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Strákarnir ættu að líta til Bítlanna vilji þeir fylgja
tískunni.

Twiggy er komin aftur. Tískan fer ávallt í hringi.
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Pastellitir. Ljósgulur litur passar vel í fermingarkjólana í ár.

Ættu að líta til Bítlanna og Twiggy
Anna Clausen stílisti hefur mikla reynslu þegar kemur að tísku og hönnun. Hún hefur starfað hjá stórum erlendum vörumerkjum og
heimsfrægum tímaritum. Anna hefur ákveðna hugmynd um hvernig fermingarbörnin ættu að klæðast þetta vorið.

A

nna er dönsk en hún lærði stílistafræði og tískuljósmyndun í London College of Fashion. Hún hefur verið
gestakennari við fatahönnunarbraut Listaháskólans
og kennt við tískuskólann Fashion Academy.
Þegar Anna er spurð hvaða klæðnaður henti best fermingarbörnum þessa árs er hún fljót til svars. „Ég myndi segja
að stelpurnar ættu að horfa til tísku sjöunda áratugarins,
til dæmis fyrirsætunnar Twiggy sem var áberandi á þeim
árum. Kjólarnir ættu að vera stuttir með einföldu sniði og
í pastellitum, ljósum og björtum,“ segir Anna. „Kjólarnir
eiga að vera einlitir, sleppa blómamynstrum eða annars
konar mynstrum. Ljósgulur litur er vinsæll, sömuleiðis ljósblár og hvítur. Einlitar sokkabuxur ættu að vera við kjólinn
í hvítu eða pastellitum. Ljósgulir litir verða vinsælir í sumar
en einnig svartar og hvítar rendur. Það er svipað og var á
sjöunda áratugnum.“
Anna segir að hárið á fermingarstúlkunum eigi að vera
slegið og náttúrulegt. „Alls ekkert dúllerí eða skraut,“ segir
hún og bætir við að það eigi líka við förðunina. „Þær ættu að
sleppa varalit en vera með eyeliner ef þær vilja nota áberandi
förðun.“

Bítlalegir strákar
Ekki má gleyma fermingarstrákunum en Anna segir að þeir
eigi að horfa til upphafstíma Bítlanna og Kinks, hljómsveita
frá sjöunda áratugnum. „Bítlaútlit er mjög flott. Þeir mega
vera í svörtum gallabuxum og Converse-skóm eða támjóum
ökklastígvélum (chelsea-boot). Það er líka flott að vera í dökkbláum, kremlituðum, röndóttum eða svörtum sjóliðapeysum
og sleppa jakka.“

Klassískar mömmur
Mömmurnar eiga hins vegar að vera klassískar. „Þær ættu ekki
að klæðast mynstruðum kjólum heldur velja einföld og klassísk
snið. Fermingarbörnin eiga að hafa athyglina,“ útskýrir Anna
og segir að einfaldir skartgripir passi best þennan dag. „Fermingarstúlkurnar ættu að hafa lítinn silfurkross, smáa eyrnalokka og þumalhring en spara aðra skartgripi þennan dag.“
Anna hefur stíliserað nokkrar fermingarstúlkur hér á landi
en hún hefur búið hér frá árinu 2004. „Fermingarbörn eru táningar og þau mega vera töff,“ segir Anna sem segir að mikið sé
gert með fermingar í heimalandi sínu Danmörku, ekki síður en
hér á landi.

Anna Clausen stílisti hefur unnið víða um heim fyrir þekkt vörumerki.
MYND/ANTON
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Útgeislunin segir allt
Tískuverslunin Curvy.is er himnasending fyrir stelpur og ungar konur sem vilja tolla í tískunni og vera flottar til fara. Þar fæst nú heillandi
úrval sumarlegra og fallegra fermingarkjóla fyrir stúlkur sem nota stærðir 42-58 og vilja skarta sínu fegursta á fermingardaginn.

Þ

að er algengur misskilningur að svartur grenni og
klæði af aukakíló,“ segir
Fríða verslunareigandi Curv y.
is. „Þetta snýst allt um að finna
snið sem hæfa vaxtarlaginu og
klæðast litum eða munstrum
sem blekkja augað svo líkaminn
virðist grennri en ella.“
Curvy dásamar mjúkar línur
og er í daglegum tengslum við
nýjustu tískustrauma fyrir yngri
konur.
„Á Íslandi hefur lengi gerst
að stelpur með mjúkar línur
gleymist þegar kemur að tískufatnaði í stærri stærðum. Því
rættist ósk þeirra þegar Curvy
fann frábær vörumerk i sem
framleiða tískufatnað í stærri
númerum svo allar konur geti
notið þess að klæða sig fallega,
óháð aldri,“ segir Fríða sem
einnig á glæsilega kjóla á mæður
fermingarstúlkna sem hún segir
oft vilja líka „skvísa sig upp“ fyrir
fermingardaginn.
„Það sem hefur verið áberandi
vinsælast fyrir fermingardaginn
eru blúndur, bjartir litir, blóm og
munstraðir kjólar. Ég hvet stelpurnar til að vera óhræddar við
að máta því útkoman kemur oft
ánægjulega á óvart. Litir geta
til dæmis gjörbreytt útlitinu,
frískað upp litaraftið, gert augun
bjartari og um leið fer fólk að taka
eftir öðru en holdafarinu,“ segir

Blómamunstur og bjartir litir eru
hæstmóðins í vor og sumar.

Stelpur og ungar konur með mjúkar línur
hafa úr mörgu og flottu að velja í Curvy.

Fríða. „Okkur finnst ekkert jafn
skemmtilegt og að aðstoða stelpurnar við að finna á sig réttu
sniðin og fötin sem henta þeim
best.“
Fríða segir fermingarkjóllinn
ekki eiga að vera málamiðlun og
að stelpur eigi ekki að sætta sig
við að klæðast því skásta sem þær
finna.
„Sjálf átti ég í miklum erfiðleikum með að finna fermingarkjól á sínum tíma því lítið var í
boði fyrir stelpur í stærðum 42

Fríða opnaði Curvy.is fyrst sem netverslun árið 2011 en í október 2012 opnaði hún glæsilega tískuverslun í Nóatúni 17.

og yfir. Því var farið búð úr búð
en ekkert fannst í hefðbundnum
tískuverslunum og það hjálpaði
ekki sjálfstraustinu.“
Fríðu finnst miklu skipta að
stelpur sem koma í Curvy líði vel
í fötum sínum, séu ánægðar með
sig og fari sáttar út.
„Það er einstaklega gefandi

að sjá þær ljóma þegar þær loks
finna föt á sig og hafa meira að
segja úr úrvali fallegra klæða að
velja. Jafnvel þótt maður sé með
einhver aukakíló þýðir það ekki
að maður geti ekki verið flottur.
Ég finn það bara sjálf þegar ég hef
tekið mig aðeins til og er komin
í föt sem klæða mig vel. Þá líður

MYNDIR/VILHELM

manni svo mik lu betur með
sjálfan sig. Það er öfundsvert að
líða vel í eigin skinni, burtséð frá
holdafari, og slíkt sjálfstraust er
aðlaðandi og skín í gegn.“
Curvy.is er í Nóatúni 17 . Kíktu
líka á w w w.curv y.is eða á Facebook-síðuna hjá Curvy www.
facebook.com/curvychic.
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Tók virkan þátt
Guðjón Davíð Karlsson, eða Gói eins og hann er alltaf kallaður, minnist
fermingardagsins með hlýju í huga. Hann tók virkan þátt í undirbúningi
veislunnar og spilaði á píanó, hélt ræðu, söng og skemmti sér með gestunum
sem komu til að samgleðjast honum.

Þ
NETVÆDDIR BINDISHNÚTAR
Nettengdir fermingadrengir nútímans þurfa ekki lengur að stóla á
pabba gamla eða afa til að kenna sér bindishnúta. Nú er hægt að sækja
allan nauðsynlegan fróðleik í tölvuna og símann.
Vefurinn www.totieatie.com ber saman kosti og galla algengustu bindishnútanna auk þess sem gefin eru góð ráð um hvernig bindishnútar
henta ólíkum skyrtum. Myndrænar og auðskiljanlegar leiðbeiningar
fylgja öllum bindishnútum. Vefurinn www.tie-a-tie.net gerir betur og
birtir kennslumyndbönd við algengustu bindishnútana.
Fjöldi smáforrita (öpp) er líka í boði en margir fermingardrengir eiga snjallsíma eða spjaldtölvu.
Fyrir iPhone má nálgast „How to Tie a Tie“
ókeypis inni á iTunes. Forritið hefur verið
sótt af tíu milljón símanotendum og
inniheldur leiðbeiningar um gerð þrjátíu
bindishnúta en reyndar þarf að borga
fyrir sumar þeirra. Android-símnotendur
geta sótt „How to Tie a Tie“ án endurgjalds sem inniheldur leiðbeiningar um
gerð tuttugu bindishnúta en greiða þarf
fyrir átta þeirra. Forritið sýnir á myndrænan hátt gerð bindishnúta og með aðstoð
myndavélarinnar á spjaldtölvunni getur
drengurinn horft á sjálfan sig á skjánum
og fylgt leiðbeiningum á meðan. Einnig
má nefna smáforritin Tie a Tie og Tie a
Tie Platinum sem bæði eru ókeypis.
Íhaldssamari fermingardrengir geta
síðan alltaf fest kaup á bókinni „The
85 Ways To Tie a Tie. The Science
and Aesthetics of Tie Knots“ eftir
Thomas Fink og Yong Mao sem fæst
í öllum betri netverslunum.

Ferming í Flash

Ótrúlegt úrval
af fermingarkjólum

að er mikið að gera hjá Góa
þessa dagana í Borgarleikhúsinu þar sem hann
syngur og steppar í hlutverki
sótarans Berts í Mary Poppins.
Hann gefur sér þó tíma til að skjótast í símann og ræða við blaðamann um fermingardaginn. „Já,
ég man mjög vel eftir þessum degi
10. apríl 1994, sunnudagur eftir
páska. Bjartur og fallegur dagur.
Athöfnin var í Hallgrímskirkju og
ég var með veislu í safnaðarheimili kirkjunnar. Ég hugsa alltaf með
hlýhug til þessa merkisdags.“

Viðburðarík veisla
Gói tók virkan þátt í bæði skipulagningu veislunnar og veislunni
sjálfri. „Ég hafði skoðun á því hvað
átti að vera á boðstólum, en það
var léttur hádegisverður. Svo voru
litlar söngbækur á borðunum sem
ég valdi lögin í. Ég hélt ræðu, spilaði á píanó og söng lag með Palla
vini mínum. Við systir mín spiluðum saman; hún á þverflautu og
ég á píanó, og svo spilaði ég undir
fjöldasöng gestanna,“ segir Gói og
hlær yfir því hve mikið hann var í
sviðsljósinu þennan dag og bætir
svo við: „Ætli ég sé ekki að gera það
sama í leikhúsinu í dag og ég var
að gera í fermingarveislunni, að
koma fram.“

Góðir foreldrar
Gói var mjög stressaður vegna
veislunnar og æfði sig í marga
daga. „Ég var alveg sveittur í lófunum. Mig langaði bara að standa
mig vel og var mjög ánægður
og stoltur eftir á, enda var þetta
dagurinn minn. Mamma og pabbi
voru mjög dugleg við að virkja mig
í því að taka þátt í veislunni og
hvöttu mig áfram eins og góðir foreldrar gera. Ég kann þeim miklar
þakkir fyrir það í dag. Ég ætla klárlega að hvetja mín börn til hins
sama þegar þau fermast.“

„Fermingarsystur mínar voru flestar miklu stærri en ég og á háum hælum í þokkabót
þannig að ég náði þeim svona upp á maga,“ segir Gói og hlær.

Lítill eftir aldri

Verð
9.990-16.990

Gói var lítill eftir aldri og seinþroska og fann vel fyrir því á fermingardaginn. „Stelpurnar voru
flestar orðnar miklu stærri en ég.
Svo voru þær líka á háum hælum
þannig að ég náði þeim svona upp
á maga. Það er verst að meðfylgjandi mynd skuli ekki vera af mér
með fermingarsystkinum mínum.
Þá hefði sést vel hve lítill ég var
en ég gæti allt eins verið sex ára
á þessari mynd.“ Það kom stöku
sinnum fyrir að Góa væri strítt
vegna stærðarinnar en hann lét
það ekki á sig fá. „Nokkrir vinir
mínir voru miklu stærri en ég og
það komu stundir þar sem ég var
viðkvæmur fyrir því. En svona
heilt yfir pældi ég lítið í því og var
frekar sáttur.“

Trúin og athöfnin
Séra Karl Sigurbjörnsson, fyrrverandi biskup, er pabbi Góa og því
hefur trúin og kirkjusókn verið
hluti af lífi hans frá unga aldri.
„Það var aldrei neinn efi hjá mér
varðandi trúna. Mér fannst þetta
mjög hátíðleg og stór ákvörðun
sem ég tók alvarlega. Athöfnin
sjálf var mjög hátíðleg og falleg.

Mamma og pabbi Góa voru mjög dugleg við að virkja hann í því að taka þátt í veislunni.
„Þau hvöttu mig áfram eins og góðir foreldrar gera og kann ég þeim miklar þakkir fyrir
það í dag.“

Pabbi var þarna og orgel- og
trompetleikur. Ég fékk alveg fiðring í magann þegar ég gekk inn
kirkjugólfið.“

Ráðlegg öllum að taka þátt
„Ég hvet fermingarbörn til að taka
virkan þátt og vera með í því að
skipuleggja veisluna. Það er um
að gera að koma fram og bjóða

fólk velkomið. Þeir sem kunna að
spila á hljóðfæri ættu endilega að
troða upp. Nú, eða að syngja eða
halda uppi borðtenniskúlu eða
hvað sem hver kann að gera. Það
gerir minninguna skemmtilegri.
Maður er stressaður á meðan á því
stendur en svo verður maður ótrúlega stoltur af sjálfum sér og fyllist
sigurtilfinningu.“

Strákarnir fara ánægðir út
Fermingarfötin eru mikilvæg á stóra deginum.
Í ár er fermingarlínan mjög fjölbreytt og hefur aldrei verið stærri.
,,Í ár lögðum við okkur fram um að bjóða upp á fjölbreyttan fatnað fyrir fermingarstrákana,
bæði hvað varðar gott verð og eins að notagildið væri mikið,“ segir Bjartur Snorrason,
verslunarstjóri í Galleri Sautján í Kringlunni, um fermingartískuna hjá strákum þetta árið.
,,Við bjóðum upp á virkilega falleg ljós og dökkgrá jakkaföt ásamt klassískum navy bláum
og svörtum sem eru alltaf jafn vinsæl. Fyrir þá sem vilj fara aðrar leiðir bjóðum við upp á
jakkana eða buxurnar stakar og eru þá strákarnir oft að taka gallabuxur við stöku jakkana
sem þeir geta svo notað í skólann eftir ferminguna.“
,,Úrvalið af skyrtum hefur aldrei verið eins fjölbreytt og núna í ár.
Við bjóðum upp á marga liti í skyrtum ásamt því að bjóða upp á fallegar

Hattur: 8.995,Skyrta: 7.995,Jakkaföt: 22.995,Bindi: 2.995,Vesti: 6.995,Skór: 13.995,Klútur: 990,-

Jakkaföt: 22.995,Skyrta: 7.995,Bindi: 2.995,Klútur: 2.990,Skór: 13.995,-

smáköflóttar bláar og svartar skyrtur sem hafa mælst mjög vel fyrir í ár.“
„Vestin njóta líka alltaf mikilla vinsælda og eru þá tekin bæði við gallabuxur,
skyrtu og bindi eða við jakkafötin sem þrískipt föt.“
,,Stíllinn hjá strákunum er innblásinn af tíðarandanum hverju sinni og vinsælir
sjónvarpsþættir einsog Mad Men hafa sett línuna hvað jakkafötin varðar.
Aukahlutir eins og fallegar slaufur og bindi ásamt litríkum vasaklútum
setja svo punktinn yfir i-ið.“
,,Converse skórnir eru svo alveg málið við fermingarfötin og strákarnir
eru mjög sáttir við að geta svo notað þá í skólann eftir ferminguna,
sé ekki minnst á foreldrana sem vilja vera praktískir við fatakaupin,“
segir svo Bjartur að lokum.

Jakkaföt: 22.995,Skyrta: 7.995,Slaufa: 2.995,Klútur: 990,Skór: 13.995,-

Strákarnir í Galleri Sautján taka vel á móti þér

lb
f
Fjölbreytt
úrvall aff fatnaði
fyrir fermingarstelpurnar
hjá Galleri Sautján.
Fallegir litir og stelpuleg snið og gott verð gefur tóninn fyrir
fermingarlínuna hjá Galleri 17
„Við lögðum upp með að hafa fermingalínu sem væri bæði á hagstæðu verði
og hefði heilmikið notagildi. Kjólana er hægt að nota áfram sem sæta
sumarkjóla og jakkana og buxurnar er hægt að nota allan ársins hring.
Ungu stelpurnar eru orðnar mjög tísku meðvitaðar og komnar með fastmótaðar
skoðanir á því hvað þær vilja. Því fannst okkur mikilvægt að hafa fjölbreytt
Kjóll: 9.995,Sokkabuxur: 2.995,Skór: Focus

úrval sem höfðaði til sem flestra,“ segir Sylvía Clothier, rekstrastjóri yfir
dömudeild Galleri 17. Í ár erum við ekki einungis með kjóla, heldur líka buxur,
toppa og jakka við. Kjólarnir eru síðari að aftan og teknir saman í mittið eins og
hefur verið svo vinsælt, bæði úr blúndu eða siffoni. Einnig erum við með peplum
kjóla sem þykja mjög móðins í dag. Fyrir þær sem vilja ekki vera í kjól erum við
með peplum toppa eða skyrtur við uppháar glansbuxur eða svokallaðar disco buxur.
Litirnir í ár fyrir utan að sjálfsögðu hvítt eru coral, mintugrænn, kremlitað, blátt og svart.
Fyrir þær sem velja svart þá er smart að vera í sokkabuxum í fallegum lit eða með sætu
mynstri við kjólinn. Við erum með frábært úrval af sokkabuxum, beltum og skarti þannig
að hver og ein getur fundið eitthvað við sitt hæfi

Í skóm hafa stelpurnar verið að taka svarta eða hvíta skó,
annaðhvort með litlum eða fylltum hæl og ég veit
að úrvalið í Focus skóverslunni er eitthvað sem
stelpurnar hafa verið mjög hrifnar af.
„Það er alltaf tilhlökkun hjá manni eftir þessum tíma árs,
þar sem við vitum hvað þetta er skemmtilegur tími.
Við höfum mjög gaman að því að fá að aðstoða þessar
ungu stelpur við að velja fötin og það er líka svo gaman
að sjá nýjar kynslóðir vaxa úr gras“ segir Sylvía að lokum.
Stelpurnar í Sautján hjálpa
ykkur að finna rétta dressið

Toppur: 5.995,Buxur: 9.995,Hálsmen: 3.995,Skór: Focus

Jakki: 11.995,Toppur: 5.995,Hálsmen: 3.995,Buxur: 9.995,Skór: Focus
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Í fyrstu borgaralegu fermingunni í apríl árið 1989 í Norræna húsinu voru börnin prúðbúin eins og vera ber.

Níundi áratugurinn er
kannski ekki þekktastur
fyrir smekklegheit. Þessi
jakkaföt hafa þó vafalaust þótt afar smart
árið 1986 og glatt hjarta
einhvers fermingardrengsins.

Þessi drengur sem
stendur á Austurvelli í
maí 1964 sýnir blaðamanni Vísis fermingarföt fyrir Herradeild P&Ó.

Í sínu fínasta pússi
Fötin eru fermingarbörnunum hugleikin og þannig hefur það verið í gegnum árin. Fermingarbörnin vilja skarta sínu fegursta þegar
þau taka á móti gestum sínum í fermingarveislunni. Nokkur höfuðverkur getur þannig orðið að finna rétta dressið og á það jafnt við
í dag eins og fyrir tíu, tuttugu og fimmtíu árum. Í safni 365 fundust nokkrar gamlar og góðar myndir af fermingarbörnum og
fermingartísku í gegnum tíðina.
Þessi unga
stúlka er í fermingargreiðslu
á hárgreiðslustofunni Monroe
í mars 1999.

Hér sýna unglingar heitustu
fermingartískuna árið 1995.

Tamaris
12.995 kr.

Tamaris
12.995 kr.

Tama
ar
Tamaris
19.99
95 kr.
19.995

– líka í svörtu

– líka í svörtu
s

– líka í Nude lit

FRÁBÆRT
FYRIR FERMINGUNA

Tamaris
12.995 kr.

SixMix

20.995 kr.

Tamaris

15.995 kr.
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Úrvalið er í Soho Market
SOHO/MARKET á Grensásvegi 8 býður fermingarfatnað og fylgihluti á góðu verði. Þar geta bæði fermingarstúlkur og mæður þeirra
dressað sig upp fyrir stóra daginn.

S

OHO/MARKET opnar í dag
fulla búð af nýjum vörum
ef t ir vel heppnaða útsölu. Í versluninni fæst allt það
nýjasta frá Bandaríkjunum eins
og kjólar, leggings, buxur, jakkar,
toppar, skart, töskur, íþrótta- og
jógafatnaður og alls konar aðhaldsfatnaður. Fermingar fötin
eru þó í aðalhlutverki þessa
dagana og er fjölbreytnin í fyrirrúmi að sögn Jónu Lár, eiganda
SOHO/ MARKET.
„Kjólarnir eru látlausir en
þó með sínum séreinkennum,
með blúndum, pífum og
skreyttir steinum,“
lýsir Jóna og bætir
við að í SOHO/MARK ET fá ist ei n n ig
fatnaður fyrir konur
á öllum aldri og því
finni mömmurnar
einnig eitthvað við
sitt hæfi.
Í SOHO/MARKET
geta fermingarstúlkur
klætt sig upp frá toppi
t il táar. Fy rir utan
kjóla má þar fá fjölda
fylgihluta á borð við
töskur, ermar, klúta
og eyrnalokka. „Þá
erum við með alls
kyns armbönd með

steinum sem hafa slegið í gegn,“
segir Jóna og bendir á að von sé á
skóm í verslunina á næstunni. Þá
segir hún einnig hægt að kaupa
fermingargjafirnar í búðinni. Til
dæmis sé þar mikið úrval af fallegum silfur- og stálskartgripum.
„Við vorum líka að taka inn rosalega flotta blásara og krullujárn.“
Hárskraut af ýmsu tagi er afar
vinsælt í SOHO/MARKET og
hentar vel í fermingargreiðslurnar. Jóna segir algengt að hárgreiðslufólk komi í verslunina og
kaupi bæði skraut og hina góðu
túperingarbursta. „Þá
erum við einnig
með til sölu hina
vinsælu Moroccan-oil hárvöru á
afar góðu verði,
aðei n s 1.49 0
krónur,“ segir
Jóna og lýsir því
að nokkrir dropar
af olíunni í rakt hár
geri það dúnmjúkt
og glansandi.
SOHO/MARKET
er þekkt fyrir hagstætt verð. Fermingarkjólarnir
er u f rá 7.990
k r ónu m u p p
í 15.990 krón-

Steinum sett armbönd hafa slegið í gegn.

ur. Hægt er að fá litlar peysur yfir kjólana í mörgum litum á
3.990 krónur og litla jakka á 5.990
krónur. „Við höfum stundum verið
kölluð Bolabúðin vegna þess að
við höfum svo mikið úrval af alls
kyns bolum sem kosta lítið, eða frá
990 krónum upp í 2.990 krónur,“
lýsir Jóna og minnist sérstaklega
á aðhaldsblúndubolina sem slegið
hafa rækilega í gegn sérstaklega
vegna hins góða verðs.
SOHO/MARKET er á Grensásvegi 8. Opið er mánudaga til
fimmtudaga frá klukkan 12 til
18, á föstudögum frá 12 til 19 og
á laugardögum frá 12 til 17. Sími
553 7300. Tekið er á móti hópum
eftir samkomulagi.

Í SOHO/MARKET fæst allt það nýjasta frá Bandaríkjunum eins og kjólar, leggings, buxur,
jakkar, toppar, skart, töskur, íþrótta- og jógafatnaður og alls konar aðhaldsfatnaður. Hér
er eigandinn Jóna Lár á bak við afgreiðsluborðið.

Verslunin er stundum kölluð bolabúðin vegna hins mikla úrvals af bolum.

Fermingarkjólar
S-M-L

Sv kjóll með Tiger andliti kr. 9.990.-

Blúndukjóll 2 litir svartir/offwhite
kr. 10.990.-

Kjóll m. pallíettum 2 litir
offwhite/svart kr. 8.990.-

Blúndukjóll 3 litir
grænn/offwhite/peach kr. 9.990.-

Kjóll m.skjudi 2 litir
svartur/kóngablár kr. 8.990.-

Blúndukjóll m.belti kr. 8.990.Boleropeysa 4 litir kr. 3.990.-

Blúnduchiffonkjóll 2 litir beige/svart
kr. 11.990.-

Teygjukjóll 5 litir kr. 3.990.Blúndutunic 3 litir kr. 4.990.-

Grensásvegur 8, sími 553 7300
Opið mán–ﬁm 12–18, fös 12-19 og laugd 12–17

Kjóll med blúndu kr. 15.990.-

Toppur 2 litir hvítur/svartur kr. 6.990.buxur kr. 7.990.-

SOHO/MARKET
Á FACEBOOK
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Óvenjufalleg
fermingartíska í ár
BARNSSKÓNUM SLITIÐ
Segja má að börn séu tekin í fullorðinna
manna tölu við fermingu. Því gæti verið
skemmtilegt að nota gamla barnaskó til að
skreyta fermingarborðið þar
sem fermingarbarnið hefur
nú slitið barnsskónum. Sem
mótvægi við smábarnaskóna væri svo hægt að stilla
upp skóm sem fermingarbarnið notar í dag og eru
jafnvel einkennandi fyrir það sem það er að fást
við, til dæmis ballettskó eða fótboltaskó.

SATÍN EÐA BLÚNDA
Fermingarhanskar, sem margar stúlkur bera á fermingardaginn, virðast
fylgja tískustraumum eins og annað. Þeir eru oft úr satíni eða blúndu;
sumir heilir en aðrir meira í ætt við grifflur. Fyrir mörgum eru fermingarhanskar jafnsjálfsagðir og fermingarkyrtillinn og oft ganga þeir í ættir.
Hvaðan hefðin er komin er þó nokkuð óljóst. Sumir líta svo á að þeir
undirstriki sakleysi og hreinleika fermingarbarnsins en aðrir segja um
hreinræktað tískufyrirbæri að ræða. Líklega eru þeir upprunalega
tilkomnir vegna þess að stúlkur vildu
vera fínar og
snyrtilegar á
fermingardaginn.

Blúndukjólar eru áberandi í Cosmo í ár. Litirnir sem ráða ríkjum eru
kremhvítur og ferskjulitaður. Eigandinn Lilja Hrönn Hauksdóttir, sem hefur
selt fermingarfatnað í á þriðja áratug, segir tískuna sjaldan hafa verið fallegri.

V

erslu n i n Cosmo hef u r
staðið framarlega í sölu á
fermingar fatnaði síðustu ár
og áratugi en þar er að finna falleg föt á fermingarstúlkur, mæður
þeirra og ömmur. „Ég hef selt fermingarfatnað í 26 ár og nú eru þær
sem ég afgreiddi fyrst um sinn
farnar að koma með sínar dætur.
Eftir nokkur ár fer ég líklega að taka
á móti þriðju kynslóð,“ segir Lilja
Hrönn Hauksdóttir, eigandi Cosmo.
Hún segir tískuna sjaldan
hafa verið jafn skemmtilega og
í ár. Það er mikið um blúndukjóla. Flestir eru stuttir og ermalausir en margar taka ermar við.
Undan farin ár hafa flestar fermingarstúlkur verið í leggings við
kjólana sína en nú eru það húðlituðu sokkabuxurnar sem ráða
ríkjum. Útkoman er virkilega
dömuleg og smart,“ segir Lilja.
Hún segir tískuna afar látlausa
og sýnist henni það sama eiga
við um hárið. „Það hefur átt það
til að vera mjög krullað og svolítið yfirdrifið en nú heyrist mér
það eiga að vera slétt og einfalt.“
Lilja hefur stundum hannað eigin

„Undanfarin ár hafa flestar fermingarstúlkur verið í leggings við kjólana sína en nú
eru það húðlituðu sokkabuxurnar sem ráða ríkjum. Útkoman er virkilega dömuleg og
smart,“ segir Lilja. Hún bendir á að í versluninni fást fermingarskartgripir í úrvali.
MYND/BRAGI ÞÓR JÓSEFSSON

fermingarlínur og eins keypt hugmyndir annarra en í ár er úrvalið
innflutt. Fatnaðurinn er frá Bretlandi, Frakklandi og Ítalíu. Hún

segir kremhvíta litinn ráðandi í
bland við ferskju- og appelsínulit
og hvetur allar fermingarstúlkur
til að koma og líta á úrvalið.

ALLIR JAFNIR Í HVÍTUM
KYRTLI
Hugmyndin að hvíta fermingarkyrtlinum er ekki mjög gömul.
Þann 9. maí árið 1954 sá séra
Jón M. Guðjónsson, prófastur á
Akranesi, þá hugmynd sína verða
að veruleika að fermingarbörn
hans í Akraneskirkju klæddust
hvítum kyrtli við fermingarathöfnina. Síðan varð úr að öll
fermingarbörn á Íslandi klæddust
kyrtlum á fermingardaginn.
Þetta var einkum gert til þess að
enginn munur sæist á efnahag
fjölskyldna, en sum börnin voru
ríkmannlega klædd, meðan
önnur voru tötralega til fara.
Hefðin að klæðast hvítum kyrtli er
rík en þrátt fyrir það er ekki skylda
að klæðast honum þó fæstir
sleppi því.
Sumar stúlkur klæðast íslenska
þjóðbúningnum á fermingardaginn. Algengur misskilningur
er að ekki megi hylja þjóðbúninginn með hvíta kyrtlinum en það
er ekki svo. Kyrtillinn er enn í dag
boðberi þess að allir eru jafnir
fyrir guði.

Frábært úrval

12.990
2 990 k
kr.

12.990 kr.

12.990 kr.

12.990 kr.

