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S tefán Svan Aðalheiðarson, 
starfsmaður í GK Reykja-

vík, spurði hvort ég vildi vera 
með í að skreyta verslunina fyrir 
jólin. Þetta er í fyrsta sinn sem 
ég tek svona verkefni að mér en 
mér fannst það mjög gaman og 
er ánægð með útkomuna,“ segir 
Oddný Magnea Arnbjörnsdóttir 

vöruhönnuður en handsaumaðir 
bangsar og dúkkur úr hennar 
smiðju prýða nú glugga verslunar-

innar GK Reykjavík. 
Oddný Magnea segir jóla-

skreytinguna ekki hefð-
bundna í þeim skilningi 

en þó sé yfir henni einhver 
krúttlegur jólaandi. „Þegar ég 

horfi á skreytinguna þá finnst 
mér hún svolítið barnslega jóla-
leg.“ Oddný Magnea segir bangs-
ana hafa orðið til eftir pöntun frá 
yngri dóttur sinni, en áður hafði 

hún verið að hanna svokallaðar 
mömmudúkkur. „Yngri dóttir 
mín bað mig um að gera handa 
sér bangsa og ekki gat maður sagt 
nei við því,“ segir hún og hlær.

Þessa dagana vinnur Oddný 
Magnea hörðum höndum að því 
að sauma nýja bangsa og dúkkur 
fyrir væntanlegan Pop Up jóla-

markað sem haldinn verður 12. 
desember. „Flestir bangsarnir 
sem ég átti til fóru í gluggann á 
GK Reykjavík þannig að núna er 
ég að sauma nýjan lager fyrir 
jólamarkað sem ég tek þátt í. Mig 
grunaði aldrei að ég ætti eftir að 
enda á þessari braut þegar ég út-
skrifaðist, en þetta er skemmti-
leg þróun,“ segir Oddný Magnea 
en hún hefur einnig vakið mikla 
athygli fyrir nýstárlegt konfekt. 
Þar eru á ferðinni litlar barnatær 
úr súkkulaði.  - sm

núna
✽  nýtt og spennandi

þetta
HELST

Útgáfufélag 365 miðlar ehf. Forsíðumynd 
Arnþór Birkisson Útlitshönnun Kristín Agnars-
dóttir Ritstjórn Anna M.Björnsson Auglýsingar 
Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir sigridur-
dagny@365.is sími 512 5462 Föstudagur 
Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík, sími 512 5000 

Undanfarna mánuði hafa svokallaðar Pop-Up versl-
anir notið mikilla vinsælda. Margir íslenskir hönn-

uðir hafa selt hönnun sína í þessum verslunum en þær 
eru starfræktar í aðeins stuttan tíma í senn. Nú geta 
íbúar höfuðborgar norðursins tekið gleði sína því í dag 
verður opnuð Pop-Up verslun á Akureyri með virkilega 
flottum vetrarfötum. Um er að ræða hönnun frá Ein-
veru, Nakta apanum og Birnu en þar verður að finna 
flotta boli, kjóla, hlýja angórukjóla, glæsileg partídress 
og svalt skótau. Opnunarteiti verður í dag milli klukk-
an 16 og 19 en búðin verður starfrækt þar til 9. janúar. 
Það er því engin hætta á því að einhver fari í jólakött-
inn fyrir norðan.   - amb

Einvera, Birna Design og Nakti apinn:

Pop-Up verslun á Akureyri 

GUINNESS erfinginn og tísku-
drottningin Daphne Guinness mætir 
til teitis í New York klædd í nýjustu 
hönnun Alexanders McQueen.

augnablikið

Vöruhönnuður kemur með jólaandann í GK:

BARNSLEGUR 
JÓLAANDI

Yngri dóttir mín bað mig um að gera 
handa sér bangsa og ekki gat maður 
sagt nei við því.

Barnslega jólalegt Oddný Magnea 
Arnbjörnsdóttir skreytti glugga GK 
Reykjavík með fallegum böngsum.
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Flott hönnun Þessi fjaðurkragi er frá Einveru.

ELÍSABET ALMA SVENDSEN STÍLISTI Á föstudaginn ætla ég að 
kíkja á opnun í Crymo galleríi og fara á tónleika á Kaffibarnum þar sem vinir mínir verða að 

spila. Á laugardaginn er ég að vinna í Rokki og rósum. Um kvöldið ætlum við í vinnunni 
að hittast og drekka jólaglögg og borða sushi saman. 

Menningar- og afþreyingarmiðillinn 
Miðjan virðist fara vel í fólk ef marka 
má fyrstu vikuna í lífi hans. „Við 
erum kampakát með viðbrögðin. 
Þetta hefur verið nett brjálæði en 
bara gaman,“ segir Bryndís. 

Áhugablaðamenn geta sent Miðj-
unni greinar til birtingar. 

„Við birtum ekki hvað sem 
er, en ef efnið er vandað 

og fellur að umfjöllunarefni Miðjunnar, 
þá birtum við það.“ Fjöldi landskunnra 
einstaklinga heldur úti bloggi á vefnum. 
Þar á meðal drottning matargerðarlistar-
innar, Nanna Rögnvaldardóttir, og Árni 
í FM Belfast, sem jafnframt er einn eig-
enda Miðjunnar. Í dag bætist svo í hóp 
Miðjubloggara einn vinsælasti matar-
bloggari landsins, Ragnar Freyr Ingvars-
son. - hhs

Kampakát með viðbrögðin

Berjast fyrir Ben 
Hópur listamanna hyggst skipu-
leggja tónleika til að mótmæla synj-
un á ótímabundnu dvalarleyfi tón-
listarmannsins Bens Frost. Synjun-
in hefur farið fyrir brjóstið á vinum 
hans og velgjörðarmönnum, enda 
á hann hér konu og barn og á 
sér fastan sess í íslensku tónlistar-
lífi. Eins og gildir um flest önnur 
hitamál í dag fer baráttan fram á 
Facebook. Á meðal þeirra sem 
hafa rætt um mótmæla tónleikana 
eru Árni Einarsson hjá Herra Örlygi, 
söngkonan Vera Sölvadóttir, mynd-
listarmaðurinn Davíð Örn Halldórs-
son, Gylfi Blöndal, gítarleikari í 
Kimono, og Eldar Ástþórsson, 

kynningar fulltrúi 
Gogo-
yoko. 

Allt blóðugt í Crymo
Myndlistarkonan Sólveig Pálsdóttir 
heldur sína fyrstu einkasýningu í 
Gallerí Crymogeu í kvöld. Sólveig 
vakti mikla athygli fyrir altaristöflur 
sínar á útskriftarsýningu LHÍ síðast-
liðið vor og hún opnaði svo Gall-
erí Crymogeu á Laugavegi í sumar 
ásamt nokkrum samnemendum 
sínum. Sýning Sólveigar nefnist 
Þetta er blóðugt og stendur yfir til 
11. desember. Á efri hæð gall-
erísins verður svo myndlistar-
maðurinn Sigurður Atli með 
sýningu sem kallast Værð og 
veggjakrot. Á opnuninni spila 
Johnny Stronghands og Elín Ey 
og hefst hún klukkan 20. 
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núna
✽   nýtt og spennandi

GÓÐIR Í SNJÓINN  Í vetur er töff að ganga í grófum skóm 
í anda doc martens hvort sem það er fyrir stráka eða stelpur, við 
gallabuxur, leggings eða kjóla. Svo grípa þeir vel í slyddu og snjó. 

B aldvin Dungal opnaði versl-
unina Glad I Never í Berlín 

um helgina, en verslunin selur 
notaðan fatnað og tónlist auk ís-
lenskrar hönnunar. Búðin stendur 
við Rosenthaler Platz í Mitte, mið-
borg Berlínar.„Við héldum opnun-
arteiti á laugardaginn en búðin 
var formlega opnuð á þriðjudag-
inn var. Viðtökurnar hafa verið 
góðar og margir hafa komið inn, 
sérstaklega til að spyrja um upp-
stoppaðan lunda og rjúpu sem ég 
er með hér inni,“ útskýrir Baldvin, 
sem hefur verið búsettur í Berlín 
síðastliðin fjögur ár þar sem hann 
ætlaði fyrst að læra tungumálið og 
ílengdist. 

Baldvin opnaði verslunina í 
samstarfi við móður sína Elínu 

Kjartansdóttur og Elsu Maríu 
Blöndal, söngkonu Go Go Dar-
kness og nema í tískuhönn-
un,  sem hann segir vera sérleg-
an ráðgjafa sinn þegar komi að 
tísku. „Hún er mín hægri hönd 
og veit mun meira um tísku en 
ég. Það mætti segja að hún komi 
með hugmyndirnar en ég sjái um 
að framkvæma þær. Sjálfur hef ég 
ekki einu sinni unnið í tískuversl-
un áður og er núna í því að læra 
að brjóta saman skyrtur.“ 

Baldvin hefur verið í viðræð-
um um samstarf við ýmsa ís-
lenska hönnuði og selur meðal 
annars hönnun eftir Jón Sæmund 
í versluninni. „Búðin á eftir að 
breytast svolítið næstu mánuði, 
en draumurinn er að geta selt 

íslenska hönnun til jafns við 
notaðar flíkur. Við höfum verið 
að reyna að fá íslenska hönnuði 
til að selja vörur sínar í verslun-
inni, en margir af þeim sem ég 
hef rætt við vildu koma og skoða 
búðina áður en þeir gæfu endan-
legt svar.“

Aðspurður segist Baldvin trúa 
því að íslensk hönnun eigi eftir 
að fara vel ofan í þýska neyt-
endur. „Íslensk hönnun og Berl-
ínarstíllinn passa í það minnsta 
saman eins og flís og rass. Flest-
ir hafa sýnt þessu mikinn áhuga 
og ég vona að þetta eigi allt eftir 
að ganga upp, en það á allt eftir 
að koma í ljós. Við byrjum bara 
á að taka eitt skref í einu,“ segir 
Baldvin að lokum.  - sm

KASSINN KLIKKAÐI 
Á FYRSTA DEGI

Eitt skref í einu Baldvin Dungal hefur opnað verslun í miðborg Berlínar. Hann segir marga hafa komið inn í verslunina til að forvitn-
ast um lundann og rjúpuna sem sjá má á myndinni.  MYND/MÁNI THOMASSON

Margar fjölskyldur hafa þann sið í 
heiðri að hittast og skera út laufa-
brauð fyrir jólin. Nú er um að gera 
að taka myndavélina með í boðið 
og mynda flinka útskurðarmenn 
og -konur. Hönnunarvörumerkið 
Heima stendur fyrir samkeppni 
um fallegasta útskorna laufa-
brauðið á heimasíðu sinni. „Hug-
myndin er að safna laufabrauð-
smynstrum hvaðanæva af á 
landinu,“ segir Guð-
rún Lil ja Gunn-
laugsdóttir, einn 
a f  h ö n n u ð -
um Heima. 
„Við viljum 
bæði gera 
þ e t t a  t i l 
að minna 
o k k u r  á 
hefðina og 
ýta undir 
þá samveru-
stund sem 
fylgir  laufa-
brauðsgerðinni.“ 

Unnt er  ski la 
inn myndum af laufa-
brauðunum á heimasíðu 

Heima, www.heima.eu, fram til 
15. desember. Úrslitin verða svo 
kynnt á heimasíðunni 20. desem-
ber. Verðlaunatillagan í ár verður 
framleidd fyrir næstu jól. Sigur-
vegarinn fær tíu kökur af laufa-
brauði ársins í ár, prótótýpuna 
sjálfa þegar hún verður tilbúin 
og þrjátíu afsteypur, til að dreifa 
í jólapakkanna til vina og vanda-

manna um næstu jól. 
Nokkr i r  hönnuðir 
koma að vörumerk-

inu Heima og fer 
þeim fjölgandi. 

A l l a r  v ö r u r 
innan merk-
isins fela í 
sér einhvers 
konar vísun í 
gildi byggð á 
náttúru, hefð 
e ð a  f r a m -

leiðsluaðferð. Í 
vor er að vænta 

tíu nýrra vara frá 
hönnuðum Heima.  

 - hhs

Vörumerkið Heima ýtir undir heimilisiðnað landans: 

Laufabrauðskeppni

Laufabrauð ársins Kemur úr Aðaldal í 
Suður-Þingeyjarsýslu. MYND/HEIMA

Sokkabuxurnar frá 
Solidea sameina tísku, 
vellíðan og heilbrigði

Solidea býður upp á breiða vörulínu fyrir
konur og þjónar þannig þörfum þeirra

• Micromassage magic - vinnur á appelsínuhúð
• Labyrinth & Babylon - er sniðin að útliti og tísku 
• Personality - er sniðin að sérþörfum kvenna
• Selene, Naomi, Venere - hentar öllum konum
• Magic maman og Wonder model maman - auka
 vellíðan á meðgöngu

Leyfðu þér gæði og vellíðan
með Solidea sokkabuxum

Lyfja, Smáratorgi
 Í dag, milli kl. 16 og 18

KYNNING

Glaðningur fylgir öllum 
seldum sokkabuxum

Sími 585 8750, biovorur@biovorur.is

Solidea sokkabuxur með
stuðningi fyrir þreytta og 
bólgna fætur
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núna
✽  heimili og hönnun

Skömmu eftir að franski fata-
hönnuðurinn Yves Saint 

Laurent lést ákvað sambýlismað-
ur hans til fimmtíu ára, Pierre 
Bergé, að selja hið stórfenglega 
listasafn og innbú sem þeir áttu 
saman. Uppboðshaldarinn Christ-
ie‘s í London hefur nú haldið þrjú 
uppboð á hlutum úr innbúinu og 
það síðasta var haldið nú í nóv-
ember. „Ég vildi setja lokapunkt á 
þetta,“ sagði Bergé sem hélt ein-
ungis eftir tveimur hlutum: Mál-
verki af Saint-Laurent eftir Andy 
Warhol og styttu af fugli frá Afr-
íku sem var það fyrsta sem þeir 
keyptu saman. Innbúið er eins 
konar minnisvarði um fransk-
an smekk og inniheldur meðal 
annars fræg art déco-húsgögn, 
frönsk 18. aldar húsgögn og verk 
eftir Picasso og Miró. Ágóðanum 
af allri sölu af safninu er skipt til 

helminga, annars vegar til The 
Pierre Bergé-Yves Saint-Laurent 
Foundation sem er helguð því að 
vernda sköpunarverk hönnuðar-

ins og hins vegar til góðgerða-
samtaka sem Bergé hefur stofnað 
til þess að styðja við rannsóknir 
á eyðni.   - amb

Þ órunn Högnadóttur, förðunar-
meistari og útlitshönnuð-

ur, er á heimavelli í nýjum sjón-
varpsþætti sem hún stjórnar og 
heitir Heim og saman. Hann er 
sýndur á miðvikudögum kl. 20.30 
á sjónvarpsstöðinni ÍNN. „Ég ætla 
að leggja áherslu á hversu mikið 
er hægt að gera fyrir lítið fé. Flest 
fólk hefur minna milli handanna 
nú í kreppunni en áður en lang-
ar engu að síður að lífga upp á 
heimili sitt. Þá þarf oft að beita 
útsjónarsemi. 

Í þáttunum mun ég sýna hvern-
ig breyta megi heildarmynd heim-
ilis og einstakra rýma ásamt hús-
gögnum með litlum tilkostnaði. Ég 
fæ fagfólk til mín sem gefur góð 
ráð sem og stílista.“ 

Þórunn segir að þátturinn verði 
því mjög fjölbreyttur. „Ég held að 
það sé þörf á þætti sem þessum, 

þar sem lögð er áhersla á útsjón-
arsemi og að gefa hlutunum nýtt 
líf í stað þess að kaupa allt nýtt. 
Það eru vissulega enn Íslending-
ar sem hafa efni á því síðarnefnda 
og það er smekksatriði hvað fólk 
vill gera. En verðmætamat fólks 
hefur breyst í kreppunni,“ segir út-
litshönnuðurinn sem hefur langa 
reynslu í þessum geira enda var 
hún í fimm ár einn af stjórnend-
um lífsstílsþáttarins Innlit/Útlit á 
Skjá einum. „Í þættinum legg ég þó 
frekar upp úr því að nýta það sem 
til er og gera það fallegra. Það vill 
svo oft til að eigendunum þykir 
oft vænna um þá hluti sem þeir 
hafa lagt hönd á plóg við að gera 
upp eða breyta og líta þá öðrum 
augum en hina nýju. Það er eins og 
það myndist einhver tilfinninga-
tengsl,“ segir Þórunn og er þotin í 
ný útlitshönnunarverkefni.

Þórunn Högna með nýjan sjónvarpsþátt á ÍNN: 

ÚTSJÓNARSEMI KEMUR 
HEIM OG SAMAN

Útsjónarsöm Þórunn Högna er byrjuð með nýjan sjónvarpsþátt á ÍNN þar sem áherslan er lögð á nýtni og útsjónarsemi. 

Íbúð Saint Laurents Hér sést inn í stofuna en þar hangir meðal annars verk eftir 
Miró.   NORDICPHOTOS/AFP

Uppboð á munum Yves Saint Laurent rakar inn milljónum

INNBÚ MEISTARANS

Frá Clinique eru komnar spennandi nýjungar 
sem vert er að prófa. Annars vegar er Even 
better-andlitskremið, en það er gætt þeim 

eiginleikum að jafna húðlitinn. Kremið er létt, 
rakagefandi og inniheldur sólvörn SPF 20. Krem-
ið dregur úr dökkum blettum og örum og kemur í 
veg fyrir myndun nýrra bletta og litamisfella.
Hins vegar er handáburðurinn Deep comfort hand 
& cuticle cream. Handkremið veitir langvarandi 
raka og hjálpar til við að bæta ástand húðar og 
nagla. Til að ná sem bestum árangri er gott að bera 
kremið á fyrir nóttina, en kremið er tilvalið í ferða-
lagið eða til að hafa í veskinu til daglegrar notkunar.

Nærandi krem fyrir
andlit og hendur

FRUMLEGT JÓLAKERTI  Þessi fallegi og stæði-
legi geirfugl er næstum því of mikið listaverk til þess að 
kveikja nokkurn tímann í honum. Æðisleg jólagjöf fyrir 
fagurkera. Fæst á Landnámssýningunni, Aðalstræti. 

FR
É

TT
A

B
LA

Ð
IÐ

/V
A

LL
I



HEITAR LAUGAR
Glæsileg bók um eitt helsta

undrið í náttúru Íslands.

Fjallað er um á annað 
hundrað laugar um allt land, 

náttúrulaugar og manngerðar
laugar.

Nauðsynleg handbók fyrir alla
sem ferðast um Ísland.

mikilla vinsælda meðal baðþyrstra Íslendinga um ókomin ár ... Hér er 
nú fyrst kominn lykillinn að íslenskum náttúrulaugum sem einhverjir
hafa án efa beðið eftir líkt og ég.

– Ingi F. Vilhjálmsson DV

★★★★

SKRUDDA
Eyjarslóð 9 - 101 Reykjavík

s. 552 8866 - skrudda@skrudda.is
www.skrudda.is
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Skólínan kron by 
kronkron hefur slegið í 
gegn um allan heim og 
er nú fáanleg í meira 
en þrjátíu löndum. 
Hönnuðir línunnar eru 
kærustuparið Hugrún 
Dögg Árnadóttir og 
Magni Þorsteins-
son sem bera þónokkra 
ábyrgð á tískumótun 
landans undanfarinn 
áratug. 

Viðtal: Hólmfríður H. Sigurðardóttir 

Ljósmyndir: Valgarður Gíslason

H
ugrún og Magni 
e r u  ný b ú i n  a ð 
skila af sér fimmtu 
skólínunni, fyrir 
veturinn 2010. Um 

45 pör eru í hverri línu, sem þýðir 
að þau hafa hannað í kringum tvö 
hundruð gullfalleg litrík skópör 
sem fá ótrúlegustu konur til að 
velta því fyrir sér hvenær næsta 
Visa-tímabil hefjist. Eru miklar 
breytingar á milli lína eða halda 
þau sömu stefnu?

„Við höldum okkar karakter en 
verðum kannski svolítið fjölbreytt-
ari,“ segir Magni. „Eftir mikinn um-
hugsunartíma ákváðum við að 
halda bara okkar striki, enda hefur 
þetta gengið svo vel hjá okkur. Við 
látum það bara koma næst sem 
okkur finnst vera rétt. Ein helsta 
breytingin er að við verðum með 
meira af lægri hælum en hingað til 
og það kemur strax í sumarlínunni 
2010.“

TÍSKUBLOGGIÐ VIRKAR
Vinsældum kron by kronkron er 
ekki síst að þakka tískubloggurum 
um allar trissur, sem margir hverjir 
hafa farið fögrum orðum um hönn-
un þeirra Hugrúnar og Magna. Ein 
þeirra er Susanna Lau, sem heldur 
úti tískublogginu Style Bubble og 
er eitt mest lesna blogg af því tagi 
í heimi. „Netmiðillinn er rosalega 
sterkur og er að gera góða hluti 
fyrir okkur. Hlutirnir gerast hrað-
ast þar,“ segir Magni og Hugrún 
tekur undir það. „Við höfum verið 
í ótrúlega mörgum viðtölum úti,“ 
segir hún. „Bæði í tískublöðum en 
líka á mörgum netsíðum tengdum 
tískum. Í nokkrar vikur var það 
bara eitt viðtal á dag. Þetta er búið 
að vera mjög sérstakt.“

SNIÐ Í HAUS
Skór voru svo sem ekki ókunnugir 
þeim Hugrúnu og Magna áður en 

þau fóru út í að hanna þá sjálf. Þau 
hafa rekið skóverslunina Kron í níu 
ár og reka jafnframt tískuverslun-
ina Kronkron. Hugrún segir það 
hafa verið eðlilegt framhald fyrir 
þau að fara út í að hanna skó sjálf. 
„Ég hef alltaf verið mikil skómann-
eskja, alveg frá því ég var lítil. Við 
byrjuðum í skóm og mitt passjón 
er í skóm. Þannig að þetta var bara 
tímaspursmál fyrir okkur,“ segir 
hún.

Hugrún lærði fatahönnun í 
París en Magni er hins vegar hár-
greiðslumaður og vinnur sem slík-
ur tvo daga vikunnar hjá Rauð-
hettu og úlfinum. Hallar ekkert á 
hann í hönnunarsamkeppninni 
þeirra á milli?

„Nei, nei, það er nefnilega svipuð 
hugsun á bak við þetta. Við erum 
að búa til snið í haus alla daga. 
Þannig að það var ekkert mjög 
flókið fyrir mig að fara út í þetta,“ 
segir Magni. Hugrún segir að sér 
finnist það vanmetið starf að vera 
hárgreiðslumaður. „Þú færð bara 
einn haus og á tuttugu mínútum 
áttu að vera búinn að lesa hausinn. 
Svo þarftu að gera margskipt snið í 
þennan eina haus og manneskjan 
á að bera það næstu þrjá mánuð-
ina. Og þetta áttu að gera á tveimur 
tímum! Þannig að það er mikil 

þjálfun í huga Magna sem kemur 
að góðum notun í hönnuninni.“

Gott dæmi um hversu liðtæk-
ur Magni er með sníðaskærin er 
jólagjöf hans til Hugrúnar á þeirra 
öðrum jólum saman. „Hann gaf 
mér fullkomlega gerð nærföt, 
brjóstahaldara með spöngum og 
allan pakkann. Maðurinn hafði 
aldrei snert saumavél áður en bjó 
þetta til handa mér fyrir jólin!“ 
segir Hugrún og dáist að sínum 
manni.

ENGIN SAMKEPPNI
Af því að dæma hvernig þau Hug-
rún og Magni tala saman virðist 
satt best að segja ekki um mikla 
samkeppni þeirra á milli að ræða, 
heldur samvinnu í mesta bróð-
erni. Sem er kannski eins gott, 
þar sem þau vinna saman flesta 
daga og á kvöldin líka. „Við sitjum 
yfirleitt hérna hvort sínu megin 
við eldhúsborðið og teiknum,“ 
lýsir Magni. „Við byrjum yfirleitt í 
hvort í sínu lagi en förum svo að 
krassa ofan í hjá hvort öðru þegar 
á líður. Hausarnir á okkur fúnkera 
vel saman.“ Hugrún kinkar kolli 
og heldur áfram. „Við erum ótrú-
lega samtaka í öllu. Kannski af 
því að við erum búin að vera með 
Kron í níu ár, við erum orðin vön 

því að vera samstillt og vita hvað 
við viljum. Stundum höfum við til 
dæmis kannski val um þúsund liti. 
Ef okkur yrði stillt upp bak í bak 
og látin velja hvort fyrir sig mynd-
um við líklega velja sama litinn. 
Við erum mjög samstiga og það er 
alveg frábært.“

BLINT STEFNUMÓT
„Við byrjuðum eiginlega að vinna 
saman um leið og við byrjuðum 
saman,“ svarar Magni þegar þau 
eru spurð hversu lengi þau hafa 
verið að vinna saman. Hugrún 
heldur sögunni áfram: „Við fórum 
á blint stefnumót á laugardags-
kvöldi. Það var mjög skemmtilegt 
en mér fannst hann samt svolítið 
fullorðinn fyrir mig. En svo rakst 
ég á hann á Vegamótum í hádeg-
inu á mánudeginum, gekk upp að 
honum á kyssti hann …“

“… og svo flutti hún inn um 
kvöldið,“ segir Magni. „Og þrem-
ur mánuðum síðar byrjuðum við 
með Kron.“ 

Þau segja það ákveðna kúnst að 
vinna svona mikið saman. Álagið sé 
alltaf mikið og alltaf hundrað verk-
efni fram undan sem þau þyrftu að 
hella sér í frekar en að slaka á. Þau 
nái hins vegar vel að njóta lífsins á 
milli stríða og skemmti sér alltaf 

vel saman í vinnunni. Nema þegar 
kemur að einhvers konar iðnaðar-
mannavinnu, sem búðareigend-
ur þurfa oft að taka að sér. „Það er 
einhvern veginn ekki okkar stund,“ 
segir Hugrún. „En við björgum því 
þannig að við ákveðum allt saman. 
En svo skiljast leiðir og við byrjum 
sitt á hvorum endanum.“

LITRÍKIR PERSÓNULEIKAR
Skórnir frá kron by kronkron eru 
til í öllum regnbogans litum og oft 
er sama parið samsett úr tveimur 
eða þremur litum. Þrátt fyrir lita-
dýrðina eru þeir mjög klassískir og 
sóma sér vel á dömulegustu fótum. 
„Okkar karakter er svona,“ segir 
Magni. „Við höfum bæði ofboðslega 
gaman af litum og áferð og viljum 
hafa svolítið gaman af þessu.“ Á 
sama tíma er þeim umhugað um 
að hönnunin sé tímalaus. „Þannig 
höfum við alltaf hugsað verslan-
ir okkar líka,“ segir Hugrún. „Við 
reynum að elta ekki ákveðin trend 
heldur veljum heldur góðar, falleg-
ar og klassískar vörur. Það finnst 
okkur sjarmerandi og það skilar 
sér beint í okkar hönnun.“

Skórnir eru framleiddir í lítilli 
skóverksmiðju á Spáni þar sem 
mikil áhersla er lögð á klassíska 
framleiðsluhætti. Þar er allt gert 
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MEÐ ÁSTRÍÐUNA Í SKÓNUM

Uppáhaldsborgin þín: 
Hugrún: Ætli ég segi ekki 
París, hún er svo enda-
laus. Annars heilla lítil þorp 
og bæir svo mikið.

Magni: París er senni-
lega uppáhaldsborgin 
mín; lyktin, söfnin, mat-
armarkaðirnir og fólkið 
á götunni er engu líkt.

Fallegasti staður 
landsins: 

Hugrún: Það 
er Þórsmörk, 
ekki spurn-
ing, þar vil 
ég helst vera 
á sumrin.

Magni: Þeir eru svo margir fal-
legir að erfitt er að gera upp á 
milli þeirra, Esjan er falleg á sinn 
hátt. það eru Jökulsárgljúfrin 
líka. Svo hefur miðbærinn alltaf 
sinn sjarma.

Hvað er skemmtilegast: 
Hugrún: Það er svo margt, en 
að vera með Magna og Míó í 

fríi er örugglega best. Og svo 
finnst mér voða gott að vera 

niðri í búð innan um gott fólk.

Magni: Mér finnst langskemmti-
legast að lifa lífinu lifandi.

En leiðinlegast: 
Hugrún: Að vera með mikið 
óklárað.

Magni: Mér finnst ekki neitt leið-
inlegast.

Mig dreymir um að:
Hugrún: Ó nó, mig dreymir svo 
margt. Erfitt að taka það fram, 
en annars finnst mér ég vera í 
einum góðum draumi.

Magni: Verða glaður gamall karl 
sáttur við lífið og tilveruna.

Eftirlætishönnuðurinn: 
Hugrún: Ég á nú erfitt 
með að svara þessu en 
ef ég á að nefna nokkra 
þá finnst mér góð 
blanda vera Eley Kishim-
oto, Vivienne Westwood 
og Sonia Rykiel.

Litrík fjölskylda Hugrún og Magni hafa alltaf hrifist af klassískri og vandaðri hönnun. Það einkennir líka þeirra eigin skóhönnun, sem rennur ljúflega ofan í skódýrkendur um allan 
heim. Velgengni foreldranna hefur gert heimsborgara úr syninum Míó, sem hefur ferðast meira en flestir aðrir á sama aldri en hann á þrjátíu flugferðir að baki.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Er til betri gjöf en verkjalaus jól !Er til betri gjöf en verkjalaus jól !Er til betri gjöf en verkjalaus jól !

Sore No More er fáanlegt í heilsubúðum, apótekum og Fjarðarkaup

Sore No More náttúrlega 

Sore No More náttúrlega

hita- og kæligelið er 

hita- og kæligelið er

áhrifaríkt á líkamsverki 

áhrifaríkt á líkamsverki
Sore No More náttúrlega 

hita- og kæligelið er 

áhrifaríkt á líkamsverki 



GATINEAU-TILBOÐ Í 
FALLEGRI SNYRTITÖSKU
Mealtogenine-dagkrem og maski
í gjafakassa. Útsölustaðir hjá 
Gatineau-snyrtistofum um land allt.

SPENNANDI VÖRUR 
FYRIR HÚÐ & HÁR

YES TO CUCUMBER 
DAILY MAKEOVER 
SHAMPOO
Litað hár þarfnast 
sérstakrar meðferðar, Yes 
to Cucumber-sjampó er 
svarið. Við höfum sett 
í það aukaskammt af 
garðakornblómi; öflugu 
andoxunarefni sem verndar 
og styrkir hárið. Án allra 
parabenefna. Sjampóið er 
í 500 ml flösku og kostar 
aðeins 990.- Yes To-vörur 
fást í The Pier á Korputorgi 
og Smáratorgi. Verð á 
sjampói 990.- Ath.: 3 fyrir 2 
tilboð til 10. desember.

YES TO CUCUMBER FACIAL 
HYDRATING LOTION
Viðkvæm húð verðskuldar milda 
meðferð sérstaklega þegar kemur 
að raka. Í þessu yndislega raka-
kremi er blanda af aloe vera og líf-
rænum gúrkum sem veitir sam-
stundis raka. Bætt með Dauða-
hafssteinefnum, spirulinu, sem er 
ofurfæða rík af vítamínum, prót-
ínum og öðrum næringarefn-
um sem hreinsa og endurnæra 
húðina. Þú brosir án afláts þegar 
húðin er orðin mjúk og geislandi.
Verð á andlitskremi 990.- Ath.; 3 
fyrir 2 tilboð til 10. desember.

SOTHYS HREINSITILBOÐ Á GÓÐU VERÐI.
400 ml hreinsimjólk og 400 ml andlitsvatn.
Þrjár gerðir: fyrir blandaða húð, viðkvæma húð 
og feita húð. Útsölustaðir: Hagkaup, Lyfja og 
Sothys snyrtistofur.

PRODIGY RE-PLASTY-LÚXUSKREM-
IÐ FRÁ HELENA RUBINSTEIN
vinnur strax gegn öldrun húðarinnar. Það 
lyftir, sléttir, mótar útlínur og gefur einstak-
an ljóma. Askja með 50 ml kremi: algengt 
verð 25.960 og með fylgir sem kaupauki 
varagloss, mini-maskari og Prodigy Re-
Plasty Serum 7 ml.

Föstudagur kynnir: 

NIVEA
Nýjung í NIVEA DNAge-lín-
unni: Létt andlitskrem sem 
stinnir húðina og gefur henni 
unglegra útlit og fallegan 
ljóma.

SHISEIDO 
Bio-Performance-kremlínan frá Shiseido svarar 
öllum þörfum húðarinnar á hvaða aldri sem hún er.
Þetta er heildræn lína sem vinnur 
gegn tímanum og byggir á þró-
aðri líftækni. 
Bio-Performance vinnur gegn 
ótímabærri öldrun húðar-
innar, gefur henni há-
marksorku og raka.
Fjórar helstu stjörnur 
línunnar eru: Advanc-
ed Super Revitaliz-
er, Super Restoring 
Cream, Super Eye 
Contour Cream og 
Super Lifting Formula

 BLACK PEARL AGE CONTROL DAY CREAM
Dásamlegt andlitskrem fyrir húð sem er aðeins farin að eldast. Í kreminu eru sölt og 
steinefni úr Dauðahafinu ásamt dufti úr svartri perlu sem eykur ljóma húðarinnar og 
sjávarþangi sem styrkir og dregur úr hrukkumyndun. Þeir sem hafa prufað kremin 
í línu Svörtu perlunnar halda áfram að nota þau. Black Pearl-vörur fást í verslunum 
The Pier á Smáratorgi og Korputorgi. Verð á dagkremi 3.690.- Ath.: 3 fyrir 2 tilboð til 
10. desember.

BLACK PEARL NOUR-
ISHING HAND & NAIL 
CREAM
Sérlega notalegur handá-
burður frá Svörtu Perlunni. 
Hann gefur góða vörn sem 
endist lengi. Einstök blanda 
svörtu perlunnar, sjávar-
þangs, steinefna og salta úr 
Dauðahafinu hjálpar húð-
inni að ná jafnvægi í raka og 
mýkt. Black Pearl vörur fást 
í verslunum The Pier, Smára-
torgi og Korputorgi.
Verð á handáburði 1590.-  
Ath 3 fyrir 2 tilboð til 10. des

 Það snýr við öldrun-
arferli húðarinnar og 
það er sem hún fyll-
ist innan frá og verð-
ur sjáanlega unglegri á 
aðeins fjórum vikum. 
Gjafaaskja með 50 ml 
Skin Vivo kremi: al-
gengt verð 9.960 og 
með fylgir sem kaup-
auki 15 ml Skin Vivo-
krem, andlitsvatn 10 
ml og serum 7 ml.

HYDRA ZEN NEUROCALM KREMIÐ 
ER RÓANDI OG RAKAGEFANDI 

DAGKREM FRÁ LANCÔME. 
Jólaaskja: algengt verð 7.800 kr. Með 
fylgja sem kaupauki: taska, Hydra Zen 

Essence rakaserum 10 ml, augnkrem 5 
ml og næturkrem 15 ml.

SKIN VIVO-KREMIÐ FRÁ BIOTHERM 
ER BYGGT Á GENARANNSÓKNUM.

BUST BEAUTY EXTRA-LIFT GEL 
Hugsið ykkur, brjóstahaldari í glasi! „Lyftingar“-áhrif þessa gels gera 
form brjóstanna samstundis fallegra, þökk sé meðal annars áhrifum 
þykknis sem unnið er úr víetnamska ávextinum Vu Sua. Gelið stuðlar 
að því að útlínur og form brjóstanna haldist sem glæsilegast.  Þessi 
„náttúrulegi brjóstahaldari“  hlúir dyggilega að hinu þríhyrnda brjóst-
svæði, frá geirvörtum í átt að höku, með því að auka þéttni húðarinn-
ar og veita henni æskilegan raka og stuðning.

ENERGIZER TOTAL 
ORKUGEFANDI RAKA-

KREM FYRIR HERRA 
FRÁ LANCÔME.

Algengt jólatilboð á 50 
ml kremi er 3.900 kr. Og 
með fylgir sem kaupauki 

taska, raksápa 50 ml, 
hreinsigel 30 ml og augn-

krem 5 ml.



ROSE THE ONE FRÁ 
DOLCE&GABBANA
Hjá Dolce&Gabbana er rómantík 
við völd og hrífandi nýr kafli í sögu 
The One. Það er þokkagyðja kvik-
myndanna, Scarlett Johansson, 
sem kynnir rose The One-ilminn, 
þennan hlýja og heillandi ilm sem 
er lífleg tjáning á hreinum kven-
leika. Í upphafi var The One glæsi-
legt austrænt og blómkennt eau 
de parfum. Þá kom l’eau the one, 
léttleikandi og loftkennd túlkun í 
formi eau de toilette.
Og nú kemur loks Rose The One, 
ilmur sem bregður rósrauðum, 
rómantískum bjarma á The One. 

ARMANI CODE
Þessi herrailmur er klassískur austurlenskur ilmur. 
Fágaður og tælandi ilmur fyrir glæsilega karlmenn.
Gjafaaskja með Edt 30 ml og deodorant stick, 
algengt verð 8.960 kr.

ILMVÖTNIN Í VETUR

DIESEL FUEL FOR LIFE
Diesel Fuel For Life-herrailmurinn 
er kynþokkafullur og orkumikill ilmur. 
Orka fyrir lífið, ert þú á lífi?
Gjafaaskja með Edt 30 ml ilmi, algengt 
verð 5.980, og með fylgir sem kaupauki 
50 ml sturtusápa og 50 ml balm.

Föstudagur kynnir: PARISIENNE FRÁ YVES SAINT LAURENT
Parisienne er nýr dömuilmur frá Yves Saint Laurent. Ávextir gefa ilminum 
kynþokkafullan blæ og nútímalegir viðartónar og musk umvefja hann 
orku. Allar konur geta verið „Parisienne“ í huga sér. Fæst aðeins í Hygeu 
Kringlu og Smára, Hagkaup Kringlu, Smára og Holtagörðum, Jöru 
Akureyri og Bjargi Akranesi. Algengt verð Edp 50 ml 11.600 og með 
fylgir 50 ml body lotion og 50 ml sturtusápa sem kaupauki.

A SCENT FRÁ ISSEY MIYAKE
Nýi ilmurinn frá Issey Miyake, 

A Scent, er kvenlegur ilmur, samsett-
ur af blóma- og viðarangan. Glasið 

hefur fallega hönnun stílhreint og ein-
falt eins og hönnun Issey Miyake er. 

Hönnuðurinn Issey Miyake er jap-
anskur og ilmtegundir hans eru eleg-

ant og algjörlega tímalausir. Issey 
Miyake er draumóramaður sem 

nýtur þess að skapa listræna hluti. Í 
hönnun hans er að finna ótal þver-
sagnir en þegar þær koma saman 
verður úr spennandi, þægileg, nú-
tímaleg, einföld, frumleg hönnun. 

Issey Miyake er dásamlegur hönnuður 
sem gleður og nærir.

FLORA FRÁ GUCCI
Eins og nafnið gefur til kynna liggja ilmfræðilegar rætur þessa nýja ilms í blóm-
um, en samt hefur einstök samsetningin ýmislegt óvenjulegt og ómótstæðilegt að 
bjóða. Margbreytileiki þessa ilms hefst í kjarna hans sem er settur saman úr rós og 
Osmanthus-blóminu. Saman mynda þessi tvö kröftugu blóm fullkominn samhljóm 
þar sem léttir og ávaxtakenndir eiginleikar rósarinnar öðlast mótvægi í flauels- og leð-
urkenndum ilmeiginleikum Osmanthus-blómsins. Þetta er ástleitin en um leið fáguð 
samsetning, sérstæð svo að hún sker sig frá flestum blómasamsetningum.
Ferskir sítrustónar og bóndarós mynda topptóninn sem einkennist af nautnalegum 
æskuþokka. Undir þessum sætari tónum liggur kröftugur grunnur úr sandelviði og 
patchouli, einkennistónum Gucci-ilmheimsins. Spennan milli þessara tveggja þátta 
nær algeru jafnvægi þar sem æska og léttleiki kallast á við munúð og dýpt.

WANTED FRÁ HELENA RUBINSTEIN
Wanted frá Helena Rubinstein, ilmurinn sem að-
dáendur HR hafa beðið eftir er nú loks kominn 
á markaðinn. Fágaður og nautnafullur viðar- og 
blómailmur, ilmurinn hennar Demi Moore.
Gjafaaskja með Edp 50 ml ilmi, varaglossi og 50 
ml body lotion, algengt verð 10.900. Edp 30 ml 
glas, algengt verð 6.400 kr.

BURBERRY THE BEAT
Burberry var að senda frá sér nýjan 
herrailm, „The Beat“, og er þá kominn 
herrann á móti „The Beat“ fyrir dömuna.
The Beat er nútímalegur, aðlaðandi 
ferskur viðarilmur með svölum takti.
Burberry er fyrir alla herra sem fylgj-
ast með.



IDYLLE  FRÁ GUERLAIN 
það er alltaf eftirvænting þegar Guerlain kemur með nýjan ilm. IDYLLE er nýr ilmur sem 
er að koma á markaðinn, IDYLLE er skilaboð ástarinnar, fullur af ferskleika, kvenlegur 
með mildri blómaangan. Þetta er ilmurinn sem allar konur vilja setja dropa af á hálsinn og 
fá ástvininn til að koma nær.

STELLA NUDE FRÁ STELLA MCCARTNEY
Stella Nude er nýr dömuilmur frá Stellu McCartney. Hann er ljúfur blómailmur sem dregur 
fram yndisþokka konunnar. Gjafaaskja með Edt 50 ml ilmi og ilmkerti, algengt verð 10.960.

HYPNÔSE FRÁ LANCOME
Hypnôse-herrailmurinn frá Lancôme er í senn karlmannlegur og 
fágaður. Gjafakassi með Edt 75 ml glasi og deodorant, algengt til-
boðsverð 9.600 (venjulegt verð er 13.500), en auk þess fylgir með 
skópoki með rennilás, tilvalinn í íþróttatöskuna eða ferðalögin.

FLOWERBOMB FRÁ 
VIKTOR&ROLF
Flowerbomb-dömuilmurinn 
frá Viktor & Rolf er ávana-
bindandi blómasprengja 
full af orkugefandi blóm-
um og heimurinn sýnist 
bjartari og jákvæðari. Ilm-
urinn vekur dýpstu skilning-
arvit og þér finnst sem þú sért í 
eigin leynigarði langt frá grimmri 
veröldinni. Fæst eingöngu í Hygeu 
Kringlunni og Smáralind, Snyrti-
vöruversluninni Glæsibæ, Deben-
hams, Jöru Akureyri og Bjargi á 
Akranesi.
Algengt verð fyrir Edp 50 ml er 
um 14.000 kr. og 30 ml um 10.000 
krónur.

MAGNIFIQUE FRÁ 
LANCOME
Magnifique-dömuilmur-
inn frá Lancôme er 
heitur, glæsilegur ilmur 
fyrir ástríðufullar konur. 
Heillandi viðartónar 
gefa ilminum dýpt og 
karakter, rósir kven-
leika og glæsileika og 
saffron-heitan þokka-
fullan ilmtón. Gjafa-
askja, algengt verð 
Edp 30 ml 6.900 kr. 
og með fylgir sem 
kaupauki 50 ml body 
lotion og 50 ml sturt-
usápa.

EAU MEGA FRÁ VIKTOR & ROLF
Eau Mega er nýr dömuilmur frá hönnuð-
unum Viktor & Rolf. Ilmurinn er orkumikill 

blóma- og viðarilmur. Eau Mega er lof-
orð um draum stærri en lífið, nútímalegan 
og sveipaðan töfraljóma. Fæst eingöngu 
í Hygeu Kringlunni  og Smáralind, Snyrti-

vöruversluninni Glæsibæ, Debenhams, 
Jöru Akureyri og Bjargi á Akranesi.
Algengt verð fyrir Edp 50 ml er um 

14.000 kr. og 30 ml um 10.000 krónur.

HYPNOTIC POISON FRÁ DIOR
Þessi er sexí, seiðandi, munúðarfullur og vanabindandi. Saman mynda 
möndlur, jasmine og vanilla einn mest seiðandi ilminn á markaðnum í dag.  

IDOLE D´ARMANI
Idole d‘Armani-dömuilmurinn 
er óður til kvenleika. Ilmurinn 

er blómailmur með ívafi 
ríkra kryddtóna. Einfaldur 

og stílhreinn eins og önnur 
hönnun Giorgio Armani. 

Gjafaaskja með Edp 50 ml, 
algengt verð 7.900 kr., og 

með fylgir sem kaupauki 50 
ml body lotion.

DIESEL FUEL FOR LIFE UNLIMITED
Diesel Fuel for Life Unlimited, sem er aðeins fyrir konur, 
er blóma-, ávaxta- og viðarilmur. Hann er þokkafullur, 
glæsilegur og orkumikill ilmur sem eykur gleði.
Gjafaaskja með Edp ilmi 30 ml, 5.980, og með fylgir sem 

kaupauki tvær 50 ml body lotion túpur.



NÝTT NIVEA PURE 
DIAMOND MAKE-UP
Glæsilegir augnskuggar, varalitir, 
naglalökk og púður sem innihalda 
demantsagnir. Margir fallegir litir.

DIORSHOW ICONIC-MASKARI 
Innblásinn af Dior-hátískunni og tækni sem hingað til hefur 
aðeins verið notuð af fagfólki á tískusýningum.
Seiðandi augu með löngum og sveigðum augnhárum. Burstinn 
vinnur eins og krullubursti fyrir augnhárin og greiðir fullkomlega í 
gegnum augnhárin við ásetningu. 

TOUCHE ÉCLAT EÐA RADIANT TOUCH-PENNINN FRÁ YSL Þessi penni er goð-
sögn sem slíkur og talinn „cult“ förðunarvara af fyrirfólki og módelum í tískuheiminum. 
Oft hafa komið fram á sjónarsviðið eftirlíkingar en aldrei jafningjar hans.
Pennann er tilvalið að taka með sér hvert sem farið er og nota hvenær sem er dagsins. 
Hann er notaður á hreina húðina eða yfir farða og gefur húðinni fallegt og frískandi útlit. 
Hann lýsir upp húðina og fangar ljósið, afmáir skuggasvæði og merki þreytu og smálýta 
og gefur húðinni óviðjafnanlegt stjörnuútlit.
Fæst eingöngu í Hygeu í Kringlu og Smára, Hagkaupum í Kringlu, Smára og Holtagörð-
um, Bjargi á Akranesi og Jöru á Akureyri. Algengt verð 5.560 kr.

COLOR TO MIX FRÁ 
HELENA RUBINSTEIN
Ótrúleg nýjung, eða litadrop-
ar sem innihalda tvisvar sinn-
um meira af litarefnum en hefð-
bundinn farði. Þetta eru fyrstu 
litadroparnir sem þú blandar í 
uppáhaldskremið þitt til þess 
að búa til þitt eigið fullkomna lit-
aða dagkrem. Einnig getur þú 
blandað Color to Mix í farðann 
þinn til að dekkja hann aðeins, 
eða í sólkremið þitt til að fá fal-
legan og frísklegan lit, eða jafn-
vel í body lotion til að fá fallegan 
lit á bringuna eða handleggina 
þegar þess er óskað. Algengt 
verð 5.960 kr.

Föstudagur kynnir:

HYPNÔSE-MASKARI FRÁ LANCÔME
Klæðskerasniðinn fyrir augnhárin, hann þéttir fimmtánfalt, aðskilur og sveigir augnhárin.
Gjafaaskja: algengt verð 4.300 og með fylgir sem kaupauki 30 ml Bi-Facil augnhreinsir og 
minikhol-blýantur.

NEGLUR Lakkaðu 
neglurnar rauðar fyrir 
jólin með OPI RED.

CHROME PALETTE 
FRÁ BOBBI BROWN
Glæsilegt litabox frá 
Bobbi Brown. Tíu mattir 
og glitrandi augnskuggar, 
fjórir litir fyrir varir, augn-
skuggabursti og varalita-
bursti. Allt sem þú þarfn-
ast fyrir hátíðarnar til að 
fullkomna förðunina.

CHROME–MINI BURSTASETT 
FRÁ BOBBI BROWN
Þegar plássið skiptir máli þá er 
þetta mini-burstasett frá Bobbi 
Brown með þremur mikilvæg-
ustu burstunum alveg tilvalið. Nýi 
Angle Eye Shadow-burstinn, face 
blender-bursti og eyeliner-bursti í 
hentugri stærð.
Fallegt krómlitað leðurveski fylg-
ir burstunum þannig að þú getur 
tekið þá með hvenær sem er.
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eftir gamla laginu og meðal ann-
ars gamall maður í því hlutverki 
einu að búa til allar prótótýpur úr 
pappír. Þau Hugrún og Magni segj-
ast leggja mikið upp úr þessu. Þau 
vilji gera sitt til að sjá til þess að 
skórnir verði eins þægilegir og 
vandaðir og hugsast getur.

MÍÓ LITLI
Hugrún og Magni eiga fimmtán 
mánaða gamlan son sem heit-
ir því viðkunnanlega nafni Míó. 
Hann hefur heimsótt fleiri lönd 
og álfur en flestir aðrir á svipuð-
um aldri. Vikugamall hafði hann 
komið til þriggja landa en í heild 
hefur hann farið í meira en þrjátíu 
flug. „Ég er enn þá að bíða eftir að 
fæðingarorlofinu,” segir Hugrún.

 „Ég ætla að taka það út í apríl. 
Það sagði ég reyndar líka í apríl 
á síðasta ári.“ Annars segist hún 
alveg geta hugsað sér að vera meira 
í því að búa til börn. „Það er best í 
heimi að búa til börn. Það versta 
er að mann langar til að gera svo 
margt fleira en það,“ segir hún. Að-
alatriðið sé hins vegar að þau fjöl-
skyldan geti verið mikið saman. 
„Mér finnst við bara heppin að 
geta verið svona mikið saman. 
Þannig að þó þetta sé mikil vinna 
er það bara allt í lagi. Við erum bara 
glöð og þakklát fyrir það sem við 
höfum.“

LEYNILEGIR DRAUMAR 
Fram undan eru fleiri ferðalög og 
meðal annars tískuvikurnar í Lond-
on og París fljótlega eftir áramót-
in. Miðað við hvað þau Magni og 
Hugrún virðast aktív er ekki annað 
hægt en að reyna að komast að 
því hvaða sigra þau sjá fyrir sér í 
framtíðinni.

„Við erum auðvitað með plan,“ 
segir Magni og Hugrún tekur við 
orðinu: „Planið er bara að vera dug-
leg og gera þetta vel, koma þessu 
vel af stað, svo maður geti haldið 
áfram og byrjað á einhverju nýju,“ 
og þau verða bæði sposk á svip, en 
segja ekki meira og ætla sér greini-
lega ekki að ljóstra upp draumnum 
alveg strax.

Magni: Erfið 
spurning, fer 
allt eftir hvor-
um megin ég 
fer fram úr á 
morgnana. Er 
samt alltaf heitur 
fyrir Peter Jensen og 
Vivienne Westwood.

Tónlistin í eyrunum: 
Hugrún: Gjarnan sú sem er í eyr-
unum á Magna.

Magni: Nýja platan hennar Krist-
ínar Bergs, Mubla, og Sigríður 

Thorlacius og heiðurspiltar.

Vetrarlínan Skórnir frá kron by kronkron eru í senn klassískir, litríkir, skemmtilegir, fallegir og þægilegir. Því skyldi engan undra að þeir hafi náð slíkum vinsældum.  MYNDIR/SAGA SIGURÐARDÓTTIR

vellíðanllíð
slökun

streitulosunstreitulosun
dekur

hvíld

afslöp

– gefðu vellíðan

Opið
Mánud.–fimmtd.  6:00–21:00
Föstudaga  6:00–20:00
Laugardaga  9:00–18:00
Sunnudaga  10:00–16:00

Hilton Reykjavik Nordica 
Suðurlandsbraut 2
Sími 444 5090
nordicaspa@nordicaspa.is 
www.nordicaspa.is

Gjafakort í heilsulind NordicaSpa er tilvalin gjöf handa þeim sem þú 

vilt gleðja. Við bjóðum upp á fjölbreytt úrval af nudd- og snyrtimeðferðum fyrir 

bæði konur og karla. Í heilsulindinni eru tvær ilmgufur, tveir heitir pottar þar sem 

boðið er upp á herðanudd, slökunarlaug og úti á veröndinni er heitur pottur 

og sauna. Hægt er að kaup gjafakort fyrir ákveðna upphæð í tiltekna nudd-

eða snyrtimeðferð og ýmsa spa pakka. Einnig er hægt að kaupa gjafakort í 

heilsuræktina – meðlimakort eða á hin ýmsu námskeið. Við leggjum áherslu á 

andlega og líkamlega vellíðan og er NordicaSpa heimur út af fyrir sig.

gjafakort
Gefðu
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✽  jóladekur fyrir dýrin
útlit

Þær Sóley Möller og Ásta 
María Guðbergsdóttir hunda-

snyrtar létu gamlan draum ræt-
ast og opnuðu síðastliðinn laug-
ardag fyrirtækið Dekurdýr. „Ég 
fékk þessa flugu í höfuðið fyrir 
mörgum árum,“ segir Sóley, sem 
hefur verið hundasnyrtir í fimmt-
án ár. Við höfðum ekki bolmagn til 
þess að að hrinda hugmyndinni í 
framkvæmd fyrr en nú, mitt í allri 
kreppunni,“ segir hún og hlær. 
„Það sem átti að vera lítið fyrir-
tæki fyrir hunda-og kattsnyrtingu 
hefur nú undið upp á sig. Þar starf-
ar einnig Ásdís Björk Guðmunds-
dóttir hundasnyrtir og nú bjóða 
Dekurdýr einnig upp á þjónustu 
dýralæknis, Björgvin Þórisson og 
svo ljósmyndahorn þar sem Harpa 
Lilja tekur myndir. Þessi þjónusta 
er sem sagt öll á einum stað. 

Sóley segir að gæludýraeign hafi 
aukist gífurlega á síðustu árum, 
ekki síst hundaeign. Aðspurð játar 
hún að hundaeigendur séu svolítið 
skrítnir og hlær. „Þeim þykir bara 

svona vænt um hundana sína og 
vilja þeim allt hið besta. En Það er 
heilmikil pólitík í hundageiranum 
eins og öðrum en það er reyndar 
misjafnt eftir því hvort fólk er að 
rækta og sýna hundana sína eða 
hvort þeir eru bara heimilisdýr. En 

margir hafa mikinn metnað fyrir 
hönd hunda sinna, það er rétt. 
Þá er það bara þannig að hverj-
um finnst sinn hundur fallegast-
ur, rétt eins og með fuglinn,“ segir 
Sóley sem áreiðanlega dekrar við 
hundana sína tvo.

Hundar fá snyrtingu, læknisaðstoð og stjörnumyndatöku

DEKRAÐ VIÐ 
BESTU VININA

Kátir voffar Þessir blíðlegu 
fjárhundar eru sælir eftir snyrtngu og 
dekur hjá Dekurdýrum. 

HEITT Í KROPPINN  Hvernig væri að herma eftir Könunum og 
búa til heitt eggjapúns í desemberkuldanum? Allt sem þú þarft er 

rjómi, viskí, sykur og múskat sem þú lætur malla saman á vægum hita. 

Þykir vænt um hundana Sóley Möll-
er, Ásta María Guðbergsdóttir og Ásdís 
Björk Guðmundsdóttir hjá Dekurdýrum.
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5.490,- jepplingur kr 6.490,-

Tilboð á umfelgun

Verðtilboð fyrir eldri borgara

Fólksbíll kr 4.990,-

Jepplingur kr 5.990,-

Gerið verðsamanburð
Sama verð fyrir ál- og stálfelgur

Borgartúni 36, (bakvið Cabin hótel) • Sími 588 9747 • www.vdo.is

Opið mán.–fös. 8–18. Lau. 10–14.
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✽  klæðin frá París
tíska

V etrarlína franska tískuhúss-
ins Yves Saint Laurent var 

það sem Frakkar kalla „super 
chic“, smart, stórborgarleg og að-
sniðin föt sem hefðu passað full-
komlega inn í sett hjá Helmut 
Newton. Pilati notaðist mikið við 
svart leður í bland við YSL klassík-
ina – svartan smóking auk fallegra 
flauelskjóla. 

Allt voru þetta samt klassísk-
ar flíkur sem konur gætu geymt 
í fataskápnum um ókomna tíð. 
„Ég verð fyrir áhrifum af efna-
hagsástandinu og þetta er akkúr-
at skapið sem ég er í núna,“ sagði 
Pilati. „Ég held einmitt að tíma-
leysi og klassík séu góð skilaboð 
núna í dag.“   - amb

Stefano Pilati innblásinn af efnahagsástandinu: 

KREPPU 
„CHIC“

Kvenlegt Fallegt korselett við víðar 
„harem“-buxur.

Einfalt Rauður varalitur og einfaldur hnútur í hárinu gaf fyrirsætum japanskt yfirbragð.

Nútímalegt Flottur kjóll með kraga í 
asískum stíl.

PRINSESSUSKÓR  Kvenpeningurinn getur sennilega aðeins látið sig dreyma 
um þessa gullfallegu gylltu öskubuskuskó frá franska snillingnum Christian Lou-

boutin. Skórnir eru himinháir með hinum fræga rauða sóla og það er 
hægt að kaupa þá dýrum dómum á www.louboutin.com

Töff Ótrú-
lega flottur 
leðursam-

festingur 
við háhæluð 

stígvél.

Klassískt Síður 
kjóll innblásinn af 
hinum klassíska 
YSL smóking-jakka. 

FILIPPA K • SPORTMAX • RÜTZOU • DESIGUAL  
LEE • WRANGLER • GK REYKJAVÍK

BRUUN & STENGADE

LAUGAVEGUR 66 
Mán. – Fös. 10–18.
Lau. 11–17. 

FARSÆL
OG

GLEÐILEG



Lágmúla - Laugavegi - Garðatorgi - Smáralind - Smáratorgi - Setbergi - Borgarnesi - Grundarfirði - Stykkishólmi - Búðardal - Patreksfirði - Ísafirði - Bolungarvík - Blönduósi - Hvammstanga
Skagaströnd - Sauðárkróki - Húsavík - Kópaskeri - Raufarhöfn - Þórshöfn - Egilsstöðum - Seyðisfirði - Neskaupstað - Eskifirði - Reyðarfirði - Fáskrúðsfirði - Höfn - Laugarási - Selfossi - Grindavík - Keflavík

- Lifið heil

www.lyfja.is
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John Frida

3 mismunandi gjafapakkningar 
frá John Frida. Sheer blonde, 
Brilliant Brunette og Luxurious 
Volume. Í hverjum pakka fylgir 
með frítt Glaze.

2.995 kr.

Weleda 
slakandi lavender baðmjólk.

Weleda

3.449 kr.

Weleda 
frískandi sítrus sturtusápa.

1.818 kr.

Lancôme

Gjafaaskja með Hypnose Senses,
30 ml dömuilmur, 50 ml body lotion 
og 50ml sturtugel.

6.872 kr.

Boss

Boss Skin gjafaaskja. Moisture Cream 50 ml. 
Face Wash 30 ml. Moisture Cream 30 ml.

5.619 kr.

Boss

Boss Hugo Element gjafaaskja. Eau de Toilette 
60 ml. After shave Balm 50 ml. Sturtugel 50 ml.

8.995 kr.

Gjafaaskja með svörtum 
ĹOréal Collagen maskara, 
sem gefur augnhárunum 
einstaka þykkt og lengd, 
ásamt svörtum Kohl 
augnblýanti sem er mjúkur 
og smitar ekki.

ĹOréal

3.490 kr.

Frábær gjöf fyrir allar konur. Stór túpa af hinu vinsæla Moisture Rich Body 
Lotion sem mýkir og nærir þurra húð. 30ml af Smoothing Body Scrub, sem 

slípar og sléttir húðina, og Hand and Nail Treatment Cream 30ml.

4.990 kr.

Gjöf frá Clarins

Frábær gjöf fyrir allar konur. Stór túpa af hinu vinsæla Moisture Rich Body
Lotion sem mýkir og nærir þurra húð. 30ml af Smoothing Body Scrub, sem

slípar og sléttir húðina og Hand and Nail Treatment Cream 30ml

4.990 kr.
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tíðin
✽  list og hönnun

„Við vildum koma með viðbót við það sem aðrar 
hönnunarverslanir hafa verið að bjóða,“ segir Anna 
Margrét Sigurðardóttir, ein fjögurra hönnuða sem 

standa að sölusýn-
i n g u n n i  B r u n n i , 
sem nú  s tendur 
yfir í Galleríi Sæv-
ars Karls. „Brunnur-
inn er á milli þess að 
vera listasýning og 
búð. Í hvert sinn sem 
hann dúkkar upp 
verður eitthvað nýtt 
að finna í honum. 
Hann fer í ferðalag 
og getur dúkkað upp 
hvar og hvenær sem 
er. Líklega verðum 
við næst á Akureyri 

og á Seyðis firði en það er aldrei að vita nema að við 
komum við á fleiri stöðum á leiðinni.“

Auk Önnu standa að Brunni þær 
Ríkey Kristjánsdóttir, Adda Rún 
og Sólbjörg Hlöðversdóttir. Með 
í Brunninum í þetta sinn eru svo 
þær Bryndís Bolladóttir og Ólöf Erla 
Einars dóttir. 

Listakonurnar völdu sér Brunns-
nafnið þar sem það minnir á 
uppspretturnar sem fólk þrífst 
ekki án. Sama gildir, að þeirra mati, 
um uppsprettu sköpunar. Þær vilja 
virkja uppspretturnar sem er að 
finna úti um allt land.

Brunnurinn er opinn á venjulegum afgreiðslutíma 
verslunar Sævars Karls. Á laugardaginn á milli 4 og 
5 munu rithöfundarnir Kristín Marja Baldursdóttir, 
Þórarinn Eldjárn og Einar Már lesa upp úr verkum 
sínum. Alla laugardaga fram að jólum verður 
upplestur á staðnum. Bækur rithöfundanna verða þar 
til sölu og rennur allur ágóði af sölu þeirra til Barna-
heilla, til styrktar íslenskum börnum.  - hhs

LIFANDI SÖLUSÝNING
Í SÆVARI KARLI

Í miðjum Brunninum Bryndís Bolla-
dóttir og Anna Margrét Sigurðardóttir 

eru meðal hönnuðanna sem sýna í 
Brunninum. 

p-

Hringar úr hnöppum Efniviður Sólbjargar Hlöðversdóttur þrykkjara er gamlar tölur. 
Þær nýtir hún á ýmsa vegu og býr meðal annars til hringa, nælur og ermahnappa.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI 

Strokkur Eftir Ríkeyju Kristjánsdóttur. 
Hver flík er handprjónuð og skreytingarn-
ar vinnur Ríkey einnig í höndunum.

Krummar Adda Rúna Valdimarsdóttir, list- og verkgreinafræðingur, vinnur myndir af 
krumma. Á sölusýningunni er hún jafnframt með fleiri tegundir af myndverkum. 

Gamalt og nýtt Gullmoli á steyptum 
fæti eftir Önnu Margréti Sigurðardóttur. 

Snæfell Diskamottur úr áli og steypt-
ur hitaplatti í laginu eins og Snæfells-
jökull. Hugmyndin er að jökullinn sé 
að hverfa en við fáum álið í staðinn.

Axlaslá Ríkey Kristjánsdóttir, búninga- og textílhönnuður, vinnur axlaslár úr hekluðum 
dúkum og öðru efni sem henni þykir fallegt. Hún gerir einnig ýmiss konar háls- og 
herðaskraut sem er til sölu og sýnis í Brunninum. 

ILMANDI HEIMILI  Fátt jafn einfalt gefur jafnmikla jólastemningu og 
mandarína skreytt með negulnöglum. Fallegt jólaskraut sem ilmar dásamlega. 

1-2-3 Bryndís 
Bolladóttir textíl-
hönnuður vinnur 

þessar fallegu 
mublur, sem heita 

1, 2 og 3, úr ónýtt-
um efnisafgöngum.

Hnöttur Anna Margrét Sigurðar-
dóttir vinnur með þá hugmynd 
að steypa gömlum hlutum í nýtt. 
Lampinn sjálfur er nýr og 
steyptur en kúpullinn gamall.
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Verslunin Friis Company í Kringlunni heldur upp á fimm ára afmælið 
sitt um þessar mundir með ýmsum hætti. Hún hefur til dæmis fært 
út kvíarnar, hoppað niður um eina hæð og komið sér fyrir í helmingi 
stærra plássi en hún var í áður. Því njóta hinar dönsku vörur sín enn 
betur en fyrr, veskin, nærfötin, skórnir, beltin og hinir ýmsu fylgihlutir. 
„Já, við færðum okkur niður á næstu hæð og erum núna í plássinu 
sem Konfektbúðin var í á sínum tíma, rétt við blómatorgið, á ská á 
móti Polarn og Pyret,“ segir 
Kamilla Sveinsdóttir 
sem á búðina ásamt 
Þórdísi Lárusdóttur. 
„Við vorum í óskaplega 
litlu rými á efri hæð-
inni,“ segir Kamilla. 
„En nú höfum við meira 
svigrúm,“ bætir hún við 
hress.  - gun

Kamilla og Þórdís alsælar í nýja plássinu þar sem þær segjast hafa mun 
meira andrými en á efri hæðinni.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

H ingað til hefur ekki þótt 
smart að skarta sokkum 
við háa hæla en slíkt má 

nú sjá nokkuð víða.
Á tískusýningu Christian 

Dior fyrr í vetur vöktu ökkla háir 
glimmersokkar við himinháa 
platform-hæla athygli. Fleiri 
hafa farið sömu leið og hafa 
hönnuðir Burberry leikið sér 
með krumpusokka sem voru 
síðast heitir á áttunda ára-
tugnum. Ökklaháar legghlífar 
við háa hæla sjást hjá Chloe og 
litskrúðuga sokka við opna skó 
er að finna hjá John Galliano, 
Rochas og fleirum. 

Yfirleitt eru sokkarnir bornir 
við skó sem eru opnir í tána og 
virðist mest lagt upp úr því að 
litirnir og áferðin stangist sem 
mest á við annan klæðnað. - ve

Ökklasokkar
við háa hæla

Christian Dior og fleiri hönnuðir leggja nú upp með ökklasokka.

Stækkaði um helming

við hlustum!

Gjöfin þín er í Lyfja & heilsu 
Eiðistorgi, Kringlunni og Selfossi!
Ef keyptar eru Clinique vörur fyrir 4.900 kr eða meira*

• Youth Surge SPF 15 Age Decelerating Moisturizer 15ml
• Liquid Facial Soap Mild 30ml
• Lash Doubling Mascara svartur, 4g
• Aromatics Elixir 4ml
• High Impact Lip Colour litur Extreme Pink 4g
• Clinique lyklakippa með:  Superbalm Moisturizing Gloss litur Raspberry 5ml

*Meðan birgðir endast

Verðgildi er 15.000 kr

Ofnæmisprófað.
100% ilmefnalaust.

Blaðberinn bíður þín
Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24
alla virka daga frá kl. 8-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn... ..
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Við feðgarnir vöknum eld-
snemma og förum á Gráa 
köttinn í beikon-brunch þar 
sem við spjöllum um heima og 
geima fyrir skólann.

FRÁBÆR 
FÖSTUDAGUR
Sölvi Snær Magnússon 
auglýsingastjóri

1

3Hádegispartí á Marengs í 
Listasafni Íslands með eld-
hressum vinum þar sem sögur 
og brandarar fjúka hægri og 
vinstri.

2Ég valinn starfsmaður mánað-
arins og allir gefa mér „high 
five“ og svona.

4Göngutúr í blankalogni og sól 
um snævi þakin Þingholtin 
með skemmtilegustu og sæt-
ustu dömu bæjarins (þar sem 
þetta er nú óskhyggja um hinn 
fullkomna föstudag).

Seinni partinn er flogið til New 
York. Kvöldið er tekið á eld-
gömlum veitingastað í Litlu Ít-
alíu, þar sem maður er ekki 
alveg viss um hvort liðið er 
mafíósar eða ekki, enda svo á 
brjáluðum rokktónleikum á lít-
illi tónleikabúllu.

Tækniskólinn og Stúdió Sýrland bjóða upp á nám í 
Hljóðtækni.

Námið hefst í janúar og skiptist í 3 annir - 
vor/sumar/haust. Kennsla fer að mestu fram í 
hljóðverum STÚDÍÓ SÝRLANDS við bestu 
mögulegu aðstæður. Náminu lýkur með 
lokaverkefni og starfsþjálfun.

Takmarkaður fjöldi nemenda.

Kenndar verða tónlistarupptökur, hljóðsetningar, 
hljóðblandanir, masteringar, tónleikaupptökur, 
eftirvinnsla á hljóði fyrir sjónvarpsþætti,
auglýsingar og kvikmyndir og fleira sem tengist 
hljóðvinnslu.

Umsóknarfrestur er til 6. desember.

Allar nánari upplýsingar má finna á 
www.hljodneminn.is, www.syrland.is
og www.tskoli.is

- við vinnum í hljóði

Langar þig að
vinna í hljóði?

www.tskoli.is

Tíska, fegurð, hönnun, 
lífið, fólkið, menning 
og allt um helgina framundan


