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GLÆSILEG Leikkonan Sarah Jessi-
ca Parker var flott í bleiku á frumsýn-
ingu kvikmyndarinnar Did You Hear 
About the Morgans í London. 

Þetta byrjaði auðvitað allt saman 
vegna þess að ég er sjúk í föt,“ 

útskýrir Harpa Pétursdóttir, mast-
ersnemi í lögfræði, en hún var að 
setja á laggirnar síðuna www.loul-
ou.is. Síðan sérhæfir sig í að selja 
fallegar flíkur sem eru jafnframt 
ódýrar. „Ég hef lengi verið að leita 
að leiðum til þess að geta keypt 
föt sem kosta mig ekki tugi þús-
unda eins og oft vill verða hér á Ís-
landi. Það virðist ekki vera hægt að 
kaupa fallega flík fyrir eitt tækifæri 
án þess að það kosti formúu og svo 
eru þetta kannski föt sem maður 
notar sjaldan aftur. Mér hreinlega 
ofbauð verðlagningin hér heima.“ 
Harpa pantar inn föt frá Bretlandi, 
Los Angeles og Ástralíu og selur 
þau á vefsíðunni. „Ég vel föt sem 

mig myndi sjálfa langa í og þau eru 
svona hæfilega klassísk en þó allt-
af með einhverjum skemmtilegum 
avant-garde blæ.“ Þess má geta að 
Harpa selur einnig „vintage“ föt 
á Facebook undir síðunni Loulou 
Second Hand en þar er að finna 
lítið notaðar merkjavörur.  - amb

Vefverslunin Loulou fer í loftið 

Ofbauð verðlagið

Ódýr og falleg föt Harpa Pétursdóttir er 
með vefsíðuna Loulou.is þar sem hægt 
er að versla á góðu verði. 

Glænýtt par
Íslenska fyrirsætan Tinna Bergs 
og hönnuðurinn Mundi slitu sam-
vistum fyrir nokkru en Tinna er nú 
komin með nýjan kærasta upp 
á arminn. Það mun vera enginn 
annar en plötusnúðurinn og hár-
greiðslumaðurinn Jón Atli Helga-
son en neistarnir flugu á milli þeirra 
í áramótafagnaði Jóns Jónsson-
ar á skemmtistaðnum Austur. Þess 
má geta að Jón Atli framleiddi 
myndband fyrir Gus Gus, Add This 
Song, þar sem Tinna var í aðal-
hlutverki. 

É g hef lengi haft brennandi áhuga á því að 
hjálpa fólki að hugsa vel um sig, breyta 

um lífsstíl og lifa góðu lífi,“ segir jógakenn-
arinn, markþjálfinn og heilsuráðgjafinn Ingi-
björg Stefánsdóttir. Hinn 18. janúar hefst sex 
vikna lífsstílsnámskeið í Manni lifandi sem 
hún skipuleggur, ásamt Arndísi Thorarensen, 
eiganda Manns lifandi. Á námskeiðinu ætlar 
hún að hjálpa fólki að virkja sinn innri kraft 
til að ná tökum á nýjum og betri venjum með 
þjálfun og aðhaldi. Það mun ekki einungis snú-
ast um mat, heldur um það hvernig fólki líður 
almennt í lífinu, í sambandinu sínu, eða í vinn-
unni og hvernig það tengist oft mataræðinu. 
Námskeiðið verður byggt upp á einstaklings-
viðtölum, fyrirlestrum Ingibjargar og gesta-
fyrirlesara og umræðum. Kennt verður í tíu 
manna hópum á þriðjudögum og fimmtudög-
um, frá 18 til 19.30, samtals í níu skipti.

Ingibjörg er nú í fjarnámi við Institute of In-
tegrative Nutrition í New York, þar sem hún 
leggur stund á lífsstílsnæringarfræði. Hún 
nýtur sín vel þar. „Ég hef aldrei farið í svona 

flott nám áður, það er virkilega vel upp sett 
og ég er uppnumin eftir hvern fyrirlestur. Það 
er mikið efni að fara yfir en þetta er rosalega 
skemmtilegt,“ segir hún. Áður einbeitti hún sér 
fyrst og fremst að jóganu, þótt hún hafi alla tíð 
haft mikinn áhuga á hollu mataræði. „Það er 
oft þannig með fólk sem stundar jóga að það 
fer ósjálfrátt að verða meðvitaðra um hvað það 
setur ofan í sig. Í gegnum kennsluna hefur fólk 
svo oft verið að spyrja mig ráða um mataræð-
ið, svo ég ákvað að drífa mig að læra meira. 
Mig langar virkilega að hafa meiri áhrif þarna, 
á hvað fólk setur ofan í sig.“

Meðal þeirra gestafyrirlesara sem koma 
að námskeiðinu eru þær Edda Björgvinsdótt-
ir leikkona og Ásdís Olsen, sem hafði veg og 
vanda af útgáfu bókarinnar Meiri hamingja á 
íslensku, en hún fjallar um jákvæða sálfræði 
og leiðir að hamingjunni í gegnum hana. 

Námskeiðið er ætlað öllum, konum og körl-
um, og kostar 39.900 krónur. Innifalið í því er 
gjafakort í jógastöð Ingibjargar, Yoga Shala, 
sem gildir meðan á námskeiðinu stendur. Þar 
að auki fá allir þátttakendur máltíð á Manni 
lifandi í hverjum tíma.   - hhs

Jógakennarinn Ingibjörg Stefánsdóttir fikrar sig inn á nýjar slóðir:

BREYTTU UM LÍFSSTÍL 

Ingibjörg Stefánsdóttir Skipuleggur námskeið í Manni lifandi þar sem meðal annars verður farið í hvernig öðlast 
má betra líf með bættri næringu. MYND/HARI  

ÓLAFUR ARNALDS TÓNLISTARMAÐUR 
Fer í verk hjá Íslenska dansflokknum sem ég þarf eiginlega að skila bara í 
næstu viku svo ég verð væntanlega á fullu í því alla helgina. En ef ég finn ein-
hvern tíma fyrir sjálfan mig ætla ég að taka því rólega og horfa á heimildarþætti 
sem ég var að detta inn í um pýramídana í Egyptalandi. 

Spenningur fyrir 
stefnumótaþætti
Mikil eftirvænting ríkir fyrir nýrri 
og endurbættri Djúpri laug sem í 
þetta sinn verður stjórnað af fjöl-
miðlakonunni Ragnhildi Magnús-
dóttur sem áður var á Kiss FM og 
Bylgjunni, og Tobbu Marinósdóttur, 
blaðamanni á DV og Séð og heyrt. 
Þykir víst að þessar ofurskutlur 
verði hressar á skjánum og komi 
með nýjar og ferskar hugmynd-
ir fyrir þennan vinsæla stefnumóta-
þátt. Fyrsti þátturinn fer í loftið 12. 
febrúar, á föstudegi. 

Skóbúð/skóvinnustofa, Grettisgata 3, 101 Reykjavík

Útsalan 
er hafi n

25-60% afsláttur
Langur laugardagur opið kl. 11-15
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Sagan á bak við Gyðju, 
skólínu Sigrúnar 
Lilju Guðjónsdóttur 
hönnuðar, er ævintýri 
líkust. Fyrirtækið klæðir 
nú stjörnur eins og Anitu 
Briem, Kylie Minogue 
og Paris Hilton og er í 
stöðugri sókn. 

Viðtal:  Anna Margrét Björnsson

Ljósmyndir: Ásta Kristjánsdóttir

É
g ólst upp í Vestur-
bænum og fluttist í 
Elliðaárdalinn þegar 
ég var níu ára. Gekk 
í Ártúnsskóla og var 

hamingjusamt barn,“ segir Sigrún 
Lilja með smitandi bros á vör. Við 
erum staddar á skrifstofu hennar 
í Lækjargötu en þar má sjá Gyðju-
skóna uppi í hillum, skó, sem hafa 
orðið talsvert þekktir undanfarið 
og komist í pressuna þegar stjörn-
urnar Anita Briem og Kylie Min-
ogue fóru að ganga í þeim. Það 
er augljóst að bæði skófatnaður-
inn og fylgihlutir eru sem sniðn-
ir fyrir stórstirni en þar eru háir 
hælar, málmlitir og kristallar í fyr-
irrúmi. 

„Áhugi á hönnun hefur fylgt 
mér alveg síðan ég var lítil. Ég 
keypti mér til dæmis saumavél 
fyrir fermingarpeningana mína! 
Ég fór á textílhönnunarbraut í FB 
en eftir það skipti ég alveg um pól 
og hélt að það yrði erfitt fyrir mig  
að vinna fyrir mér með hönnun. 
Ég hellti mér þá út í viðskipta-
fræðina og tók stúdentspróf af 
viðskiptabraut í Fjölbrautaskóla 
Suðurnesja.Þess má geta að ég 
vann líka í fjölskyldufyrirtækinu 
Tanna auglýsingavörum. Þar var 
ég sölumaður og síðar sölustjóri 
í fimm ár. Ég fékk ómetanlega 
reynslu þar, sem ég er afar þakk-
lát fyrir, og lærði til dæmis mikið 
um framleiðsluferli, samskipti við 
viðskiptavini og hvernig  unnið er 
með verksmiðjum.“ 

BYRJAÐI Á LOS ANGELES
Vendipunkturinn í lífi Sigrúnar 
Lilju var ferð sem hún fór í með 
fjölskyldu sinni árið 2006. „Við 
fórum til Egyptalands um jólin 
í frí og það var mjög sérstök og 
skemmtileg reynsla. Ég var meðal 
annars í bænum Hourgada og 
eins og alltaf þegar ég ferðast þá 

langaði mig til þess að versla. Ég 
rambaði inn í verslun sem seldi 
leðurskó og töskur og fannst eitt-
hvað verulega sérstakt við hana. 
Ég spurði hvort ég mætti hanna 
tösku og skó á sjálfa mig og hvort 
þetta gæti verið tilbúið eftir þrjá 
daga, því þá væri ég að fara!“ Þeir 
lofuðu öllu fögru og ég lét fram-
leiða bleikar og hvítar vörur úr 

úlfaldaleðri.“ Loforðið stóðst og 
Sigrún Lilja fékk vörurnar í hend-
urnar þremur dögum síðar. „Ég 
varð ótrúlega ánægð og þá fór 
ég að hugsa um hvað það væri 
nú skemmtilegt að geta unnið 
við að hanna svona hluti, en við 
konur erum samt alltaf dugleg-
ar að draga úr okkur og segjum, 
þetta gæti ég aldrei. Þegar fólk 

hins vegar fór að skoða vörurnar 
sem ég hafði látið hanna þá voru 
margir hrifnir og ég fékk mikla 
hvatningu. Þá fór ég að spá í þetta 
betur og ákvað að setja upp fyrir-
tæki með lítilli yfirbyggingu sem 
væri byggt á vefverslun, en slíkt 
var ekki algengt á þessum tíma. Ég 
skoðaði framleiðendur á mörgum 
stöðum, en ég hafði lagt áherslu á 

gæðin og gott hráefni. Þetta ferli 
tók mig tvö ár og á þeim tíma 
fór ég á námskeið hjá Nýsköp-
unarmiðstöð Íslands sem heit-
ir Brautargengi fyrir konur í við-
skiptum. Það var alveg stórkost-
legt. Við konur getum verið mjög 
gagnrýnar á okkur sjálfar og höld-
um oft að hugmyndir okkar verði 
skotnar í kaf við minnsta tæki-
færi en þarna fékk maður mikla 
hvatningu og leiðsögn. Ég útskrif-
aðist þaðan árið 2007 og í kjölfar-
ið fór Gyðju-vefurinn í loftið. Við-
brögðin voru samstundis góð og 
ég fór strax að huga að útrás.“ Sig-
rún Lilja tók í kjölfarið þátt í verk-
efni hjá Útflutningsráði þar sem 
gerð var markaðsáætlun fyrir fyr-
irtæki hennar og hún fékk ýmsa 
ráðgjöf. um sölu erlendis.

„Ég var því að velta fyrir mér í 
hvaða landi væri best að byrja með 
Gyðju. Á þessum tíma var leik-
konan Anita Briem farin að vera 
í vörunum frá mér og það hafði 
vakið athygli á þeim vestanhafs. 
Mér hafði verið bent á að skoða 
Skandinavíu og Bretland en eftir 
ýmsar vangaveltur kom Los Ang-
eles upp á yfirborðið. Við kýldum 
á þetta, gerðum útflutningsáætl-
un og þremur mánuðum síðar var 
ég komin til LA. Núna er ég komin 
með fólk í vinnu bæði í París og í 
LA og næst á dagskrá hjá mér er 
heilmikið ferðalag. Ég fer fyrst til 
Parísar á sölufundi og á tískuvik-
una þar. Því næst er ég að fara til 
Bandaríkjanna og þá byrjum við í 
New York og tískuvikunni þar, svo 
förum við til Las Vegas og verðum 
með Gyðju þar á vörusýningu. Við 
endum svo í Los Angeles þar sem 
við verðum með þéttskipaða dag-
skrá í nokkrar vikur.“ 

STJÖRNURNAR HRÍFAST
Velgengni Gyðju er ekki síst því að 
þakka að stjörnurnar ytra virðast 
falla unnvörpum fyrir vörunum. 
„Ég er núna í samvinnu við nokkr-
ar stjörnur og það er í rauninni 
mjög viðkvæmt fyrir mig að segja 
hverjar þær eru akkúrat núna. Ég 
er með starfsmann úti sem vinn-
ur við markaðssetningu og samn-
ingurinn við Kylie Minogue kom 
til vegna þess að stílistinn henn-
ar fékk bæklinga frá stílista ann-
arrar stjörnu sem er mjög hrifin af 
vörunum okkar.“ Og hvaða stóra 
stjarna er það? „ Það er Paris Hilt-
on, hún fékk vörur frá mér,“ segir 
Sigrún Lilja með hlédrægu brosi. 
„Hún varð mjög hrifin af minni 
framleiðslu og notaði í nýjustu 

PARIS HILTON FÉLL FYRIR SK

Með Síberíuhundana sína
Sigrún Lilja nýtur þess að fara í 

gönguferðir úti í íslenskri náttúru en 
þaðan sækir hún innblástur sinn. 

Fjölþrepa 
bakbrettið

• Eykur sveigjanleika
• Linar bakverki
• Bætir líkamsstöðu
• Auðvelt í notkun
• Má nota hvar sem er

Opið virka daga frá kl. 9 -18

www.eirberg.is • 569 3100 • Stórhöfða 25

Verð: 7.950 kr.

Auglýsingasími

– Mest lesið

Besti tími dagsins: 
Hádegið stendur upp úr, mér finnst æðislegt að 
hitta vinkonurnar reglulega yfir hádegismat til að 
kjafta og hlæja.

Skemmtilegast að gera: 
Að ljúka krefjandi verkefni og geta slappað af 
áhyggjulaus.

Leiðinlegast að gera:
Hlusta á niðurdrepandi umræður um efnahags-
ástandið og Icesave.

Uppáhaldsborgin: 
Washington DC er æðis-

leg en það er erfitt að 
gera upp á milli.

Skemmtileg-
asti staðurinn:

Uppblásin plast-
sundlaug á sólríkum 

degi í Elliðaárdalnum 
með vinkonum og kokk-

teilum, gerist ekki betra.

Best að borða: 
Vegamót er staðurinn minn og búinn að vera í 
mörg ár.

Bókin á náttborðinu: 
Vigdís – Kona verður forseti.
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KÓNUM
seríunni af raunveruleikaþættin-
um sínum My BFF. Ég er gífurlega 
spennt eftir að þetta fari í loftið. 
Hún sumsé var það hrifin að hún 
er með Gyðju-vörurnar í sínum 
einka fataskáp og notar þetta við 
ýmis tækifæri. Ég trúi þessu varla 
enn þá, þetta er svo óraunveru-
legt,“ hlær hún. „En það eru sumsé 
fleiri stjörnur í samningsviðræð-
um við mig og slíkur samningur 
felst í því að þær fá að ganga í vör-
unum og í staðinn er þetta mik-
ill heiður og auglýsing fyrir mig 
þegar þær eru myndaðar í Gyðju. 
Ég tel þó ekki tímabært að upplýsa 
um nöfn þeirra fyrr en allt er frá-
gengið.“ Sigrún Lilja segir að það 
vefjist ekki fyrir útlendingum að 
bera fram nafnið Gyðja. „Ég vildi 
hafa íslenskt nafn og ég er stolt af 
því að vera Íslendingur.“ 

GÖNGUFERÐIR Í HRAUNINU 
VEITA INNBLÁSTUR
Sigrún Lilja segist þó vera mjög 
varkár, sérstaklega í ljósi erfiðra 
tíma. „Ég ígrunda hvert einasta 
atriði mjög vel. Ég er með um 
fimm manns í að vinna fyrir mig 
núna og svo hef ég einnig fengið 
frábæra aðstoð frá kærastanum 
mínum sem stendur á bak við 
mig í einu og öllu. Við erum barn-
laus enn þá enda er sólarhringur-
inn minn ekki nógu langur núna 
til þess að hafa tíma fyrir barn-
eignir! Ég vil standa mig í báðum 
hlutverkum, að vera móðir og að 
vera viðskiptakona og þess vegna 
tók ég meðvitaða ákvörðun um 
að fresta því aðeins að eignast 
fjölskyldu,“ segir Sigrún Lilja 
„En það er nóg að gera heima við, 
utan vinnunnar. Við erum stuðn-
ingsforeldrar níu ára stúlku sem 
kemur til okkar reglulega. Hún er 
yndisleg og við teljum okkur eiga 
dálítið í henni líka!“ segir Sig-
rún Lilja með breiðu brosi. „Svo 
eigum við tvo yndislega Síberíu 
husky-hunda og það gefur mér 
afskaplega mikið að bregða mér 
út í náttúruna með hundana. Það 
sem veitir mér mestan innblást-
ur í lífinu er að fara út í Hafnar-
fjarðarhraunið, bara ég og hund-
arnir mínir!“ En er ekki alveg 
hægt að búast við því að Sig-
rún Lilja þurfi að fórna íslenska 
hrauninu fyrir glamúr og glys í 
Hollywood? Hún hlær. „Það getur 
auðvitað farið svo að maður þurfi 
eitthvað að flytjast búferlum út 
af fyrirtækinu. En ég elska land-
ið mitt og ræturnar verða alltaf 
íslenskar. “ 

Tilb kr 379.000

DUX CLASSIC
2 DUX Classic 90x200cm/Xtandard 
yfirdýna 180x200cm og fætur

DUX VISTA CLASSIK PAKKI
2 DUX Classic 90x200cm/Xtandard 
yfirdýna 180x200cm/23cm fætur/
Vista höfuðgafl og Mathilda rykfaldur.

Tilb kr 479.000

Ármúla 10 | sími: 5689950 | www.duxiana.com

C

Undanfarnar vikur hefur verið sérlega kalt í veðri. 
Kremin sem við notum dags daglega virka ekki alltaf í 
kuldanum og því er mikilvægt að finna sér krem sem 
verndar húðina í frostinu. Comfort On Call frá Clinique 
hentar sérstaklega vel fyrir þá sem stunda skíði eða 
útivist á veturna, en það verndar húðina fyrir skemmd-
um vegna vinda, kulda og annarra veðratengdra 
árása. Kremið er ofnæmisprófað og róar húðina eftir 
áreiti umhverfisins. Turnaround-maski og body lotion 
eru einnig nýjungar frá Clinique sem leika við kropp-
inn. Maskinn virkar eins og mild húðslípun eftir að 
hann hefur verið á andlitinu í fimm mínútur og body 
lotionið gerir þurra húð mjúka og geislandi á ný.

Verndaðu húðina 
í kuldanum

Falin perla: 
Súpubarinn í Listasafni Reykja-
víkur er með æðislegan mat 
sem stendur alltaf fyrir sínu og 
er hollur í þokkabót.
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✽  tíska og útlit
tíska

T ískubiblían Vogue velur árlega þær konur sem blað-
ið telur hafa framúrskarandi fatasmekk. Þar tróna 

sumar konur á toppnum ár eftir ár eins og til dæmis fyr-
irsætan Kate Moss en þó mátti merkja nokkur ný andlit á 
listanum eins og Cheryl Cole, og Audrey Tatou. 

Smekklegustu konur síð-
asta árs valdar af Vogue 

Emma Watson Stjarna Harry Pot-
ter-kvikmyndanna hefur þróað flott-
an stíl síðustu ár og í uppáhaldi hjá 
henni eru hönnuðir eins og Proenza 
Schouler. Emma var nýlega ráðin 
sem andlit Burberry-tískuhússins. 

Audrey Tatou 
Þessi fallega 

franska leikkona 
lék Coco Chan-

el í kvikmynd-
inni Coco before 
Chanel og gekk 
augljóslega að-

eins í Chanel allt 
síðasta ár. Ekki 

amalegt!

Dannii Minogue 
Systir Kylie Min-
ogue var gesta-
dómari í breska 
X-factor þætt-
inum og sló í 
gegn með fata-
stíl sínum. Hún 
gekk í fötum eftir 
Osma, Donnu 
Karan og Aurelio 
Costarella á árinu 
sem vann henni 
sæti á lista yfir 
best klæddu kon-
urnar.  

Michelle Obama Bandaríska for-
setafrúin kann að blanda saman 
ódýrum merkjum eins og Gap og 
J.Crew við hátískuhönnun eins og 
frá bandaríska hönnuðinum Nar-
cisco Rodriguez. Henni hefur verið 
líkt við forsetafrúna Jackie O. 

Cheryl Cole Poppstjarnan og fótboltaeig-
inkonan hefur fært sig úr skinkubúningn-
um yfir í fágaða hönnun, meðal annars frá 
hönnuðunum Marios Schwab, Gils, Richard 
Nicoll og David Koma, og grætt þar með 
prik hjá tískuspekúlöntunum. 

Diane Kruger 
Leikkonan vakti 
mikla athygli í kvik-
myndinni Ing-
lorious Basterds 
og enn meiri at-
hygli fyrir flottan 
klæðaburð meðan 
á kynningum á 
myndinni stóð. 

Kate Moss 
Hin 36 ára 

gamla ofur-
fyrirsæta virð-
ist aldrei stíga 
feilspor hvað 

persónulegan 
stíl varðar, . 

Sienna Miller 
Breska leikkonan 
kynnti kvikmynd-
ina GI Joe á árinu 
og hefur aldrei 
verið flottari. Hún 
klæddist meðal 
annars fötum frá 
Hermes, Peter 
Pilotto, Diane Von 
Furstenberg og 
Isabel Marant. 

Georgia May 
Jagger Dóttir 
Micks Jagger og 
Jerry Hall þykir gíf-
urlega smart og er 
iðulega mynduð í 
kjólum frá Vivienne 
Westwood. 

SLYDDUSKÓR  Nú eru útsölurnar á fullu og 
um að gera að fjárfesta í góðum skóm í snjóinn. 
Þessir eru frá Marc Jacobs og fást í Kron Kron.

Alexa Chung MTV-
sjónvarpskonan 
Alexa Chung er enn 
eina ferðina á lista 
yfir best klæddu 
konur ársins en hún 
þykir hafa frumlegan 
og sniðugan stíl. 

BEST KLÆDDU 

2009
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Baka verðlaunabrauðið mitt 
í morgunsárið sem er víst 
orðið ódauðlegt og lands-
frægt og gef syni mínum 
rjúkandi heitt súkkulaði.

Píni mig í ræktina í korter til 
að líta betur út seinna í dag, 
það vill enginn vera þan-
inn á fullkomna föstudegin-
um sínum.

Í hádeginu hitti ég föður 
minn á Jómfrúnni og hlæ 
allan tímann því hann er 
svo óstjórnlega fyndinn og 
skemmtilegur.

Í eftirmiðdaginn 
fer ég á Happy 
Hour á Hilton (það 
er kreppa, krakk-
ar, 2 fyrir 1) þar 
sem ég sit í faðmi 
vinkvenna minna 
en þær eru ein-
mitt allar með sítt 
hár og sjúklega 
sætar.

Um kvöldið skreyti ég húsið 
með demöntum og ísskúlpt-
úrum og býð kærasta mínum 
í mat (en læt hann samt 
elda).

föstudagur FYLGIRIT FRÉTTABLAÐSINS

FRÁBÆR 
FÖSTUDAGUR
Lára Björg Björnsdóttir 
sagnfræðingur og 
pistlahöfundur

 8. JANÚAR 2010

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


