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Kynningarblað

Tíska

Fellur fyrir
gamaldags

fötum

Brynja Gunnarsdóttir,
sem stendur á bak við
fatamerkið Agú, hefur
saumað og prjónað svo
lengi sem hún man eftir
sér.   ➛6

Ágústa Sól Stefánsdóttir Thors er
oftast í kjól en eignaðist nýlega
gallasmekkbuxur sem hún heldur
mikið upp á. Helsta tískufyrirmynd
Ágústu er mamma hennar. ➛2
Ágústa Sól klæðir sig eftir skapi hverju sinni og eltist ekki við tískstrauma. MYND/ERNIR

ÚTSALAN ER
HAFIN!
Fallegt, fágað og töff

SMÁRALIND
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Sigríður Inga
Sigurðardóttir

Ágústa Sól
hefur lengi haft
áhuga á fötum
og allt frá því
að hún var lítil
hefur hún haft
sterkar skoðanir
á því sem hún
klæðist. Ágústa
Sól segist þó
ekki spá mikið í
tísku heldur fer
eftir eigin innsæi
þegar kemur að
fatnaði og stíl.
MYNDIR/ERNIR

sigriduringa@365.is

Í

desember náðist stór áfangi í
lífi Ágústu Sólar Stefánsdóttur
Thors þegar hún lauk stúdentsprófi. Hana langar að fara
til útlanda með hækkandi sól en
stefnir á að hefja nám í sálfræði við
Háskóla Íslands í haust. Hún segist
ekki mikið spá í tísku heldur fara
eftir því sem henni sjálfri þyki flott.
„Ég hef hins vegar lengi haft áhuga
á fötum og hef allt frá því að ég
var lítil haft sterkar skoðanir á því
hverju ég klæðist.“
Hvernig myndir þú lýsa þínum
fatastíl? Það er svolítið erfitt að
lýsa stílnum mínum. Hann er
eiginlega samtíningur af hinu og
þessu. Ég er nær alltaf í kjól og
er tiltölulega nýfarin að klæðast
buxum. Ég klæði mig oftast eftir
því hvernig mér líður svo að stíllinn minn er mjög margbreytilegur.
Ég fell frekar fyrir fötum sem eru
svolítið gamaldags.
Hvar kaupir þú helst fötin þín?
Ég kaupi flest fötin mín í útlöndum
og versla þá helst í Zöru, Urban
Outfitters og stundum í H&M. Hér
heima versla ég eiginlega bara í
Zöru. Ég hef líka aðeins farið að
versla á netinu og þá helst á ASOS.
Áttu þér uppáhaldsfataverslun?
Það eru Zara og Urban Outfitters.
Hvaða föt eru í mestu uppáhaldi hjá þér? Þessa dagana eru
gallasmekkbuxur sem ég keypti í
London mest í uppáhaldi. Reyndar
held ég líka mikið upp á bláan
gervipels sem ég fékk frá vinkonum mínum í afmælisgjöf.
Uppáhaldshönnuður? Enginn.

Útsalan er hafin

30-50% afsláttur

af öllum útsöluvörum

Það er svolítið erfitt
að lýsa stílnum
mínum. Hann er eiginlega samtíningur af hinu
og þessu. Ég er nær alltaf í
kjól og er tiltölulega
nýfarin að klæðast
buxum. Ég klæði mig
oftast eftir því hvernig
mér líður svo að stílinn
minn er mjög margbreytilegur. Ég fell frekar
fyrir fötum sem eru
svolítið gamaldags.
Ágústa Sól Stefánsdóttir Thors

Stærðir 38-58
Verslunin Belladonna

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

Útsalan hafin

40-50%
afsláttur
Str. 36-56

Við erum á Facebook

Bæjarlind 6 • S. 554 7030

Notar þú fylgihluti? Af fylgihlutum nota ég mest húfur, hatta
og stóra trefla. Ég nota ekki mikið
af skarti nema þá helst þegar ég er
að fara eitthvað fínt.
Áttu þér tískufyrirmynd? Mamma
mín er helsta tískufyrirmyndin
mín. Annars fæ ég mesta inspírasjón úr kvikmyndum og þáttum
sem ég horfi á.
Bestu og verstu fatakaupin? Bestu
kaupin nýlega eru líklega Dr. Martens skór sem ég keypti í London.
Þeir ná aðeins hærra upp en venjulega tegundin og ég er búin að
nota þá rosalega mikið. Mér finnst
þeir líka passa við næstum allt.
Verstu kaupin er mjög falleg slá úr
blúndu frá Andersen & Lauth sem
ég keypti fyrir nokkrum árum. Mér
fannst hún mjög falleg í búðinni en
svo hef ég aldrei notað hana.
Hvaða flík gætir þú ekki verið án?
Þessa dagana eru það gallasmekkbuxurnar.

Ágústa Sól eignaðist nýlega gallasmekkbuxur og kann mjög vel við sig í þeim.

Fólk er kynningarblað sem býður auglýsendum
að kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið ritstjórnarefni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@365.is, s. 512 5349 | Ragnheiður Tryggvadóttir,
heida@365.is, s. 512 5367 | Oddur Freyr Þorsteinsson, oddurfreyr@365.is, s. 512 5368 | Sigríður Inga
Sigurðardóttir, sigriduringa@365.is, s. 512 5372 | Starri Freyr Jónsson, starri@365.is, s. 512 5358 | Þórdís
Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@365.is s. 512 5338

Útgefandi:
365 miðlar

Sölumenn: Atli Bergmann, atlib@365.Is, s. 512 5457 | Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@365.Is, s. 512 5429
| Ólafur H. Hákonarson, olafurh@365.Is, s. 512 5433 | Ruth Bergsdóttir, ruth@365.is, s. 512 5095,

Ábyrgðarmaður:
Elmar Hallgríms Hallgrímsson

Rétta

þjálfunin

sem veitir vellíðan!
Vetrarkortið er komið í sölu Innritun hafin á öll námskeið!
Markmiðið með þjálfuninni okkar hjá
Líkamsrækt JSB er skýrt. Hún miðast við að
efla og styrkja líkamann þannig að hann
þjóni okkur sem best og kalli fram þessa
góðu tilfinningu og vellíðan sem er svo
eftirsóknarverð.

EFLIR / HNOTSKÓGUR

Markviss, fjölbreytileg og öflug líkamsrækt
fyrir konur og stelpur sem tekur mið af þörfum ólíkra hópa
og skilar auknum krafti, hreysti og vellíðan.

Velkomin í okkar hóp!

Innritun og nánari upplýsingar

í síma 581 3730 og á jsb.is

RISA

ÚTSALA
PARKET, FLÍSAR, HURÐIR

40-70
AFSLÁTTUR

%

Ármúli 8 I 108 Reykjavík I Sími 516 0600 I www.birgisson.is
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Útsala

40%
70%

Mjúk og vönduð
Þægilegu barnafötin frá Agú hafa vakið athygli fyrir sterka
liti, skemmtileg mynstur og þægileg efni.
Starri Freyr
Jónsson
starri@365.is

B

rynja Gunnarsdóttir, sem
stendur á bak við fatamerkið
Agú, hefur saumað og prjónað svo lengi sem hún man eftir sér.
Móðir hennar og amma, sem var
klæðskeri, saumuðu báðar mikið
og segist hún hafa lært heilmikið
af þeim auk þess sem tengdamóðir
hennar gaf henni mörg góð ráð.
Fatamerkið Agú samanstendur af
litfögrum og þægilegum hversdags
bómullarfötum fyrir börn úr lífrænni bómull. „Upphafið má rekja
til ársbyrjunar 2012 en þá varð
ég ólétt að dóttur minni. Á sama
tíma byrjaði ég á fullu að gera snið
og sauma alls konar barnaföt.
Hugmyndin í upphafi var alltaf að
hanna litrík og þægileg barnaföt úr
vönduðum efnum og þannig rúllaði þetta af stað og fyrstu flíkurnar
litu dagsins ljós. Fljótlega fór fjölskyldan og vinir að leggja inn
pantanir og ég ákvað að prófa að
setja myndir af hönnun minni inn
á Facebook. Agú óx ótrúlega hratt
upp frá því og hefur haldið áfram
að ganga vel allar götur síðan.“
Hún segir hugmyndina frá upphafi hafa verið að gera þægileg
föt sem hefta börnin ekkert. „Það
er líka mjög mikið atriði að nota
mjúk og vönduð efni sem halda sér
en þess má geta að öll föt frá Agú
eru saumuð á Íslandi.“

TIL

A FS L ÁT TUR

KRINGLUNNI | 588 2300

Annir fram undan

Útsalan er hafin

30-50% afsláttur

af öllum útsöluvörum
Netverslun á tiskuhus.is
Stærðir 38-52

Holtasmára 1
201 Kópavogur
(Hjartaverndarhúsið)

Sími 571 5464

En hvað þýðir nafnið Agú? „Það
var mikið spáð og spekúlerað í
nafninu. Á endanum fannst mér
Agú fallegast og þægilegast en
hugmyndina má rekja til þess að
þetta er oft fyrsta orðið sem maður
segir við lítil kríli þegar hjalað er
við þau.“
Agú sýndi hönnun sína á
tveimur sýningum Handverks og
hönnunar á síðasta ári sem báðar
voru haldnar í Ráðhúsi Reykjavíkur. „Þær sýningar gengu
mjög vel en við sýndum
einnig hönnun okkar á fleiri
sýningum á síðasta ári. Árið
2018 verður nokkuð annasamt hjá okkur. Nýr vefur
okkar fer vonandi fljótlega í
loftið auk þess sem við ætlum
setja á markað flíkur úr nýjum
efnum með skemmtilegum
mynstrum. Íslenska hestaefnið sem við komu með
árið 2015 verður einnig áberandi hjá okkur á
þessu ári. Markmið okkar
er líka að vera sýnilegri
úti á landi með fötin í
sumar og vera á fleiri
stöðum.“

Litafegurð og
skemmtileg
mynstur einkenna barnafatnaðinn frá
Agú. Um er að
ræða þægileg
hversdags föt úr
lífrænni bómull.

Brynja Gunnarsdóttir,
konan á bak
við Agú, stofnaði fyrirtækið
árið 2012.

Hægt er að
kynna sér
fatalínur Agú
á Facebook
og Instagram
(@agu.icelandicdesign)
Skemmtileg föt fyrir
hressa krakka.

Smáauglýsingar
Extra þrif ehf

Bílar
Farartæki

Önnur þjónusta

Við erum hér fyrir þá sem vilja
aðeins meira og á betra verði,
fyrirtækjaþrif - sameignarþrif heimilisþrif. www.extrathrif.is/7639673

Málarar

Hjólbarðar

512 5000

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

Keypt
Selt
Til sölu

Regnbogalitir ehf

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

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

Nýju Sailun dekkin á
frábæru verði.

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

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

Valdís Árnadóttir
Dáleiðslutæknir
(Clinical
Hypnotherapist) veitir
dáleiðslumeðferð.

Spádómar

Þjónusta

Sérfræðingar í
ráðningum

Lok á heita potta og
hitaveituskeljar.

Húsaviðhald

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

Stærðir í cm: 200x200, 210x210,
220x220, 235x235, 235x217,
217x174, 8 hyrnd lok. Lokin þola
1000 kg jafnarðarþunga af snjó.
Vel einangruð og koma með
10 cm svuntu. Sterkustu lokin á
markaðnum. Litir: Brúnt eða Grátt.
Opnarar til þess að auðvelda opnun
á loki. www.Heitirpottar.is Sími 777
2000 Haffi og 777 2001 Grétar

Ánægðir viðskiptavinir
eru okkar besta auglýsing

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

Hreingerningar
Vy-þrif ehf.

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

Spái í spil. Tímapantanir. S. 891 8727
Stella. Geymið auglýsinguna

Raflagnir og
dyrasímakerfi S. 896 6025

Til sölu sauðfjárkvóti 150 ærgildi.
Uppl. í s. 849 6347 Tilboð óskast
send á netfang: borgarg@simnet.is

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

HONDA

FAST

Hágæða Hornafjarðarhumar
og sjávarfang. SÉRFRÆÐINGAR Í
SJÁVARFANGI Heimsending. www.
humarsalan.is Pöntunarsími: 867
6677

Rafvirkjun

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

Ráðningar

www.fastradningar.is

HONDA

CR-V Lifestyle dísil

Jazz Trend

Nýskráður 10/2015, ekinn 40 þús.km.,
dísel, sjálfskiptur 9 gírar.

Nýskráður 6/2016, ekinn 16 þús.km.,
bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 4.690.000

Verð kr. 2.390.000

BÍLL DAGSINS
DODGE Grand Caravan SE

Tilboð dagsins kr.

790.000

Nýskráður 12/2007, ekinn 95 þús.mílur,
bensín, sjálfskiptur. Verð kr. 1.650.000

HONDA

FORD

Civic ES Sedan

Fiesta

Nýskráður 4/2005, ekinn 166 þús.km.,
bensín, sjálfskiptur.

Nýskráður 6/2010, ekinn 125 þús.km.,
bensín, 5 gírar.

Verð kr. 690.000

Verð kr. 790.000

HONDA

HONDA

HR-V Comfort

CR-V Lifestyle

Nýskráður 11/2016, ekinn 32 þús.km.,
bensín, sjálfskiptur.

Nýskráður 11/2012, ekinn 57 þús.km.,
bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 3.190.000

Verð kr. 3.150.000

Afgreiðslutími
CHEVROLET

Mánudaga - föstudaga
milli kl. 10:00 og 18:00

TOYOTA

Captiva

Yaris

Nýskráður 1/2008, ekinn 201 þús.km.,
dísel, sjálfskiptur. Ásett verð kr.1.390.000

Nýskráður 8/2006, ekinn 92 þús.km.,
bensín, 5 gírar.

Tilboð kr. 990.000

Verð kr. 790.000

Tilboðsverð miðast við bein kaup og enga uppítöku, fjölbreytt lánakjör í boði.

Laugardaga
milli kl. 12:00 og 16:00

notaðir.bernhard.is
opið allan sólarhringinn

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

Skoðaðu alla söluskrána okkar á
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Geymsluhúsnæði
www.geymslaeitt.is
FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR

KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR

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

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
Skólar
Námskeið

Húsnæði

Atvinna í boði

Bakarí / Kaffihús
Starfskraftur óskast til
afgreiðslustarfa í bakarí frá kl. 7-13
og annan hvern lau. 8-14. Íslensku
kunnátta skilyrði og ekki yngri
enn 20 ára.
Uppl. sendist á :
sveinsbakari@sveinsbakari.is

Húsnæði í boði
3-4ja herbergja Íbúð við Sogaveg
(ofan við Skeifu), alls 100m2
ásamt sólpalli og garði, strætó fyrir
utan. Laust frá 1.03.2017. Uppl. í s.
8601404

Létt og skemmtileg spænskunámskeið
Verða haldin í Stórholti 18. Kennarar eru Jakobína Davíðsdóttir og Carmen Nogales.
Gestakennari með fyrirlestur um Spán og spænska menningu eru Kristinn R. Ólafsson.
Meiri áhersla er lögð á tal og minni á málfræði. Námskeiðinu lýkur svo með tapaskvöldi.
Námskeiðin standa í 4 vikur. Boðið er uppá byrjendanámskeið og framhaldsnámskeið.

Byrjendanámskeið:

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

Námskeið

Mánudaga og miðvikudaga: 10:00 - 11:30
Mánudaga og miðvikudaga: 17:30 - 19:00
Þriðjudaga og fimmtudaga: 13:30 - 15:00
Þriðjudaga og fimmtudaga: 17:30 - 19:00

Framhaldsnámskeið spænska ll:

Mánudaga og miðvikudaga: 13:30 - 15:00 Námskeiðin hefjast 8 og 9. janúar.
Mánudaga og miðvikudaga : 19:15 - 20:45 Verð á mann er 29.000

Framhaldsnámskeið spænska lll:
Trailer bílstjóra vant

Silfri ehf óskar eftir trukkabílstjóra.
Uppl. gefur Gunnar í s, 894 9690

Þriðjudaga og fimmtudaga: 10:00 - 11:30

Upplýsingar í síma 698 5033 eða
spaenskuskolinnhablame@gmail.com
Facebook: Spænskuskólinn Háblame

intellecta.is

RÁÐNINGAR

Þjónustuauglýsingar 
viftur.is
Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

íshúsið

S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, 200 Kópavogur

Alla fimmtudaga og laugardaga 

Sími 512 5407
Snyrti & nuddstofan Smart
Kirkjulundi 19 • 210 Garðabæ

Alltaf frábær tilboð í gangi hjá okkur!
Kíkjið á facebook síðu okkar:
facebook.com/snyrti og nuddstofan smart
Verið hjartanlega velkomin.
Tímapantanir í s. 789 3031 & 897 3035 • helgasig2@gmail.com
og á Facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

arnarut@365.is sigrunh@365.is

