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AFTUR Í SKÓLANN
Góð vinnuaðstaða 
heimafyrir

MARGRÉT UNA 
Fyrirsæta stofnar 

netsamfélag

  Láta gott 
af sér leiða

Landsþekktar konur leggja kynsystrum sínum 
í Jemen lið með glæsimarkaði í Perlunni



Á danska tískublogginu www.gade-
mode.dk birtist nýverið ljósmynd 
af hönnun Örnu Sigrúnar Har-
aldsdóttur. Nokkrar athugasemdir 
hafa verið gerðar á síðunni þar sem 
gestir hrósa flíkinni í hástert Arna 
Sigrún útskrifaðist af fatahönn-
unarbraut Listaháskóla Ís-
lands í vor og var ein þriggja 
útskriftarnema sem tóku 
þátt í nýyfirstaðinni tísku-
viku í Kaupmannahöfn í 
formi keppni á milli nema 
af Norðurlöndunum.

„Ég vissi ekki af þessari 
mynd fyrr en núna,“ segir 
Arna þegar blaðamaður spyr 
hana frétta. „Ég held að hún 
hafi verið tekin baksviðs, rétt 
fyrir sýninguna.“  

Arna segir að hönnun sín hafi 

vakið athygli gesta en að 
línan sé hins vegar ekki 
mjög söluvæn og flík-
urnar áberandi og öfga-
kenndar. „Þetta var þess 
vegna kannski ekki beint 

rétti vettvangurinn 
fyrir mig,“ segir Arna, 
sem er með ýmsilegt 
á prjónunum. „Ég er 
búin að taka að mér 
hin og þessi verkefni 

í sumar og er einnig 
með stórt leyniverk-
efni í bígerð,“ segir 
Arna. - sm
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„Þetta er mín uppáhaldsvinna. Maður fær mikið 
frelsi og ég hef voðalega gaman af þessu,“ segir 
Helga Björnsson hátískuhönnuður um búninga-
hönnun fyrir óperuna Cavalleria Rusticana sem 
verður frumsýnd 19. september næstkomandi með 
Kristján Jóhannsson í fararbroddi. 

Þetta mun vera í fyrsta sinn sem Helga hannar 
fyrir Íslensku óperuna, en hún hefur verið búsett í 
París í rúm fjörutíu ár, eða frá því að hún lauk list-
námi með áherslu á fatahönnun þar í borg. 

Helga vann um langt skeið fyrir tískuhúsið Louis 
Féraud, þar sem hún hannaði meðal annars föt og 
fylgihluti fyrir tískusýningar tvisvar á ári. Hún 
hefur einnig hannað búninga fyrir sýningar á borð 
við Silkitrommuna, Aurasálina og Hjálparkokkana, 
en það var Sveinn Einarsson, leikstjóri Silkitromm-
unnar, sem bað Helgu um að hanna búninga fyrir 
Cavalleria Rusticana sem hann leikstýrir nú.

„Þetta verk átti að snúast um fólkið í tískuheim-
inum og þá datt Sveini í hug að hafa samband við 
mig. Ég byrjaði að teikna um miðjan júlí og sendi 
allt til Íslands á undan mér, svo það var búið að 
vinna úr teikningunum að mestu leyti þegar ég 
kom til landsins. Núna er ég að vinna við búning-
ana á saumastofu og ég ætla að vera á staðnum og 
fylgjast með framvindunni alveg fram að frum-
sýningu,“ segir Helga að lokum.

HELGA BJÖRNSSON FATAHÖNNUÐUR Í PARÍS

Hannar búninga fyrir Óperuna

Helga Björnsson fatahönnuður hannar 
nú búninga fyrir Íslensku óperuna í 

fyrsta sinn, en hún starfaði meðal ann-
ars um árabil fyrir franska tískuhúsið 

Louis Féraud í París.

„Ég held innflutningspartí númer þrjú í nýju 
íbúðinni minni í kvöld og fagna góðri vinkonu 
minni, Tinnu Bergs. 
Ég get svo ekki beðið eftir því að vakna 
eftir fegrandi svefn á laugardagsmorgun 
og lesa blöðin frá a til ö undir ramm-
sterkum kaffibolla. Dagurinn verður stór 
dagur í lífi mínu en þá ætlar Stúdentaráð 
að vera hluti af menningarnæturdagskrá 
á Háskólatorgi. Stúdentaráðsliðar verða 
með áskoranakeppni og hyggst ég til dæmis 
skora á fólk í æsilegum kleppara. Kvöldið 
verður eflaust ljúf flugeldasýning og 
hreinn menningarblómi.  
Á sunnudaginn er svo aldrei að 
vita nema ég gangi á Esjuna 
með Gjörningaklúbbnum 
mínum.“

HVAÐ ÆTLAR ÞÚ AÐ 
GERA UM HELGINA?
Björg Magnúsdóttir, formaður 
Stúdentaráðs Háskóla Íslands.
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Ritstjórn

Sunna Dís Másdóttir 

sunna@frettabladid.is
Alma Guðmundsdóttir 

alma@frettabladid.is 

Marta María Jónasdóttir 

martamaria@frettabladid.is

Forsíðumynd

Valgarður Gíslason

Útlitshönnun 

Arnór Bogason og

Kristín Agnarsdóttir

Auglýsingar

Sigríður Dagný 

Sigurbjörnsdóttir 

sigridurdagny@365.is 
sími 512 5462

Föstudagur

Skaftahlíð 24 

105 Reykjavík, sími 512 5000 

Hönnunin birt á tískubloggi

Kjóll Örnu Sigrúnar hefur 
vakið mikla athygli á erlendri 
tískusíðu. MYND/VALLI

Margrét Una Kjartansdóttir, betur 
þekkt sem Malla, er vel þekkt 
fyrir fyrirsætustörf sín bæði hér 
á landi og erlendis. Síðastliðið ár 
hefur hún lagt stund á sálfræði og 
tölvunarfræði í Columbia Univers-
ity í Bandaríkjunum meðfram 
fyrirsætuverkefnum, en Margrét 
er einnig framkvæmdastjóri nýs 
netsamfélags sem opnaðist nýver-
ið og nefnist rate.is.

„Þetta er ein af fáum netsíðum 
sinnar tegundar á Íslandi, en hing-
að til hefur íslenskt netsamfélag 
að mestu notast við enskumælandi 
alþjóðlegar síður eins og Myspace 
og Facebook til þess að eiga í sam-
skiptum við aðra notendur,“ út-
skýrir Margrét, en rate.is hefur 
verið í undirbúningi í rúmt ár og 
er alfarið á íslensku.

„Rate.is er sýndarsamfélag þar 
sem fólk getur sýnt sig og séð aðra 
á netinu, birt myndir sem aðrir 

geta skoðað, gefið myndum ann-
arra notenda stig, fundið nýja vini 
með svipuð áhugamál, spjallað og 
spilað leiki svo eitthvað sé nefnt. 
Aðaláhersla okkar er lögð á mynd-
ir notenda og stigagjafir fyrir 
myndir, en þaðan dregur síðan 
nafn sitt,“ bætir hún við.

„Samfélög eins og Rate.is gera 
fólki mögulegt að kynnast öðrum 
og halda sambandi við vini, sama 
hvar á landinu þeir búa, hvaða 
skóla eða vinnustað þeir eru á. Við 
vonum að sem flestir skrái sig og 
fólk eigi eftir að hafa gaman af, 
en aðgangur er ókeypis svo allir 
geta stofnað sína eigin síðu,“ segir 
Margrét að lokum.

Margrét Una fyrirsæta á nýjum vettvangi:

Opnar netsamfélag

Margrét Una er rekstrarstjóri íslenska 
netsamfélagsins rate.is sem er álíka og 

Facebook eða Myspace.

Salon Reykjavík - hárgreiðsla
Við á Salon Reykjavík óskum eftir 
nema til starfa sem lokið hefur 

1. og 2. bekk í skóla,
meistara eða svein. 

Áhugasamir hafi ð samband í 
s: 568-5305, e-mail salon@salon.is

eða kíkja við að Grandagarði 5. 
Farið verður með allar 

umsóknir sem trúnaðarmál.
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fatastíllinn
Katrín Inga Jónsdóttir listamaður

Katrín Inga Jónsdóttir, listamað-
ur og nýbökuð móðir, útskrifað-
ist af myndlistardeild LHÍ í vor. 
Í sumar hefur hún notið þess að 
vera í barneignarfríi og verið að 
vinna að samstarfsverkefni fyrir 
sýningu sem verður opnuð í sept-
emberbyrjun í Galleríi Suðsuð-
vestur í Keflavík. Í haust sest 
hún aftur á skólabekk og ætlar 
að leggja stund á listfræði í Há-
skóla Íslands og segist hún hlakka 
mikið til. 

Hvernig mundir þú lýsa stílnum 

þínum? Ég hef mikið klæðst notuð-
um fötum. Það urðu þó kaflaskipti 
í lífi mínu þegar ég varð ástfang-
in af sambýlismanninum mínum 
og hóf nám í LHÍ, þá þróaðist 
stíllinn í kvenlegri átt frá því að 
hafa verið stelpu/stráka stíll. Nú 
eru önnur kaflaskipti þar sem ég 
er útskrifuð og nýbúin að eignast 
barn og því fylgir nýr stíll, stíl-
hrein og kvenleg jakkaföt. 

Hvaðan sækirðu þér innblástur þegar 

kemur að fatastílnum? Ég sæki inn-
blástur víða að, til dæmis í fjöl-
miðla, fólkið í kringum mig, sam-
býlismanninn minn og svo spila 
tilfinningarnar sem ég hef gagn-
vart sjálfri mér og umhverfinu 
hverju sinni líka inn í fatavalið. 
Hvar verslarðu helst? Rauða kross-
inum, Hjálpræðishernum, Kola-
portinu, Góða hirðinum og 
Spúútnik. Sambýlismaðurinn 
dekrar oft við mig og þá eingöngu 
með nýjum og stórglæsilegum 
fatnaði og fylgihlutum.

Áttu þér einhvern uppáhaldshönnuð? 

Nei, en mér finnst flestir ef ekki 
allir íslenskir hönnuðir vera að 
hanna geðveika hluti.

Uppáhaldsfatamerki? Aftur. Af því 
að fötin eru flott og nafnið end-
urspeglar hugmyndafræðina 
bak við hönnunina – það er hrein 
snilld.

Bestu kaupin? Allt sem sambýlis-
maðurinn hefur keypt handa mér. 
Takk, ást.

Verstu kaupin? Þegar ég kaupi not-
aðar flíkur sem passa ekki alveg 
eða ég er ekki alveg viss með en 
kaupi samt og nota svo aldrei.

Fyrir hverju ertu veikust? Öllu því 
sem gerir mig sexí og þar spila 
háhælaðir skór stóra rullu.

Uppáhaldsbúðin? Allar búðir sem 
selja íslenska hönnun, því íslensk 
hönnun er töff.

Nauðsynlegt í fataskápinn? Fullt 
af þægilegum nærbuxum, eitt 
stykki kúl stutterma bolur og 
einar þægilegar gallabuxur.

Hvað dreymir þig um að eign-

ast núna? Sexí undirföt sem fást 
alveg örugglega í Systrum. 

Hvernig er heimadressið þitt? Thai-
buxur og eitthvað mjög flegið að 
ofan svo ég nái auðveldlega og 
fljótt í brjóstin á mér þegar prins-
inn byrjar að gráta.

Íslensk hönnun flottust
3

4

5

1 Svartir hælaskór með semelíuskreyttum hæl sem ég fékk í jóla-
gjöf frá sambýlismanni mínum. 2 Svartur regnjakki sem er keyptur í 
DKNY London. 3 Svartur Aftur-kjóll 4 Taska sem sambýlismaðurinn 
minn keypti handa mér í London, hringurinn er hraunsteinn úr Gull-
kúnst Helgu. 5 Kjóll sem vinkona mín gaf mér og leggingsbuxurnar eru 
frá Aftur og skórnir eru úr KRON. 6 Munstraður kjóll sem er úr Rokki 
og rósum. 7 Þetta eru meðgöngubuxur, ótrúlegt en satt, sem keypt-
ar eru í Topshop í London. Eru mikið notaðar. 8 Eyrnalokkar úr Góða hirðin-
um sem ég keypti á 200-kall. 9 Þetta er kjólapeysa sem ég keypti í Lykkjufalli, 
mjög þægileg gjafapeysa. 10 Nike Plus-skór sem tala við iPodinn minn, þetta er 
einkaþjálfarinn minn í dag. Skórnir voru keyptir í Maraþon. 
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SKÓLINN BYRJAR Á NÝSKÓLINN BYRJAR Á NÝ
Sá er reynt hefur vörur þessar, notar ekki aðrar

66°NORÐUR SJÓARA TÖLVUTASKA
VATNSHELD

Nú bjóðum við uppá vatnshelda tölvutösku undir verðmætin 
þín. Límdir saumar og vasi að framan með vatnsheldum 

rennilás. Handfang og ól yfi r öxlina sem hægt er að taka af. 
Renndur vasi að innanverðu. Fóðrað umslag fyrir tölvu sem 

hægt er að taka úr töskunni.

Verð: 8.600 kr.
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rið 2005 hlaut 
Jóhanna Kristj-
ónsdóttir verð-
laun fyrir bók 
sína Arabíu-

konur. Fyrir verðlaunaféð, 
sem var 350 þúsund krón-
ur, stofnaði hún sjóðinn til 
styrktar jemenskum stúlkum. 

Jóhanna nefndi sjóðinn Fatímu-
sjóðinn eftir unglingsstúlkunni 

Fatímu sem hún kynntist þegar 
hún vann að Arabíukonum en henni 
fannst átakanlegt að sjá hve staða 
fólks, einkum kvenna, var bágbor-

in og hvað stjórnvöld gerðu fátt 
til að bæta þar úr.

Í Jemen búa 22 milljónir 
manna og þar er atvinnuleysi 
ákaflega mikið vandamál. 
Fjölskyldur eru stórar og 
algengt að hjón eigi tíu til 
fjórtán börn og þótt skóla-
skylda sé að nafninu til er 
henni ekki framfylgt af 
yfirvöldum að gagni svo 
talið er að um 60 prósent 
stúlkna og kvenna í land-
inu séu ólæsar. 

Mikið vatn er runnið 
til sjávar frá því að Jó-
hanna stofnaði Fatímu-
sjóðinn og með hjálp 
konunnar Nouriu Nagi, 
sem rekur miðstöð 
fyrir börn í Sanaa, og 
fleira góðs fólks hefur 
verið komið á lagg-
irnar stuðningskerfi 
fyrir börn svo þau 
geti notið skólagöngu. 
Með því að greiða 
upphæð sem svar-
ar um 270 dollur-
um á ári getur barn 

komist í skóla í miðstöðinni, feng-
ið skóla búning, skólavörur, reglu-
lega læknisskoðun, aðstoð við heima-
nám tvisvar í viku auk kennslu í hand-
mennt og tónlist sem er almennt ekki í 
boði í skólum í Jemen. Einnig fá börn-
in flíkur fyrir hátíðir og fjölskyldur 
barnanna eru studdar með matargjöf-
um þegar mjög illa stendur á, sem er 
oftar en ekki. Í miðstöðinni hefur einn-
ig verið boðið upp á fullorðinsfræðslu-
námskeið fyrir konur þar sem þær 
læra meðal annars að lesa, sauma, 
vinna á tölvur og fá fræðslu um hrein-
læti og ungbarnavernd.

Alls njóta nú um 250 börn stuðn-
ings og 24 konur sækja námskeið, en 
350 börn eru á biðlista og stöðin hefur 
sprengt húsnæðið utan af sér vegna 
þess hve aðsókn hefur aukist. Mark-
miðið er að miðstöðin geti sinnt 400 
börnum og 40 konum og því er orðið 
tímabært að kaupa stærra húsnæði. 
Áætlað er að ný miðstöð muni kosta 
um 30 milljónir með tækjum og bún-
aði. Allur ágóði af SÚK-glæsimark-
aðnum mun renna óskiptur til húsa-
kaupanna og uppbyggingar skólans.

Allir þeir sem geta lagt til vand-
aðan fatnað eða muni sem hægt er 
að selja á markaðnum geta látið gott 
af sér leiða með því að koma þeim í 
Síðumúla 15, milli klukkan eitt og sex, 
fyrir 29. ágúst næstkomandi, en nú 
þegar hafa landsþekktir einstaklingar 
á borð við Þorgerði Katrínu Gunnars-
dóttur, Björgúlf Guðmundsson, Sævar 
Karl og Svövu Johansen lagt sitt af 
mörkum með því að gefa hluti sem 
munu verða til sölu á glæsimarkaðn-
um í Perlunni 30. ágúst milli klukkan 
tíu og sex. Föstudagur hitti nokkrar af 
þeim góðkunnu konum sem láta ekki 
sitt eftir liggja og forvitnaðist um þá 
muni sem þær leggja til.

Brynja Nordquist flugfreyja
„Ég var nýbúin að gefa helling af 
fötum þegar haft var samband við 
mig út af glæsimarkaðnum, en það 
var ein kápa sem ég hafði ekki tímt 
að láta af hendi þá sem ég ákvað að 
gefa við þetta tækifæri,“ segir Brynja 
Nordquist um Karen Millen-kápu sem 
hún gefur og mun verða til sölu á 
markaðnum.

„Ég keypti kápuna fyrir nokkrum 
árum, en hún er svona koníaks lituð 
sparikápa með háum kraga og var 

frekar dýr á 
sínum tíma,“ segir 
Brynja, sem gefur einnig ónotaða 
gyllta sandala, skreytta steinum og 
silfurhring úr Kúltúr. „Ég á alltaf 
tækifærisgjafir og þar á meðal voru 
þessir litlu skór, en hringinn hef ég 
átt í þó nokkurn tíma og er svona stór 
og flottur kokteilhringur,“ bætir hún 
við.

Aðspurð segir Brynja glæsimark-
aðinn strax hafa vakið athygli sína 
eftir að hún fékk boð um að mæta á 

Arabísk stemning mun ráða ríkjum í Perlunni laugardaginn 30. ágúst þar sem SÚK-glæsimarkaður mun fara fram. Tilgangurinn 
er að styrkja konur og börn í Jemen sem búa við bág kjör, en Jemen er fátækasta ríki arabaheimsins. Margir landsþekktir aðilar 

hafa lagt sitt af mörkum með því að gefa fatnað, skó, skart og aðra vandaða hluti sem munu verða til sölu á markaðnum.

Láta gott af sér leiða

 

Á Brynja Nordquist 
flugfreyja gefur 
Karen Millen kápu, 
gyllta sandala og 
glæsilegan silfur-
hring með steinum. 
Myndir Valgarður 
Gíslason.



VÍK
Flíspeysa

Einstaklega fl jót að þorna

Verð:
12.500 kr.

Ullarblanda

KALDI

Ver háls, 
kinnar og enni

Hlýtt og 
mjúkt

Verð:
Vettlingar 4.200 kr.
Húfa 6.100 kr.

VATNAJÖKULL
Primaloft

Hlýr, léttur og notalegur

Verð:
32.500 kr.
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Facebook. 
„Ég hafði 
þá lesið viðtal við Jóhönnu þar 
sem hún sagði frá markaðnum og 
það vakti áhuga minn að lesa um 
það starf sem hún hefur unnið í 
Jemen. Ég ber mikla virðingu fyrir 
Jóhönnu og hennar starfi og ef ég 
get látið gott af mér leiða geri ég 
það,“ segir Brynja að lokum.

Ragnhildur Gísladóttir 
tónlistarkona
„Ég gef hálsmen sem ég bjó til sjálf. 
Ég byrjaði að búa til svona hálsmen 
í fyrra og í framhaldi af 
því hefur Bryndís dótt-
ir mín einnig verið 
iðin við hálsmena-
gerð. Þau eru öll mis-
munandi og hvert 
þeirra hefur eitt-
hvað sérstakt við sig. 
Ég hef aldrei látið þau 
af hendi þar til nú, en 
það eru aðeins ég og 
Bryndís sem höfum 
gengið með þau hing-
að til. Hálsmenin eru 
búin til úr tré-, plast- 
eða glerkúlum sem eru 
svo handmálaðar,“ segir 
Ragnhildur Gísladóttir 
sem er önnum kafin við 
að semja tónlist fyrir hin og þessi 
tækifæri.

„Mér finnst glæsimarkaður-
inn mjög skemmtileg aðferð til að 
safna pening fyrir góðan málstað. 
Fólk gefur mjög vandaða hluti, svo 
maður getur keypt eitthvað spenn-
andi í staðinn fyrir það sem maður 
gefur,“ segir Ragnhildur sem ætlar 
að vera viðstödd markaðinn í Perl-
unni 30. ágúst.

Sóley Kristjánsdóttir, vöru-
merkjastjóri Ölgerðarinnar
„Ég ætla að gefa þrjár flíkur, einn 
pallíettutopp, en honum hefur 
ávallt fylgt mikil gleði og ég er 
viss um að skemmtunin mun fylgja 
honum áfram. Þetta er bolur sem 
ég hef notað mikið og hefur farið 
víða. Ég gef líka mjög fallegan og 
klassískan kjól og æðislegt dress 
frá ömmu minni, en hún var mjög 
mikil galaskvísa í gamla daga og 
ég á mikið af fötum af henni,“ 
segir Sóley.

Aðspurð segist hún að sjálf-
sögðu ætla að mæta á glæsimark-
aðinn. „Ég var búin að sjá þetta í 
fréttunum þegar það var hringt í 
mig og ég beðin um að taka þátt. 
Ég vildi að sjálfsögðu vera með því 
þetta er frábært framtak og það er 
ótrúlegt að sjá hversu stórir hlut-
ir geta gerst þegar svona sterkar 
og framtakssamar konur taka sig 
saman. Konur láta hlutina gerast,“ 
segir Sóley að lokum.

Elma Lísa Gunnarsdóttir 
leikkona
„Ég ætla að gefa útskriftarskóna 
mína sem ég var í þegar ég út-
skrifaðist úr LHÍ. Þeir kostuðu 
alveg helling, en þar sem ég er 
svo léleg í að ganga á hælum not-
aði ég þá aðeins í þetta eina skipti. 
Ég gef líka útskriftarkápuna mína 
sem er úr Karen Millen. Upphaf-
lega hafði ég hugsað mér að gefa 
líka útskriftarkjólinn minn og gefa 
þannig allt dressið, en ég fann því 
miður ekki kjólinn,“ segir Elma 
Lísa sem er nýkomin frá Finnlandi 
þar sem hún var að sýna leikritið 
Hér og nú.

„Ég hef lesið Arabíukonur eftir 
Jóhönnu Kristjónsdóttur, en ég 
vissi ekki af Fatímusjóðnum þegar 
ég var beðin um að taka þátt í 
markaðnum. Mér finnst þetta gott 
málefni sem ég vil endilega styrkja 
og ég vona að sem flestir mæti á 
glæsimarkaðinn og leggi málefn-
inu lið,“ segir Elma Lísa að lokum.

Elma Lísa 
Gunnars-
dóttir leik-
kona gefur 
útskriftar-
skóna og 
kápuna sína.

Ragnhildur Gísladóttir 
tónlistarkona gefur hand-
gert hálsmen sem hún 
hannaði og bjó til sjálf.

Sóley 
Kristjáns-
dóttir vöru-
merkja-
stjóri gefur 
pallíettu-
topp og 
tvo kjóla.



t íska
ferskleiki dagsins í dag

NÝ TEGUND AF NAGLALAKKI
Nú er komin á markaðinn ný tegund af naglalakki frá Lancome. Lakk-
ið sjálft kemur í litlum krukkum, en með fylgir lítið plastáhald sem notað 
er til að dreifa lakkinu yfir nöglina. Með áhaldinu þarf aðeins 
eina til tvær strokur á hverja nögl, ekkert fer út fyrir og lakkið 
þornar á örskotsstundu.  
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 Svört, hnésíð Dúnúlpa, 
með prjónaermum og kraga. 

„Við erum að opna með allt nýtt, 
bæði haust- og vetrarlínu, en svo 
koma nýjar vörur vikulega fram 
að jólum,“ segir Ragnheiður Ósk-
arsdóttir, eigandi og framkvæmda-
stjóri Ilse Jakobsen, en í dag verð-
ur verslunin opnuð á nýjum stað, 
í verslunarkjarnanum  í Litlatúni 
í Garðabæ. „Ég sá Ilse Jakobsen-
vörurnar úti í Danmörku á sínum 
tíma og fannst merkið mjög flott, 
í kjölfarið opnaði ég verslunina 
fyrir þremur árum á Garðatorgi, 
sem varð fyrir valinu þar sem ég 
bý rétt hjá. Þetta átti aðeins að 
vera smá föndur til að byrja með, 
en við fengum æðislegar móttökur 
strax frá fyrsta degi. Vörumerki 
Ilse hefur líka verið að stækka ört 
á síðustu árum svo nú erum við 
að stækka við okkur,“ útskýr-
ir Ragnheiður, en Ilse Jak-
obsen er ein af þremur 
vinsælustu skóhönn-
uðum í Skandinavíu. 
Verslanir vöru-
merkisins eru nú 
orðnar tuttugu 
talsins í Skandin-
avíu og í Evrópu 
og við skólínuna 
hafa bæst föt, 
töskur og fylgi-
hlutir. „Nú 
erum við að fá 
aðra fatalín-
una sem hún 
hannar. Bol-
irnir frá henni 
eru mjög vin-
sælir, en svo 
eru skórnir og stíg-
vélin sívinsæl,“ segir 
Ragnheiður að lokum.

Ilse Jakobsen flytur í nýtt húsnæði í Garðabæ:

Opna nýja
og stærri verslun

Ragnheiður Ólafsdóttir, eigandi og fram-
kvæmdastjóri Ilse Jakobsen, ásamt dóttur 

sinni, Ástu Ólafsdóttur verslunarstjóra.

LEYFÐU SUMRINU AÐ LIFA INN Í HAUSTIÐ
Vincenzo Baroney-ilmur, sturtusápa og 
body lotion er nýjasta línan 
í Pier bath & body deild-
inni. Vörurnar eru fáan-
legar í vanillu, kókos og 
mangó og eru tilvaldar 
fyrir þá sem kjósa nátt-
úrulegan ilm. Þeir sem 
vilja sitt lítið af hvoru er 
hægt að blanda lykt-
unum, enda passa þær 
einstaklega vel saman 
og útkoman verð-
ur skemmtilega exótísk. 
Freistandi vörur á frá-
bæru verði fyrir þá sem 
vilja halda í ferskleika 
sumarsins.

Leðurlakkstígvél með svartri 
teygju sem gefa eftir við kálf-

ann, einnig úr haustlínunni.

Nylon-taska, með lakkhöldum 
og hólfum að framan er partur af 
töskulínu Ilse. 

Handgerðu gúmmístígvélin eru 
þekktustu skór Ilse. þau eru 
án gerviefna og fóðruð að 
innan með ull. stígvélin 

koma í öllum litum, bæði 
há og lág og án reima.



heima
gleði og glysgjörn húsráð

Þ
egar tekið er að hausta og skólarnir byrja á ný, líður ekki á löngu 
þar til heimavinna og bókalestur verður daglegt brauð. Þá er lífs-
nauðsynlegt að hafa góða aðstöðu heimafyrir, hvort sem er fyrir 
heimanám eða aðra skrifstofuvinnu innan veggja heimilisins. Fal-

legt og stílhreint umhverfi getur skipt sköpum þegar löngum stundum 
er eytt við skrifborðið og ekki er síður mikilvægt að hafa skipulagið á 
hreinu þegar kemur að bókum og pappírum. Föstudagur fór á stúfana 
og skoðaði nokkur flott skrifstofuhorn sem gefa góða hugmynd að kjör-
inni vinnuaðstöðu heimafyrir.

Góð vinnuaðstaða heimafyrir:

Aftur í skólann

Homedesk-vinnuborð með 
geymsluhólfum fyrir smáhluti. Ofan 
á er Gibigiana-lampi en stóllinn er 
íslensk hönnun og heitir Skatan. Fæst í 
hnotu, tekk og svörtu í Saltfélaginu.

Sapporro-skrifborð og stóll úr Pier er 
bæði lítið og nett og passar nánast 
hvar sem er.

Tanimbar-skrifborð og stóll í stíl. Fæst í Pier.

Kläppe-skrifborðsstóll úr IKEA 
er þæginlegur að sitja í á löngum 
vinnudögum, með stillanlegri sætis-
dýpt og innbyggðum stuðningi fyrir 
bakið. 

Jonas-hornborð úr IKEA veitir gott 
borðpláss í vinnurýminu og hægt er að 
festa útdraganlega plötu annaðhvort 
hægra eða vinstra megin.

RIAU-vinnustöðin hefur margvíslegt 
notagildi. Hún hentar vel í opnu rými því 
hægt er að loka henni og þá lítur hún út 
eins og skápur. Fæst einnig í Pier.

FLOTT GLÖS
Fallega skreytt glös, líkt og þessi vín- og bjórglös úr Casa, geta sett heilmik-
inn svip á veisluborðið og vakið eftirtekt veislugesta. Þau eru líka tilvalin gjöf 
við öll tækifæri, hvort sem um ræðir afmæli, brúðkaup eða innflutningsteiti.
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ILMUR OG BIRTA FYRIR 
HEIMILIÐ
Leyfðu ljúfum ilmi að leika um heim-
ilið með spreyi eða ilmolía úr Pier 
sem gefur milda lykt á meðan viðar-
stangirnar draga í sig olíuna. Enginn 
verður svikinn af buttercream van-
illuilminum, sem hefur slegið í gegn.

Nú þegar dimm haustkvöld eru 
skammt undan er líka um að gera 
að byrgja sig upp af kertum til að 
lýsa upp skammd-
egið. Í Pier fást 
flott ilmkerti í 
öllum stærðum 
og gerðum, en 
ilmur af bökuðu 
engiferi, vanillu 
og latté er sér-
staklega freist-
andi.



ANNE HATHAWAY Lancome.com

Þú ert einstök, þú ert



Heilsuleikskólinn Kór – Kópavogi
Skemmtileg störf í boði

Eingreiðslur fyrir framtíðarstarfsmenn 
sem sækja um fyrir 1. sept.

Ef þú ert leikskólakennari sem hefur áhuga á næringu, hreyfingu og listum, þá átt þú samleið 
með okkur. Við leitum að leikskólakennurum eða öðru uppeldismenntuðu starfsfólki. 

Við óskum eftir starfsfólki til framtíðarstarfa sem getur hafið störf nú þegar eða í haust. 

Hafðu samband og kynntu þér málið ef þú hefur áhuga á að vinna í leikskóla sem er staðsettur
á skemmtilegum stað í Kópavogi þar sem skýr leikskólastefna er til staðar.

Hægt er að sækja um á heimasíðu okkar www.skolar.is eða hafa samband við Bjarney leikskólastjóra 
í síma 570-4940. Einnig er hægt að senda tölvupóst á skolar@skolar.is

MORGUNMATURINN:
Í Harajuku-hverfi er staður sem heitir Fujimama’s, 
sem býður upp á Eggs Benedict og besta kaffi 
borgarinnar. Annars er lítið mál að hlaupa út í 
næstu sjoppu og kaupa innpakkaðar samlokur 
sem eru bragðbetri en þær ættu með réttu að 
vera.

SKYNDIBITINN:
Tan tan men er tiltekin tegund af ramennúðlum 
sem er gerð með sesamfræjum og hökkuðu svína-
kjöti í þykkri dimmrauðri súpu og má finna víðs 
vegar um bæinn. Ef ég væri ekki kvæntur konunni 
minni myndi ég sennilega giftast tan tan men. 

RÓMÓ ÚT AÐ BORÐA:
Mango Tree er veitingahús á 35. hæð í skýjakljúfa-
hverfinu Marunouchi. Ljósadýrð fyrir utan stendur í 
mótsögn við dökka viðaráferð og hlýja lýsingu inni 
fyrir – og ekki skemmir maturinn fyrir heldur.

LÍKAMSRÆKTIN:
Við vorum svo heppin að búa í námunda við ný-
lega opnaða stöð í keðju sem heitir Ichigeki. Spán-
nýr búnaður og lóð af öllum gerðum ásamt einka-
þjálfurum, heitum böðum og gufu. 

UPPÁHALDSVERSLUNIN:
Keðjuverslunin Don Quixote leggur upp úr því að 
eiga nokkurn veginn allt sem fólk gæti mögulega 
vantað. Átta hæðir, þröngir gangar og hillur sem 
svigna undan breiðustu vöruflóru sem hægt er að 
ímynda sér.

BEST GEYMDA LEYNDARMÁLIÐ:
Við litla hliðargötu í Ebisu-hverfi má finna veitinga-
staðinn Good Honest Grub. Hann er rekinn af frá-
bærum kokki frá Nýfundnalandi sem leggur mikið 
upp úr hollustu og gæðum og er með nýja og 
frumlega rétti á boðstólum á hverjum degi. 

BEST VIÐ BORGINA:
Tvímælalaust fjölbreytileikinn, hvernig öllu ægir 
saman. Það er eins og hafi verið tæmt úr dóta-
kassa með leikföngum frá tíu mismunandi plánet-
um og það kallað borg.

HVERNIG ER BEST AÐ EYÐA DEGINUM:
Byrja á smárölti um Shibuya-hverfið þar sem 
finna má fjölförnustu gatnamót í heimi auk ótal 
skemmtilegra verslana og bygginga. Þaðan má 
ganga áleiðis upp í tísku- og listahverfið Harajuku, 
þar sem allt morar í marglitum og margvísleg-
um mannverum, og njóta síðan síðdegisins í Yoy-
ogi Park. Það er stærsti, og að mínu mati falleg-
asti, almenningsgarður borgarinnar. Þegar kvölda 
tekur er upplagt að hitta góða vini á einum af mý-
mörgum izakaya-stöða í borginni, þar sem bjór og 
smáréttir eru bornir á borð án afláts þar til allir eru 
saddir.

Borgin mín TÓKÝÓ GAUTI FRIÐRIKSSON starfsmaður CCP 

BÆTIST Í FLÓRUNA 
HJÁ NTC
„Það vantaði fataverslun fyrir 
stráka á þessum aldri og meira 
úrval af fatnaði í þeirra stærðum,“ 
segir Henný Bjarnadóttir, mark-
aðsstjóri NTC-verslunarkeðjunnar, 
en í gær var nýjasta búðin í keðj-
unni opnuð. Hún ber heitið Urban 
og hana er að finna á þriðju hæð-
inni í Kringlunni. 

„Þetta er búð fyrir stráka á aldr-
inum tólf ára og allt upp í tvítugt,“ 
segir Bjarki Snædal, rekstrarstjóri 
Urban. „Við verðum með ný merki 
í bland við það sem við höfum 
verið með, svo sem G-Star, Diesel 
junior, Björkvin, Levi‘s, Kawasaki 
og WESC,“ bætir hann við.

KVK-OPNUN Á 
MENNINGARNÓTT
Stöllurnar í kvk fluttu nýverið 
verslun sína að Laugavegi 58 
þar sem þær eru nú með vinnu-
stofu sína, hanna og framleiða 
allan fatnað sjálfar. Á menningar-
nótt ætla þær að vera með opið 
og munu Tíu dropar sjá um veit-
ingasölu fyrir utan verslunina milli 
klukkan fjögur og tíu, þar sem 
hægt verður að kaupa girnilegar 
muffins og heitt kakó.

„Þetta er alltaf mikið tilhlökkunar-
efni hjá okkur, en við höfum verið 
með opið til klukkan tíu á menn-
ingarnótt undanfarin ár og reynt 
að skapa kósí stemningu,“ segir 
Íris Eggertsdóttir hönnuður og 
annar af eigendum kvk. Klukkan 
hálf níu hefjast svo tónleikar fyrir 
utan verslunina með elektró popp-
bandinu Sometime, sem mun 
spila fram eftir kvöldi.

Bjarki Snædal rekstrarstjóri og Jón 
Davíð Davíðsson verslunarstjóri Urban.

Íris Egg-
ertsdóttir, 
hönnuður 
hjá kvk.
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Lokastökkið á útsölunni
Útsölulok Útilífs eru í Holtagörðum

30 til 40% afsláttur af öllum reiðhjólum og línuskautum

HOLTAGÖRÐUM     GLÆSIBÆ     KRINGLUNNI     SMÁRALIND     SÍMI 545 1500

T H E S K A T E C O .

Sportfatnaður  – Barnafatnaður 
Sundfatnaður – Skór – Útivistarfatnaður

Aðeins 4 verð í markaðshorninu 
500 – 1000 – 2000 – 3000 kr.


