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Kynningarblað

Tíska

Sólveig Einarsdóttir leikskólastjóri í Vinaminni
ber FO-húfu auk annarra
starfsmanna leikskólans
og styrkir með því gott
málefni er varðar mæður
og börn.  ➛4

Fágaður og

fjölbreyttur

Jovan Kujundzic reynir að vera fágaður þegar kemur að
klæðaburði og hugar að smáatriðunum um leið. ➛2
Hér klæðist Jovan Kujundzic skyrtu og peysu frá Boss. Bjartir litir eru í uppáaldi hjá honum, sérstaklega yfir sumartímann. MYND/STEFÁN

KONUDAGSTILBOÐ
Á VÖLDUM BLÚSSUM
Fullt verð: 9.990 kr.
Tilboðsverð: 6.990 kr.
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Starri Freyr
Jónsson
starri@365.is

F

atastíll hins 23 ára gamla
Jovan Kujundzic er mjög
fjölbreyttur að eigin sögn.
Hann segist helst sækja innblástur
til Ítalíu, reyna að vera fágaður og
huga að smáatriðum á sama tíma.
„Að öðru leyti er fatastílinn hjá
mér voðalega fjölbreyttur, allt frá
jakkafötum yfir í rifnar gallabuxur
og hettupeysur.“
Jovan stundar nám í ferðamálafræði við Háskóla Íslands og
starfar með skóla í Boss búðinni í
Kringlunni. Hann segist ekki eiga
sér neinar sérstakar fyrirmyndir
þegar kemur að klæðaburði heldur
reynir hann einfaldlega að fylgja
nýjum straumum og stefnum hjá
ólíkum aðilum. „Hins vegar vinnur
maður með algjörum fagmönnum
í Boss búðinni sem maður lítur
alveg upp til. Enda hafa þeir starfað
í þessum bransa í fjölmörg ár og
vita alveg þeir eru að segja.“
Áhugi hans á tísku hefur ávallt
verið til staðar segir hann. „Það má
þó segja að hann hafi aukist töluvert undanfarin ár, sérstaklega eftir
að ég byrjaði að starfa við þetta. Ég
fylgist ágætlega með tískunni, þá
helst gegnum GQ og Instagram.“
Utan námsins og tískunnar eru
helstu áhugamál Jovans íþróttir,
tónlist og ferðalög.

Mikið fyrir bjarta liti

Eðlilega er Boss búðin, vinnustaður hans, í uppáhaldi en hann
segist einnig kaupa aðeins af fötum
í Herragarðinum. „Svo finnst mér
mjög jákvætt að sjá hvað íslensk
fatamerki eru farin að gera það
gott á alþjóðlegum vettvangi. Það
er margt spennandi í gangi hérna

Hér klæðist Jovan leðurjakka frá Boss, Ralph Lauren peysu, bol og buxum frá Boss og litfögrum Adidas skóm úr Footlocker. myndir/stefán karlsson

heima þegar kemur að fatahönnun
en það hefur ekki alltaf verið
þannig.“
Með svo fjölbreyttan fataskáp
verður útkoman líka fjölbreytt
þegar Jovan fer út á lífið. „Það er

mjög mismunandi hvernig ég
klæði mig þá. Stundum fer ég í
jakkafötum og skyrtu, í öðrum
tilvikum í jakka, gallabuxum og
skyrtu eða jafnvel í óformlegri
klæðnaði. Það fer í raun og veru
eftir tilefni og eftir því hvernig
stuði maður er í. Ég geng mjög
mikið í bláum og dökkum litum
dagsdaglega. Hins vegar er ég
mikið fyrir bjarta liti eins og vínrautt, grænt og appelsínugult og þá
sérstaklega yfir sumartímann.“

Strigaskórnir skipta máli

Flott föt,
fyrir smart konur

Stærðir 38-58
Verslunin Belladonna

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

Honum finnst samfélagsmiðlar og
aukinn hnattrænn áhugi á tísku
hafa haft jákvæð áhrif á klæðaburð ungra karla. „Mér finnst ungir
menn meira farnir að vera meðvitaðir um það hvernig þeir klæðast
en áður. Það mætti þó segja að
strigaskórnir væru eitt það helsta
sem menn spá í enda vilja sumir
meina að skórnir séu það mikilvægasta við heildarútlitið.“
Jovan er hálfnaður í BSc-námi
sínu í ferðamálafræði og stefnir
fyrst og fremst á að klára námið.
„Að því loknu er stefnan sett á
mastersnám, jafnvel erlendis. Fyrir
utan skólagönguna er lítið annað
planað nema að taka lífinu ekki of
alvarlega, takast á við nýjar áskoranir og njóta þess sem maður gerir
hverju sinni.“
Hvaða flík hefur þú átt lengst og
notar enn þá? Það eru Timberland
skór sem ég keypt fyrir nokkrum
árum. Ég nota þá gjarnan í útivist
og tengda hluti enn þann dag í dag.
Áttu þér uppáhaldsverslanir?
Uppáhaldsverslunin hérna heima
er Boss búðin en annars kaupi ég
voða lítið af fötum í útlöndum.
Áttu þér eina uppáhaldsflík? Ég
get nú ekki sagt það en ef ég ætti
að velja eitthvað ákveðið þá væru
það líklega hvítu Boss strigaskórnir
mínir. Ég nota þá alveg út í eitt.
Bestu og verstu fatakaup þín?
Ætli fjólublár flauelsjakki sem
ég keypti í Boss búðinni sé ekki
ofarlega á listanum. Hins vegar get
ég ekki munað í fljótu bragði eftir
neinum fatakaupum sem ég hef
orðið ósáttur við.
Eyðir þú miklu í föt miðað við
jafnaldra þína? Já, það myndi ég
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.
Útgefandi:
365 miðlar

Ábyrgðarmaður:
Elmar Hallgríms Hallgrímsson

Dökku jakkafötin eru frá Sand. Skyrtan, bindið og skórnir eru frá Boss en frakkinn er frá Armani.

Það er margt
spennandi í gangi
hérna heima þegar
kemur að fatahönnun.

nú segja. Sérstaklega þar sem ég
starfa í þessum bransa. Þá er eðlilegt að ég kaupi mér aðeins meira
af fötum heldur en jafnaldrar mínir
gera.
Notar þú einhverja fylgihluti? Ég
nota ávallt úr og í flestum tilfellum
líka armbönd.

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

Sölumenn: Atli Bergmann, atli@frettabladid.is, s. 512 5457 | Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@frettabladid.is, s. 512 5429 |
Ólafur H. Hákonarson, olafurh@frettabladid.is, s. 512 5433 | Máté Dalmay, mate@frettabladid.is, s. 512 5442 ,
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Starfsfólk leikskóla
skarta UN Women húfum
Starfsfólk í leikskólanum Vinaminni í Asparfelli er duglegt við að styrkja hin ýmsu félög ár hvert.
Að þessu sinni fékk UN Women á Íslandi að njóta afraksturs og starfsfólkið fékk hlýjar húfur.
Elín
Albertsdóttir

elin@frettabladid.is

S

ólveig Einarsdóttir leikskólastjóri segir að skólinn hafi
keypt 25 húfur sem merktar
eru FO eða Fokk ofbeldi. Þetta er
þriðja árið sem UN Women selur
slíkar húfur til styrktar konum
víða um heim sem hafa þurft að
þola ofbeldi, meðal annars í Írak,
Palestínu og Simbabve. Húfan
hefur alltaf selst mjög vel hér á
landi.
Starfsmenn Vinaminnis nota
húfurnar við útiveru með börnunum enda er hún hlý og góð í
vetrarkuldanum sem nú gengur
yfir landið. Sólveig segir reyndar
að börnin hafi ekki getað verið
mikið úti síðustu daga vegna
veðursins. Hins vegar var mikið
partí í leikskólanum í gær, börn og
starfsmenn í búningum og það var
dansað og sungið. „Það var mikill
spenningur hjá börnunum að slá
köttinn úr tunnunni og skapaðist
virkilega góð stemming,“ segir
hún.
„Okkur fannst þetta málefni
UN Women mjög þarft og vildum
styrkja það,“ segir Sólveig. „Við
höfum áður til dæmis styrkt langveik börn og fleiri samtök sem
styðja við börn. Allir starfsmenn
fengu húfurnar og þær koma að
góðum notum. Við getum síðan
notað húfurnar síðar til að tala
um málefnið. Krakkarnir voru

Sólveig Einarsdóttir, leikskólastjóri
hjá Vinaminni.

Starsfólk leikskólans Vinaminni í Asparfelli með FO-húfurnar en með því að kaupa þær styrkja þau gott málefni.

mjög spenntir þegar mynd var
tekin af okkur með þessar húfur
og fylgdust vel með því. Við
notum húfurnar í starfinu og einnig í og úr vinnu,“ segir Sólveig en

umhverfis hana voru hlátrasköll
og glaðværð þegar við slógum á
þráðinn til hennar í gær. Vinaminni er einkarekinn leikskóli
en skólinn leggur áherslu á að

styðjast við góða og gilda hugmyndafræði í leik og starfi.
Ofbeldi gegn konum og stúlkum
er útbreiddasta mannréttindabrot í heiminum í dag en konur úr

ólíkum stéttum hafa stigið fram
hér á landi og víðar um heiminn
og lýst kynbundnu ofbeldi, kynferðislegri áreitni og misbeitingu
valds sem þær hafa upplifað. Kynbundið ofbeldi er heimsfaraldur
sem þrífst í öllum samfélögum
heimsins og innan allra stétta,
segir í tilkynningu frá UN Women.
Fokk ofbeldi húfan kostar 4.500
krónur en hún er framleidd í
takmörkuðu upplagi. Nánar má
kynna sér verkefnið á heimasíðunni unwomen.is

Beint í hjartastað

Konudagurinn er á sunnudag og þá er til siðs og fagurt
tilefni að dekra við konur og færa þeim heillandi glaðning.

Blússa
kr. 6.990.-

M
Peysa
kr. 6.990.-

Nýtt frá

argir gefa blóm og konfekt, sem eru sígildar og
sannar konudagsgjafir, en
kvenlegar, persónulegar gjafir eru
viðeigandi á konudaginn og hitta
konuna í hjartastað ef valið er af
gaumgæfni. Aðlaðandi er konan
ánægð og því er alltaf í móð að gefa
konu fallega flík, skó eða fylgihluti,
og eins dýrindis ilm eða skart.
Mestu skiptir þó að gefa sjálfan sig
í konudagsgjöf; tíma, gleði, ást og
athygli, og tala frá hjartanu til að
virða tímans þunga nið. Þannig
upplifir konan sig dýrmæta, mikilvæga og elskaða.

Buxur
kr. 6.900.-

Vettlingar, húfa
og trefill eru
hugulsöm gjöf í
vetrarkuldanum.

Unaðsleg og
þokkafull
angan hittir
alltaf í mark.

Str. 38-52
Við erum á Facebook

Bæjarlind 6 • S. 554 7030

Varalitur er rómantísk gjöf sem líka
kemur að góðum notum.

Gullfallegir eyrnalokkar gleðja allar
konur, eins og flestallt skart.
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fjaðurmagnað og
flögrandi í sumar
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Fjaðrafok. Stórar og
flögrandi strútsfjaðrir taka flugið
í sumar eins og sjá
má á þessari þægilegu flík frá Caroline
Herrera.
Victoria
Beckham
veðjar á
ljósfjólubláan
lavender
sem næsta
tískulitinn.

Frá því í haust hefur það verið í deiglunni hvað verður raunverulega það heitasta eða svalasta að klæðast í sumar. Nú
eru tískulínur teknar að skýrast og nokkrir þræðir virðast
ætla að vera gegnumgangandi þegar sól hækkar á lofti.

V
Smart föt,
fyrir smart konur
Netverslun á tiskuhus.is
Stærðir 38-52

Holtasmára 1
201 Kópavogur
(Hjartaverndarhúsið)

Sími 571 5464

ið hér á Íslandi, þar sem
rignir bróðurpart sumars, getum sannarlega fagnað
sumartískunni þar sem ýmiss konar
vatns - og vindheldur glamúr er í
kortunum.
Gúmmí er ekki bara fyrir stígvél
og uppþvott. Klæðilegir galakjólar
úr hreinu gúmmíi eiga örugglega
eftir að slá í gegn á útihátíðunum,
sérstaklega í rigningu og roki og
passa fáránlega vel við gegnsæja
plastskó, hanska, töskur og hettur
sem líka sáust (eða ekki) á tískusýningarpöllunum. Syngjum saman
í regninu.
Í öðrum gagnsæjum fréttum er
það helst að fallegar nærbuxur eiga
erindi við alla. Fendi lagskipti gagnsæjum efnum á sýningu sinni og
þar með sáust nærbuxurnar eins og
óvart en samt ekki en Adam Selman
lét skína í perlustrengi undir hálfgagnsæjum kjól. Nærbuxurnar sem
svo eru til sýnis eru almennt frekar
efnismiklar og ekki verra ef þær
ríma við brjóstahaldara og sokka
sem jafnvel gæti glitt í líka með
góðum vilja.
Litirnir í sumar verða ljósfjólublár og hvítur annars vegar fyrir þá
sem vilja hafa það náðugt en sterkir
bleikur og rauður grípa augað hvert
sem litið er að mati Coach 1941,
Brandon Maxwell og Oscar de la
Renta. Það er gaman að segja frá
því að af tómri tilviljun var þessi
litasamsetning kynnt í öllum betri
verslunum og tískuvikum í tæka tíð
fyrir Valentínusardaginn í gær.

Buxnadragtir
virðast vera mikið
teknar á tískupöllunum enda
bæði þægilegar
og klæðilegar og
dökk gallaefni
eru einnig að
koma aftur, bæði í
buxum og jökkum.
Köntuð hálsmál
klæða flesta og í
sumar má finna þau
í öllu, allt frá hvítum
stuttermabolum yfir
í glæsilega kokteil
kjóla, segja fulltrúar tískuhúsa
þeirra Carolina Herrera, Christian
Dior og Rodarte.
Flestir leita í blómamynstur
þegar sól hækkar á lofti en doppur
verða klárlega í öðru sæti. Svarthvítar doppur verða í aðalhlutverki
en einnig má sjá alls kyns doppur á
svörtum eða hvítum grunni.
Þá munu stórar og flögrandi
strútsfjaðrir taka flugið í sumar,
um það eru tískuhús Saint Laurent

og Maison
Margiela
sammála.
Og fleira
flögrar. Kögrið
er hvergi
bangið þessa
dagana og nú
er ekkert verið
að vesenast
með að sauma
það á, ef þú
vilt kögur þarf
helst að líta út
fyrir að þú hafi
bara ekki staðist
mátið og klippt
sundur fötin þín.
Monse-hönnunarteymið sem tók
saman fyrir þremur
árum og hefur gert
garðinn frægan með
klæðilegum kvenfatnaði lét sitt ekki eftir liggja þegar
kögrið var annars vegar á tískuvikunni í New York á dögunum.
Það verður því auðvelt að finna
glæsileikann í rigningunni í sumar.

Köntuð hálsmál klæða flesta og í
sumar má finna þau í öllu, frá hvítum
stuttermabolum yfir í glæsilega kokteilkjóla eins og þennan frá Adeam.

Fallegar nærbuxur eiga erindi við
alla. Fendi lagskipti gagnsæjum
efnum á sýningu sinni í haust og þar
með sáust nærbuxurnar.

Meg Ryan mætti í þessari glæsilegu
snjóhvítu buxnadragt á sýningu hjá
Christian Siriano á tískuvikunni í
New York á dögunum.

20%
AF ÖLLUM VÖRUM
Gildir 15. febrúar

KRINGLUNNI | 588 2300

NÝ GERRY WEBER
BASIC LÍNA
10% afsláttur í febrúar
Klassískur einfaldleiki hentar jafnt í vinnuna
- veisluna og ýmsa viðburði
Jakkar - buxur - pils - kjólar, mörg snið 100% krumpufrítt,
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BUXUR - BUXUR

GERRY WEBER - GARDEUR - BETTY BARCLAY
MODERN FIT

MODERN FIT

FIT: ROXANE
FIT: BEST4ME SKINNY
ROXERI
STYLE DE LUXE
Mörg snið
sem passar hverri konu

MODERNE SCHMALE PASSFORM – 67802
DIE SCHMALE SUPERSTRETCH
MODERN NARROW FIT – 67802
HOSE – 67910/67810
THE NARROW SUPERSTRETCH
TROUSERS – 67910/67810









GANZJÄHRIG
ALL SEASON

HOCHWERTIGE SKUBA-QUALITÄT (EDITION
 AUSGEZEICHNETES
DE LUXE)
TRAGEGEFÜHL
HOCHELASTISCH
 HOCHELASTISCHE DENIM QUALITÄT
SUPERSOFT UND WEICH
 AUSSERORDENTLICHES RÜCKSPRUNGVERHALTEN
SEHR BEQUEM / HOHER TRAGEKOMFORT
 PASST SICH JEDER FIGUR OPTIMAL AN
 67810 IST DIE LEICHTERE SOMMERVERSION ZU 67910
EXCELLENT SKUBA QUALITY (EDITION DE LUXE)
HIGHLY ELASTIC QUALITY
 EXCELLENT WEARING SENSATION
VERY COMFORTABLE AND SOFT
 HIGHLY ELASTIC DENIM MATERIAL
HIGHEST WEARING COMFORT
 EXTRAORDINARY GOOD RECOVERY BEHAVIOUR
 PERFECTLY ADAPTS ITSELF TO EVERY FIGURE
 67810 IS THE LIGHTER SUMMERVERSION OF 67910

MOD./STYLE

92219 – MOD./STYLE
67802 R

LÄNGE/LENGTH
FUSSWEITE/FOOT WIDTH

74 cm normal regular
30 cm LÄNGE/LENGTH

GRÖSSE/SIZE

36 – 48

QUALITÄT/QUALITY

FUSSWEITE/FOOT
WIDTH
90 PA, 10
EL
GRÖSSE/SIZE

S ÍGILD

92243 – 67910 R/S
92243 – 67810 R/S
82 cm normal regular

K Á P U B Ú 76Ðcm kurz short

QUALITÄT/QUALITY

30 cm

36 – 48
62 CO, 33 PES, 5 EL
69 CO, 27 PES, 4 EL

f9
:
Z551
Skipholti
29b • Sími
551
4422
• 4422
www.laxdal.is
Laugavegi
63 • Skipholti
29b
• 4Sími
• www.laxdal.is
GANZJÄHRIG – 67910LIEFERBAR AB 01.11.2017
AVAILABLE FROM 01.11.2017
ALL SEASON

LIEFERBAR AB 01.11.2017
AVAILABLE FROM 01.11.2017

f9 4 : Z

GANZJÄHRIG
ALL SEASON
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Hártískan sem
allir vilja gleyma
Það getur verið erfitt að horfa á tískuna breytast, en ef
maður lítur aftur til byrjunar aldarinnar er augljóst
hvað hártískan hefur gjörbreyst og ekki síst að sumar
tískubylgjur eru best geymdar í minningunni.

Þ

að er algengt að fólk líti til
baka til að fá innblástur þegar
kemur að tísku og þó að
við hugsum oft til fyrri tíma með
hlýju og getum tengt ýmislegt frá
byrjun aldarinnar við skemmtilega
nostalgíu eldast sumar tískubylgjur
svo geysilega illa að þær mega endi
lega heyra sögunni til.
Dæmi um það er hártískan frá

þessum tíma, þar sem öll áherslan
var lögð á strípur. Algengir fylgi
hlutir með þessari hártísku voru
glæsilegir munir eins og fiðrilda
hárklemmur, stórir eyrnalokkar,
prjónar í hárið og þröngar háls
festar. Ef það er satt að tískan fari
alltaf í hringi ættum við hugsan
lega að sleppa þessari tísku þegar
við klárum næsta hring.

Idol-stjarnan Kelly
Clarkson rokkaði
strípurnar, mjóu
augabrúnirnar
og þröngu
hálsfestina.

Strákarnir í Westlife töldust glæsilegir á sínum tíma.

David Beckham með
eftirminnilega glæsilegt
hár. Takið eftir
skegginu.

Christina Aguilera var alltaf ófeimin,
þar á meðal við strípurnar. MYNDIR/
NORDICPHOTOS/GETTY

“Betri”
gallabuxur
í vinnuna
Justin Timberlake átti vandræðalegt
tímabil á yngri árum.

Victoria Beckham hefur alltaf verið tískutákn, af augljósum ástæðum.

Ronan Keating bræddi mörg hjörtu
með þessum bláu augum og ljósu
strípum.

Raunveruleikasjónvarpsstjarnan
Nicole Richie með óraunverulegt hár.

Verð 12.900 kr.
-

3 litir
stærð 36 - 52
stretch
skálmasnið regular og slim
3 síddir

Kíkið á myndir og verð á Facebook

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

Nick Carter tók sinn eigin snúning á
strípuðu og stífgeluðu hári.

AÐEINS ÞAÐ BESTA FYRIR
KONUNA Í LÍFI ÞÍNU.

ILMUR HAMINGJUNNAR FRÁ LANCÔME.
Rósin er tákn LANCÔME og því fylgir palettan LA ROSE sem kaupauki með hverjum
La vie est Belle 50 ml ilmi meðan birgðir endast á næsta útsölustað Lancôme.
Pallettan er með 6 fallegum augnskuggum, tveimur möttum varalitum
og varaglossi sem má nota eitt sér eða með varalitunum.
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Bond-stúlka út á útlitið

L

eikkonan Jane Seymour á
afmæli í dag og fagnar 67 ára
aldri.
Leikferil sinn hóf hún árið
1970 en sló fyrst í gegn þremur
árum seinna sem Bond-stúlkan
Solitare í myndinni Live and let
die. Í kjölfarið lék Seymour í fjölda
kvikmynda en árið 1990 sló hún í
gegn sem Dr. Quinn í samnefndri
sjónvarpsseríu sem gekk til ársins
2001. Hún hélt sig við sjónvarpshlutverkin og lék meðal annars

Jane þykir hafa afar
fágaðan stíl og
hennar helsta einkenni er
síða hárið.
í Smallwille og Modern men. Þá
tók hún að sér ýmis gestahlutverk,
meðal annars í þáttunum How I
met your mother.
Jane þykir hafa afar fágaðan

stíl og hennar helsta einkenni er
síða hárið. Hárið hefur hún aldrei
klippt stutt allan sinn feril og hefur
grínast með það í viðtölum að
útlit hennar hafi haft sitt að segja
þegar hún landaði hlutverkum. Til
dæmis hafi leikhæfileikar hennar
ekki orðið til þess að hún fékk
hlutverk Bond-stúlkunnar Solitare
á sínum tíma.
Auk leikferilsins hefur Jane
skrifað sjálfshjálparbækur en hún
er fjórgift og fjögurra barna móðir.

Jennifer virðist ekki vera heppinn í
ástarmálum.

Krísa hjá
Jennifer

.is

T

veimur og hálfu ári eftir að
Jennifer Aniston giftist Justin
Theroux virðist vera komin
upp krísa í sambandinu. Hjónin
búa hvort í sinni íbúðinni, hún í
Los Angeles en hann í New York.
Þegar Jennifer hélt upp á 49 ára
afmæli sitt á sunnudag, 11. febrúar,
var Justin fjarri veisluhöldunum.
Í staðinn hélt hún upp á afmælið
með nánum vinum, meðal annars
leikkonunni Courteney Cox úr
Friends-þáttunum.
Reyndar var kominn einhver
brestur í sambandið fyrir jólin en
fréttir sögðu frá því að Justin hefði
stormað frá heimili þeirra hjóna
fyrr í haust og bókað sig inn á lúxushótel. Viku fyrir afmæli Jennifer
sáust hjónin saman í Mexíkó og
töldu þá margir að þau væru að
reyna að lappa upp á hjónabandið.
Þau reyndust þó ekki tvö því
nokkrir vinir þeirra voru með í för.
Ískalt andrúmsloft virtist á milli
þeirra. Jennifer og Justin gengu í
hjónaband í ágúst 2015.

Mittistöskur eru vinsælar í dag.

Handfrjáls
búnaður á
dansgólfið

KOMDU Í
ÁSKRIFT Á
GLAMOUR.IS

Vertu með
puttann á
púlsinum og
fylgstu með
Glamour á
netinu og á
samfélagsmiðlum.

TÍSKUFRÉTTIR
á hverjum
degi

Á VEFSÍÐU GLAMOUR má finna
fréttir úr tísku- og snyrtivöruheiminum,
myndaþætti og áhugaverðar umfjallanir.

M

ittistaskan eða pyngjan er
áberandi í háborgum tískunnar þessa dagana. Þetta
þarfaþing var eitt sinn besti vinur
ferðamannsins en þótti til skamms
tíma ekki með því svalasta enda
yfirleitt ekki í fínlegra lagi. En nú
er pyngjan orðin tískulegri enda
þægilegasta nauðsynjahirsla sem
hægt er að hugsa sér. Pyngjuna er
bæði hægt að spenna um mittið og
sveifla yfir öxlina, hún er í ýmsum
stærðum, allt frá því að rúma bara
kreditkort, síma og varalit og yfir
í sæmilegasta púða en hvort sem
pyngjan er stór eða smá er handfrelsi málið þessa dagana. Nú er
lokið öllum áhyggjum af því að
týna töskunni eða að allt hrynji
úr vösunum þegar þú stekkur út á
dansgólfið.

FYLGSTU MEÐ OKKUR Á SAMFÉLAGSMIÐLUNUM
Facebook – Glamour Iceland
Instagram – @glamouriceland #glamouriceland
Twitter – @glamouriceland #glamouriceland
Snapchat – Glamour Iceland
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Bílar til sölu

Bílar
Farartæki

Hjólbarðar

Bókhald

Rafvirkjun

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

Búslóðaflutningar
Ford díesel 2005

Ford Ranger doublecab,góð
dekk,skoðaður 19” verð 690þ. Uppl.
820-5181

Nýju Sailun dekkin á
frábæru verði.

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

Cadillac Escalade 2002 Svartur,
ekinn 130þ.mílur, verð 1.250þ.
Uppl.820-5181

TAMCO SPORT bensínvespa 50cc 25
km/h, 13 ára lámarksaldur, þrír litir
í boði. Ekkert próf, engar tryggingar,
BARA GAMAN. Verð Kr. 219.000,-

Hjólhýsi

SUZUKI
Skeifunni 17, 108 Reykjavík
Sími: 568 5100
suzukisport@suzuki.is
Suzuki.is / suzukisport.is

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

Keypt
Selt

Húsaviðhald

Óskast keypt

Múrarar
KAUPUM GULL - JÓN &
ÓSKAR

Pípulagnir

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

Múrarar

Pípulagnir

Faglærðir píparar geta bætt við
sig verkefnum í bæði viðhaldi og
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.
Uppl. í s. 663 5315

Nýr bíll.

Save the Children á Íslandi

Ert þú að flytja? Búslóðafl.,
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra
stór bíll. Búslóðalyfta. Flutningaþj.
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is
flytja@flytja.is

Raflagnir og
dyrasímakerfi S. 896 6025

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

Þjónusta

Nýr bíll.

Tilboðsverð aðeins kr 3,290,000.SSANGYONG Tivoli dlx 4x4 7”
skjár og bakkmyndavél nýr bíll.
Árgerð 2017, ekinn -1 Þ.KM, dísel,
sjálfskiptur 6 gírar. Rnr.104955.
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Tilboðsverð aðeins kr 3,290,000.SSANGYONG Tivoli dlx 4x4 7”
skjár og bakkmyndavél nýr bíll.
Árgerð 2017, ekinn -1 Þ.KM, dísel,
sjálfskiptur 6 gírar. Rnr.104940.

Braut Bílasala
Bíldshöfða 3, 110 Reykjavík
Sími: 587 6600
bilabraut@bilabraut.is
www.bilabraut.is

Hobby hjólhýsi 2018
Stórsparnaður!

Kauptu beint frá Þýskalandi. Við
aðstoðum þig. Allar fyrirspurnir
sendist á: kriben@simnet.is s. 863
4449.Ath takmarað magn.

Getum bætt við okkur stórum
og smáum verkefnum strax. Allt
almennt múrverk.

Flotun, flísalagnir, steypuvinna
og.fl. Fagmenntaðir Íslenskir
fagmenn
ÞG-JG Verktakar Jón Gunnar
867-6698 Þorvarður 892-6101

Skólar
Námskeið

Hreingerningar

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

Vy-þrif ehf.

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

GÓÐUR4X4BÍLL

NÝ HEILSÁRSRSJA
DEKK FYLGJA

BETRI DÍLL

49 Þ

á mánuúðs
i*

EINN VINSÆLASTI SMÁJEPPI
LANDSINS Á LÆKKUÐU VERÐI

LÍTIÐ NOTAÐIR
SUZUKI VITARA GLX DÍSEL

Árgerð 2017 - sjálfskiptir
Allir bílar yrfarnir og í ábyrgð
Allt að 90% fjármögnun
Til í ýmsum litum
Góð endursala
Tökum bíla upp í

HLAÐNIR ÞÆGINDUM
Panorama þak
Leður/ rúskinn sæti
Bakkmyndavél
Íslenskt leiðsöguker
Lyklalaus ræsing og hurðaopnun
Álfelgur

Hraðastillir (Cruise Control)
Bluetooth
USB tengi
Akreina og árekstrarvari
Litað gler
O.

AÐEINS KR.

3.590
ÞÚSUND

*m.v. 20% útborgun í 84 mánuði

586 1414
stora@stora.is · stora.is
facebook.com/storabilasalan
Kletthálsi 2 · 110 Reykjavík

kaﬃ á könnunni

opið mán-fös 10-18
lau 12-15

...á verði fyrir þig!
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Atvinna óskast

Húsnæði
Sölumaður óskast

Geymsluhúsnæði
GEYMSLUR.IS
Sími 555-3464

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

Óskum eftir sölumönnum
í áhugavert verkefni. Góðir
tekjumöguleikar / árangurstengd
laun.
Áhugasamir sendi inn fyrirspurn á
motta@motta.is eða í s:8691526

www.geymslaeitt.is
FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR

Tilboð kr. 5.590.000
Ásett verð kr. 5.990.00

Atvinna
Kranamaður /
Byggingarvinna

Atvinna í boði

Heimaás óskar eftir að ráða
kranamann í byggingarvinnu.

Nánari uppl. í s. 8956820
Guðmundur

Nemi í húsasmíði

heimaas@heimaas.is merkt
“atvinna”

Heimaás óskar eftir að ráða nema
á samning í húsasmíði.

Nánari uppl. í s. 8956820
Guðmundur
heimaas@heimaas.is merkt
“atvinna”

Honda CR-V Elegance
Nýskráður 9/2014, ekinn 45 þús.km, bensín,
sjálfskiptur, einn eigandi, fjórhjóladrifinn
og tilbúinn í veturinn.

Höfum á skrá menn sem geta
hafið störf með skömmum
fyrirvara.
Proventus starfsmannaþjónusta
- proventus.is Sími 551-5000
Netfang proventus@proventus.is

á minna en 7 m2. Ódýrt eftir það. S:
564-6500

Honda CR-V Executive dísel
Flottasta útfærslan af CR-V, nýskráður 5/2016,
ekinn 10 þús.km, dísel, sjálfskiptur, leðurinnrétting,
glerþak, lyklalaust aðgengi, leiðsögukerfi og margt
fleira. Verksmiðjuábyrgð til 5/2019!

VANTAR ÞIG SMIÐI,
MÚRARA, MÁLARA EÐA
AÐRA STARFSMENN?

SMIÐIR - VERKAMENN
- MÚRARARLAGERSTARFSMENN

Erum með vana smiði,verkamenn,
múrara, pípara og
lagerstarfsmenn sem eru klárir í
mikla vinnu.

HANDAFL STARFSMANNAVEITA s.
780 1444

Smíðavinna!

Getum bætt við okkur verkefnum.
Fjölbreytt vinna. Uppl. í s. 899 4819

Verð kr. 3.690.000

Honda CR-V Elegance
Nýskráður 11/2007, ekinn 166 þús.km, bensín,
beinskiptur, Einn eigandi frá upphafi.
Góð þjónustusaga.

Verð kr. 1.190.000

Skráðu þig frítt á
atvinnuvef Vísis
Nissan Navara 4WD
double cab at le
Nýskráður 4/2007, ekinn 186 þús.km, dísel, sjálfskiptur, Nýbúið að yfirfara og ryðverja grind hjá umboði.

Verð kr. 1.650.000

Opnunartími
Mánudaga - föstudaga
milli kl. 10:00 og 18:00
Laugardaga milli
kl. 12:00 og 16:00
Bílakjarnanum • Eirhöfða 11 • Sími 551 7171 • notadir.bernhard.is

