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Sumarást
Ofurtöffarinn Krummi í 
Mínus er kominn með 
nýja kærustu en daman 
sú heitir Hildur og er að 
læra grafíska hönn-
un í LHÍ ásamt 
því að vinna á 
skemmtistaðn-
um Jacobsen. 
Fyrrverandi unn-
usta Krumma, 
Harpa Einarsdóttir flutti til Banda-
ríkjanna til að vinna sem fatahönn-
uður fyrir ári síðan en þau munu 
enn vera góðir vinir. Ástin blómstrar 
í bænum í sumar og þess má geta 
að Anna Sigga á Geli og Rúnar 
eigandi Nikita eru einnig farin að 
stinga saman nefjum og sjást æ 
oftar í félagsskap hvors annars. 

Björk lendir í vanda
Söngdívan Björk, lenti í veseni á 
ónefndum bar á mánudagskvöldið 
en þar var fólk í annarlegu ástandi 
sem vildi endilega taka myndir af 
henni. Björk bað það vinsamleg-
ast um að mynda sig ekki en fólk-
ið gaf sig ekki og elti söngkonuna 
um barinn með myndavél í von um 
mynd. Það endaði því með því að 
Björk flúði af staðnum.

helgin
MÍNnúna

✽  lífið og fólkið
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Fatahönnuðurinn Sara María 
Júlíudóttir  og Bretinn Nick 
Knowles hafa komið á laggirn-
ar nýrri fatalínu sem hefur feng-
ið nafnið Vargur. Tvíeykið hefur 
háleit markmið fyrir framtíðina 
og stefnir á að gera Varg að al-
þjóðlegu hönnunarmerki með 
íslenskri sál. Hugmyndin er að 
vinna flíkurnar út frá minnum 
úr sögu og menningu þjóðarinn-
ar og byggja þannig upp alþjóð-
legt vörumerki með íslenskri sér-

stöðu.
Nick er landinu vel kunnur 

og hefur heimsótt það árlega 
frá árinu 2004 í tengslum við 

Airwaves-tónlistarhátíðina, 
en fyrirtækið sem hann starfar 
hjá skipuleggur Kerrang-hljóm-
leikakvöldin sem hafa verið fast-
ur liður á hátíðinni undanfarin ár. 
Hann segist strax hafa heillast af 
landinu og þeirri miklu orku sem 
hér ríkir. „Ísland er alveg einstakt 
land og ég held að Íslendingar átti 
sig ekki á því. Tungumálið, menn-
ingin og þessi óbeislaða orka sem 
ríkir allt um kring er það sem við 
viljum reyna að fanga og gera að 
sérstöðu Vargs,“ segir Nick. 

Sara María hefur mikla trú á 
verkefninu og segir ómetanlegt 
að hafa fengið Nick í lið með sér. 
Þegar hún er spurð hvort skyn-

samlegt sé að leggja út í annað 
eins verkefni í miðri kreppu segir 
hún að stundum verði fólk ein-
faldlega að taka áhættu. „Við 
ætlum að gera þetta af skynsemi 
og höfum búið til góða viðskipta-
áætlun. Við ætlum að byggja fyrir-
tækið upp hægt en örugglega, án 
þess að koma okkur í skulda-
súpu. Þetta samstarf þýðir líka 
að ég get alfarið einbeitt mér að 
hönnuninni á meðan Nick sér um 
viðskiptahliðina. Í Nakta apanum 
þurfti ég að vera allt í öllu sem 
þýddi að það var alltaf eitthvað 
sem sat á hakanum hjá mér,“ 
segir Sara María.

Nick segir að mikil áhersla 
verði lögð á að skapa sterka, ís-
lenska ímynd fyrir vörumerkið og 
verður Sara María þar í aðalhlut-
verki. Vargur kemur á markað-
inn í haust og verður fatnaðurinn 
fyrst um sinn seldur í verslun-
inni Nakta apanum og á netinu, 
en þar geta viðskiptavinir lesið 
sér til um sögurnar sem unnið er 
með í hverri flík. „Við ætlum að 
byrja smátt en stefnum á heims-
yfirráð,“ segir Sara kát í bragði. 

 - sm  

Sara María og Nick Knowles með nýja fatalínu í haust:

VARGUR STEFNIR Á 
HEIMSYFIRRÁÐ

Vargur Sara María og Nick vinna að 
nýrri fatalínu þar sem unnið er með ís-

lenska arfleifð og sögu. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

SÖNGKONAN OG FORSETAFRÚ 
FRAKKLANDS Carla Bruni Sar-
kozy vakti athygli fyrir smekklegan og 
sumarlegan Dior-kjól við hátíðarhöld-
in vegna bastilludagsins í París nú á 
þriðjudag. 

Ölhúsið Bakkus verður opnað 
annað kvöld. Barinn stendur við 
Tryggvagötu 22, þar sem Gaukur 
á Stöng var áður til húsa. Staður-
inn opnar klukkan 19.00 og munu 
Dj Lamborghini og Dj Kári halda 
uppi fjörinu með skífuþeyting-
um langt fram á nótt. Jón Pálm-
ar Sigurðsson, einn þriggja eig-
enda staðarins, segist fullur til-
hlökkunar fyrir kvöldinu, „Barinn 
er að mestu tilbúinn og allir eru 

spenntir fyrir opnuninni, enda 
er þetta búið að kosta blóð, svita 
og tár. Ég verð sjálfur á bak við 
barinn að afgreiða og við verð-
um með ódýrar veigar í boði fyrir 
gesti.“ Jón Pálmar segir að mikil 
áhersla verði lögð á að gott úrval 
af sérpöntuðum vodka standi 
gestum Bakkusar til boða. „Ég 
vona að sjálfsögðu að sem flest-
ir láti sjá sig hér á morgun,“ segir 
Jón Pálmar að lokum.  - sm

Nýr skemmtistaður opnar annað kvöld:

Drukkið með Bakkusi
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Spenntur Jón Pálmar, einn þriggja 
eigenda staðarins, mun sjálfur af-
greiða á barnum um helgina. 

ATLI FANNAR BJARKASON, RITSTJÓRI MONITORS
Í kvöld er ég að fara á útgáfuball hjá Veðurguðunum vegna nýju plötunnar þeirra, 
Góðar Stundir. Á morgun fæ ég loksins frí í vinnunni og ætla að grilla og njóta sólar-
innar. Svo á sunnudaginn ætla ég ekki að gera neitt nema sitja úti á svölum og slaka á.
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✽  fylgist vel með
tíska

- Lifið heil

www.lyfja.is

2 fyrir 1
DUREX. Ef þú kaupir Play-O unaðskremið frá Durex þá færðu Play 
nuddfroðuna frítt með, tvær frábærar nýjungar frá Durex.

 Durex þá fæ
vær frábærar nýjungar frá Durex.

2 fyrir 1
DUREX. Ef þú kaupir Play
nuddfroðuna frítt með, tv

y-O unaðskremið frá
vær frábærar nýjunga

Durex og Lyfja
- Allt sem þú þarft

Getur þú lýst þínum stíl?  Ég 
klæði mig misjafnlega eftir því 
hvernig mér líður og hvernig ég 
lít út. Getur verið allt frá því að 
vera svartklædd frá toppi til táar 
út í litasprengjukjóla frá Nakta 
apanum. 

Hvað dreymir þig um að 
eignast í vetur?  E-label leður-
leggings sem koma í september. 

Hvað keyptir þú þér síðast?  
Japanskan fléttuklút á Brick-
lane.

Uppáhaldsverslun?  Topshop.

Uppáhaldsfatamerki?  E-
label, Balmain, Topshop unique, 
Humanoid, Nakti apinn, Open-
ing ceremony, Marc Jacobs, 
Aftur, Agent provocateur, Marjan 
Pejoski og mörg fleiri.

Finnst þér merki á fötunum 
skipta máli?  Það sem skiptir 
máli er sniðið, líka að flíkin sé 
sérstök og hafi notagildi. Það 
fer oft saman þegar maður 
kaupir góð merki en lógóið á 
flíkinni skiptir mig engu máli.

Eru einhver tískuslys í fata-
skápnum þínum?  Ég geymi 
enn þá Buffalo slönguskinns-
skóna mína (tvöföld hæð), án 
efa það ljótasta sem ég hef 
séð.

Í hvað myndir þú aldrei 
fara?  Ég mun aldrei aftur 
ganga í Buffalo-skóm

Hvert er skuggalegasta 
fatatímabilið þitt?  Það er ´90-
tímabilið.

Hver eru uppáhaldstísku-
tímaritin þín?  V, Dazed, Self-
service, Ítalska Vogue,  Muse, 
Tank, Volt

Hverjar eru helstu 
tískufyrirmyndir þínar? 
 Kate Moss, Chloe Sevigny og 
Karl Lagerfield

Hvað finnst þér mikilvæg-
ast til þess að kona geti 
kallast „vel klædd“?  Ef 
fólk fílar sig vel í því sem það 
klæðist er það vel klætt.  Ef 
fólki líður illa í fötunum sem 
það klæðist þá sést það lang-
ar leiðir.   - amb

Mun aldrei aftur ganga í Buffalo-skóm

ÁSTA KRISTJÁNSDÓTTIR 
LJÓSMYNDARI

HEITASTA PARTÍMYNDAVÉLIN  í sumar er Lomo, 
undarleg rússnesk uppfinning sem framkallar skemmtilega 
skrítnar ljósmyndir. Fæst hjá Hans Petersen.

Pallíettukjóllinn nefnist Dynasty dress og er 
frá væntanlegri línu E- label. 

Skartið er allt frá E-label.
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Rannsóknir sýna að notkun sykurlauss Extra eykur
munnvatnsframleiðslu, jafnar sýrustig, heldur tönnunum 
hreinum og stöðvar sýklaárásir á þær. 
Extra minnkar upptöku hitaeininga og dregur það
úr streitu í amstri hversdagsins.

ott bragð fyrir heilbrigðar tennur...Go

Í síðustu viku var tískuvika í borg-
inni Cali í  Kólumbíu þar sem 

áhersla var lögð á sundföt, en 
vorið þar syðra byrjar þegar haust-
ið okkar fer að skella á. Hönnun-
arfyrirtækið Armonia sýndi afar 
litrík og exótísk bikini með snið-
um sem minntu á áttunda áratug-
inn. Þessar íturvöxnu kólumbísku 
fyrirsætur vöktu óskipta athygli 
sýningargesta.
  - amb

Litabombur í Kólumbíu

Sund fata-
tíska í Suður-
Ameríku

ÁHRIFA-
valdurinn

MASSAHURU MORIMOTO
Hrefna Rósa Sætran, matreiðslumaður og 
umsjónarmaður sjónvarpsþáttarins Matarklúbburinn

Hrefna Rósa Sætran er ekki sein til svars 
þegar hún er beðin um að nefna sinn helsta 
áhrifavald í lífinu. „Það mun vera japanski 
kokkurinn Massahuru Morimoto,“ segir hún.
„Mál er þannig með vexti að ég hef alltaf verið 
hrifin af asískri matargerð og þá sérstaklega 
þeirri japönsku, vegna þess hversu einföld og 
falleg hún er. Fyrst eftir að ég fór að elda fór 
ég að kynna mér alls kyns hefðbundna kokka 
og uppgötvaði síðan Massahuru Morimoto í 
gegnum sjónvarpsþættina Iron Chef, en hann 
sigraði í þriðju þáttaröðinni.“
Hrefna segist meðal annars hafa heillast af 
tækni þessa japanska matreiðslumeistara. 

„Hún er bara svo ólík því sem við þekkjum 
í Evrópu. Japanir verka til dæmis fisk með 
allt öðrum hætti en við og neyta hans með 
ólíkum hætti. Svo er Morimoto sushi-kokk-
ur, sem þýðir að hann er með sex ára nám 
að baki.“
Hrefna hefur reynt að tileinka sér margt 
í speki þessa áhrifavalds, þótt hún 
viðurkenni fúslega að sumt sé ekki 
hægt að bera á borð hérlendis. 
„Fólk yrði bara hissa ef það fengi 
það á diskinn hjá sér.“
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✽  tælandi sumar
útlit

Þ
að sem er heitt núna er svartur 
eyeliner.“ segir Írís Björk Krishna 
Bergsdóttir, förðunarfræðingur hjá 
Make Up Store. „Þá er mótuð þykk 

lína með smá krók í endann sem gefur dálít-
ið kisulóruútlit. Eyeliner-línan er vel mótuð og 
einnig er settur augnblýantur inn í vatnslín-
una. Gylltir og brúnir litir eru líka mjög vin-
sælir núna til að ná fram þessu náttúrulega 
milda útliti. Einnig er mjög gaman að mixa 
þá með þessum skæru litum.“ Að sögn Íris-
ar eru litir á vörum í sumar margs konar, en 
þeir sem eru mest áberandi eru mildir bleikir 
litir.  „Fallegt er að tóna kinnalitinn við varalit-
inn og hafa hann bleiktóna ef varir eru bleik-
ar,“ útskýrir hún. 

Það er ákveðin tækni að setja blautan eye-
liner á augun. Eyeliner-inn hjá Make Up Store 
er þurr og í svokölluðu kökuformi og hann 
þarf að bleyta upp með vatni. „Gott er að 
hræra vel í honum þannig að liturinn verði 
þykkur. Það auðveldar ásetningu og eykur 
endingu. Best er að nota stífan bursta til að 
dúppa örlitlum lit milli augn-
háranna til að þétta þau. Fyrir 
óvana er auðvelt að gera augna-
háralínu með því að nota flatan 
eyeliner-bursta og stimpla niður 
litnum með burstanum til að ná 
fram fallegri jafnri línu. Einnig 
er hægt að nota mjóan eyeliner-
bursta til draga eða teikna fal-
lega línu fyrir þá sem treysta sér. 
Mixing Liquid er vökvi sem hægt 
er að nota í staðinn fyrir vatn og 
gerir það að verkum að eyeliner-inn 
verður vatnsheldur og endist lengi. 
Það er líka hægt að fá gel-eyliner sem 
kemur eins út en þarf ekki að bleyta 
upp.“ Íris Björk leggur mikla áherslu 
á ljómandi og frísklega húð á þessum 
árstíma. „Það er alltaf flott að vera með 
wonder powder á sumrin, steinefnapúður 
sem gefur smá ljóma og næringu. Einnig er 
hægt að nota bronspennann til að blanda út 
í meikið til að fá fallegan ljóma, það kemur 
líka vel út að nota hann til að lýsa upp kinn-
beinin.“ - amb

 
Förðun: Íris Björg Krishna Bergsdóttir

Hár: Alexandra Sif Nikulásdóttir

Módel: Soffía Tinna Gunnhildardóttir

Kisulóruútlit í sumar

Eyeliner sjöunda áratugarins í tísku

Írís Björg Krishna 
Bergsdóttir Make up 
módel sumarförðun 

1Gynotex tíðatappar. Þeir 
eru fyrirferðarlitl-

ir og hægt er að 
njóta ásta með 
þá, þrátt fyrir 
viðkvæmt 
tímabil.

2Hattar. Heiðraðu minningu 
Michaels Jackson með 
því að skarta hatti 
svipuðum þeim 
sem hann 
gekk með.

3Skipulegðu verslunar-
mannahelgina sem 

fyrst ef þú ert ekki 
þegar búinn 

að því. Hún 
nálgast!

4Dragðu fram 
sjöttu Harry 
Potter bók-
ina og lestu 
hana áður 
en þú skell-
ir þér á 
myndina í 
bíó.

5Útvegaðu 
þér flotta 
lopapeysu 
fyrir ferðalag-
ið. Það allra 
heitasta í 
útilegutísk-
unni.

algjört möst

STRESS GETUR ORSAKAÐ  þurrk, bólur, roða og fleiri vand-
ræði fyrir húðina. Lotion destressante frá Chanel er nýtt krem sem 
róar húðina og kemur henni í fullkomið jafnvægi.   



17. júlí  föstudagur 7

Þó að hún sé best þekkt fyrir 
hlutverk sitt sem Hermione 

Granger í Harry Potter-myndun-
um, lét Emma Watson Gryffindor-
bindið og restina af Hogwarts-
skólabúningnum fjúka þegar 
hún mætti á frumsýningu nýj-
ustu Harry Potter-myndarinnar 
í London í seinustu viku. Í stað-
inn mætti hún í kvenlegum og þó 
nokkuð flegnum síðum kjól, hönn-
uðum af Ossie Clark og með gyllt-
an Fil de Camelia-hring frá Chan-
el. Emma hefur vakið töluverða 
athygli fyrir smekklegan klæðnað 
og var nýverið ráðin sem hið nýja 
andlit Burberry. Þá hafa mynd-
ir af Emmu birst í ófáum tímarit-
um síðustu mánuði og mun hún 
prýða forsíðu Teen Vogue í ágúst.
 - hds

Kvenleg 
Emma 
watson

Emma Watson MYND/GETTYIMAGES
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TILBOÐ 2 DUX 1001/Original 90x200cm
Xtandard yfirdýna 180x200cm

Ascot höfuðgafl og rykfaldur

Aðeins
kr. 420.000
3 litir: Beige, brúnt og svart

Takmarkað magn

Mittismjóir kjólar, kven-
legar kápur, þröngar galla-
buxur og blöðrupils koma 
skemmtilega saman í nýrri 
fatalínu frá Dorothy Perkins. 
Níundi áratugurinn í bland 
við nútímalegri strauma eru 
helsti áhrifavaldurinn og 
sést það augljóslega á jökk-
unum sem eru ýmist víðir 
strákajakkar, með axlapúð-
um, eða djúpu V-hálsmáli 
sem var mjög vinsælt 
hér áður fyrr. Alls konar 
munstur eru sjáanleg í 
línunni en mikið er um 
dýramunstur, snáka-

skinn, blúndur, gull og glimm-
er. Aukahlutirnir skipta miklu 
máli en mikið er af litríkum 

og fallegum beltum, 
klútum, litlum hand-
töskum og sokkabux-
um í skærum litum. 
Gott úrval er einn-
ig af ökklaskóm með 
háum hælum sem eru 
til í mörgum útgáfum 
og eru í stíl við fötin.
 - hds

´80-fílingur hjá Dorothy Perkins

Töff og stelpulegt Leður, litir 
og skemmtilegir fylgihlutir frá 

Dorothy Perkins 

Nýja naglalakklínan frá Opi er 
einstaklega sumarleg og heill-
andi þetta árið. Hún nefnist 
South Beach eins og heitasta 
hverfi Miami þar sem stjörn-
urnar eru öllum stundum. Lita-
tónarnir minna á sumar og sól 
og jafnvel hlýjan sjó og kór-
alrif og eru í appelsínugulum, 
fjólubláum, bleikum og rauð-
um tónum. Fullkomið á sæta 
fætur og neglur í sumar.  - amb

Brjóst-
sykurslitir 
frá Opi
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FRÁBÆR 
FÖSTUDAGUR
Þrúður Vilhjálmsdóttir 
leikkona

1. Ég vakna og 
fæ mér góðan 
morgun-
mat og kaffi-
bolla með 
syninum.

2. Ég væri rosalega ánægð 
með að komast í ræktina úti 
á Nesi. Mér líður alltaf svo vel 
á eftir.

3. Hitti vinkonur mína á Græn-
um kosti eftir ræktina og fæ 
mér súpu.

4. Kíki í 
Mál og 
menn-
ingu og læt 
eftir mér að 
kaupa nokkr-
ar bækur, sem 
er með því 
skemmtilegra 
sem ég geri.

5. Ég 
enda svo 
á ferð upp 
í bústað í 
Borgarfirði 
þar sem ég 
grilla ásamt 
syni mínum.

dagskrá helgarinnar er á www.einmedollu.is brostu með!


