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Svanlaug Jóhannsdóttir  
hefur áhuga á litglöðum 
fötum og skóm sem 
jafnframt eiga sér sögu. 
Hún velur sér klassískan 
fatnað með karakter.  ➛6
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Kominn tími á breytingar
Fatahönnuðurinn Sólveig Adora Hansdóttir hefur starfað í London undanfarið ár 
við fjölbreytt og spennandi verkefni. Hún sýnir eigin hönnun hér á landi í haust. ➛2

„Tískan er orðin svo stór og svo hröð að það er einhvern veginn allt og ekkert í tísku á öllum tímum,“ segir Sólveig Adora Hansdóttir. MYND/LOGI ÞORVALDSSON

LÍFIÐ ER Á 
FRETTABLADID.IS

Lífið á frettabladid.is 
fjallar um fólk, tísku, 

menningu, heilsu 
og margt fleira.



Það kom aldrei neitt annað til 
greina hjá Sólveigu Adoru 
Hansdóttur fatahönnuði en 

að fara út í heim eftir útskrift frá 
Listaháskóla Íslands enda segist 
hún hafa viljað fá tískubransann 
beint í æð og læra á allt eins hratt 
og mögulegt var. Hún hefur 
undanfarið ár búið í London þar 
sem hún hefur verið í starfsnámi 
hjá Richard Malone, Hillier Bartley 
og Calvin Klein. Vinnudagarnir 
eru oftast langir en um leið hefur 
árið verið afskaplega lærdóms-
ríkur tími að hennar sögn. „Tísku-
bransinn á Íslandi er svo örlítill 
að ég vissi að ég fengi miklu meira 
út úr því að fara utan strax eftir 
útskrift. London varð fyrir valinu 
vegna þess hve stór, fjölbreytileg 
og framsækin hún er þegar kemur 
að tísku. Samt er tískubransinn hér 
ekki eins rótgróinn og hefðbund-
inn eins og í París og Mílanó og 
því er London opnari fyrir nýjum 
og öðruvísi leiðum og það heillar 
mig mjög. New York gæti svo verið 
næst, hver veit.“

Ferskur og nýstárlegur
Fyrsti hönnuðurinn sem Sólveig 
vann fyrir var Richard Malone. 
sem er írskur og nýlega útskrifaður 
frá Central Saint Martins listahá-
skólanum í London. „Ég var búin 
að fylgjast með honum eftir að 
hann útskrifaðist og fannst hann 
vera með ferska sýn á tísku og 
tískubransann og um leið með 
nýstárlega og litríka hönnun sem 
ég fíla.“ Sólveig starfaði þar í fjóra 
mánuði og vann m.a. við haust- og 
vetrarlínuna 2019 sem var svo 
sýnd á London Fashion Week í 
febrúar. „Þar fékk ég að fylgja öllu 
ferlinu frá byrjun til enda og vann 
mjög náið með honum. Hann 
saumar og gerir f lest allt sjálfur 
í stúdíóinu sem þýddi að ég fékk 
að vinna með flíkurnar sjálfar, 
gera prufur og að lokum sauma 
nokkrar sýningarflíkur. Tísku-
vikan sjálf var mikil upplifun þar 
sem var mikið unnið og lítið sofið. 
Eftir tískuvikuna fórum við til 
Parísar þar sem ég aðstoðaði við að 

setja upp svo kallað „showroom“ 
þar sem bæði einstaklingar og 
stórverslanir skoða línuna nánar 
og ákveða hvort og hvað þau vilja 
kaupa úr henni.“

Eftir dvölina í París hóf Sólveig 
starfsnám hjá fatamerkinu Hillier 
Bartley sem Luella Bartley og Katie 
Hillier stofnuðu. „Hönnunar-
teymið þar sér líka um hönnun og 
þróun fyrir Calvin Klein svo ég er í 
raun starfandi hjá báðum fyrir-
tækjunum. Ég finn mikinn mun á 
þessu fyrirtæki og Richard Malone 
enda nokkur stærðarmunur. Hér 
fæ ég að takast á við ólíkari og 
meira krefjandi verkefni sem er 
frábært.“

Eigin hönnun í haust
Um þessar mundir er Sólveg að 
vinna á fullu í eigin hönnun, undir 
merkinu Sólveig Adora, sem hún 
ætlar að sýna hér á landi í haust. 
„Sú sýning verður öðruvísi en fólk 
á að venjast. Mér finnst nefnilega 
mikilvægt að þróa þetta sjúka kerfi 
sem tískuheimurinn vinnur eftir 
og því mun sýningin aðeins koma 
á óvart, t.d. gefst gestum kostur á 
að hafa áhrif á útkomu flíkanna og 
taka þátt í sýningunni. Ég get þó 
ekki sagt of mikið núna en það er 
hægt að fylgjast með þróun mála á 
Instagram-síðu minni, @solveig-
adora.“

Hún segir tískuna ekki lengur 
snúast um strauma heldur sé hún 
orðin eitthvað allt annað. „Tískan 
er orðin svo stór og svo hröð að það 
er einhvern veginn allt og ekkert í 
tísku á öllum tímum. En fyrir mér 
er það mjög spennandi því það 
eru allir löngu komnir með nóg af 
því að reyna að fylgjast með því 
hvað er í tísku hverju sinni. Það er 
kominn tími á breytingar og þær 
eru í loftinu, sem betur fer.“

London er frábær borg
London er frábær borg að hennar 
sögn enda býr hún yfir mikilli fjöl- London er frábær borg sem býr yfir mikilli fjölbreytni og þar kann Sólveig vel við sig. MYND/TÓMAS HOWSER HARÐARSON

Starri Freyr  
Jónsson
starri@frettabladid.is 

Framhald af forsíðu ➛

breytni í menningu, fólki, mat og 
öllu sem tengist tískubransanum. 
„Fyrir vikið getur borgin verið svo-
lítið yfirþyrmandi sem er um leið 
helsti kostur hennar. Það verður þó 
áhugavert að sjá hvað gerist núna 
vegna Brexit-málsins sem getur 
haft mikil áhrif á tískubransann. 
Ég hef heyrt að margir í bransan-

um séu órólegir yfir ástandinu og 
íhuga jafnvel að flytja bækistöðvar 
sínar frá Englandi.“

Lítill frítími
Vinnudagarnir eru langir í stór-
borginni og lítill tími fyrir frítíma 
að hennar sögn. „Þó finn ég að það 
er ótrúlega mikilvægt að gefa sér 

tíma fyrir sjálfan sig, annars getur 
borgin gjörsamlega gleypt mann 
og ruglað í hausnum á manni. Því 
finnst mér mikilvægt að hafa góðan 
félagsskap og hitta vini reglulega, 
hreyfa mig og hugleiða. Einnig 
reyni ég að fara sem oftast á söfn og 
sýningar. Svo virkar oft líka að fá 
sér gin og tónik og slaka á.“

Mér finnst nefni-
lega mikilvægt að 

þróa þetta sjúka kerfi 
sem tískuheimurinn 
vinnur eftir og því mun 
sýningin koma á óvart.

Eftir flutninginn til London starfaði Sólveig fyrst um fjögurra mánaða skeið hjá Richard Malone þar sem hún vann 
meðal annars við haust- og vetrarlínuna 2019 sem var sýnd á London Fashion Week í febrúar. NORDICPHOTO/GETTY
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Sólveig  
Gísladóttir
solveig@frettabladid.is 

Borgarbókasafnið tekur þátt 
í HönnunarMars í ár með 
sýningu Hrafnhildar Tvennir 

tímar en hún verður opnuð í 
Kringlunni í dag, fimmtudag, 
klukkan 17.

Á sýningunni leggur Hrafnhild-
ur áherslu á samsuðu af gömlum 
efnum, útsaumi og nýstárlegum 
útfærslum. „Mig langaði til þess að 
hanna upp úr og endurnýta gömul 
efni. Ég átti mikið af gömlum 
blúndum frá langömmu minni og 
hekluðum dúkum sem amma mín 
hafði gefið mér. Þessi efniviður 
leiddi mig áfram í hönnuninni. 
Mér varð hugsað til þess hvernig 
þetta var í gamla daga þegar ekki 
fengust tilbúin föt og konur sátu 
oft fram á nótt og saumuðu föt á 
alla fjölskylduna. Kjólarnir sem 
ég saumaði hafa gamaldags og 
nútímalegt yfirbragð í bland. Ég 
geri til dæmis gegnsæja kjóla með 
gamaldags yfirbragði. En gegnsæj-
ar f líkur hefðu seint verið leyfðar 
á fyrri tímum,“ segir Hrafnhildur 
sem hefur heillast af tísku frá unga 
aldri. Hún lærði fatahönnun í IED 
í Barcelona og bætti síðar við sig 
textílhönnun í Myndlistaskóla 
Reykjavíkur. „IED lagði áherslu á 
sníðagerð og saum en ég hafði lítið 
sem ekkert pælt í textíl og áferð. 
Það opnaði augu mín mikið að fara 
í Myndlistaskólann í Reykjavík, þá 
gat ég sameinað þetta tvennt. Fata-
hönnun er ótrúlega skapandi fag 
og á sama tíma krefst hún mikillar 
tæknilegrar kunnáttu og færni.“

Hrafnhildur hefur unnið að 
sýningunni Tvennum tímum um 
tveggja mánaða skeið. „Mig hafði 
lengi langað til þess að hanna upp 
úr þessum efnivið sem ég átti svo 
ég ákvað að nýta tækifærið og gera 
það fyrir þessa sýningu,“ segir hún 
en á sýningunni verður hægt að 
sjá línu af kjólum eftir Hrafnhildi. 
„Til dæmis má sjá kjól sem var 
saumaður úr gömlum gardínum, 
og annan úr fallegu bómullarefni 
sem ég fann í Rauðakrossbúðinni 
í Mjódd.“

Hrafnhildur segist alltaf hafa 
heillast af gömlum fatastíl og 
heldur til dæmis mikið upp á bún-
ingamyndir. „Það sem heillar mig 
við gamla handverkið er öll vinnan 
sem liggur að baki. Hún krefst 
þolinmæði og færni. Allt var gert í 
höndunum og tók lengri tíma.“

Innt eftir sínum eigin stíl segir 
hún hann fremur einfaldan. „Yfir-
leitt er ég bara í gallabuxum og bol 
sem ég finn með flottu sniði. Ég 
hef mjög mikinn áhuga á tísku og 
hef gaman af því að fylgjast með 
nýjustu tískustraumum en kaupi 

mér samt ekki sérstaklega mikið 
af fötum. Markmiðið er alltaf 
að kaupa sjaldnar og vandaðri 
fatnað. Þegar mamma var ung 
vann hún heilt sumar og keypti 
sér eina kápu og einn sumarkjól 
fyrir sumarlaunin. Fötin voru látin 
endast, voru margnýtt og jafnvel 
saumaðar nýjar f líkur upp úr þeim 
gömlu.“

Um sína uppáhaldshönnuði 
segir Hrafnhildur: „Mér finnst 
alltaf spennandi að skoða tísku-
sýningarnar, til dæmis hjá Maison 
Margiela og Gucci. En svo fæ ég 
tískuinnblástur úr ýmsum áttum, 
til dæmis úr RuPaul’s Drag Race 
eða gömlum búningamyndum.“

Sýningin Tvennir tímar stendur 
til aprílloka.

Gamaldags 
nútími
Gamlar blúndur frá langömmu leiddu 
Hrafnhildi Halldórsdóttur fata-
hönnuð í rétta átt þegar hún undirbjó 
sýninguna Tvennir tímar sem verður í 
Borgarbókasafninu í Kringlunni.

Hrafnhildur Halldórsdóttir fatahönnuður sýnir kjóla í Borgarbókasafni í Kringlunni á HönnunarMars. MYND/STEFÁN

Það sem heillar 
mig við gamla 

handverkið er öll vinnan 
sem liggur að baki. Hún 
krefst þolinmæði og 
færni.

Á sýningunni verður hægt að sjá línu af kjólum eftir Hrafnhildi

kr. 10.990.-

Bæjarlind 6 • S. 554 7030 Við erum á Facebook

Vorjakkar // regnjakkar
Str. S-XXL

Litir: rautt, gult, blátt, grænt, svart, off white 

kr. 12.990.-

kr. 10.900.-

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

Verslunin Belladonna

FLOTT FÖT, FYRIR FLOTTAR KONUR
NETVERSLUN WWW.BELLADONNA.IS
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Fleiri myndir á Facebook

Konukvöld í Flash Skeifunni 3A í kvöld 
Tilboð og afslættir í báðum búðum allan daginn!

Tískusýning kl. 20 og léttar veitingar.

Blúndukjóll, ein st. passar á 38-46 Blú d kjóll i t á 38 46
verð nú  7.190 kr.

Jakki ein st. passar á 38-42   J kki i 38 42
verð nú 7.990 kr.

Túnika ein st. passar á 38-44 T ik i 38 44
verð nú  3.990 kr.

Túnika ein st. passar á 40-46 T ik i 40 46
verð 6.390 kr.

Skyrtur ein.st. passar á 40-46 
verð nú 3.990 kr.

Túnia st M/L, XL/XXL   
verð nú  3.990 kr.

Plíseraður kjóll ein st. passar á 38-46 Plí ð kjóll i t á 38 46
verð nú 7.990 kr.

Kjóll ein st. passar á 40-44 Kjóll i t á 40 44
verð nú  6.390 kr.

Laugavegi 54 og
Skeifunni 3

sími: 552 5201



Elín  
Albertsdóttir
elin@frettabladid.is 

Svanlaug Jóhannsdóttir, söng-
kona og viðskiptafræðingur, 
er skófíkill og það er því ekk-

ert skrítið að hún hafi safnað að 
sér skóm með sögu og gert úr þeim 
leikþátt. Sjálf hefur Svana, eins 
og hún er kölluð, lifað óvenjulegu 
lífi, búið víða um heim, dansað 
og sungið. Meðal þeirra landa og 
borga þar sem hún hefur búið eru 
Ekvador, Argentína og Barcelona. 
Hún bendir á að í ævintýrum 
hafi það þótt nauðsynlegt að eiga 
nesti og nýja skó þegar fólk lagði 
á sig ferðalag. „Ég er ekki mikið 
tískufrík en hef ógurlega gaman af 
öllu sem er sérstakt og gefur lífinu 
gildi. Þess vegna eru klassísk föt 
í miklu uppáhaldi,“ segir Svana 
sem sjálf fetar ótroðnar leiðir í list-
sköpun sinni.

Margir muna eftir þáttunum 
Sex and the City en þar komu skór 
mikið við sögu. Engir venjulegir 
skór heldur dýrir og óvenjulegir 
frá heimsfrægum hönnuðum eins 
og Manolo Blahnik sem á í einka-
safni sínu yfir 30 þúsund skó. 
Það var aðalpersóna þáttanna, 
Carrie, sem var einna veikust fyrir 
fallegum og dýrum skóm. Rauðir 

háhælaðir skór hafa alltaf haft 
mikið aðdráttarafl. Það er til fræg 
myndasyrpa af Marilyn Monroe í 
rauðum kjól og skóm í sama lit.

Í sýningu Svönu, Í hennar spor-
um, sem frumsýnd verður annað 
kvöld í Tjarnarbíói í leikstjórn 
Pálínu Jónsdóttur verða átta pör 
af skóm í aðalhlutverki, hvert 
þeirra með eigin sögu og karakt-
er. „Ég fékk fallega skó gefins frá 
konu sem ég þekki. Hún hafði 
fengið skóna frá gamalli frænku 
sinni sem var dóttir eiganda 
Hressingarskálans. Þegar ég steig í 
skóna sem líktust prinsessuskóm 
fór ég að hugsa um sögu eigand-
ans. Skórnir eru silfurlitaðir 
með silki í botninum. Ég hugsaði 
sífellt um það hvernig kona það 
væri sem fór um í svona skóm. 
Ætli hún hafi gengið um ganga 
Hressingarskálans, sest við borð 
og fengið stærri sneið af köku en 
allir aðrir á staðnum? Þetta var 
kona sem átti pabba sem tekið var 
eftir í íslensku samfélagi. Flestir 
Reykvíkingar komu við á Hressó 
og fengu sér kaffi og tertusneið,“ 
segir Svana. „Í framhaldinu hafði 
ég samband við nokkrar konur og 
spurði hvort þær vildu gefa mér 
skó og segja mér sögu um þeirra 
upplifun í þeim. Ég fékk frábær-
lega jákvæð viðbrögð.“

Svana viðurkennir aðdáun sína 

Lífssaga falin í prinsessuskóm
Flestar konur elska skó. Þeir skipta máli í hinu daglega lífi og ef skór hefðu rödd gætu þeir 
margir sagt áhrifaríka sögu. Skórnir hafa karakter og fylgja okkur í gegnum sorg og gleði.

Svana valdi appelsínugula skó þegar hún gifti sig enda er hún skófíkill og segir skemmtilegar sögur um persónur 
sem ganga um á skrautlegum skóm.  Þegar hún kynntist manni sínum var hann í rauðum Prada skóm. MYND/STEFÁN

Svana hefur ekki bara gaman af 
litum og skóm. Hún hikar ekki við 
að setja upp skrautlega hatta.

Svana er ekki bara söngkona og við-
skiptafræðingur heldur heimsborg-
ari sem hefur búið víða um heim. 

Gamaldags, klassísk föt eru í miklu 
uppáhaldi hjá Svönu sem hefur 
gaman af því að klæða sig upp á. 

á skóm af öllum gerðum. „Þegar ég 
kynntist manninum mínum var 
hann í rauðum Prada skóm. Hann 
var alveg ótrúlega glæsilegur 
og átti f leiri skópör en ég. Hann 
hefur því fullan skilning á þessari 
skóþörf minni. Eftir hrunið á 
Íslandi vorum við hjónin á gangi 
í bænum og ég sá þessa fallegu, 
dýru appelsínugulu skó í búðar-
glugga. Á þessum tíma hélt fólk að 
sér höndum enda kreppti skórinn 
hjá f lestum. Ég dáðist að skónum 
en þá leit eiginmaður minn, Örn 
Helgason, á mig og sagði: „Það eru 
alltaf til peningar fyrir hlutum 
sem skipta máli, Svana mín.“ 

Ég keypti skóna og notaði þá 
síðan á brúðkaupsdaginn minn. 
Við bjuggum á Spáni í fimm ár 
og giftum okkar þar,“ útskýrir 
hún. „Reyndar var frábært að 
kaupa skó á Spáni, fjölbreytt og 
skemmtilegt úrval af skóm í öllum 
regnbogans litum.“

Svana var send í alþjóðlegan 
sumarskóla þegar hún var ellefu 
ára. „Ég kynntist fólki hvaðan-
æva úr heiminum og fékk um leið 
ferðabakteríu sem mér tekst ekki 
að losna við. Börnin mín hafa 
fengið að finna fyrir því að vera á 
ferðalögum og búa víða um heim. 
Þegar elsta barnið var sex mánaða 

fórum við til dæmis til Argentínu 
og ársgömul f lutti hún til Spánar.“

Svana segist vera mjög hrifin 
af litum þegar kemur að fatavali 
sínu og skrítnum höttum sömu-
leiðis. „Einhvern veginn fer ég 
alltaf í þetta svarta þegar ég f lyt til 
Íslands. Þegar maður býr í heitari 
löndum vel ég frekar buxur með 
blómum í fallegum litum. Annars 
er ég hrifin af vönduðum fatnaði. 
Hrífst af fötum sem eru fyrir utan 
þennan hefðbundna íslenska 
ramma, gamaldags en samt fín,“ 
segir Svana sem hlakkar mikið til 
frumsýningarinnar í Tjarnarbíói 
annað kvöld.
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Neymar þykir ákaflega töff 
í ættlandinu sínu Brasilíu. 
Séu þarlendir fjölmiðlar 

skoðaðir má sjá tískuspekinga 
dæma útlit hans og hann fær iðu-
lega mjög góða einkunn.

Evrópskir fjölmiðlar eru þó 
ekki alveg á sama máli. Margir 
vilja meina að þó viðkomandi sé 
metinn á um 200 milljónir punda 
og þéni ógurlega sé hann gangandi 
sönnun þess að peningar geti 
engan veginn keypt stíl.

Neymar var mikið að vinna 
með kúrekaklútinn í gamla daga 
og batt hann eins og hann væri í 
gengi frá Mexíkó. Glingur hans 

hefur einnig fengið 
falleinkunn í Evrópu 
en mikið hrós í Suður-
Ameríku. Eyrnalokkar 
og hálsfestar sem kosta á 
við einbýlishús þykja frekar hall-
ærisleg í Evrópu en fjölmiðlar, sér-
staklega í Brasilíu, hrósa honum 
reglulega.

Munurinn er einnig sjáanlegur 
þegar kemur að því hvað Neymar 
er að gera innan vallar. Evrópskum 
fjölmiðlum finnst hann vera 
ofleikari og einspilari á meðan 
hann er sagður nýr Pelé og snill-
ingur með meiru í ættlandinu og 
víðar í Suður-Ameríku.

Tískuborgin París 
og stíll Neymar
Brasilíumaðurinn Neymar, dýrasti 
knattspyrnumaður sögunnar, kann 
vel við sig í tískuborginni París. Reglu-
lega er hann á fremsta bekk á tísku-
sýningunum en fatastíll hans 
þykir einkar glæsilegur í Suður-
Ameríku þó Evrópubúar séu oft 
hálf hissa á fatavali hans.

Á sýningu Balmain í janúar. Suðuramerískir tískublogg-
arar gáfu þessu lúkki 15 af 10 mögulegum. Trúlega 
hentar þetta ekki í janúarkuldanum á Íslandinu góða. 

Hér ásamt þáverandi kærustu sinni, Brunu Marquezine, 
á tískusýningu Off White í fyrra  íklæddur Off White.

Neymar í miðjunni við hlið Pierre Emmanuel Angel-
oglou og Olivier Rousteing á sýningu L’Oreal. Sólgler-
augu inni þykir töff víða annars staðar en í Evrópu. 

Neymar 
er nánast 
í guðatölu 
í ætt-
landi sínu 
Brasilíu. Ber 
númerið 10 
eins og allar 
fornar hetjur 
brasilíska 
fótboltans. 

Neymar fylgist vel með tískunni og helstu straumum. Hann er reglulega á 
fremsta bekk á tískuvikum víða um heim. MYNDIR/NORDICPHOTOS/GETTY

Holtasmára 1
201 Kópavogur

(Hjartaverndarhúsið)

Sími 571 5464

SMART FÖT, FYRIR SMART KONUR
NETVERSLUN WWW.TISKUHUS.IS

LITRÍKUR VORFATNAÐUR  
Gerry Weber, Taifun, Betty Barclay 

S Í G I L D  K Á P U B Ú Ð

Skipholti 29b • Sími 551 4422 • www.laxdal.is

skoðið laxdal.is

15%
KYNNINGARAFSLÁTTUR

til 25. mars

Stendur undir nafni
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Frjáls framlög enginn kostnaður!

www.facebook.com/samferdafoundation

Þú finnur okkur á Facebook – ekki hika við að fylgja okkur þar, við 
gerum góðverk í hverjum mánuði fyrir íslensku þjóðina.

Hjá okkur í Samferða er enginn kostnaður og allt rennur 
óskert til þeirra sem þurfa svo sannarlega á að halda.

Þú getur hringt í eftirtalin númer:

VILTU GLEÐJA FORELDRA LANGVEIKRA BARNA 

EÐA FJÖLSKYLDUR ÞAR SEM FORELDRI ER AÐ 

GLÍMA VIÐ LÍFSÓGNANDI SJÚKDÓM?

907 1081 - 1.000 kr. 907 1083 - 3.000 kr.

907 1085 - 5.000 kr. 907 1090 - 10.000 kr.



Clinique dagar í verslunum 
Lyfju dagana 21. – 25. mars
20% afsláttur af öllum Clinique vörum og 
glæsilegur kaupauki fylgir ef keyptar eru 
Clinique vörur fyrir 7.900 kr. eða meira.*
*Meðan birgðir endast.

20%
afsláttur

Nýtt!
Clinique iD
Settu saman þína eigin 

formúlu, sérsniðna 

að þínum þörfum.

Kaupauki

Oft heyrist því f leygt að 
konur elski skó. Fjallað 
er um ást þeirra á skóm í 

sögum og ævintýrum, eins og í 
Öskubusku. En hvernig stendur á 
þessu? Hér eru nokkrar góðar og 
gildar ástæður:

  Fallegir skór auka sjálfstraust og 
fá konur til að finna meira til sín.

  Réttir skór bæta líkamsstöðuna 
og koma í veg fyrir bakverki.

  Háir hælar lengja leggina, ekki 
síst húðlitaðir, og margir tengja 

hæð við aukin völd.
  Fallegir skór setja punktinn yfir 
i-ið þegar kemur að glæsilegu 
heildarútliti.

  Skór fyrirgefa þyngdaraukn-
ingu. Þótt fáein kíló bætist við 
kemstu enn í skóna.

  Niðurstöður rannsókna sýna 
að skókaup auka framleiðslu 
taugaboðefnisins dópamíns 
sem veldur vellíðan.

  Sumar konur kaupa skó sem 
safngripi, þótt þær ætli sér ekki 
endilega að nota þá.

  Skór gefa lífinu lit, fást fyrir öll 
hugsanleg tilefni og það er alltaf 
hægt að slá í gegn í nýjum skóm. 
Hælaskór fyrir sparileg tilefni, 
gúmmískór fyrir útihátíðina, 
sandalar fyrir ströndina, kulda-
skór fyrir snjó …
  Gamalt máltæki segir að hægt 
sé að lesa persónuleika kvenna 
út frá skónum sem þær eru í. Því 
ekki að bæta við skrautlegum 
skópörum til að fjölga spenn-
andi köflum í ævisögunni?

Hví elska konur skó?

Á vefsíðu Vogue er að finna 
góð ráð sem tísku-sýningar-
stjórinn Shonagh Marshall 

gefur lesendum um geymslu á 
fötum. Marshall hefur gengið frá 
fötum úr tískulínum Alexander 
McQueen og Christian  Louboutin 
til geymslu og hefur séð um 
skráningu á klæðnaði Isabellu 
Blow sálugu.

Þvottur er aðalatriði
Kannski augljóst, en föt geymast 
betur hrein. Gamlir matarblettir 
sem ekki sjást geta laðað að skor-
dýr auk þess sem bletturinn getur 
dökknað og skemmt efnið.

Engar mölflugur
Þetta er ekki vandamál hér á landi 
en erlendis er mikilvægt að ganga 
þannig frá fötum að mölflugur 
komist ekki í þau. Bæði er hægt að 
koma fyrir mölkúlum til að fæla 
þær frá eða nota sérstakt sprey.

Nýttu vel rýmið
Góð leið til að nýta skáparými er 
að skipta út vetrar- og sumarfatn-
aði. Ekki er mælt með því að setja 
föt í lofttæmdar umbúðir þó það 
spari pláss þar sem það getur farið 
illa með þau.

Ullarflíkur og þungar flíkur 
þarf að geyma lárétt því það getur 
skemmt sauma á öxlum að láta 
þær hanga.

Rétt hita- og rakastig
Í söfnum er gert ráð fyrir hitastigi 
milli 18 og 23 gráðum og rakastigi 
um 50%. Ekkert mál er að hafa 
hitastigið lægra en ef það er hærra 
er meiri hætta á skemmdum í 
efnunum. Of mikill raki og of þurrt 
loft þykir ekki gott heldur.

Ekki nota vírahengi
Gullna reglan er sú að nota 
aldrei vírherðatré. Með tímanum 
skemmast flíkurnar og aflagast. 
Betra er að nota sterkbyggð axla-
laga herðatré.

Besta leiðin til 
að geyma föt

Nú ættu allir að vera búnir 
að taka til sólgleraugun í 
bílnum. Sólin er lágt á lofti 

þegar hún lætur sjá sig. Hver vill 
ekki tolla í tískunni? Samkvæmt 
Dior verða sólgleraugu næsta 
hausts og vetrar stór, reyndar mjög 
stór. Þau ættu að vera ágæt fyrir 
þá sem búa í sólríkum löndum og 
vilja forðast sólarljósið gagnvart 
augum og andliti. Annars virðist 
vetrartískan næsta vetur vera 
frekar íslensk. Að minnsta kosti 
var mikið um frakka og jakka í 
dökkum jarðlitum, sérstaklega í 
herratískunni.

Sólgleraugun 
stækka
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Bílar 
Farartæki

TAMCO SPORT bensínvespa 50cc 25 
km/h, 13 ára lámarksaldur, þrír litir 
í boði. Ekkert próf, engar tryggingar, 
BARA GAMAN. Verð Kr. 219.900,-

SUZUKI
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
suzukisport@suzuki.is

Suzuki.is

 Mótorhjól

Þjónusta

 Sendibílaþjónusta

SENDIBÍLAÞJÓNUSTA.
Tökum að okkur allar 

flutningar,traust og góð þjónusta 
og vanir menn,

Upplýsingar í síma:
Árni 661-3166

Ásgeir 869-3741

 Pípulagnir
Pípulagningameistari getur bætt 
við sig verkefnum á viðhaldi og 
viðgerðum. Uppl. í s. 778 1604.

 Hreingerningar

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

 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

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR OG 
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

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

 Trésmíði
Get bætt við mig verkefnum sem 
byggingastjóri. Uppl. sendist til 
stjorninn@gmail.com

Keypt
      Selt

 Til sölu

AFMÆLISTILBOÐ Í MARS !
Gæða ungnautakjöt í 10 ár beint 
frá býli. Minnst 1/8 úr skrokk. Hakk, 
gúllas, snitsel og steikur. www.
myranaut.is s. 868 7204

 Óskast keypt

KAUPUM GULL -  
JÓN & ÓSKAR

Alla virka daga í verslun okkar 
Laugavegi 61 Jón & Óskar

jonogoskar.is s.552-4910

STAÐGREIÐUM OG LÁNUM 
ÚT Á: GULL, DEMANTA, 

VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK!
Hringar, hálsmen, armbönd, 

Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl. 
Hringdu núna og fáðu tilboð þér 

að kostnaðarlausu! 

www.kaupumgull.is
Opið mán - fös 11-16,  

Skipholt 27, 105 

Upplýsingar í síma 782 8800

Skólar
Námskeið

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

Húsnæði

 Húsnæði í boði

TIL LEIGU NÝLEGT 165 - 570 
FM ATVINNUHÚSNÆÐI Í 116 

REYKJAVÍK VERÐ FRÁ KR 
990 FM

165 og 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

 Atvinnuhúsnæði

AUÐBREKKA TIL LEIGU:
200-450 fm iðnaðarhúsnæði á 

2. hæð.
Mjög bjart húsnæði og glæsilegt 

útsýni.
Gæti hentað vel fyrir listamenn.

Kr. 1.250 pr fm
Nánar uppl. s. 840 3992

 Geymsluhúsnæði

WWW.GEYMSLAEITT.IS
Sérgeymslur á mjög góðum 
verðum. Frá 2-17 m2. S: 564-6500

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

Atvinna

 Atvinna óskast

VANTAR ÞIG SMIÐI, 
MÚRARA, MÁLARA EÐA 

AÐRA STARFSMENN?
Höfum á skrá menn sem geta 

hafið störf með skömmum 
fyrirvara.

Proventus starfsmannaþjónusta 
- proventus.is Sími 551-5000 

Netfang proventus@proventus.is

Tilkynningar

Lýsing Deiliskipulagsáætlunar  
á landspildu sem staðsett er milli 
Jaðars og Hrefnutanga Selfossi.

Samkvæmt 1.mgr. 40.gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér 
kynnt lýsing deiliskipulags fyrir landspildu sem staðsett er 
milli Jaðars og Hrefnutanga norðan ár á Selfossi í Sveitar-
félaginu Árborg. Landnúmer spildunar er 188146.

Um er að ræða deiliskipulag á skipulagssvæði sem er 
skilgreint sem íbúðarsvæði. Skipulagssvæðið afmarkast af 
Jaðri í vestri, Hrefnutanga í austri. Mógili í norðri og vegi 
meðfram Ölfusárbökkum í suðri. Svæðið er 11.065 m2 að 
stærð.

Í fyrirhugaðri deiliskipulagstillögu er gert ráð fyrir 10 
raðhúsum, tveimur 3ja húsa lengjum neðst á svæðinu með 
aðkomu frá Ártúni og fjórum húsum ofan við klettabeltið 
með aðkomu frá nýjum vegi út frá Ártúni sem tekinn er 
lítillega út fyrir lóðina norðan við Hrefnutanga og er það 
gert til að draga úr halla vegarins að efri húsunum. Húsin 
eru öll einnar hæðar. Aðkoma að neðri húsunum er frá 
suð Austri, en þeim efri norð-vestri. Þau eru öll með stóra 
suðurverönd.

Teikning ásamt lýsingu deiliskipulagsáætlunarinnar mun 
liggja frammi á skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa 
að Austurvegi 67 Selfossi og í Ráðhúsi Árborgar að  
Austurvegi 2 Selfossi á skrifstofutíma frá kl. 8 – 15.  
Skriflegum ábendingum er hægt að koma á framfæri á 
sama stað og á netfangið bardur@arborg.is fyrir 5. apríl 
2019. Einnig er hægt að kynna sér lýsinguna á heimasíðu 
Sveitarfélagsins, http://www.arborg.is

Virðingarfyllst,
Bárður Guðmundsson

skipulags- og byggingafulltrúi

Toyota Auris Terra

Honda CR-V Comfort

Honda Jazz Trend

Honda Civic Comfort

Honda CR-V Executive dísil 

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

Nýskráður 5/2011, ekinn 98 þús.km., 
dísel, beinskiptur.

Nýskráður 10/2012, ekinn 94 þús.km., 
bensín, sjálfskiptur. 

Nýskráður 4/2017, ekinn 30 þús.km., 
bensín, sjálfskiptur, glæný heilsársdekk.

Nýskráður 6/2017, ekinn 32 þús.km., 
bensín, sjálfskiptur, glæný heilsársdekk.

Nýskráður 4/2017, ekinn 30 þús.km.,  
dísel, sjálfskiptur, Honda verksmiðjuábyrgð.

 Ásett kr. 1.390.000

Tilboð 
kr. 990.000   

Allt að 100% fjármögnun í boði

 Ásett kr. 2.390.000

Tilboð 
kr. 1.990.000   

Allt að 100% fjármögnun í boði

 Ásett kr. 2.290.000

Tilboð 
kr. 1.990.000   

kr. 25.931 á mán. í 84 mán.

 Ásett kr. 2.790.000

Tilboð 
kr. 2.430.00   

kr. 31.629 á mán. í 84 mán.

 Ásett kr. 4.990.000

Tilboð 
kr. 4.390.00   

kr. 57.011 á mán. í 84 mán.

Þarftu að ráða?
 Ráðum sérhæfir sig í ráðningum 
og mannauðsráðgjöf. Við komum 
til móts við þarfir fyrirtækja og 
sérsníðum lausnir sem henta 
hverjum viðskiptavini.

WWW.RADUM.IS | 519 6770 | RADUM@RADUM.IS
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



HÚSBÍLAR TIL SÖLU
Fiat Hobby húsbíll 
2.3diesel árg 2017 ekinn 
68þ km 6 gíra, með öllu 
því helsta sem húsbíll 
þarf að hafa, svefnpláss 
fyrir 2 
Verð 8.900.000. 

Glæsilegur bíll sem þolir 
íslenskt veður.

Ford Transit 2.2 diesel 
Hymer Húsbíll 
árg 2011, ekinn ca 146 þ. 
km, 6 gíra, með öllu því 
helsta sem húsbíll þarf 
að hafa, svefnpláss fyrir 
6 tvöfalt rúm aftast. Verð 
4.990.000.- 

Tilboð 3.990.000.

Fiat Ducato 2.3 diesel 
Carado húsbíll 
árg 2011 ekinn 145 þ 
km 6 gíra, með öllu því 
helsta sem húsbíll þarf 
að hafa, svefnpláss fyrir 
6 og kojur verð 4.390.000 

Tilboð 3.490.000 

Fiat Ducato 2.3 diesel 
Carado húsbíll 
árg 2015 ekinn ca 147 þ 
km 6 gíra, með öllu því 
helsta sem húsbíll þarf 
að hafa, svefnpláss fyrir 
4 Verð 6.990.000. 

Tilboð 5.990.000

Ford Transit 2.4 diesel 
Carado húsbíll 
árg 2010 ekinn 150 þ 
km 6 gíra á tvöföldu að 
aftan, með öllu því helsta 
sem húsbíll þarf að hafa, 
svefnpláss fyrir 6 og 
kojur verð 3.990.000 
Tilboð 2.990.000 

Fiat Ducato 2.3 diesel 
Carado húsbíll 
árg 2015 ekinn ca 120 þ 
km 6 gíra, með öllu því 
helsta sem húsbíll þarf 
að hafa, svefnpláss fyrir 
2 Verð 5.990.000. 

Tilboð 4.990.000

Ford Transit 2.2 diesel 
Hymer Húsbíll 
árg 2012, ekinn ca 144 þ. 
km, 6 gíra, með öllu því 
helsta sem húsbíll þarf 
að hafa, svefnpláss fyrir 
6 tvöfalt rúm aftast. Verð 
5.590.000.- 

Tilboð 4.490.000.

Allir bílarnir eru staðsettir í Keflavík. Upplýsingar í síma 776 7600

Touring Cars ehf, Klettatröð 19, 262 Keflavík (Ásbrú)

Möguleiki á allt að 100% láni.

gummi@touringcars.eu

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

Þjónustuauglýsingar   Sími 550 5055

Alla fimmtudaga og laugardaga    arnarut@frettabladid.is  gudruninga@frettabladid.is

Snyrti & nuddstofan Smart
Alltaf frábær tilboð í gangi hjá okkur!

Kíkjið á facebook síðu okkar: 
facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

Verið hjartanlega velkomin.

og á Facebook.com/snyrti og nuddstofan smart
íshúsið
S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a,  200 Kópavogur 

viftur.is
vogur v

Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

Ferðaþjónustuhús
Vönduð hús sem henta 
vel í ferðaþjónustuna, 
afhendast fullkláruð.

Nánari uppl. reisum@simnet.is 
eða í síma 899 0913 Fríða 
www.reisum.is

capacent.is

Ráðgjafar okkar búa  
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