlökkum til að sjá ykkur! 
Hjá Hrafnhildi. Engjateigi 5, 105 
Reykjavík. Sími: 581 2141. 
www.facebook.com/hjahrafnhildi

Framhald af forsíðu ➛

Vönduð, þýsk náttföt 
sem hafa reynst 
vinsæl gjöf fyrir alla 
aldurshópa. 

 2 KYNNINGARBLAÐ FÓLK  7 .  d E S E M B E R  2 0 1 7  F I M MT U DAG U R



Brjóstahaldari

2999,-

lindex.is



Ég er farin að ráðleggja ljósmynd-
urum að taka ekki nærmyndir 
fyrr en eftir klukkan níu á 

morgnana, jafnvel þótt ég sé komin 
á fætur klukkan sex,“ sagði Cindy í 
nýlegu viðtali við The Cut. „Ég hef 
nefnilega ekki hugmynd um hvernig 
ég mun líta út þegar ég vakna að 
morgni og skammast sín eilítið fyrir 
að geta ekki gert jafn vel og ég gerði á 
milli tvítugs og 25 ára.“

Cindy ber þó aldurinn vel. Hún 
lítur út fyrir að vera helmingi yngri 
en aldurinn segir til um, en hún varð 
51 árs í febrúar.

„Fyrirsætur eldast eins og aðrir. 
Allt breytist, þótt við getum ekki 
alltaf séð eða bent á útlitsbreyting-
arnar sem gerast hægt,“ segir Cindy 
sem orðið hefur meira vör við öldrun 
húðar sinnar eftir að dóttir hennar, 
Kaia Gerber, fetaði í fótspor móður 
sinnar sem fyrirsæta.

„Koddafar í andlitinu tekur til að 
mynda mun lengri tíma að hverfa en 
áður, en hjá Kaiu er því öfugt farið. 
Þótt hún vakni þrútin eftir sushi-át 
kvöldið áður verður andlit hennar 
samt á kortéri. Ég er hins vegar stein-
hætt að setja sushi inn fyrir mínar 
varir því það tekur andlitið heilan 
dag að jafna sig eftir slíka máltíð.“

Fegurðarleyndarmál ekki til
Cindy gerir sitt til að halda sér ung-
legri og í formi. Hún stundar líkams-
rækt minnst þrisvar í viku, dekrar við 
húð sína og forðast að borða hvítan 
mat, eins og brauð og pasta. Þrátt 
fyrir það tekst henni ekki að komast 
undan ummerkjum elli kerlingar sem 
læðast að með hverju árinu sem líður.

„Húðin, hárið og líkaminn. Ég legg 
mikla rækt við það allt, en geri mér 
fulla grein fyrir því að ég er orðin 51 
árs. Það veitist stundum erfitt, og 
örugglega líka fyrir systur mínar, sem 
þó eru ekki fyrirsætur. Ég vil eðlilega 
skila mínu áfram upp á tíu, en verð 
að horfast í augu við það að ég hef 
annað að bjóða nú en þegar ég var 
25 ára.“

Þegar kemur að leyndardómum 
unglegs útlits og fegurðar, segir 
Cindy: „Ég er oft spurð um fegurðar-
leyndarmál mín en svara því til að 
þar sé enginn leyndardómur að 
verki. Við vitum öll hvað til þarf; að 
sofa nóg, drekka vatn og sleppa því 
að reykja, en mikilvægast er að gera 

það að föstum vana og halda sig við 
hann á degi hverjum.“

Hvílir sig á glamúrnum
Börn Cindy Crawford, þau Kaia og 
Presley, hafa bæði haslað sér völl sem 
fyrirsætur.

„Börnunum þarf ég ekki að kenna 
neitt. Þau hafa fylgst með mér alla tíð. 
Séð mig fara snemma í háttinn þegar 
ég hef þurft að taka daginn snemma 
og þurfa að vakna fyrr til að koma 
að hreyfingu í þétt skipaða dagskrá. 
Það eru kannski bara mín börn sem 
þykjast ekki heyra hvað ég segi og því 
þarf ég að vera þeim lifandi fyrir-
mynd og láta verkin tala.“

Cindy fylgdi Kaiu hvert fótmál 
þegar hún tók þátt í fyrstu tísku-
vikunni á ferli sínum.

„Ég ráðlagði henni að hvílast vel. 
Maður kemst kannski upp með að 
sofa í fimm, sex tíma eina til tvær 
nætur í röð, en annað hefnir sín. Því 
er mikilvægt að vinna fljótt upp í 
svefnskuldina eða slaka vel á með 
sjálfum sér.“

Af og til sé líka gott að hvíla sig á 
glysi og glamúr fyrirsætulífsins.

„Við þurfum öll hvíld og tíma þar 
sem enginn snertir okkur. Að komast 
heim í venjuleg föt, þvo af okkur 
málninguna og vera heima í friði 
með sjálfum okkur. Vitaskuld erum 
við þakklát fólki sem hefur atvinnu 
af því að snerta okkur svo við lítum 
betur út, en of mikil athygli verður 
íþyngjandi og stundum þarf maður 
að stíga til hliðar til að gera sér ljóst að 
það er í raun óeðlilegt.“

Koddafarið er 
lengur að hverfa
Ofurfyrirsætan Cindy Crawford segist nú farin að finna 
fyrir tímans tönn á fagurri ásjónu sinni. Hún er enn sláandi 
fögur með sinn fræga fæðingarblett við vinstra munnvik.

Cindy árið 1990, þá 24 ára.

Með eiginmanninum Rande Gerber og börnunum Kaiu og Presley, sem bæði hafa fetað í fótspor móður sinnar.

Ullar-
buxur

Verð 13.900 kr.
Einn litur

Stærð 36 - 50

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

Kíkið á myndir og verð á Facebook

SMÁRALIND

JÓLAGJÖFIN
FÆST HJÁ 

OKKUR
Fallegt, fágað og töff!
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GRÍPTU GÆSINA

CHATEAU

SPORTÍS
SETTU ALVÖRU GÆÐI Í JÓLAPAKKANN!

HYBRIDGE

CITADEL KENSINGTON

TRILLIUMVICTORIA

kr.119.990.-

kr.114.990.-

LODGE - HERRA
kr.79.990.-

kr.109.990.-

kr.114.990.-

kr.59.990.-

kr.119.990.-

  MÖRKIN 6  108 REYKJAVÍK  S:520-1000  SPORTIS.IS

LODGE - DÖMU
kr.79.990.-



Sigríður Inga 
Sigurðardóttir
sigriduringa@365.is 

Ég skipti alveg um stíl 
eftir árstíðum. Ég 
geng ekki í svörtum 

fötum frá 1. maí fram til 1. 
október en ég vandi mig á 
þetta þegar ég bjó í Ameríku 
á sínum tíma. Mér finnst 
gaman að klæðast litum 
yfir sumarið og hvíli þá 
dökku fötin. Yfir veturinn 
er ég gjarnan í svörtu, 
dökkbláu, dökk-
brúnu og gráu en 
um jólin vil ég vera 
í rauðu. Ég keypti 
mér hárauðan kjól 
í Motor og Miu í 
Kringlunni í fyrra og reikna með að 
nota hann aftur þessi jólin,“ segir 
Lísa Karen Yoder, lögfræðingur hjá 
Skattrannsóknarstjóra.

Hún segist vissulega fylgjast með 
tískustraumum og hafi gaman af 
því að sjá hvaða efni og snið séu 
móðins hverju sinni. „Ég fer oft 
í fatabúðir, bæði hér heima og í 
útlöndum og finnst gaman að sjá 
hvernig tískan er breytileg eftir 
löndum. Ég var í New York á dög-
unum og fór þá í Guess í fyrsta sinn 
og sá margt sem mér leist vel á.“

Finnur föt á sig í barna-
deildinni
Þegar Lísa er spurð hvaða 
búðir séu í mestu uppáhaldi 
hér heima hjá henni segist 
hún oft versla í Comma í 
Smáralindinni og föt frá Ann Taylor 
falla henni vel í geð. „Ég þarf að 
vera formlega klædd í vinnunni 
og kaupi gjarnan dragtir og kjóla í 
Comma. Þar sem ég er ekki mjög 
hávaxin þarf ég stundum að fara í 
barnadeildir til að finna föt á mig 
og þá minnir fjölskyldan mig á að 
velja mér ekkert með fiðrildum 
eða blómum,“ segir hún og skellir 
upp úr.

Kjólar frá rokktímabilinu í 
uppáhaldi
Lísa er mikið fyrir pils og kjóla og 
segir að sér finnist gaman að fötum 

í retró- eða vintage-stíl. „Ég fer 
oft í Rauðakrossbúðirnar og 
Gyllta köttinn. Kjólar frá 

rokktímabilinu hafa alltaf 
heillað mig, sérstaklega 

ef þeir eru aðsniðnir að 
ofan og með víðu pilsi. 

Mér finnst líka skipta máli 
að efnið sé gott og vil ekki 

einhverjar tuskur. Ég kaupi 
stundum föt á netinu en óneit-

anlega er betra að geta 
snert á fötunum og 
fundið hvernig efnið 
er áður en maður 
kaupir flíkina. Ég 
velti því stundum 

lengi fyrir mér hvort 
ég eigi að fjárfesta í 

ákveðinni flík,“ segir 
hún og viðurkennir 
að vera sérstaklega 
veik fyrir skóm. 
„Maðurinn minn 
hefur talað um að 
byggja við húsið, 
yfir alla skóna mína. 
Annars er ég svo 
nýtin að það er farið 
að verða til vand-
ræða. Ég á föt sem eru 
yfir þrjátíu ára gömul 

því ég hendi ekki 
fötum fyrr en 
þau eru komin í 
hengla,“ segir hún 
hlæjandi.

Hvað verstu 
kaupin varðar segir Lísa að það hafi 
verið fölbleik kápa sem fór fljót-
lega í Rauða krossinn. „Hins vegar 
er nýja, rauða kápan mín í miklu 
uppáhaldi. Hún er efnismikil og 
skemmtileg í sniðinu. Ég sá hana í 
Kjólum og konfekti en hún fékkst 
ekki í mínu númeri svo ég leitaði að 
henni á netinu og var mjög ánægð 
þegar ég fann hana,“ segir Lísa að 
lokum.

Skiptir um stíl 
eftir árstíðum

Lísa er ánægð með kápuna sem hún keypti á netinu fyrst hún fékkst ekki í hennar stærð í Kjólum og konfekti. MYNDIR/ERNIR

Dragtin er úr 
versluninni 
Bebe í Seattle, 
sem nú hefur 
fært verslunina 
yfir á netið.

Kjóllinn er úr 
Comma.

„Veskið keypti ég á götu-
markaði í Smáralind. Sé eftir 
að hafa ekki keypt blátt líka,“ 

segir Lísa. 

Sjalið er keypt í Peking. 
Lísa gaf ömmu sinni 

heitinni það í jólagjöf og 
erfði það er hún féll frá.

Lísa Karen Yoder hefur afgerandi og 
skemmtilegan fatastíl. Hún er ávallt á 
háum hælum og hefur gaman af því 
að ganga með hatta.

Bæjarlind 6 • S. 554 7030 Við erum á Facebook

Leggingsbuxur

Kr. 6.900.- 
Str. S-XXL

Kr. 7.900.- 
Str. S-XXL
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Það er enginn skortur á frá-
bærum útivistarmerkjum hér 
á Íslandi og heldur enginn 

skortur á köldu veðri sem þarf að 
vernda sig gegn. En í vetur væri 
kannski ráð að leita út fyrir land-
steinana, því bandaríska íþrótta- 
og útivistarmerkið Columbia, í 
samstarfi við framleiðendur Star 
Wars, ætlar að byrja að selja Star 
Wars úlpur sem eru byggðar á 
klæðnaðinum sem Luke Skywalker, 
Leia Organa og Han Solo notuðu á 
ísplánetunni Hoth í byrjuninni á 
Star Wars Episode V: The Empire 
Strikes Back.

Úlpurnar eru kallaðar Echo Base-
safnið og eru í takmörkuðu upplagi, 
en aðeins 1.980 eintök verða fram-
leidd af hverri úlpu, en það er vísun 
í árið þegar The Empire Strikes 
Back kom út.

Úlpurnar eru búnar kulda-
vörnum sem ættu að duga á Hoth 
og eru sagðar mjög einangrandi en 
um leið anda vel.

Luke Skywalker jakkinn er 
sagður hlýrri en tauntaun, en það 
voru reiðskjótar uppreisnarmann-
anna á Hoth, sem Han Solo notaði 
til að bjarga lífi Luke þegar hann 
fannst kaldur og hrakinn. Jakk-
inn er úr bómullarblöndu, er 
vatnsheldur og honum fylgir 
vesti og hetta sem hægt er að 
pakka inn í vestið. Framleið-
andinn lofar að hann haldi á 
manni hita hvort sem maður 
er í eftirlitsferð á ísplánetu 
eða að búa sig undir einvígi 
við föður sinn.

Han Solo úlpan er sögð 
hlýrri en knús frá uppáhalds  
váknum þínum. Úlpan er úr 
endingargóðri og vatnsheldri 
bóm ullarblöndu og sögð lík Han 
sjálfum, hrjúf og hörð af sér að 
utan en hlý og uppfull af óvæntum 
glaðningi að innan. Úlpan er með 
stórri hettu sem er skreytt með 
gervifeldi og hjálpar til við að sleppa 
óséður fram hjá útsendurum Jabba.

Leia Organa jakkinn er úr sama 
efni og úlpurnar en í kvensniði. 
Honum fylgir vesti og hann er bæði 
hrjúfur og tignarlegur, enda dugir 
ekkert minna fyrir prinsessu sem 
ferðast vetrarbrauta á milli í stríðs-
átökum. Hann er sagður veita sjálfs-
öryggi hvort sem þú mætir veðri og 
vindum eða stjörnuspilli.

Yfirhafnirnar verða fáan-
legir á vefsíðu Columbia á morgun, 
föstudag, en verða líka seldar í 
verslunum Columbia víðs vegar um 
Bandaríkin. Þeir kosta rúmar 40 
þúsund krónur.

Það er ein flík í viðbót í boði. 
Brún útgáfa af Han Solo úlpunni. 
Sú kostar 1.980 dollara, eða rúm-
lega 200 þúsund krónur. Allur 
ágóði af sölu hennar fer til góð-
gerðarmála og hvert eintak er 
áritað af Harrison Ford sjálfum, 
sem lék Han Solo.

Þetta er ekki í fyrsta sinn 
sem Columbia býður upp 
á Star Wars-tengdar yfir-
hafnir. Í desember í fyrra 
voru gerðir þrír jakkar sem 
voru innblásnir af búningum 
úr Rogue One: A Star Wars 
Story, sem kom út rétt fyrir 
jólin í fyrra. Þeir seldust 
upp mjög hratt, þannig að 
þeir sem vilja eintak úr Echo Base 
safninu þurfa að vera á tánum.

Hoth úlpur halda 
á þér hita í vetur
Fataframleiðandinn Columbia, í samstarfi við framleiðendur 
Star Wars, ætlar að selja úlpur í takmörkuðu upplagi, innblásn-
ar af búningum frá ísplánetunni Hoth úr Star Wars heiminum.

Mark Hamill, Carrie Fisher og Harrison Ford léku aðalpersónur fyrsta Star 
Wars þríleiksins, Luke, Leiu og Han Solo. MYND/NORDICPHOTOS/GETTY

Luke Skywalker 
úlpunni fylgir 
vesti með 
hettu. MYND/

COLUMBIA

Han Solo úlpan 
er stærri, hrjúf-

ari og loðnari 
en hinar 
flíkurnar. 

MYND/
COLUMBIA

Leia Organa jakkinn er fíngerður og 
kvenlegur í sniði. MYND/COLUMBIA
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15.990  
DömujaKKi

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

Verslunin Belladonna

Stærðir 38-58

Flott jólaföt, fyrir flottar konur

Þú getur einnig 
lesið Fréttablaðið 
í heild sinni á Vísi 
og í Fréttablaðs-
appinu.

... allt sem þú þarft

Þú færð appið á visir.is/fbl eða beint í gegnum

MEST LESNA DAGBLAÐ LANDSINS

FÓLK KYNNINGARBLAÐ  7 F I M MT U DAG U R   7 .  d e S e m b e r  2 0 1 7



Matt Smith er best þekktur fyrir leik sinn í sjónvarpsþáttunum The Crown og Doctor Who.

Bandaríska lífstílstímaritið GQ birti fyrr í vikunni 
lista yfir best og verst klæddu karlmenn ársins 
2018. Á toppnum yfir best klæddu karlmennina 

trónir enski leikarinn Matt Smith sem hefur m.a. slegið 
í gegn í Netflix sjónvarpsseríunni The Crown. Næstur á 
listanum er bandaríski rapparinn A$AP Rocky og þar á 
eftir er bandaríski leikarinn Jeff Goldblum.

Um leið birtir tímaritið lista yfir verst klæddu menn 
ársins. Þar er efstur á lista góðkunningi íslenskra sjón-
varpsáhorfenda, breski leikarinn Kit Harington sem er 
best þekktur fyrir túlkun sína á Jon Snow í sjónvarps-
þáttunum Game of Thrones. Næstur á lista er breski rit-
höfundurinn og leikarinn Paul Merton og númer þrjú 
er samfélagsmiðlastjarnan Tim Burton, best þekktur 
sem Shmee150.

Það eru starfsmenn GQ sem velja listann auk ýmissa 
sérfræðinga úr tísku- og skemmtanaiðnaðinum, þ. á m. 
Giorgio Armani, Tommy Hilfiger og Frank Ocean.

Nánari umfjöllun um listana auk mynda af Matt 
Smith má finna í janúar-/febrúartölublaði tímaritsins 
sem kemur út á næsta ári.

Best klæddu 
karlmennirnir
Fyrr í vikunni birti bandaríska lífsstílstímaritið GQ lista 
yfir best og verst klæddu karlmenn ársins 2018.

Best klæddu menn 
ársins 2018
1. Matt Smith
2. A$AP Rocky
3. Jeff Goldblum
4. Harry Styles
5. Andrew
6. Skepta
7. Riz Ahmed
8. Ryan Reynolds
9. Brooklyn Beckham
10. Alessandro 
Michele 

Verst klæddu menn 
ársins 2018
1. Kit Harington
2. Paul Merton
3. Shmee150
4. Jacob Rees-Mogg
5. Morrissey
6. PewDiePie
7. Louis Theroux
8. Marshmello
9. Elon Musk
10. Joe Wicks

A$AP Rocky

Brooklyn  
Beckham

Skepta
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