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Kynningarblað Fatnaður, fylgihlutir og minnisstæðar gjafir.

JÓLAGJÖFIN
Í ÁR ER VELLÍÐAN
OG SLÖKUN
Innifalið í gjafakortum er aðgangur að heilsulind,
herðanudd í heitum pottum, handklæði og sloppur.
Gefðu gjafakort frá Nordica Spa & Gym
nordicaspa.is | Suðurlandsbraut 2 | 108 Reykjavík | 4445090
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Skvísujól hjá Curvy

Flott föt fyrir
ﬂottar konur

Konur eru dásamlegar í öllum sínum margbreytileika og víst að allar verða
þær að gyðjum í jólafötum frá Curvy sem dásamar kvenleika og ávalar línur.

Stærðir 38-58

V

Verslunin Belladonna

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

Finndu þinn
eigin fatastíl

Bæjarlind 1-3
201 Kópavogur
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ið skvísurnar í Curvy erum
sérfræðingar í að finna
glæsileg og klæðileg föt sem
henta vaxtarlagi hverrar og einnar
konu, því sem betur fer erum við
ekki allar skapaðar eins,“ segir
Fríða Guðmundsdóttir, kaupkona
í tískuversluninni Curvy.
„Fyrir jólin bjóðum við upp á
flottar jólagjafir sem klæða skvísur af öllum stærðum og gerðum.
Við vitum frá fyrstu hendi að það
er enginn hægðarleikur að gefa
konum gjafir og viljum að allar
konur séu sáttar við sig og sitt.
Þess vegna erum við sveigjanlegar þegar kemur að skilum og
skiptum,“ segir Fríða.
Tískuverslunin Curv y er
með allt sitt vöruúrval á netinu þar sem auðvelt er að panta
það sem hugurinn girnist. Boðið
er upp á ókeypis heimsendingu
hvert á land sem er.
„Í jólapakkann njóta yfirhafnir, peysur og leggings
mikilla vinsælda og alltaf
gaman að fá fallegan kjól,“ segir
Fríða í Curvy þar sem glæsilegir jólakjólar fást í úrvali.
„Í desember bætast við
þok kafull undirföt sem
koma upp í skálastærð J.
Þá er aðhaldsfatnaður
alltaf vinsæll fyrir jólin og
sniðugt að láta Kertasníki
lauma einu stykki í skóinn
á aðfangadag,“ segir Fríða
og brosir.
„Geti viðkomandi ekki gert upp
hug sinn, eða vill gefa dömunni
dekurdag í verslun, er hægt að
velja upphæð á gjafabréf sem
gildir í verslun Curvy.“
Curvy er með verslun í Nóatúni
17 og netverslun á www.curvy.is.

Fríða Guðmundsdóttir, kaupkona í
Curvy.
MYND/DANÍEL

Minnisstæðar jólagjafir
Að baki hverri gjöf liggur falleg hugsun og örlítið sögukorn.

ERNA BJÖRK HARÐARDÓTTIR
HJÚKRUNARFRÆÐINGUR:
„Eftirminnilegasta
floppið held
ég að verði að
vera pakkinn
með rauða, sexí
og seiðandi
satínnáttkjólnum,
tveimur númerum of litlum, sem var opnaður
í stofunni hjá mömmu og pabba.
Annars hefur hann yfirleitt hitt í
mark, þessi elska.“

JÚLÍA ARADÓTTIR

Vertu vinur okkar á Facebook

BÓKMENNTAFRÆÐINEMI:
„Fyrsta jólagjöfin
er eftirminnilegust, en þá
skiptumst við á
eftirlætisbókum
okkar. Ég fékk
Catcher in the
Rye og mixdisk.
Þórir keypti bókina í Belgíu, var alveg
staðráðinn í að finna hana og þurfti
að fara í nokkrar bókabúðir áður en
hann loksins fann hana.“

HALLA MARGRÉT
JÓHANNESDÓTTIR,
LEIKKONA OG RITHÖFUNDUR:
„Fyrsta jólagjöfin.
Við skiptumst
á pökkum í
þvottahúsinu
á æskuheimili
mínu, kysstumst
og svo fór hann
og hélt sín jól
og ég mín. Ég hafði margra ára
reynslu í að þukla jólapakka og
var ótrúlega góð í fatta hvað þeir
innihéldu. Ég ályktaði að þetta hlyti
að vera bollastell. Ég fór inn í eldhús
og sagði við mömmu: „Ef þetta er
bollastell, þá hætti ég með honum.“
Um kvöldið kom í ljós að hann hafði
sett plötusafn Megasar í stærri kassa
sem skýrði þessa skrítnu þyngd.“

EVA ÝR GUNNLAUGSDÓTTIR
HJÚKRUNARFRÆÐINGUR:
„Jólin 2004 vorum við tiltölulega
nýbyrjuð saman. Ég hafði verið í
próflestri allan nóvember og svo í
prófum og einhvern veginn var ég
alltaf bara í joggaranum. Ég var alltaf

svona smá að
segja honum að
ég væri nú alveg
stundum skvís, og
ég hlakkaði svo
til að komast úr
prófgallanum. Svo
kom jólagjöfin
sem var svo sæt; bolur, hálsmen,
taska, næla og fleira í þeim dúr. Það
var eitthvað svo fallega hugsað og
ég var svo ánægð.“

HELENA AAGESTAD
HJÚKRUNARFRÆÐINEMI:
„Árið 2006 gaf
kærastinn minn
mér flugmiða
til Kaupmannahafnar þangað
sem við fórum að
heimsækja vini
okkar sem bjuggu
þar. Hann var búinn að prenta út
nokkur A4-blöð, hvert með einu
orði á. Viltu – koma – með – mér –
til – Danmerkur? Það var voða fansí.
Í fyrra vantaði okkur ekkert svo við
keyptum geitur frá Hjálparstarfi
kirkjunnar og gáfum hvort öðru.“

SENDUM FRÍTT UM ALLT LAND

SENDUM FRÍTT UM ALLT LAND

www.smartboutique.is

www.smartboutique.is

Laugavegur 55, sími 551 1040
Opið mán.–lau. kl. 10–18
sun. kl. 12–16

L a ug
e.is
avegur 5
5 • www.smartboutiqu

Það er aðeins ein alvöru hanskabúð og hún
er á Laugaveginum við hliðina á Bónus.

Herratreﬁll og leðurhanskar hlý og góð
gjöf sem klikkar aldrei á aðeins 4.950 kr.
Margir litir í boði. Sama verð og í fyrra.

Mikið úrval af húfum töskum og krögum úr
gervifeld frá Hauer. Vönduð vara

Pasminur og hanskar í stíl margir litir í boði
Tilboð. 4.950 kr. fyrir settið.
Mikið úrval af krögum, húfum og herðaslám 1. ﬂokks skinn íslensk hönnun.
Framleitt í Evrópu.

Sama verð og í fyrra.

Verð. frá 29.900 kr

Refaskott og hanskar að eigin vali.
Aðeins 12.490 kr
Stutt skott og hanskar aðeins 9.900
Vinælasta tilboðið ár eftir ár.
100 litir af
leðurhönskum

Aðeins 3.450 kr.
parið

Yﬁr 100 tegundir af leður seðlaveskjum
verð frá 3.900 kr.

kr
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Kápa með faux fur
Kjóll með
aðhaldsundirkjól

78.990 kr.

Rauður kjóll með fallegum
böndum á bakinu

12.995 kr.

12.490 kr.

Síður toppur með
blúndu

12.995 kr.

Hálsmen

5.990 kr.
Leðurstígvél með rúskinni
Leðurtaska
Bómullarnáttföt

49.990 kr.

84.990 kr.

7.495 kr.

Faux fur loðkragi

6.990 kr.

Skór (extra víðir)
stærðir 37-44

12.995 kr.
Skór
Leðurhanskar með faux fur

12.490 kr.

15.990 kr.

Falleg gjöf fyrir hana
Konurnar í lífi okkar eru margar. Kærustur, eiginkonur, systur, vinkonur, mömmur, ömmur og frænkur. Þó ætti að vera hægur vandi
að finna jólagjafir fyrir þær í verslunum Warehouse, Karen Millen, Topshop, Dorothy Perkins og Evans.

F

alleg yfirhöfn er alltaf vinsæl gjöf til eiginkonunnar eða kærustunnar. Í Evans,
Topshop, Karen Millen, Warehouse og Dorothy Perkins er að finna úrval af
kápum, úlpum og leðurjökkum,“ segir María Hafsteinsdóttir, verslunarstjóri
Warehouse. „Oft eru gefnar aukagjafir með og þá passar vel að velja skart, tösku,
hanska, loðkraga eða jafnvel kósý náttföt til að klæðast að kvöldi aðfangadags.“
Sniðug gjöf fyrir systur og mæður geta verið girnilegar peysur, flottar töskur eða
skór, en flestar konur elska skó. „Þá eru gróf hálsmen vinsæl með peysum núna,“ segir
María og bendir einnig á húfur, trefla, vettlinga eða fallega klúta í pakkana þeirra.
Fylgihlutir og skart koma sterkt inn fyrir vinkonurnar. „Oft sameinast vinkonu hópar
um gjafir og geta þá leyft sér eitthvað aðeins meira í pakkana,“ lýsir María og bendir

fólki á að fá aðstoð frá starfsfólki sem getur komið með góðar hugmyndir. „Við val á
gjöf er gott að hafa í huga hvernig stíll konunnar er, hvaða litir henni finnst fallegir og
hvaða snið fer henni, hvort hún fylgi tískustraumum eða klæðist tímalausum flíkum og
hvort hún noti skart eða fylgihluti.“
„Í verslunum Topshop eru sannkölluð 90‘s jól og þar má finna mikið af flottum toppum og kjólum sem unga kynslóðin elskar,“ segir Sigríður Helga Ragnarsdóttir, verslunarstjóri í Topshop. Svo má einnig minnast á tösku í gjafapakkann. Taska er einmitt eitthvað sem margar konur geyma að kaupa sér í lengstu lög og ganga oft og tíðum um með
gamla tösku en óska sér nýrrar og því er þessi hugmynd alveg skotheld. Í öllum þessum
verslunum er að finna mikið úrval af vönduðum og handhægum töskum.

Taska

9.990 kr.

Parkaúlpa

16.995 kr.

Trefill

3.995 kr.

Hálsmen

4.490 kr.

Kaðlapeysa með
rennilás á baki

12.490 kr.
Skór með grófum botni
stærðir 37-41
Vettlingar

2.495 kr.

9.495 kr.
Kápa (5 flíkur í einni)

29.990 kr.

