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Hlýleg klæði af pöllunum
Á tískusýningum fyrir haust- og vetrartísku 2013 var að finna nokkuð úrval af yfirhöfnum. Hér má líta nokkur dæmi um litríkar og 
skemmtilega hannað flíkur af tískupöllunum.
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Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000 | Umsjónarmenn auglýsinga:  Sverrir Birgir Sverrisson, s. 512-5432, sverrirbs@365.is | Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal.

Við bjóðum breiða línu fallegra yfir-
hafna frá þýska gæðaframleið-
andanum James & Nichol-

son, en frá honum kemur sennilega 
fjölbreyttasta úrval yfirhafna sem 
þekkist frá einum og sama fram-
leiðandanum,“ segir Elías Sig-
urðsson, sölu- og markaðsstjóri 
hjá Batik ehf.

Batik býður upp á glæsilegt 
úrval lífsstílsfatnaðar fyrir at-
hafnasamt fólk, hvort sem það er 
til vinnu eða leiks; úti eða inni.

„Allar yfirhafnir James & 
Nicholson fást í stærðunum 
small upp í 3XL og fást bæði í 
herra- og dömusniði. Úrvalið er 
allt frá léttum „softshell“-jökk-
um upp í hlýjar og þykkar „parka“-úlp-
ur. Hægt er að velja um allt að 35 liti af 
sömu flíkinni og úrvalið er nær enda-
laust þegar kemur að ólíku sniði og út-
liti,“ upplýsir Elías.

Batik hefur áratuga reynslu í merking-
um á fatnaði, ísaumi og silkiprenti, sem 
þýðir að viðskiptavinir geta fengið úlpur 
sínar sérmerktar með nöfnum eða merkj-
um að eigin ósk.

„Yfirhafnir James & Nicholson eru 
ómerktar og það kunna margir vel að 
meta. Það er sérstaklega vinsælt meðal 
fyrirtækja og félagasamtaka sem vilja 
síður láta áberandi vörumerki skyggja á 
merki fyrirtækisins. Möguleikar í merk-
ingu eru ótæmandi,“ segir Elías.

Batik er með verslun og sýningarsal 
að Bíldshöfða 16. Skoðið vöruúrvalið á 
www.batik.is

Sérmerktar gæðavetrarúlpur
Batik hefur yfir að ráða glæsilegu úrvali af úlpum og jökkum frá þýska gæðaframleiðandanum James & Nicholson. Fyrirtækið býr 
að áratuga reynslu í sérsaumi á merkingu með ísaumi, silkiprenti eða endurskini í flíkur.

Elías Sigurðsson, sölustjóri Batik, og Kristjana Rán Björnsdóttir sölufulltrúi.
 MYND/PJETUR

Vattfóðruð 
herraúlpa, létt 
og hlý.

Létt og góð 
dömudúnúlpa sem 
fæst í mörgum 
litum.

Herraúlpa, samsett úr 

„softshell“ og vattfóðri.
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Heitustu trendin í yfirhöfnum í vetur eru 
meðal annars „boyfriend-kápur“, víðar og 
þægilegar en samt sem áður kvenlegar á 

sinn hátt. Því síðari sem kápurnar eru því betri,“ 
segir Stella Björt Gunnarsdóttir, verslunarstjóri í 
Top Shop í Smáralind. 

„Feldir eru líka mikið inn núna, ýmist með 
löngum hárum eða snöggum og einnig loðkrag-
ar á jökkum, hvort sem jakkarnir eru þykkir eða 
ekki. Sniðin eru kvenleg. Aðsniðnir loðjakkar með 
kraga hafa ekki tíðkast fram að þessu en eru sjóð-
heitir núna í vetur, sem og biker-jakkar með gróf-
um rennilásum. Grófir rennilásar koma líka mjög 
fallega út á ullarjökkum.“

Stella segir enga ástæðu til þess að klæðast 
svörtu þótt farið sé að dimma, eins og Íslendingum 
hættir gjarnan til. Köflótt sé með því vinsælasta í 
vetur og pastellitir einnig. 

„Íslenskar konur þurfa alls ekki að vera hræddar 
við pastellitina, þeir fara mjög vel við hvítan snjó,“ 
segir Stella hlæjandi og vill alls ekki að sparikáp-
urnar séu látnar hanga inni í skáp. 

„Það á endilega að nota fínar kápur hversdags 
því það má auðveldlega tóna þær niður með rétt-
um fatnaði. Svo er líka skemmtilegt að eiga nokkr-
ar yfirhafnir til skiptanna en við leggjum áherslu á 
gott verð og á heitustu tískustraumana hverju sinni.  
Það er skemmtilegt að að geta keypt sér nýja yfir-
höfn á hverju ári og úrvalið er  mikið í öllum búð-
unum. 

Við fáum til dæmis yfir fimmtán gerðir yfirhafna 
í Warehouse og yfir þrjátíu gerðir í Top shop. Úrval 
stærða er einnig mikið en Evans er með stærðir frá 
14 og upp í 30/32 og í Dorothy Perkins fara stærðirn-
ar frá 8 og upp í 22. Það geta allir fundið eitthvað við 
sitt hæfi.“

Heitustu tískustefnur í vetur
Stella Björt Gunnarsdóttir, verslunarstjóri í Topshop í Smáralind, segir víðar og síðar ullarkápur í pastellitum meðal þess sem 
heitast verður í vetur. Tilvalið sé að eiga nokkrar yfirhafnir til skiptanna og nota sparikápurnar hversdags líka.

Úlpa með kraga 
Klassísk, síð úlpa með fallegu tíglamynstri og loð-
kraga sem hægt er að taka af. 15.995 krónur.

Jakki 
Jakkinn er úr 100 

prósent bómull og 
með vaxáferð og 

því að mestu leyti 
vatnsheldur. Tilval-

inn fyrir íslenska 
veðráttu. 17.995 

krónur.

Köflótt kápa 
Ef þú ætlar að kaupa köfl-

ótta kápu er gott að kaupa 
hana í hlutlausum lit svo 

kápan passi við sem flest í 
fataskápnum. Þessi fallega 
kápa er úr ullarblöndu og 

sniðið er vítt sem gerir 
hana mjög þægilega. 

Einstaklega kvenleg og 
klassísk.  24.990 krónur.

Grá kápa 
Falleg, síð kápa með biker-
sniði. Kraginn er bæði úr 
feldi og leðri sem gerir 
hann einkar skemmti-
legan. 25.990 krónur.

Bleik kápa 
Hin fullkomna 
pastelkápa. Kápan er 
úr ullarblöndu og er 
því mjög hlý.  Verð 
26.990 krónur.

Feldur 
Jakkinn er svartur með 
bláum glans sem gefur 
honum skemmtilegt 
yfirbragð. Hann er hægt 
að nota við fínni tilefni 
og jafnvel hversdags við 
gallabuxur og grófa skó. 
Fullkominn í fataskáp-
inn fyrir veturinn. Verð 
18.995 krónur.

Svartur 
biker-jakki 

Gróf flík en samt 
fínleg. Rennilásinn 

og leðurröndin 
eru skemmtileg 
smáatriði.  Verð 

15.995 krónur.

Stella Björt, verslunarstjóri í Topshop í Smáralind, segir pastelliti vinsæla í vetur. MYND/VALLI

Græn úlpa 
Úlpan er loðfóðruð og 
með stórum loðkraga á 
hettu. Hægt er að taka 
loðkragann af og allt 
loðið innan úr henni 
og þá ertu komin með 
léttan sumarjakka. 
Frábær lausn fyrir þær 
sem vilja praktískari 
flíkur. 24.990 krónur.
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Saga rykfrakkans er löng og farsæl. 
Hann var hannaður sem annar val-
kostur við þunga frakka breskra og 

franskra hermanna. Bæði Burberry og 
Aquascutum gera tilkall til þess að hafa 
fundið rykfrakkann upp. Krafa Aquascut-
um nær aftur til árs- ins 1850 en 
Thomas Burberry, hönnuður 
gaberdínefnisins, lagði 
inn hönnun fyrir 
regnfrakka 
fyrir 

yfirmenn breska hersins árið 1901.
Rykfrakkinn var notaður af her-

mönnum í fyrri heimsstyrjöld-
inni, þá var einnig bætt við hann 
ýmsum eiginleikum eins og axl-
arólum fyrir skúfa eða önnur 
tignarmerki. Þá voru einn-
ig settir á hann D-laga hringir 
fyrir kortatöskur og sverð. Her-
menn í fremstu víglínu gáfu 
þessum frökkum viður-

nefnið trench coat, eða 
skotgrafarfrakki.

Frakkaklæddar 
fígúrur og hetjur
Rykfrakkinn dettur aldrei úr tísku. Hann á sér langa sögu sem endurspeglast 
ekki síst í því hve margar söguhetjur vorra tíma hafa skartað slíkri flík.

Gulur regnfrakki er 
einkennismerki 
leynilögreglu-
mannsins Dicks 
Tracy.

Gadget 
rannsóknarlögreglu-
maður er alltaf í rykfrakka 
sem í leynast ýmsar græjur.

Clouseau 
rannsókn-

arlögreglu-
maður í Bleika 
pardusnum 

mætti sín lítils án 
rykfrakkans 
góða.

Margar 
persónur 

í Matrix-
myndunum 

klæðast 
síðum 

frökkum.

Tinni klæðist 
iðulega rykfrakka 
á ferðalögum 
sínum um 
heiminn.

Tíundi 
Dr. Who, 
leikinn af 
David Tenn-
ant, klæðist 
brúnum 
rykfrakka.

Humphrey Bogart
í gæðamyndinni 
Casablanca.

Þeir ódauðlegu
í kvikmyndinni 

Highlander klæddust 
oft rykfrökkum 

til að fela 
vopn sín.

Skoðið laxdal.is / yfirhafnirVertu vinur 
á Facebook

Laugavegi 63 • S: 551 4422

 

REYKJAVÍK   AKUREYRI   EGILSSTAÐIR   KEFLAVÍK   SELFOSS   HAFNARFJÖRÐUR

RAZER NAGA 2014 

Ný og endurbætt útgáfa 
af vinsælustu leikjamúsinni 
frá Razer.  12 mekanískir 
þumaltakkar, 8200dpi 4G laser 
skynjari og fjögurra átta skrunhjól. 
Hægt að vista mismunandi stillingar 
og forsnið í skýinu.  

19.990
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Stormur Parka er glæný úlpa fyrir bæði kyn sem fæst 
í þremur litum; svörtum, sandlitum og appelsínu-
gulum og kostar aðeins 39.950 kr. „Hún er fyllt með 
50/50 blöndu af gráum andardúni og fjöðrum. Úlpan 
er með þvottabjarnarfeld á hettunni og rýkur út,“ 
segir verslunarstjórinn Eygló Bjarnadóttir. „Hún er 
léttari en margar dúnúlpur og því tilvalin götuúlpa. 
Hún er engu að síður afar hlý og getur allt eins nýst á 
fjöllum.“ 

Úlpan er sem fyrr segir fyrir bæði kyn en konurnar 
rykkja hana gjarnan í mittið að sögn Eyglóar. „Eins 
er hægt að stilla og þrengja hettuna. Úlpan er sömu-
leiðis búin fjölmörgum vösum sem býður upp á heil-
mikið geymslupláss.“

Ullarvörur ICEWEAR eru framleiddar í verk-
smiðju fyrirtækisins í Vík í Mýrdal. Þær eru teiknaðar 
af okkar hönnuðum og vélprjónaðar í Vík en auk þess 
erum við með mjög gott úrval af alíslenskum hand-
prjónuðum peysum. Þá erum við með mikið af alls 
kyns fylgihlutum í stíl; húfur, eyrnabönd, vettlinga 
og sokka svo dæmi séu nefnd. Angóruundirfötin eru 
svo framleidd í verksmiðju okkar að Ásbrú.“ 

Eygló segir ICEWEAR leggja mikla áherslu á að 
bjóða viðráðanlegt verð. „Við erum afar ánægð með 
hönnuðina okkar og framleiðsluna og hvetjum alla 
til að koma og líta á úrvalið.“

Verslunin er í Fákafeni 9, Þingholtsstræti 2-4 og 
Austurvegi 20 í Vík í Mýrdal. Einnig rekur ICEWEAR 
öfluga vefverslun, www.icewear.is þar sem boðið er 
upp á fjölbreytt vöruúrval og fría heimsendingu um 
land allt.

Alhliða vetrarúlpa fyrir bæði kyn
Hjá Icewear fæst útivistarfatnaður í miklu úrvali. Þar ættu ungir sem aldnir að geta birgt sig upp af hlýjum fatnaði fyrir veturinn en 
í versluninni fást meðal annars angóruundirföt, ullarpeysur, dúnúlpur, húfur, treflar, vettlingar og aðrir fylgihlutir. Stór hluti 
fatnaðarins er framleiddur á Íslandi.

Hönnuðir Icewear teikna ullarvörurnar. Þær eru framleiddar í verksmiðju fyrirtækisins í Vík í Mýrdal. MYND/DANÍEL

Eygló segir hina 
fjölmörgu vasa 
á úlpunni koma 
sér vel.

Magnús Einars-
son, starfs-
maður Icewear, 
í Parka.

Með því að 
rykkja úlpuna í 
mittið verður hún 
kvenlegri.

ICEWEAR VERSLANIR  »  Þingholtsstræti 2-4 - 101 Reykjavík  »  Fákafen 9 - 108 Reykjavík  »  Austurvegi 21 - 870 Vík             WWW.ICEWEAR.IS 

ÞÍN ÚTIVIST  ÞÍN ÁNÆGJA
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Þegar forsetahjónin fóru um Fjarðabyggð nýlega vakti athygli hversu 
hlýlega Dorrit var klædd. Á Stöðvarfirði var hún í 
mjúkri, hvítri úlpu með skinnkraga á hettu en 
undir klæddist hún bleikri blússu með perlur 
um hálsinn. Dorrit vekur gjarnan athygli fyrir 
smekklegan klæðaburð og sú var einnig 
raunin í Fjarðabyggð. Samkvæmt Aust-
urfrétt heimsóttu þau hjónin grunn-
skóla og ræddu við börnin sem sýndu 
þeim ómældan áhuga, eða eins og segir í 
blaðinu; „Stöðfirðingar buðu upp á klein-
ur og ástarpunga sem virtust falla frú 
Dorrit vel í geð. „Dorrit er alltaf að halda 
að mér heilsufæði á Bessastöðum. 
Hún bannar mér að borða pönnukök-
ur og þess háttar,“ hefur blaðið eftir 
forsetanum.

Hér eru nokkrar myndir af forseta-
frúnni í mismunandi yfirhöfnum.

Klæðist 
eftir veðri
Forsetafrúin Dorrit Moussaieff kann að klæðast 
eftir tilefninu, hvort sem það er í konunglegri veislu 
eða í íslenskri sveit. Hún á hlýjar og fallegar úlpur, 
margar íslenskar.

Dorrit á Stöðvarfirði í fallegri, hvítri úlpu með skinnkraga. MYND/AUSTURFRÉTT

Dorrit og Madelaine Lloyd-Webber koma 
til veislu í Lundúnum. Dorrit í pels. 

Dorrit Moussaieff í fallegri skinnkápu í 
heimsókn í Skagafirði. Hún bregður oftar 
en ekki á leik með börnum þar sem hún 
kemur. 

Desemberkuldi og Dorrit er hlýlega klædd.

HANNAÐ FYRIR HERINN
Gerviefnið PrimaLoft hefur rutt 
sér rækilega til rúms í útivistar-
geiranum en það er notað til 
einangrunar í útivistarfatnað, 
svo sem úlpur, vettlinga, skó og 
svefnpoka. 
Efnið er einnig notaði í heimilis-
geiranum, til dæmis í púða og 
sem efsta lag í rúmdýnur. Þá er 
einnig búið að þróa PrimaLoft-
þráð eða garn þar sem efnið er 
spunnið saman við merínóull. Úr 
PrimaLoft-garninu eru  prjónaðir 
sokkar, peysur og fleira, ætlað til 
útvistar.
Þó PrimaLoft hafi orðið þekkt í 
fataskápum fólks á allra síðustu 
árum teygir saga PrimaLoft sig 
aftur til ársins 1983. 
Bandaríski herinn fékk textíl-
fyrirtækið Albany, sem síðar fékk 
nafnið PrimaLoft, til að hanna 
fyrir sig efni, léttara en gæsadún, 
sem átti að nota til einangrunar í 
herfatnað og annan búnað. 
Efnið yrði að búa yfir sömu ein-
angrunareiginleikum og dúnninn, 
bæði í raka og þurrki, hrinda frá 
sér vatni og síðast en 
ekki síst mátti lítið 
sem ekkert fara 
fyrir því. 
Þremur árum síðar 
varð til efni sem fyrst 
var kallað Synthetic 
down eða gervidúnn 
áður en það fékk 
skrásetta vöruheitið 
PrimaLoft. Árið 1989 var fram-
leidd fyrsta flíkin sem einangruð 
var með þessu nýja efni.
heimild: Wikipedia.org

Dorrit í 
rauðri úlpu í 
vetrarveislu í 
Lundúnum.

Byrjaðu strax að spara. Skráðu kortin ykkar 
núna á www.stod2.is/vild 

GÓÐ TÍÐINDI FYRIR 
ÁSKRIFENDUR
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Ríflega 25% afsláttur af miðum á fyrstu 10 sýningar MÝS OG MENN.
Afsláttarverð 3.500 kr. Fullt verð 4.750 kr.
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Ríflega 25% afsláttu
miðum á fyrstu 10 sýn

MÝS OG MENN
y tu ý

AFSLÁTTUR

25
30% afsláttur af þriggja mánaða 

baðstofu- og heilsuræktarkorti 

eða af stökum tíma. 

AFSLÁTTUR30

                                                     í Náttúrulækningabúðinni
Garn frá Tinnu og Ístex

Kynningarafsláttur af garni, prjónum, 
smávörum og blöðum.

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is



KYNNING − AUGLÝSING Úlpur & yfirhafnir31. OKTÓBER 2013  FIMMTUDAGUR 7

Útivistarvöruverslunin Fjallakof-
inn er með vörur í háum gæða-
flokki og þar fæst m.a. gott úrval 

af yfirhöfnum fyrir ýmis tilefni. Brand-
ur Jón Guðjónsson, verslunarstjóri Fjalla-
kofans í Húsi verslunarinnar í Kringlunni 
7, segir verslunina fyrst og fremst þjón-
usta útivistar- og göngufólk auk þeirra 
sem almennt hreyfa sig mikið. „Fyrir 
þann sem stundar fjallgöngur allan árs-
ins hring er afskaplega mikilvægt að vera 
í skjólgóðum flíkum sem verja vel, hvern-
ig sem viðrar, og því skiptir máli að vanda 
valið. Í fatnaði erum við mest með vörur 
frá amerískum framleiðanda sem heit-
ir Marmot. Þeir bjóða upp á mikla breidd 
í vörulínu sinni og við erum með flík-
ur frá þeim sem henta bæði borgarbúum, 
skíðafólki og göngugörpum svo dæmi séu 
tekin. Við bjóðum einnig upp á fatnað frá 
austurríska merkinu Löffler fyrir hjóla-
fólk og hlaupara að ógleymdum útivist-
arflíkum frá kanadíska háklassamerkinu 
Arc‘teryx.“

Litríkar yfirhafnir
Í Fjallakofanum er m.a. boðið upp á lit-
ríkar yfirhafnir. Brandur segir að mun 
auðveldara sé nú að bjóða íslensku úti-
vistarfólki fatnað í öðrum litum en 
svörtum heldur en var fyrir nokkrum 
árum. „Við höfum meðvitað gert sem 
minnst af því í gegnum árin að kaupa 
flíkur í dökkum litum fyrir útivistarfólk. 
Við viljum að fólk skeri sig úr í lands-
laginu þannig að það sjáist vel á mynd-
um og eins að það finnist f ljótt ef eitt-
hvað bjátar á. Við finnum mjög vel fyrir 
því að viðskiptavinir eru orðnir opnari 
fyrir bjartari litum í dag. Fólk er meira 
til í glaða liti.“

Fjallakofinn býður líka upp á gott úrval 

af hefðbundnum götuúlpum og regnjökk-
um fyrir daglega notkun, til dæmis fyrir 
fólk á leið úr og í vinnu eða í bæjarrölt-
ið. Þar má finna kápur og jakka sem eru 
allt frá því að vera þunnar yfirhafnir og 
upp í að vera hlýjar dúnfóðraðar og vatns-
heldar skjólflíkur. 

Úrval annarra vara
Fjallakofinn selur einnig gott úrval af 
skóm, húfum og vettlingum, hlýjum sokk-
um og góðum nærfötum. „Við sjáum til 
þess að viðskiptavinir okkar séu vel varðir 
og þeim líði sem  best, innst sem yst,“ segir 
Brandur að lokum.

Utan verslunarinnar í Kringlunni 7 
rekur Fjallakofinn tvær aðrar verslanir á 
höfuðborgarsvæðinu, eina á Laugavegi 11 
og aðra á Reykjavíkurvegi í Hafnarfirði. 

Allar nánari upplýsingar má finna á 
www.fjallakofinn.is og á Facebook og 
Twitter.

Úlpur og jakkar í glöðum litum 
Í verslunum Fjallakofans fæst mikið úrval af vönduðum og fallegum yfirhöfnum frá þekktum framleiðendum gæðavöru. Auk þess 
býður Fjallakofinn upp á ýmsar vörur aðrar fyrir göngufólk og aðra útivistarunnendur. 

„Fyrir þann sem stundar fjallgöngur allan ársins hring er afskaplega mikilvægt að vera í skjólgóðum flíkum sem verja vel,“ segir Brandur Jón Guðjónsson verslunarstjóri. 
 MYND/STEFÁN

Úlpurnar og 
jakkarnir frá 
Marmot henta vel 
fyrir skrifstofuna, 
í skólann, á skíðin 
eða til að skreppa 
á fjöll.
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Þegar við hugsum helst um komandi vetrarkulda eru 
tískuhönnuðir að sýna sumartískuna 2014 jafnt fyrir börn 
sem fullorðna. Í fyrradag fór fram tískusýning á barnafatnaði 
fyrir næsta sumar í Peking í Kína en þar stendur yfir kínversk 
tískuvika þessa dagana. 
Ljósfjólublár litur var áberandi í sýningunni og má búast 
við að hann verði vinsæll með hækkandi sól. Börnin voru 
fallega klædd, í litríkum fötum en fyrir utan þann fjólubláa 
mátti sjá appelsínugulan lit, bjartan grænan lit og milda 
pastelliti. Alltaf gaman að ylja sér við sumarhugsun þegar 
kólnar í veðri hér á norðurhveli jarðar. 

Sumarið komið
á pallana

MACKINTOSH
REGNFRAKKINN
190 ÁRA
Mackintosh-regnfrakkinn er 
nefndur eftir skoskum upp-
finningamanni sínum, Charles 
Macintosh. Frakkann bjó hann til 
úr efni sem húðað var gúmmíi. 
Þótt Mackintosh-stíllinn sé orðinn 
almennur í dag er upprunalegi 
frakkinn enn búinn til úr gúmmíi 
eða gúmmíhúðuðu efni.
Raunar var það skurðlæknirinn 
James Syme sem fyrstur fann upp 
þetta gúmmíhúðaða efni en það 
var Charles Macintosh sem fékk 
einkaleyfi á vatnsheldu fataefni 
árið 1823 og fyrstu Mackintosh-
frakkarnir voru gerðir í vefnaðar-
verksmiðju fjölskyldunnar, Charles 
Macintosh and Co. í Glasgow. 
Með tíð og tíma breyttist nafn 
merkisins í Mackintosh með k-i.
Árið 1930 sameinaðist fyrirtækið 
öðru fatafyrirtæki í Manchester, 
Thomas Hancock. Hancock hafði 
einnig prófað sig áfram með 
gúmmíklætt klæði frá 1819. 
Framleiðsla á gúmmíklæddum 
frökkum dreifðist nú um allt Bret-
land. Búnar voru til gúmmíklædd-
ar yfirhafnir af öllum tegundum, 
til dæmis reiðfrakkar, frakkar fyrir 
breska herinn, lestarstarfsmenn 
og bresku lögregluna.
Fyrstu frakkarnir ollu nokkrum 
vandræðum. Lyktin var vond, þeir 
voru stífir og áttu til að bráðna 
í miklum hita. Hancock þróaði 
vatnsþétta efnið áfram og fékk 
einkaleyfi á nýrri aðferð árið 
1843 sem leysti mörg vandamál. 
Fyrirtækið hélt áfram að framleiða 
vatnsþéttar flíkur fram á tuttug-
ustu öld en árið 1925 tók Dunlop 
Rubber fyrirtækið yfir.
Við aldamótin eignuðust starfs-
menn fyrirtækið og endurreistu 
hinn klassíska Mackintosh sem 
lúxusvöru. Fyrirtækið hóf sam-
vinnu við heimsfræg tískumerki 
á borð við Gucci, Hermès, Louis 
Vuitton og Liberty.
Frakkarnir urðu sérlega vinsælir 
meðal japanskra kvenna. Árið 
2003 var nafni fyrirtækisins form-
lega breytt í Mackintosh. 2007 var 
það keypt af japanska fyrirtækinu 
Yagi Tsusho. Í janúar 2011 opnaði 
fyrirtækið sína fyrstu tískuvöru-
verslun í London.

Frábær dagskrá 
á Stöð 3

Tryggðu þér áskrift á www.stod3.is

BARNAEFNI 
ALLA DAGA

Vandað talsett barnaefni 
og skemmtilegir þættir 

fyrir yngstu 
áhorfendurna 

alla daga.
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Dads*

Shameless
„Frábær sjónvarpsþáttur 

sem grípur mann 
frá fyrsta augnabliki.“

– The Hollywood Reporter
 

Verðlaunaleikarinn 
William H. Macy 

leikur aðalhlutverkið 
í þessum mögnuðu 

þáttum.

Sleepy 
Hollow*

Einn vinsælasti 
nýi þátturinn í 

Bandaríkjunum.
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