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SALON REYKJAVÍK

Vertu velkomin(n)!

GET INSPIRED. SEE YOUR STYLIST.

REDKEN.IS 

REDKEN 50 ÁRA
FASHION, SCIENCE, INSPIRATION

Keyptu 2 + 1 frítt
Redken ShampooRedken vörur

Takmarkað tilboð 
- meðan birgðir endast.

DÖMULEG Victoria Beckham var 
settleg í svörtum „fiftís“-legum kjól 
úr eigin hönnunarlínu á tískuvikunni 
í London. 

Leikkonur selja fötin sín
Leikkonurnar Elma Lísa 
Gunnarsdóttir, Tinna Hrafnsdóttir 
og María Heba Þorkelsdóttir 
standa fyrir markaði í húsnæði 
Félags íslenskra leikara á 
Lindargötu 6 um helgina. Allar eru 
þær miklar smekkkonur og má 
því búast við að þar verði ýmis-
legt góss að finna. Kjólar, pels-
ar, kápur, buxur, bolir og gling-
ur eru meðal þess sem leikkon-
urnar ætla að losa sig við. Þær 
lofa huggulegri stemningu, heitt 
verði á könnunni og heimabakað 
bakkelsi í boði. Tekið skal fram að 
engir posar eru á staðnum og því 
upplagt að koma við í hraðbanka 
á leiðinni og ná sér í reiðufé. Opið 
verður á á laugardaginn milli 12 
og 19 og sunnudag milli 13 
og 16.

B iblía kúlsins, hið hnausþykka tímarit 
Another Magazine, fjallar um íslenska 

fatahönnun í marshefti sínu. Blaðamaðurinn 
Emma Reeves segir að fatahönnun hafi tekist á 
flug á Íslandi með tilkomu fatahönnunardeild-
ar í Listaháskóla Íslands og sé enn á uppleið 
þrátt fyrir kreppuna. Rætt er við Lindu Björgu 
Árnadóttur, hönnuð og fagstjóra hjá LHÍ, hönn-
uðina Steinunni Sigurðar, Hugrúnu og Magna 
í KronKron, Andreu Maack og Munda, Önnu 
Clausen og Bjarna Einarsson í Belleville og 
einnig er fjallað um merkið Aftur og hönn-
uðinn Hildu Gunnarsdóttur og merki hennar, 

Milla Snorrason. 
Myndir með greininni eru hinar glæsi-

legustu en þær voru teknar af fyrir-
sætunni og ljósmyndaranum Elísa-
betu Davíðsdóttur. Í viðtali segir Linda 

Björg Árnadóttir að fólk á Íslandi sé loks 
að sjá tísku sem alvöru iðn-
grein sem er þess virði að 
fjárfesta í. „Tíska á Íslandi 
er ekki alveg jafn þróuð 
og tónlistin okkar en von-
andi fer hún að ná henni,“ 
bætir hún við. Mundi segir 
í viðtalinu að kreppan hafi 
gert honum auðveldara 
fyrir að opna sína eigin 
verslun þar sem verðið 
hafi lækkað. Sagt er frá 
hvernig Andrea Maack 
blandar saman skúlptúr 
og tísku og geri kjóla úr 

pappír. „Þetta er góður tími 
til að vera í sköpunargeir-
anum,“ segir Andrea. „Fólk 
skilur núna að við erum að 
skapa verðmæta útflutnings-
vöru.“ 

Blaðamaður bætir við í lokin að ef sé litið til 
þess mikla magns af hæfileikaríku ungu fólki 
sem er að útskrifast úr Listaháskóla Íslands 
sé augljóst að framtíðarmöguleikar íslenskr-
ar fatahönnunar séu verulegir. Tímaritið má 
nálgast í Eymundsson.   - amb

Another Magazine fjallar um Ísland:

Íslensk fatahönnun 
blómstrar í kreppunni

Kreppan auðveldaði málin Mundi er einn af fjölmörgum hönnuðum sem tímaritið ræddi 
við í ítarlegri umfjöllun Another Magazine um íslenska tískuhönnun.   FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Nýr staður opnaður í 
Tryggvagötu
Ný hipstera-búlla opnar dyr sínar 
í Tryggvagötu á laugardagskvöld-
ið í stað skemmtistaðarins Club 
101 sem er beint fyrir aftan lista-
spírubarinn Bakkus. Staðurinn 
hefur tekið miklum stakkaskiptum 
á undanförnum vikum og orðið 
á götunni er að þar komi til með 
að verða svipuð stemning og á 
Jacobsen síðastliðið vor. Nafna-
keppni stóð yfir á Facebook um 
þennan nýja stað og nafnið verður 
tilkynnt á laugardagskvöldið þegar 
gestir fá að berja nýjar innréttingar 
augum. 

Undratæki  sem Íslendingar 
eru byrjaðir að kalla „hrukku-
straujárnið“ fer eins og eldur í sinu 
um Reykjavík. Tækið er framleitt 
af fyrirtækinu Nu-Skin en ekki er 
um raunverulegt „straujárn“ að 
ræða heldur sérstakt „Gal-
vanic“-raftæki sem er 
jákvætt hlaðið en 
meðferð með slíkum 
tækjum hefur tíðkast 
á snyrtistofum um 
heim allan í mörg ár. 
Hin byltingarkennda 
tækni sem Nu-
S k i n  s e g i s t 
hafa fundið 
upp snýst um 
notkun sér-
stakra yng-
ingargela í 
andlit sem 
eru notuð 
ásamt 
tækinu og 

virðast bera undraverðan árang-
ur á hrukkur sem sést eftir aðeins 
eina meðferð. „Gelin innihalda 
efni sem stuðla að virkni húð-
frumna og flýta fyrir endurnýjun 
þeirra,“ útskýrir Íris Hall, söluaðili 

NuSkin. „Tækið er líka hægt að 
nota til meðferðar á appels-

ínuhúð og til að örva hár-
vöxt. Tækin eru seld ásamt 
gelunum til heimanotkunar 
og mælt er með að fólk noti 
það þrisvar í viku.“ Þess má 
geta að Hollywood-stjörn-

ur eru víst óðar í 
tækið enda um 
náttúrulegri og 
heilsuvænni 
lausn að ræða 
en eitrið Botox.
 - amb

Hrukkustraujárn slær í gegn

Notað af Holly-
wood-stjörnum 

Undraverður ár-
angur á hrukkur 
Íris Hall með Gal-

vanic-tækið.

BJÖRG ALFREÐSDÓTTIR FÖRÐUNARFRÆÐINGUR  Ég 
ætla að öllum líkindum að kíkja á systur mína og fjölskyldu í bústað á Þing-
völlum um helgina og þar verður spilað partý og co, trivial og fleiri skemmti-
leg spil. Svo hef ég í hyggju að dusta rykið af myndavélinni, fara í skemmti-
legan göngutúr og ná fallegum vetrarmyndum.
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Leikkonan Vigdís 
Hrefna Pálsdóttir 
túlkar þrjár gjörólíkar 
persónur í jafnmörgum 
verkum í Þjóðleikhúsinu 
um þessar mundir. Hún 
leikur í kórnum í Brenni-
vörgunum og fer með 
hlutverk Nansíar í Óliver! 
Þriðja verkið, Hænuung-
arnir eftir Braga Ólafs-
son, verður frumsýnt 
annað kvöld í Þjóðleik-
húsinu.

Viðtal:  Hólmfríður H. Sigurðardóttir

Ljósmyndir:  Valgarður Gíslason

V
igdís hefur skemmt 
sér konunglega á æf-
ingum fyrir Hænuung-
ana og hlakkar til að 
sjá móttökur áhorf-

enda. „Þetta er frábært leikrit. Bragi 
hefur svo lúmskan og skemmtileg-
an húmor, hann sér hið kómíska í 
hinum hversdagslegustu aðstæð-
um. Það er líka búið að vera mjög 
lærdómsríkt að vinna með þess-
um reynsluboltum eins og Krist-
björgu, Eggerti, Heiðu, Pálma og 
Friðriki. Mér finnst mjög mikilvægt 
að ungir leikarar fái að starfa við 
hlið þeirra eldri og reyndari, það 
græða allir á því að ólíkar kyn-
slóðir séu starfandi saman í leik-
húsinu. Leikritið á sér stað á hús-
fundi og ég leik stelpu sem kemur 
og rótar í fólkinu. Þetta er skraut-
legt og trúverðugt persónugallerí 
hjá Braga og Stefáni Jónssyni leik-
stjóra og ég held að það eigi allir 
eftir að kannast við einhverjar 
týpur þarna.“

Hún óttast ekki að ruglast á text-
um og fara óvart að syngja Mat, 
dýrlegan mat í miðri senu af Hænu-
unganum. „Nei, nei, það er bara 
gaman að vinna í svona ólíkum 
verkefnum í einu. Þessi þrjú verk-
efni eru gjörólík og krefjast ólíkra 
hluta af manni. Það er eitt af því 
sem mér þykir svo gaman við að 
vera leikari á Íslandi. Þú færð tæki-
færi til að gera ólíka hluti, spreyta 
þig á ólíkri tegund af leiklist.“

VIÐ NÁM Í SKOTLANDI

Þetta var ein helsta ástæðan fyrir 
því að Vigdís ákvað að koma aftur 
heim til Íslands, eftir að hafa verið 
við nám í Konunglegu skosku aka-
demíunni fyrir tveimur árum. „Ég 
velti því mikið fyrir mér þá hvort 

ég ætti að reyna að lifa sem leik-
kona þarna úti, en tók þá ákvörð-
un að koma frekar aftur heim. Hér 
var ég öruggari um að hafa nóg 
að gera og fá að gera ólíka hluti.
Það er viss lúxus á Íslandi að þú 
verður að hafa breidd sem leikari 
ef þú ætlar að lifa af. Maður getur 
ekki lifað bara af söngleikjum, til 
dæmis, því þeir eru einfaldlega 
ekki það margir á ári. En auðvitað 
er viss tilhneiging hjá fólki að fest-
ast í ákveðnum rullum. Mér finnst 
líka margir af okkar færustu leik-
stjórum of ragir við að láta okkur 
prófa eitthvað nýtt, menn spila 
það svoldið seif og tæpkasta oftar 
en ekki.“

SÖNGUR OG DANS ALLA DAGA

Í Skotlandi var Vigdís í söngleikja-
námi, sem byggðist að stærstum 
hluta á intensívum söng- og dans-
æfingum í fleiri klukkutíma á dag. 
Sjálf er Vigdís mikill söngleikja-
aðdáandi. Hún hefur lært söng frá 
því hún var stelpa en það var helst 
dansinn sem hana langaði til að ná 
betri tökum á. „Stór ástæða fyrir 
því að mig langaði að læra meira 
var að ég varð oft svo kvíðin fyrir 
dansprufur. Ég var oft svo hrædd 
um að ná ekki sporunum og náði 
þeim ekki þess vegna, þetta var 
orðin meinloka hjá mér. Mig lang-
aði að læra meira á líkama minn 
og aðra nálgun á söng.“

Þegar hún sótti um að komast 
inn í Konunglegu skosku akademí-
una átti hún þó ekki sérstaklega 
von á að komast inn. „Það var eig-
inlega í algjöru bríaríi að ég ákvað 
að sækja um þarna, ég var hand-
viss um að ég kæmist ekki inn 
eftir dansprufuna, sem var algjör 
brandari.“

Hinar prufurnar hafa þó greini-
lega vegið hana upp, því hún var 
ein af tólf sem komust inn, af mörg 
hundruð umsækjendum, og fékk 
skólastyrk líka. „Mér brá ekkert 
lítið þegar ég fékk bréfið og ég sá 
að ég var komin inn,“ segir Vigdís 
og brosir.

FRIÐUR FYRIR ÖÐRU FÓLKI

Stuttu seinna var hún komin með 
alla fjölskylduna til Skotlands, og 
það til að vera í eitt ár. Þetta var 
góður tími fyrir fjölskylduna. „Mér 
fannst þetta frábær reynsla og ég 

hugsa að við gerum þetta einhvern 
tímann aftur. Ég held það sé mjög 
dýrmætt fyrir fjölskyldur að fá af 
og til smá frið frá vinum og vanda-
mönnum − þó þeir séu dásamleg-
ir. Svo er þroskandi að búa í öðru 
landi og kynnast nýju samfélagi, 
sjá hvernig fólk hefur það annars 
staðar.“

Dvölin úti varð þó ekki til að 
minnka ást hennar á heimahögun-
um. „Mér fannst frábært að kynnast 
nýrri menningu, gildum og lífsstíl. 
Það kenndi mér líka að meta betur 
það sem ég hef hér. Ég sé ekkert 
eftir því að hafa farið heim. Ég vil 
ekki ala dóttur mína upp öðruvísi 
en sem Íslending og það frelsi sem 
við höfum hérna á Íslandi finnst 
mér mjög dýrmætt.“

ÞINGHOLTIN EINS OG LÍTIÐ ÞORP

Vigdís er fædd og uppalin í Þing-
holtunum og getur ekki hugsað 
sér að færa sig langt um set. „Ég er 
löngu búin að gera mér grein fyrir 
því að ég er átthagafjötruð og flyt 
sennilega seint úr Þingholtunum. 
Ég ólst upp á Bergstaðastræti og sé 
húsið hennar mömmu frá tröpp-
unum mínum. Það sem ég sæk-
ist eftir í miðbænum er mannlífið. 
Þingholtin eru eins og lítið þorp. Ég 
þekki meira og minna fólkið sem 
býr í kringum mig, nema reyndar í 
tóma húsinu hans Björgólfs Thors 
gegnt mér. Það er viss nálægð við 
fólkið í kringum mig sem ég skynja 
ekki í úthverfum. En ég hef svo 
sem aldrei búið í úthverfi, svo ég 
er alveg jafnfordómafull gagnvart 
úthverfum eins og fólk þaðan er 
gagnvart miðbænum.“

Henni leiðist tal um að færa þurfi 
meira líf í miðbæinn með hinum 
ýmsu aðgerðum og framkvæmd-
um. „Mér finnst gleymast í þess-
ari umræðu að það er fyrir fólk í 
miðbænum og það þarf að hlúa að 
því líka. Til dæmis með því að gera 
átak í umferðarmálum. Fólk keyr-
ir eins og bestíur í Þingholtunum. 
Mér finnst stundum eins og það sé 
almennt álit að hérna búi enginn, 
þetta séu bara kaffihús og hótel. 
En hérna býr fólk með börnin sín 
og þau eru úti að leika sér, alveg 
eins og alls staðar annars staðar í 
Reykjavík.“

SORGLEG MENNINGARUMFJÖLLUN

Vigdís er dóttir Páls Baldvins Bald-
vinssonar, menningarrýnis og 
leikhúsgagnrýnanda með meiru. 
Hún fær oft þá spurningu hvort 
það sé erfitt að eiga pabba sem 
er gagnrýnandi. „Auðvitað getur 
það stundum verið skrýtið, því 
starf gagnrýnenda er bæði um-
deilt og vanþakklátt. En mér finnst 
reyndar gagnrýni leikhúsinu mjög 
mikilvæg. Og það er sorgleg stað-
reynd að ritstjórnir okkar stærstu 
dagblaða sjái ekki ástæðu til að 
gefa meira pláss undir menning-
arumfjöllun og gagnrýni. Svo ég 
tali nú ekki um RÚV og Stöð tvö. 
Innlendur fréttaannáll RÚV núna 
um áramótin minntist einungis á 
einn menningarviðburð og það var 

Eurovision. Kastljósið á að dekka 
menninguna í bland við annað 
en það verður alltaf frekar yfir-
borðskennt og hraðsoðið, senni-
lega vegna þess að það þykir ekki 
nógu merkilegt. Egill Helgason 
hefur sannað það með Kiljunni að 
fólk vill almennilega menningar-
umfjöllun og það ber að bregðast 
við því með umfjöllun um aðrar 
listir en bókmenntirnar.“

Þó Vigdísi þyki gagnrýni mikil-
væg er hún ekki sátt við störf allra 
gagnrýnenda. „Mér finnst gagn-
rýni á söngleiki sérstaklega oft 
ekki nægilega vel unnin. Ég held 
að mörgum gagnrýnendum leiðist 
söngleikir og hafi ekki kunnáttu 
til að meta þá. Ég var til dæmis 
mjög ósátt við sum skrifin um 
Óliver! og mér fannst greinilegt að 

fólk kom með fyrirfram ákveðn-
ar hugmyndir um hvernig Oliver 
Twist ætti að vera, en gerði ekki 
greinarmun á bókinni og söng-
leiknum. Þetta er 50 ára söngleik-
ur sem er löngu búinn að festa sig 
í sessi sem einn af klassísku söng-
leikjunum. Það ber að meta hann 
sem slíkan.“

Um pabba sinn í hlutverki gagn-
rýnanda vill hún lítið annað segja. 
„Við erum mjög náin og hann hefur 
gefið mér mörg góð ráð í gegnum 
tíðina og verið minn helsti stuðn-
ingsmaður. En það er ekki eins og 
hann gagnrýni mig mikið. Hann er 
bara eins og hvert annað foreldri 
með það.“

DÓTTIR KONUNGSINS

Fram undan eru spennandi en 

Í ÞÆGILEGUM ÁTTHAGAFJÖT

Í vetrarskrúða Vigdís klæðir sig vel á veturna, enda fer hún allra sinna ferða á tveimur jafnfljótu

Þingholtin eru eins og lítið þorp. 
Ég þekki meira og minna fólkið 
sem býr í kringum mig, nema 
reyndar í tóma húsinu hans 
Björgólfs Thors gegnt mér.
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n Leikarar í uppáhaldi:  
Ég sá Nine um daginn með Dani-
el Day-Lewis og Marion Coutillard. 
Þau voru bæði dásamleg.
Leikverk sem þig langar að tak-
ast á við: 
Ég hlakka til að leika Regan í Lé, 
svo er alltaf pínku draumur að 
leika Elizu Doolittle í My Fair Lady. 

Leynd perla í Reykjavík: 
Týrólabrauðið hjá Sigga bakara í 
Bernhöftsbakaríi. Bestu brauðin í 
bænum. 
Land sem þig dreymir um að 
heimsækja: 
Mig hefur lengi dreymt um að ferð-
ast um grísku eyjarnar, með sól og 
bláan himin.
Eftirlætisborgin: 
París. Hef komið þangað oft og 
það er alltaf jafngaman, mörg lítil 
þorp sem gera eina borg. Þar 
lifir kaupmaðurinn á horninu 
góðu lífi. 

Fyrirmyndir þínar: 
Er að lesa bókina Draumur 
um veruleika, smásögur 
eftir íslenskar konur teknar 
saman af Helgu Kress. Frá-
bær ritgerð Helgu í upphafi 
bókar setti tóninn og nefni ég 
allar þær skáldkonur í bók-
inni sem hluta fyrir heild, 

fyrirmyndir sem héldu sínu 
striki þrátt fyrir oft ómögu-
legar aðstæður.

TRUM

m. 

jafnframt krefjandi tímar hjá 
Vigdísi. Hún hefur landað einu af 
aðalhlutverkum í Lé konungi, sem 
verður jólasýning Þjóðleikhússins 
í ár. 

Ástralski leikstjórinn Benedict 
Andrews hefur verið fenginn  til 
að leikstýra verkinu. „Koma hans 
hingað er mikill hvalreki fyrir ís-
lenskt leikhús og ég hlakka mikið 
til að takast á við þetta verk,” segir 
Vigdís, sem mun fara með hlut-
verk Regan, miðdóttur Lér kon-
ungs, sem verður leikinn af Arnari 
Jónssyni. Sú er illgjörn mjög, sem 
er ódæmigert hlutverk fyrir hina 
ljúflegu Vigdísi. „Ég er oftar í hlut-
verki góðu stúlkunnar. En það er 
gaman og öðruvísi að takast á við 
vondu stelpuna. Það er oft meira 
krydd í þeim.”

FEGURÐ SEM HRÍFUR

NÝJUNG FRÁ NIVEA: THERMO-FIX FORMÚLA
ÞOLIR HITA, RAKA OG LEIK.

Nadejda notar Extreme Resist farða nr. 04 Sand  
og Extreme Resist Lengthening Maskara nr. 01 svartan.

• Allt að 24  tíma hald – mött og jöfn áferð
• Thermo-fix formúlan inniheldur púður sem gefur 
 einstaklega fallega áferð
• Stíflar ekki svitaholur, smitar ekki

02 03 04 05 07

THERMO-FIX
FORMÚLA

ENDIST ALLT AÐ 24 TÍMA

NÝTT

www.NIVEA.com

FARÐI SEM ENDIST LENGUR

ALLT AÐ

HALD
KLST.
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✽  heitt í London
tíska

Ú rvalið af breskum hönnuðum hefur sjaldan verið skemmtilegra 
en einmitt núna og það sást greinilega á tískuvikunni í Lond-

on sem er að klárast. Hönnuðir eins og Giles Deacon, Christopher 
Kane, Louise Goldin, Marios Schaw, Henry Holland, Gareth Pugh og 
Duro Olowu sýndu sköpunarhæfileika sína og þá sérstöðu sem bresk 
hönnun hefur um þessar mundir. Þeirra á milli skapaðist hringiða sterklegr-
ar litanotkunar, frumlegra sniða og framúrstefnulegrar tækni og aðferða. Það 
sem verður heitast næsta vetur að mati breskra hönnuða eru greinilega hettur á 
kjólum og peysum, skrautlegir skór, plastefni, blúndur og blóm, indíánamynstur, 
fjaðrir og snákaskinn.  - amb

Skemmtilegir straumar á tískuvikunni í London:

BÓHEMSK 
LITADÝRÐ

Siffon og tjull Hvítur gegnsær kjóll hjá 
Pam Hogg.

Kvenlegt Kjóll með grárri kápu yfir hjá Vivienne Westwood 
Red Label.

Litríkt 
Skemmtilegar 

samsetningar hjá 
House of Holland.

Þröng silhúetta 
Grænn kjóll með 
miðaldalegu belti 

hjá Marios Schwab.

Grafískt Skærir litir og 
mynstur hjá Osman.

DÝRÐLEG BLÓMAANGAN  Ilmvatnið vinsæla, Flora 
frá Gucci, er núna til í eau de parfum sem er að sjálfsögðu 
enn betra og drýgra en eau de toilette. 

  

Ný námskeið hefjast 1. mars

• Mitt líf - með jákvæðu hugarfari 
  og hreyfi ngu
  Mán, mi og fö, kl. 6.20 - 7.20 
  Verð: 19.900.-

  60+ (60 ára og eldri)
  Mán og mi, kl. 10.00. 
  Verð: 13.500.-

• Hraðlest (byrjendur)
  Hádegistímar fyrir byrjendur í tækjasal
  Mán, mi og fö, kl. 12:05-12:50
  Verð: 19.900.-

  Hraðlest (framhald) 
  Hádegistímar fyrir lengra komna 
  Þri og fi , kl. 12:05-12:50
  Verð: 14.900.-

• Kundalini Yoga
  Þri og fi , kl. 9:00-10.15
  Verð: 14.900.-

• Þjálfun og líkamsvitund mæðra
  Markmiðið er að hjálpa mæðrum 
  á öllum aldri að hefja hreyfi ngu eftir 
  barnsburð
  Á miðvikudögum, í 8 vikur
  Verð: 19.900.-

• Heilsulausnir 3
  Mán, mi og fö kl. 16:30-17:30/ 
  9:00-10:00 (12 vikur)

Hentar þeim sem glíma við offi tu, hjarta-
sjúkdóma, sykursýki eða áhættuþætti 
þessara sjúkdóma. Hentar einnig þeim 
sem vilja ítarlegt mat á heilsufari og 
áhættuþáttum.

Erla Gerður 
Sveinsdóttir, 
læknir

Anna Borg, einka- 
og sjúkraþjálfari

Anna Sigurðardóttir, 
einkaþjálfi ri m/B.S. 
í sálfræði

Haddý Anna 
Hafsteinsdóttir, 
íþróttafræðingur 
og einkaþjálfari

Ofþyngd - Hugræn atferlismeðferð
Þri eða fi , kl. 17.15-19.15

Ætlað þeim sem eiga við ofþyngd að stríða 
og hafa áhuga á að vinna í sjálfum sér. 
Meðferðaraðilar eru Helma Rut Einars-
dóttir, sálfræðingur og Valgerður Margrét 
Magnúsdóttir, hjúkrunarfræðingur
Verð: 31.500.- (þ.e. 2.250 klst.)

•

•

Þröngt 
Framtíðar-

leg hönnun 
hjá Louise 

Goldin.



FARMERS MARKET
Eyjarslóð 9

www.farmersmarket.is

KAREN MILLEN
 Kringlan 

KAREN MILLEN 
Smáralind. 

WAREHOUSE 
Kringlan

WAREHOUSE
Smáralind

SKARÐSHLÍÐ
Keltnesk áhrif svífa yfir vötnum í dömupeysunni 

Skarðshlíð frá Farmers Market. Nýjasta útgáfan 
fæst í tveimur litum og er úr dúnmjúkri 

merinoull.

STÓRA-FLJÓT
Ný útgáfa af peysunni Stóra-Fljót frá Farmers 
Market. Hlý og notaleg úr 100% íslenskri ull.  
Hönnuð af Bergþóru Guðnadóttur fyrir Farmers 
Market

MÚLI
Farmers Market heiðrar Jón Múla með 
þessari glænýju jakkapeysu fyrir dömur 

og herra.  Múli er úr 100% íslenski ull og 
prýða hana  olnbogabætur og tölur úr 

nautsleðri.

KAREN MILLEN PEYSUKJÓLL
Einn litur: verð 29.990kr.

KAREN MILLEN PEYSA
3 litir: blár, fjólublár og drappaður.

Verð, 20.990kr. 

HNEPPT PEYSA
2 litir: ljós grár og brúnn
Verð:  Kr. 8.993
Stærðir: 6-16

PEYSA 
2 litir: ljós grár og svartur

Verð:  Kr. 6.743 
Stærðir: 6-16

HLÝTT, MJÚKT OG YNDISLEGT
Fallegar peysur í snjóinn
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Ný tækifæri

• Byggingatækniskólinn
• Endurmenntunarskólinn
• Fjölmenningarskólinn
• Flugskóli Íslands
• Hársnyrtiskólinn
• Hönnunar- og handverksskólinn

• Raftækniskólinn
• Tækniakademían
• Skipstjórnarskólinn
• Upplýsingatækniskólinn
• Véltækniskólinn

Tækniskólinn, skóli atvinnulífsins býður upp á f jölbreytt og skapandi nám. 
Í skólanum er hefðbundið framhaldsskólanám, iðnnám, stúdentsnám, 
flugnám, marmiðlunarnám, hljóðtækninám, diplómanám auk spennandi 
námskeiða fyrir almenning.

Fagskólar Tækniskólans eru:

Kynntu þér málið á www.tskoli.isSkrúfudagur Tækniskólans
Tækniskólinn er með opið hús laugardaginn 27. febrúar
frá kl. 12:00 - 16:00 og býður öllum áhugasömum í 
heimsókn. Boðið verður upp á f jölbreytta dagskrá, 
kynningar á náminu, sýningar nemenda og margt f leira.
Nánari dagskrá verður kynnt á www.tskoli.is.
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Allt sem þú þarft…

Fara með Daða 
og Bjarna, vinum 
mínum, að versla 
í París með alla 
peninga Donalds 
Trump.

Hvítvínspása í 
New York heima 
hjá Auði og Ara.

Rómantískt síðkvöldsstefnu-
mót á heimsmeistarakeppni í 
samkvæmisdöns-
um í Blackpool 
með tilheyr-
andi endi.

1
Fara í morgunmat til systur 
minnar á Hornafirði og klappa 
öllum börnum hennar og 
dýrum. Þar væri öll fjölskyldan 
mín saman komin.

4
Kvöldmatur 
heima hjá mér 
með öllum sem 
ég elska, því 
heima er best.

3


