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VANTAR ÞIG
ORKU OG ÞREK Í
JÓLAHEINGERNINGUNA?

Fæst í apótekum, heilsubúðum og
heilsuhillum flestra stórmarkaða.

Énaxin bætiefnið hjálpar 
þúsundum manna hvern dag að 

auka úthald og þrek. 
Fáanlegt í mixtúru og töfluformi.

VIRKAR STRAX!

ERT ÞÚ Á LEIÐINNI
Í PRÓF?

Þarftu hjálp við að auka 
úthald og skerpa á 

einbeitingunni!

Fæst í apótekum, heilsubúðum og
heilsuhillum flestra stórmarkaða.

Énaxin er mjög áhrifarík jurtaformúla
og er afar vinsælt hjá prófannafólki í

Danmörku. Nú fáanleg á Íslandi í
mixtúru- og töfluformi.

Virkar strax!

Þetta stóra rifgataða dagatal 
eftir hönnuðina Snæfríði Þor-
steins og Hildigunni Gunnarsdótt-
ur er verulegt stofustáss. Dagatal-
ið fékk hönnunarverðlaun FÍT árið 
2008 og er nú komið út fyrir 2010. 
Plaggið er rifgatað niður í smáar 
einingar svo að hvern dag má rífa 
af að honum liðnum. Fæst í gjafa-
verslun Landnámssýningarinnar í 
Aðalstræti.

EINN 
dagur í einu

Flott hönnun í jólapakkann 

Ég var að gera verkefni í litafræði í Myndlistaskólanum þar sem 
ég er í fornámi og fór þá að raða þremur og þremur litum 

saman í þessi hálsmen,“ útskýrir Sunna Kristín Hannesdóttir. 
„Upprunalega átti hver litur sitt eigið lýsingarorð eins og sætt, 
strákalegt, hommalegt eða þar fram eftir götunum og ég varð hug-
fangin af hugmyndinni af þremur litum saman í röð. Tilfinningin 
verður alltaf mismunandi í hvert skipti.“ Sunna setti grófar keðj-
ur á kúlurnar og úr varð hálsfesti. „Mig langaði að blanda saman 
einhverju krúttlegu og glaðlegu við grófa rokkaða keðju.“ Sunna á 
ekki langt að sækja sköpunarhæfileikana en faðir 
hennar er myndlistarmaðurinn Hannes Lárus-
son. „Þegar ég byrjaði sjálf að ganga með menin 
voru margir sem stöðvuðu mig og vildu fá eins. 
Ég hóf þá einhvers konar kreppuframleiðslu á 
þessu heima,“ segir Sunna og hlær. „Ég var að 
selja menin á jólamarkaði á Kaffibarnum en þau 

eru til sölu núna á jólamarkaði Gallerí Crymo á 
Laugavegi 41a. Þess má geta að þar verða fullt 
af flottum hlutum til sölu, fatnaður, fylgihlut-
ir og myndlist eftir hæfileikaríkt fólk.“   - amb

Sunna Kristín Hannesdóttir býr til litrík hálsmen:

BYRJAÐI SEM 
MYNDLISTARVERKEFNI

þetta
HELST

Krúttlegt og rokk-
að í senn Sunna 
Kristín Hannesdótt-
ir selur skemmti-
leg hálsmen í Gallerí 
Crymo.

Þrír litir í röð Sunna segist hafa heillast 
af því að búa til mismunandi samsetning-
ar úr þremur litum í Myndlistaskólanum.

JARÞRÚÐUR KARLSDÓTTIR TÓNLISTARKONA
Í kvöld mun ég syngja bakraddir fyrir bb &blake á tónleikum Jóls Jólssonar 
en á laugardagskvöldið held ég veglegt jólaboð meðal annars til að fagna 
opnun póstkortasýningar minnar og Veru Sölvadóttur sem var opnuð í 
Þjóðmenningarhúsinu á fimmtudag. 

helgin
MÍN

TÖFFARI Skvísan Georgia May 
Jagger, dóttir Micks Jagger í blúndu-
kjól á British Fashion Awards.. 

Hagkaupsherferð sem 
segir sex
Myndir af ofurbombunni Ásdísi 
Rán og eiginmanni hennar Garðari 
Gíslasyni í Hagkaupsauglýsingum 
hafa vakið töluverða athygli enda 
eru þar á ferð djarfar myndir af par-
inu í nærfötunum einum saman. 
Myndirnar sem eru teknar á 101 
Hóteli minna um margt á nærfata-
herferð Beckham-hjónanna nýverið 
þó að þar hafi verið um alþjóðlegt 
tískuhús að ræða en ekki Rugby-
nærföt frá Hagkaupum. Ásdís sjálf 
er mjög stolt af tökunni eins og 
kemur fram í bloggi hennar á 
Eyjunni. Þar segir hún meðal 
annars: „Enn og aftur erum 
það við hjónin sem pósum 
saman, kallinn (eða folinn minn) 
náttúrulega þaulvanur X Hr. Ísland 
með meiru og kann þetta jafnvel 
og ég!“

Það var haldin keppni í því sem 
kallast „visual merchandis-

ing“, útliti búða innan jafnt sem 
utan, meðal allra G-Star-verslana 
í heiminum,“ útskýrir Þorvald-
ur Skúlason hjá G-Star í Reykja-
vík. „Búðin okkar, sem er á Lauga-
vegi, er lítil í samanburði við aðrar 
slíkar verslanir, en þess má geta 
að búðin í New York er risavax-
in. Það kom því afar mikið á óvart 

að okkar búð var valin flottasta 
G-Star-búðin meðal allra þeirra 
verslana sem tóku þátt. Okkur 
fannst þetta virkilega skemmtileg 
og jákvæð frétt, sérstaklega í ljósi 
erfiðra tíma hér heima.“ Verslunin 
á Laugavegi var hönnuð af Blængi 
Sigurðssyni sem hefur séð um út-
stillingar lengi hjá versluninni en 
verðlaunin sjálf verða afhent í 
Berlín í janúar 2010.  - amb

G-Star RAW í Reykjavík fær verðlaun

Skemmtilegt og 
jákvætt

Valin flottust Starfsfólk G-Star Raw á Laugavegi kampakátt með árangurinn. 
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Jólavörur UNICEF fást nú líka á Birkilandi: 

VERSLAÐ HEIMA

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 

Þessir litríku og skemmtilegu snagar eru eftir hönnuðinn Bryndísi Bolladóttur og 
eru gerðir úr íslenskri þæfðri ull. „Þessir snagar eru svo glaðlegir og ekki veitir af 
slíku í myrkrinu. Þarna sjáum við íslensku ullina í nýju samhengi,“ segir Bryndís. 
Snagarnir kosta aðeins 1.450 krónur og koma í 
skemmtilegri öskju.   - amb

Glaðir snagar
„Kúlan“,  snagar úr ull sem fást í Iðu í Lækjargötu. 

Frá Marc Jacobs er kominn nýr og spennandi 
ilmur sem nefnist Lola. Ljúfur blómailmur ein-
kennir Lolu, með mildum rósa- og geraníum-
ilmi og áberandi tónum tárablóms, en greina má 
topptóna vanillu og tonkabauna.

Ilmvatnsglasið sjálft er algjört listaverk. Kvenlegt 
lag flöskunnar er kórónað með marglitum blómvendi á 
tappanum og fjólublár litur glassins undirstrikar seyðandi 
ilminn. Lola er svo sannarlega eigulegt ilmvatn sem er kjörið 
í jólapakkann.

Ilmur sem 
vekur eftirtekt

DEKRAÐU VIÐ LÍKAMANN  Ein vinsælasta varan frá 
Clinique, Deep comfort body lotion, er nú fáanleg í 400 ml 
pakkningu fyrir jólin. Kremið kemur í þægilegum brúsa með 
pumpu og þú færð 400 ml á sama verði og 200 ml. Tilvalin 
gjöf fyrir alla sem vilja dekra við líkamann yfir hátíðarnar.

Vefverslunin Birkiland býður 
nú jólavörur UNICEF til sölu á 
síðu sinni. Þeir sem ekki nenna 
út í jólaösina geta því hæglega 
setið á rassinum heima, drukk-
ið jólaöl og nartað í konfekt, en 
misst samt ekki af því að ná sér 
í það nýjasta sem er að gerast í 
íslenskri hönnun og styrkt gott 
málefni í leiðinni. Birkiland stær-
ir sig af því að bjóða eitt mesta 
úrval af íslenskri hönnun, bæði 
eftir samtímahönnuði, hönnuði 
framtíðarinnar og vörur gömlu 
meistaranna. 

Kjartan Sturluson, annar eig-
enda Birkilands, segir töluvert um 
að Íslendingar kaupi jólagjafirn-
ar í gegnum Birkiland. „Í upphafi 
var Birkiland eingöngu á ensku 
og öll verð í dollurum en þá voru 
lítil viðskipti í gegnum verslun-
ina héðan frá Íslandi. En eftir að 
við settum öll verð í íslenskar 
krónur hafa viðskiptin hér inn-
anlands tekið við sér og þetta 
hefur gengið vonum framar. Fólk 
kann að meta þann valmöguleika 

að versla heiman úr stofu hjá 
sér. Á ensku útgáfunni af Birki-
landi er verðið eftir sem áður 
bæði í íslenskum krónum og 
dollurum.“ 

Þar sem Birkiland er sér-
hæft í sölu og kynningu á 
íslenskri hönnun brýtur það 
vinnureglu sína með því að 
bjóða vörurnar frá UNICEF til 
sölu, því ekki eru þær íslensk-
ar. „Tilgangurinn helgar meðal-
ið,“ segir Kjartan. „Ég hef verið 
heimsforeldri í nokkur ár 
og hef fylgst með starfi 
UNICEF. Þegar ég sá 
að vörur UNICEF voru 
til sölu á skrifstofu 
þeirra á Laugavegin-
um datt mér í hug að 
bjóða UNICEF að nota 
Birkiland sem sölu-
stað svona fyrir jólin. 
Svo eru þetta falleg-
ar vörur.“

Vefsíða Birki-
lands er  www.
birkiland.com.

Jólakúla Margir 
gera sér árlega 
ferð í höfuðstöðvar 
UNICEF þar sem 
jólavörur samtak-
anna eru til sölu. 
Nú fást þær líka á 
Birkilandi. 

Kjartan 
Sturluson

12

3
4
5

ómissandi um jólin

Brasilía á Skólavörðustíg Góður 
suðrænn matur sem er ekki of þungur 
fyrir pyngjuna. Auk þess er hressandi 
sambataktur allan liðlangan daginn. 

Toblerone-kakó Einföld hugmynd 
sem bæði stórir og smáir munu elska: 

Settu teskeið af góðu hunangi út í kakó 
eða súkkulaðibollann. Gefur unaðslegt 

Toblerone-bragð. 

Slökunarstundir
Ekki láta jólastressið 
drepa rómantíkina á 
heimilinu. Takið ykkur 
smástund til að eyða 
með elskunni, farið í göngutúr, í freyði-
bað eða spjall yfir rauðvíni og kerta-
ljósum. 

Hátíðleg tónlist Jólin koma í 
alvörunni inn á heimilið þegar 
falleg tónlist er sett á fóninn. 
Fallegir sálmar og miðaldakórverk 
gefa tóninn. 

Avatar í bíó Hollywood-geimmynd eftir James 
Cameron þar sem öllu er tjaldað til. Fjarlæg pláneta, 
geimverur, hasar og ástarsaga. Hver biður um meira 
í bíó?!
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Saltur matur, of mikið áfengi og lítill svefn 
gerir lítið fyrir útlitið en hætta er þó á slíku 
um hátíðarnar. Það eru þó til ýmis góð ráð við 
„partí“-húð til þess að fríska sig upp og vera 
áfram upp á sitt besta. Lykilatriði er að drekka 
mikið vatn eða jurtate sem mótvægi við salt-
áti og rauðvínsdrykkju. Ýmis undraráð eru til 
fyrir húðina en má þá aðallega nefna Beauty 
Flash Balm frá Clar-
ins sem er margrómað 
krem til að setja undir 
farða sem lætur húð-
ina ljóma á ný. Annað 
fegurðarundur eru svo-
kallaðir „töfrapennar“ 
sem er upplagt að nota 
undir augun til að lyfta 
þeim og hylja þreytu-
bauga. Að síðustu er óráð-
legt að þekja þreytta húð 
með miklum farða, slíkt 
mun ekki gera neitt nema 
að ýkja þurrk og þreytu-
merki. Notaðu frekar gott 
rakakrem, baugahyljara og 
fallegt púður og mundu eftir 
rósrauðum eða ferskjulituð-
um kinnalit sem gerir krafta-
verk.  - amb

EKKI LÁTA BUGAST 
AF JÓLABOÐUNUM … 

Þegar ég fór að skoða áhrifin í förðun í 
erlendum tímaritum og á tískupöllum 

var tilfinningin sem greip mig kynþokka-
full 60’s Brigitte Bardot,“ segir Guðbjörg 
Huldís. „Ein nýjasta táknmyndin í heimi 
stórstjarnanna er Sheryl Cole sem hefur 
prýtt ófáar forsíður með sitt fallega útlit í 
anda sjöunda áratugarins. Sheryl hefur ein-
mitt verið innblástur margra stúlkna úti í 
heimi.“  Guðbjörg bætir við að á haustsýn-
ingu Chanel hafi einnig gætt 60’s áhrifa. 
„Mér finnst þessi tíska vera áberandi í 
verslunum nú, þar sem stuttir kjólar, mikil 
blúnda og krúttleg smáatriði ráða ríkjum.“ 
Hvað varðar förðunartískuna í dag segir 
Guðbjörg Huldís það vera þungan eyeliner 
fyrir ofan og neðan augu ásamt voldugum 
augabrúnum. „Í þeim anda notaði ég einn-
ig löng og þykk gerviaugnahár á módelið. 
Til þess að fá fallegan gljáa á húðina kaus 
ég fljótandi meik ásamt kinnalit með nettri 
sanseringu, púður var notað í algjöru lág-
marki nema þar sem virkilega þurfti eins og 
á enni og nef. Í lokin setti ég nóg af glossi á 
varir til að undirstrika ferskleikann.“  

Áramótaförðun fyrir MAC í anda Brigitte Bardot:

KYNÞOKKAFULL 
ÁRAMÓTAFÖRÐUN 

FALLEGT  Þessi silfurlitaði pallíettutoppur 
er tilvalinn bæði við gallabuxur eða hnésítt 
„pencil“-pils í jólateitin. Fæst í Nostalgíu, 
Laugavegi.

FÖRÐUN:  Guðbjörg Huldís með MAC

MÓDEL:  Svala Lind frá Eskimo

MINERALIZE AUGNSKUGGI:  Under Your Spell (jólalínan)

GLOSS:  Cremesheen Glass Boy Bait (jólalínan)

MINERALIZE KINNALITUR:  Dainty

MASKARI:  Zoom Fast Black Lash Mascara

MAC EYELINER:  Penultimate Eye liner

MAC FARÐI:  Studio Sculpt spf 15 Foundation
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Daníel Ágúst Haraldsson, 
Gus Gus
Kemstu í hátíðarskap, þótt úti séu snjór og krap? 
 Það er fátt hátíðlegra en einmitt blessað krapið sem gerir 
snjóinn svo dásamlega töfrandi. Millibilsástand milli þess 
að vera snjór og vatn minnir mann á að allt er breytingum 
undirorpið og ekkert er eilíft nema jólaandinn og jólaskap-
ið sem fleytir manni í gegnum drungann og myrkrið sem 
er svo magnað og yfirþyrmandi í desember. Það er á þess-
um árstíma sem maður verður að kafa djúpt til að skilja 
hismið frá kjarnanum og ná að faðma og njóta þess sem 
gerir okkur að einhverju öðru en brauðstritandi skepnum. 
Ytri aðstæður eins og til dæmis snjór og krap valda því oft 
að maður gleymir að koma sér í jólaskap enda oft hægara 
sagt en gert að vita hvað það er nákvæmlega fyrr en maður 
er sestur niður með fjölskyldunni á aðfangadagskvöld og 
jólailmur, ljós og tónar fylla andrúmsloftið.

Í kvöld kemur fjöldi tónlistarmanna, hljómsveita og plötusnúða saman til að fagna komu jólanna á tónlistarhátíðinni Jól Jólsson 
á Hótel Íslandi. Þar á meðal verða FM Belfast, GUS GUS og Lúdó og Stefán. Hápunkti kvöldsins verður náð þegar allir söngvarar 
kvöldsins safnast saman á stóra sviðinu og flytja lagið sem allir kunna – Hjálpum þeim – í nýrri útgáfu. Hundrað krónur af andvirði 
hvers miða á Jól Jólsson renna til Hjálparstarfs kirkjunnar, í anda upphaflega lagsins sem var gefið út til styrktar vannærðum börnum 
í Afríku. Jól Jólsson, sem stendur fyrir hátíðinni ásamt öðrum, mun tryggja að upphæðin verði ekki undir 100 þúsund krónum. Föstu-
dagur smalaði hluta hópsins saman og lagði fyrir hann nokkrar jólalegar spurningar.

SAMEINUMST, HJÁLPUM ÞE

Rósa Birgitta Ísfeld, Feldberg
Á að gefa börnum brauð að bíta í á jólunum?  Já, 
svo sannarlega, ef brauðið er táknrænt fyrir allt þetta 
góða sem við borðum yfir hátíðirnar. Ég ætla einmitt að 
fara að baka sörur, mér finnst mjög gaman að bjóða upp 
á þær á jólunum. Svo ætlum við að borða kalkún á að-
fangadag, þannig að það eina sem kemst að hjá mér 
þessa dagana er einmitt matarkyns. Ég ætla að borða 
á mig gat af alls kyns góðgæti með góðu rauðvíni eða 
púrtvíni. Því miður er dóttir mín ekki alveg að njóta 
jólanna þetta árið því hún er bara átta mánaða. Ætli ég 
gefi henni ekki bara smá brauðbita að naga. 

Krummi Björgvins, Legend
Rokkar þú kringum jólatréð?  Ég eyði alltaf jólunum með fjölskyldunni minni og borða dásmleg-
an mat. Reyni að rokka í kringum jólatréð en oftast eftir kalkúninn þá er ég svo saddur og fínn að 
ég er alltaf sofnaður þegar á að opna pakkana. En það er ekki annað hægt en að rokka um jólin 
þegar maður á svona mömmu sem passar upp á rokkarana.

Jón Atli Helgason, Human Woman
Hefur þú séð mömmu kyssa jólasvein?  Ég mun sjá 
mömmu í massastuði að kyssa jólasveininn sem verður á Jól 
Jólsson tónlistarhátíðinni í kvöld á Broadway, ásamt Gus Gus, 
Fm Belfast, Lúdó og Stefáni, hljómsveitinni minni Human 
Woman og öllu því ferskasta sem í boði er í íslensku tónlistar-
lífi. Mamma hefur líka oft kysst President Bongo úr Gus Gus, 
sem er jólasveinn á sinn einstaka hátt. Ég vil nota tækifærið 
og hvetja fólk sem les þetta til að vera blítt og gott hvert við 
annað um jólin. Gefum ást og umhyggju, styðjum við bakið á 
þeim sem minna mega sín því öll erum við jú systkini. Gleði-
leg Jól Jólsson kæru vinir á landi og sjó. 

Vera Sölvadóttir, 
BB&Blake
Ætlar jólasveinninn þinn 
að koma í kvöld?  Ég er ekki 
viss. Ég veit ekki hvort ég 
kunni að meta að hann skuli 
vera að sniglast heima hjá 
mér. Síðast þegar hann kom 
vissi ég ekki af því. Ég skildi 
skó óvart eftir í glugganum og 
var komin hálfa leið til Kópa-
vogs í strætó þegar ég fattaði 
að þeir voru fullir af bráðnuðu 
súkkulaði. Ég væri til í að hann 
myndi bara setja gjafirnar í 
gegnum lúguna. Það væri líka 
einfaldara fyrir hann.
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Davíð Berndsen, Berndsen
Skyldi það vera jólahjól?  Það hefur verið draumurinn minn 
heilllengi að eignast bleikt hjól með svona blómakörfu. Ég man 
eftir að hafa beðið mömmu oft um slíkt hjól í jólagjölf en hún 
vildi ekki að fólk myndi fara að gera grín að mér svo hún sagði 
alltaf nei. En nú er maður að verða fullorðinn og jafnvel að 
maður gefi sjálfum sér slíkt hjól í jólagjöf í ár! En fyrir utan jóla-
hjólið er maður algjörlega í jólagírnum. Ég byrja flesta daga 
á heitu kakói & piparkökum, syng og æfi jóladansana fyrir 
aðaljólapartýið, Jól Jólsson tónlistarhátíðina. Þar verður mig að 
finna í súperstuði.

Gísli Galdur Þorgeirsson, 
Human Woman
Þakkar þú fyrir gleði- og friðarjól?  Já, það geri ég svo 
sannarlega. Ég ætla að elska stelpurnar mínar sætu, Kristínu 
og Bríeti, rosa mikið um jólin en Bríet veit ekki enn hvað jólin 
eru þannig að ég ætla að kenna henni á gleði- og friðarjól. 
Hljómsveitin Human Woman ætlar líka að koma fram í fyrsta 
skiptið í kvöld á Jóli Jólssyni og við boðum ekkert nema frið og 
hamingju. Og fyrst við erum á þessum nótunum þá langar mig 
til að benda fólki á frábærar friðar-jólagjafir, bæði hjá Unicef 
og Hjálparstarfi kirkjunnar. Þar er til dæmis hægt að gefa geit, 
nú eða menntun barns í HEILT ÁR fyrir 2.000 kall, sem þykir nú 
ekki mikið. Muniði bara að jólagjöfin í ár er jákvæð upplifun og 
hún þarf ekki að kosta neitt ;)

Stephan Stephensen, Gus Gus
Hver kemur með jólin til þín?  Stundvíslega 18. desember 
hvert ár kemur jólaandinn svífandi og bjargar mínu þunglynda 
skinni. Neglir stórum D-vítamínskammti í kroppinn minn. Þá má 
maður líka fara í jólasveinaundirfötin. Það er gaman og sérlega 
jólalegt. Svo eru það náttúrulega öll opinberu boðin og einka-
þotuferðir sem forseti Gaybon-lýðveldisins þarf að þiggja. Allir 
að bjóða eitthvað djúsí og gefa af sér. Það er líka jólalegt. Ekk-
ert af þessu er þó jafn jólalegt og að sjá Human Woman spila 
sprelllifandi í fyrsta á Jól Jólsson, í kvöld. Eins og að verða 
vitni að fæðingu kálfs þegar mannshöndin þarf að hjálpa til. Og 
hvað er jólalegra en það?

rna- og unglingagolfsett
standpoka kr. 19.500
Einnig stakar kylfur,

hanskar, pokar og kerrur.

Há/lág
forgjöf?

Lágt verð!

Fullt af
golfdóti,
frábært
verð!

Driverar
Howson
Attacker
kr. 8.900
HIPPO XXL
kr. 19.900

Ármúla 40 2. hæð
Sími 553 9800 www.golfoutlet.is

Rescue kylfur (hálfvitar)
rra og dömu 

á aðeins kr. 7.900 Golfsett í poka 
Heilt sett frá
kr. 39.900
Hálft sett í poka frá
kr. 25.500
Flottir standpokar 
aðeins kr. 11.900

fkerra
reedom.
kr. 59.900

kr. 82.900

Jólagjöf golfarans 
á góðu verði

Þriggja hjóla
kerrur
Verð kr. 17.900
Tveggja hjóla
frá kr. 6.400

rra. Verð frá kr. 10.900

Pro Quip regn- 
og vindfatnaður
Jakki frá aðeins
kr. 15.120
Buxur frá aðeins
kr. 11.920
Vindjakkar og vesti 
frá kr. 7.760

Opnunartími
til jóla

12 til 18

Opið 11-22 
alla daga til jóla.

Flottust 
um jólin
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✽  partí partí partí
tíska

Einstakur sóli MBT 
bætir limaburð 
og minnkar álag á 
liðamótin. 
Finnið muninn!

Ný sending af MBT-skóm er komin til landsins.
Lægra verð en á hinum Norðurlöndunum miðað við gengi.
Eldri tegundir á eldra verði.
Upplýsingar og söluaðilar: www.swissmasai.is  / www.mbt.is

Bylting 
í gangi!

* Byggt á rannsóknum við Calgaryháskóla í 
Kanada, Sheffield Hallam-háskóla á Englandi og 
Rennbahnklinik í Basel í Sviss. Samanburður við 

höggdeyfandi íþróttaskó af bestu gerð.

Um áramótin finnst 
f l e s t u m  k o n u m 
s k e m m t i l e g t  a ð 
skarta  s ínu feg-
ursta og skeyta smá 
glamúr í partíkvöld-
ið mikla. Tískuhúsin 
sýndu ríkulega liti 
eins og fjólublátt, 
gyllt og flöskugrænt 
fyrir veturinn auk 
þess sem glansandi 
efni, flauel og pallí-
ettur voru í fyrir-
rúmi. Hjá Balmain og 
Gucci voru gaddar og 
pallíettur á þröngum 
svörtum kjólum sem 
gæddu þá rokkuðu 
yfirbragði. Hér eru 
nokkrar hugmyndir 
að áramótaútlitinu í 
ár.  - amb

Glamúr um jólin  

GLITUR, GULL OG 
GIMSTEINALITIR

VEITTU KJÓLNUM NÝTT LÍF  Þetta 
fallega skart er úr litlum steinvölum sem eru 
klæddar í fallega blúndu. Yndisfagurt við svartan 
kjól um jólin. Fæst í Nostalgíu, Laugavegi.

Gyðjulegur Glansandi 
koparlitaður og fleginn 
kjóll frá Balmain.

Stutt Þröngur kjóll með göddum og belti 
í mittið við glitrandi leggings frá Gucci.

Koparlit-
að Aðsnið-
inn og flott-
ur kopar-
litaður kjóll 
frá Proenza 
Schouler.

Sætt Flottur 
svartur kjóll með 
gimsteinum á 
við skærbleikar 
sokkabuxur frá 
Soniu Rykiel.

Samfesting-
ur Geggjað-
ur glitrandi 
samfestingur í 
anda diskós-
ins frá Gucci.

Gaddar 
Glæsilegur og 
framúrstefnu-

legur kjóll 
með breiðum 

herðum og 
göddum frá 

Balmain.
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núna
✽  fylgist vel með

Hvernig myndir þú lýsa stílnum þínum?  Ég 
reyni að vera dömuleg og fín til fara, bæði í stíl og 
fasi. „When in doubt, overdress“.

Hverjar eru helstu tískufyrirmyndir þínar? 
 Amma Magga Marinósdóttir, ekki spurning. Hún 
er samt duglegri við að láta budduna ráða för, 
sem ég hef ekki verið eins góð í að tileinka mér. 
Enda á ég allt gott skilið.

Hver eru uppáhaldsfatamerkin 
þín?  Þessa dagana eru það MiuMiu, Lanvin og 
Christian Lacroix sem standa upp úr. Svo eru fleiri 
sem eru mér að skapi, s.s. Givenchy, YSL, Sonia 
Rykiel, Vivienne Westwood og Rodarte.

Hvar finnur þú falda fjársjóði?  Á mörkuðum 
og háaloftum, stundum minni eigin geymslu. Ég 
er ekki gefin fyrir að henda hlutum.

Eru einhver tískuslys í fataskápn-
um þínum?  Ég held barasta ekki. Mér 
finnst mikilvægt að prófa allt og vera 
óhræddur. Lífið er líka allt of stutt fyrir 
ljót og leiðinleg föt.

Í hvaða borgum finnst þér skemmti-
legast að versla?  París, Berlín og Reykjavík.

Hvað er alveg bannað í þínum bókum?  Að 
fela freknur, þær eru frábærar.

Hvaða flík eða hlut langar þig mest í jólapakk-
ann?  Mig langar í svo margt. Fallega ullarkápu, 
dásamlegan kjól, silkinærföt og háa hæla.   - amb

Fatahönnuðurinn Hildur Björk Yeoman

DÖMULEG 
OG FÍN

Vivienne Westwood kjóll, Kronkron 
Thelma-design hárspöng 
Fabelhaft Hellingur af hálsmenum Salvador 
Sapena hælar, Kron 
Rauð púðluhundataska eftir mig, sem fæst í 
Kronkron og Mýrinni

Smáhlutir: 
1 Nærföt frá Lascivious, slaufa frá Kormáki 
og Skildi, kisugríma úr Partýbúðinni.

2 Kron by kronkron skór, Mawi-hálsmen, 
blómanæla.

3 Hálsmen úr nótagarni, silkiflaueli 
og perlum úr nyju aukahlutalín-
unni minni sem er seld í Kronkron 
og Mýrinni. 
4 Kögurspöng, fjaðrir og hansk-

ar úr Fríðu frænku. Perlur frá lang-
ömmu. Poodle-næla frá Yazbukey.

JÓLAGJÖFIN HANS  Frá Calvin Klein er kominn léttur og frísk-
andi ilmur sem kallast Ckfree. Hann einkennist af hlýjum viðartónum en 
er á sama tíma ferskur og karlmannlegur. Ckfree hentar mönnum sem 
vilja svalan og afslappaðan ilm og er tilvalinn í jólapakkann hans.

1 Kósakkahúfa úr 
refaskinni 2 Jonat-
han Saunders klútur 
3 Best Behavior kjóll, 
Marc Jacobs kuldaskór 
4 Kaðla prjónatrefill 5 
Rauð púðluhundataska 
eftir sjálfan mig, seld í 
Kronkron og Mýrinni 6 
Mawi-hringur og helling-
ur af hálsmenum  1

2

3

4
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LAUGAVEGUR 66 
Mán. – Fös. 10–18.
Lau. 11–17. 



14 föstudagur  18. desember

Kaupfélagið.
Kringlunni og Smáralind.

Ekkert veitir jóladressinu meiri glamúr en fallegir skór. Föstudagur fór á stúfana og fann fallegustu skóna fyrir hátíðarnar. 

ÆVINTÝRALEGIR SPARISKÓR

Karen Millen, 
Kringlunni og 
Smáralind.

Þráinn skóari 
Skóbúð/skóvinnustofa

Grettisgata 3, 101 Reykjavík.

SVARTIR OG RAUÐIR SILKISKÓR.
Verð  22.990kr.

SILFUR OG SVART LAKKVESKI MEÐ 
STEINUM.
Verð  23.992

SVART OG RAUTT SILKIVESKI
MEÐ STEIN.

Verð  16.792kr.

CLAUDIA GHIZZANI
Str. 36-41
Litir : Dökkblátt, svart og grátt.
Verð 12.995

Skór.is
Kringlunni og Smáralind.

SVARTIR OG SILFRAÐIR MEÐ 
STEINUM Á HÆL.

Verð   29.990kr.

SVARTIR SILKISKÓR MEÐ STEINUM.
Verð   25.990kr

SPOT ON 
Str. 36-41
Litir: Svart

BULLBOXER,
Str. 36-41
Litir: svart
Verð 12.995

SIXMIX
Str. 36-41
Litir: Rautt, svart og Silfur.
Verð: 16.995

SVARTIR SKÓR MEÐ STEINUM.
Verð  39.990kr. 

PERTTI PALMROTH
Str. 37-40
Leður að innan og utan, gúmmísólar.
Verð 33.100kr.
Samkvæmistaska í stíl.
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Bianco,
Kringlunni og Smáralind.

BIANCO SATÍNSKÓR
Str. 36-41
Litir : Svart, blátt og rautt.
Verð 14.900kr.

BIANCO SPARISKÓR
Str. 36-41
Litir: Svart og gull
Verð 15.400kr

GYÐA COLLECTION
Snákaskinnsskór með rós.

Str. 36-41
Litir:  Rautt og svar.

Verð 30.900kr
Íslensk hönnun.

Kronkron
Laugavegi 63
www.kronkron.com

GYÐA COLLECTION
Skreyttir pinnahælar.

Str. 36-41
Litir: Svart og silfur.

Verð 29.900kr.
Íslensk hönnun.

KRON BY KRONKRON,
Þeir fást í Kron á Laugavegi 48 og KronKron 
Laugavegi 63. Einnig hægt að skoða alla lín-
una á kronkron.com

CHIE MIHARA
Fást í Kron Laugavegi 48. 

www.kron.is

Steinar Waage
Kringlunni og SmáralindKron

Laugavegi 48
www.kron.is

Vertu glæsileg  
um jólin  

í glitrandi 
jólasokkabuxum  

frá Oroblu.



Frjáls framlög www.jolagjofin.is

904-1000  kr. 1.000
904-2000  kr. 2.000 
904-3000  kr. 3.000

kl.19-21

STYRKTARTÓNLEIKAR
ABC barnahjálp er íslenskt hjálparstarf sem snýst um 
að veita nauðstöddum börnum varanlega hjálp og vera 
farvegur fyrir framlög gjafmildra Íslendinga.  

ABC barnahjálp rekur skóla fyrir 12.000 fátæk börn í 
Afríku og Asíu og veitir 4000  þurfandi börnum heimili. 
Vegna lágs gengis krónunnar er erfitt að láta enda 
ná saman og kemur það m.a. niður á máltíðum 
skólabarnanna.  

Fyrir 1000 kr stuðning 
frá ykkur getum við 
gefið einu skólabarni 
máltíð daglega í heilan 
mánuð.   Fyrir 2000 kr 
framlag getum við veitt 
einu barni skólavist  í 
heilan mánuð.

Meira á www.abc.is

jolagjofin.is
gjöfin

BEIN ÚTSENDING  21.DES. kl.18:55-19:25

JÓLAÞORPINU

ABC - MÆÐRASTYRKSNEFND - RAUÐI KROSSINN - STÍGAMÓT - ENZA

föstudagur FYLGIRIT FRÉTTABLAÐSINS

FRÁBÆR 
FÖSTUDAGUR
Ragnhildur Magnúsdóttir 
fjölmiðlakona

2

5

 18. DESEMBER 2009

Nægileg hvíld í vikunni: 
Föstudagurinn verður 
eflaust góður ef maður 
er vel hvíldur og af-
slappaður.

Skemmtun: Sund, bíó, lestur, 
boð eða annað … smá tími sér 
til skemmtunar.

Sambýlismaðurinn: 
Ómissandi nauðsynjavara 
á föstudögum. Fullkomn-
ar daginn.

1Góður matur: góður matur yfir 
daginn er lykilatriði. Ég er alltaf 
extra svöng á föstudögum!

3Góður félagsskapur: 
Skemmtilegt og já-
kvætt fólk er mikil-
vægt. Neikvæð orka 
er stranglega bönnuð 
á föstudögum!

4

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


