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Uppistaðan í 
búðinni er 

íslensk hönnun 
og aðaláherslan 
lögð á ullarvör-
ur,“ segir Nanna 
Þórdís Árna-
dóttir, verslun-
arstjóri í búð-
inni Geysi, sem 
opnaði í vik-
unni á horni 
Skólavörðustígs 
og Óðinsgötu. 
Búðin selur til 
að mynda vel 
valdar vörur frá merkjunum Farmers Market og Spakmannsspjör-
um ásamt útivistarfatnaði frá 66°norður en aðallega verður þarna 
eigin hönnun. „Við erum með okkar eigið merki sem heitir Geysir 
og er hannað af Auði Karítas Ásgeirsdóttur fatahönnuði og eru 
prjónaðar flíkur í alls konar myndum.“ 

Nanna segir búðina stilla sig inn á að vera þjóðleg verslun fyrir 
Íslendinga en innréttingar í búðinni hafa vakið athygli. Þær eru 
hannaðar af leikmyndahönnuðinum Hálfdáni Petersen „Það var 
ekkert nýtt keypt inn og allt efni fundið í íslenskri náttúru. Það býr 
til sérstaka og skemmtilega stemmingu í búðinni.“

Geysir er ný verslun í miðbænum

Þjóðleg stemming

Geysir Búð með alls konar íslenska hönnun.

SPÆNSK ÁHRIF  Ný baðfata-
lína sundfataframleiðandans Nico-
lita fyrir árið 2011 voru augljóslega 
undir spænskum flamenco-áhrif-
um. Nicolita-baðfötin eru yfirleitt sér-
staklega kvenleg og framleiðendurn-
ir hafa gjarnan framleitt baðföt undir 
áhrifum 5. og 6. áratugarins. Baðföt-
in voru frumsýnd á Mercedes-Benz 
tískuvikunni í Flórída.

EINAR ÞORSTEINSSON FRÉTTAMAÐUR
Ég ætla á fjölskylduhátíð sumarsins „Halló Hörðudalur“ þar sem fjölskyldan 
ætlar að hittast í sumarbústað foreldra minna. Við systkinin erum fjögur og öll 
búin að vera sitt í hverju landinu eða landshlutanum síðasta vetur. Sex barna-
börn og hundurinn Tinna sjá svo um að halda stuðinu gangandi.

helgin
MÍN

O kkur langaði að gera eitthvað 
skemmtilegt í sumar og datt 

í hug að hanna saman sundboli. 
Okkur fannst alveg sérstakt að 
ekki væri þegar til íslenskt sund-
fatamerki þar sem sundið er svo 
stór partur af íþróttaiðkun land-
ans,“ segir Hera Guðmundsdóttir 
sem er annar hluti hönnunartví-
eykisins LAUG. Hera og Steinunn 
Björg Hrólfsdóttir, hinn helmingur 

tvíeykisins, luku nýverið fyrsta 
ári við fatahönnunardeild 
Listaháskóla Íslands. Segir 
Hera að viðbrögð kvenna við 

línunni hafi komið þeim stöll-
um skemmtilega á óvart. „Við-

tökurnar hafa verið mjög góðar 
og fólk hefur sýnt þessu mikinn 
áhuga. Við erum þessa stundina 
að leita að saumakonu til að að-
stoða okkur við að koma sund-
bolunum í framleiðslu og vonandi 
gerist það á næstu vikum.“

Sundfatnaðurinn hefur sterka 
skírskotun í tísku sjöunda áratug-
arins og eru buxurnar hærri upp 
í mittið en hefur viðgengist und-
anfarin ár. „Bolirnir eiga að klæða 
alla. Þeir eru hvorki of flegnir né 
of berir og í raun eru þetta 
bara falleg stykki sem gaman 
er að sýna sig í,“ segir Hera.

Hægt er að leggja inn pöntun 
til stúlknanna með því að senda 
fyrirspurn á netfangið laugs-
wimwear@gmail.com.

   - sm  

Hera Guðmundsdóttir og Steinunn Björg Hrólfsdóttir hanna sundföt:

BIKINÍ FYRIR ALLA

Laug Hera Guðmundsdóttir segir viðbrögð manna við sundfatnaðinum hafa komið sér 
og Steinunni Björgu Hrólfsdóttur skemmtilega á óvart. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR
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Falleg sundföt 
Sundfötin hafa sterka 
skírskotun í tísku 
sjötta áratugarins. 

Einn í viðbót
Kylie Minogue hefur 

bæst í ört stækkandi 
aðdáendahóp 
íslenska tón-
listarmannsins 
Jónsa, sem oft-
ast er kenndur 
við Sigur Rós. 
Jónsi gaf út á 
þessu ári sína 
fyrstu sólóplötu, 
Go, sem fengið 
hefur afbragðs-
góða dóma. 
Kylie lýsti því 

yfir í samtali við vefsíðuna wonder-
wall.msn.com að henni þætti plat-
an hreint út sagt ótrúleg og þá sér-
staklega lagið Grow Till Tall, 
það væri einstaklega fallegt.

Sigurjón fær 
sjónvarpsstjörnu
Tökur á kvikmyndinni The Killer 
Elite standa nú yfir en meðal fram-
leiðenda myndarinnar er Sigurjón 
Sighvatsson. Stórleikarinn Robert 
De Niro fer með eitt 
aðalhlutverkanna 
í myndinni auk 
bresku hasar-
myndastjörnunn-
ar Jasons Statham. 
Helsta kvenhlut-
verkið er í hönd-
um Yvonne Stra-
hovski en hún 
leikur einmitt 
Söruh Walker í 
gamanþáttun-
um Chuck sem 
slegið hafa 
í gegn hér á 
Íslandi.

þetta
HELST
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Erna Óðinsdóttir 
og Sonja Bent eru á 
meðal þeirra íslensku 
hönnuða sem taka þátt 
í tískuvikunni í Kaup-
mannahöfn 12.-14. 
ágúst. Þær munu sýna 
hönnun sína á CPH 
Vision ásamt fjórum 
öðrum upprennandi 
hönnuðum, en CPH 
Vision leggur áherslu 
á nýja og framsækna 
hönnun.

Viðtal: Sara McMahon

Myndir: Anton Brink

S
onja útskrifaðist frá 
fatahönnunardeild 
Listaháskóla Íslands 
árið 2008 og hannar 
hún litríkar prjóna-

flíkur undir eigin nafni. Erna út-
skrifaðist sem klæðskerameist-
ari árið 2004 frá Iðnskólanum í 
Reykjavík og hannar fallegar og 
klassískar flíkur meðal annars úr 
íslenskri ull undir heitinu Kurl-
project. Þær stöllur eru einnig 
á meðal þeirra efnilegu hönn-
uða sem reka hina skemmtilegu 
verslun Kirsuberjatréð við Vestur-
götu, en verslunin er eins konar 
samstarfsverkefni  nokkurra 
hönnuða.

HANNYRÐIR Í ARF
Talið berst strax að hönnun og 
prjónaskap og segjast Sonja og 
Erna báðar hafa fengið prjónaskap-
inn í arf frá mæðrum sínum sem 
eru að þeirra sögn miklar hann-
yrðakonur.

Sonja: „Ég nota prjónavél og bý 
flíkina til frá grunni þannig að 
þegar flíkin kemur úr vélinni á ég 
bara eftir að sauma hana saman.“ 

Erna: „Ég nota íslensku ullina 
mjög mikið eina og sér en reyni 
að nota hana einnig með öðrum 
náttúrulegum efnum svo sem hör, 
silki og bómull. Munurinn á mér 
og Sonju er að ég fæ prjónaefni 
á stranga og sníð flíkina úr því á 
meðan hún „sníður“ flíkina um 
leið og hún prjónar.“  

Af hverju kjósið þið að vinna 
með prjónaefni frekar en önnur 
efni?

Sonja: „Ég er búin að vera með 
einhvern ægilegan „fetish“ fyrir 
prjóni í mörg ár. Ég hugsa að ég 
hafi fengið hann beint í æð sem 
barn. Móðir mín var ein af þeim 
sem stofnuðu Vélprjónasamband 
Íslands og á þeim tíma prjónaði 
hún eins og herforingi með mig í 
vöggu við hliðina á sér. Þegar ég var 
táningur fékk ég mömmu svo til að 
kenna mér á þessa undramaskínu 
og ég hef ekki getað stoppað 
síðan.“ 

Erna: „Ég kynnist þessu á annan 
hátt en Sonja, það er að segja, ég 
kynntist þessu ekki í gegnum 
prjónavél heldur er ég alin upp við 
mikinn prjónaskap og hannyrðir. 

Mamma prjónaði lengi peysur 
fyrir Álafoss og sat oft með mig í 
fanginu á meðan hún vann. Auk 
þess byrjaði ég sjálf að prjóna og 
hanna mynstur mjög ung þannig 
að áhugi minn á prjónaskap teng-
ist held ég uppeldinu mjög mikið. 
Svo endaði ég náttúrulega á að 
nálgast prjónið í gegnum sauma-
vélina sem er mjög ólíkt því að 
handprjóna flík.“

FARA EIGIN LEIÐIR
Stúlkurnar fara eigin leiðir í 
hönnuninni og senda til  að 
mynda ekki frá sér nýjar línur 
á hverju hausti og vori líkt og 
viðgengst í tískuheiminum. Af 
hverju ákváðuð þið að fara þá 
leið? 

Erna: „Ég tók þá ákvörðun strax 
að senda bara frá mér eina línu 
á ári. Mér hefur ekki hugnast að 
vinna vor- og haustlínur fram að 
þessu, en svo á eftir að koma í 
ljós hvort ég kemst upp með að 
haga mér svona í framtíðinni,“ 
segir Erna og hlær. „Ég hanna 
flíkurnar mikið út frá sjálfri mér 
og geri föt sem ég gæti sjálf hugs-
að mér að eiga í fataskápnum. 
Flíkurnar eru flestar klassískar 
og ég vil að hægt sé að nota þær 
við hvaða tilefni sem er,“ segir 
hún, en pífur gerðar úr íslenskri 
ull setja sterkan svip á fatn-
aðinn og eru eitt aðaleinkenni 
Kurlproject.

Sonja: „Mér hefur þótt skemmti-
legra að búa til smærri línur 
sem eru ekki endilega bundnar 

MIKIÐ HARK AÐ V
HÖNNUÐUR Í DAGSonja hannar prjónaflíkur undir eigin nafni. Hún segist afskaplega upp-

tekin af doppum um þessar mundir og má glögglega sjá það í hönnun 
hennar. Doppótta línan inniheldur peysur á bæði kynin, sokka, slaufur 
auk annarra fylgihluta. 

Erna hannar undir heitinu Kurlproject og vinnur hún mikið með íslensku 
ullina í bland við önnur náttúruleg efni líkt og silki og bómull. Flíkurnar 
eru flestar klassískar í sniðinu en pífur gerðar úr íslenskri ull setja 
einnig sterkan svip á flíkurnar. Erna býr og starfar á Flúðum og segist 
hún fá margar heimsóknir á vinnustofuna frá ferðamönnum sem eiga 
leið um sveitina.

Fara út á tískuviku Sonja Bent og Erna Óðinsdóttir hanna báðar 
skemmtilegar flíkur úr prjónaefni. Þær eru á meðal þeirra íslensku 
hönnuða sem taka þátt í tískuvikunni í Kaupmannahöfn í ágúst.
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Jóna María Hafsteinsdóttir
jmh@365.is - sími 512 5473

Henný Árnadóttir
henny@365.is - sími 512 5427

Þórdís Hermannsdóttir
thordish@365.is - sími 512 5447
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Verið hjartanlega velkomin í verzlanir okkar. Opið alla daga frá 8 til 22. 
Geysir Haukadal og Geysir Skólavörðustíg 16.   

Íslenzk framleiðsla – íslenzkt hráefni.
Ullarsláin sem ungfrúin á myndinni klæðist tilheyrir nýrri tízkulínu frá Geysi.

Notið þetta sjerstaka tækifæri .  
— Kaupið yður nytsama hlut i  fyr i r  l í t ið verð. —

Ullarsokkar fylgja gúmmískór.
Ti lboðið gi ld i r  t i l  verz lunarmannahelgar innar 

í  verz luninni á Skólavörðust íg.
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við einhvern sérstakan árstíma. 
Ég fékk æði fyrir doppum fyrir 
nokkru og hef verið að þróa litla 
peysulínu fyrir bæði kynin síðan í 
vetur. Sú lína einkennist aðallega 
af doppum og slaufuprýddum 
peysum.“ 

SÝNA Á TÍSKUVIKUNNI
Tískuvikan í Kaupmannahöfn 
hefur verið haldin árlega allt frá 
árinu 1998 og er markmið hennar 
að kynna norræna hönnun í bland 
við önnur alþjóðleg hönnunar-
merki. Viðburðurinn hefur vaxið 
og dafnað undanfarin ár og í fyrra 
sóttu um 30.000 gestir hátíðina. 
Þetta er í annað sinn sem Sonja 
tekur þátt í tískuvikunni og segir 
hún viðburðinn með þeim flottari 
sem hún hefur sótt enda sé mikið 
í hann lagt. Útflutningsráð styrk-
ir íslensku hönnuðina sem taka 
þátt í CPH Vision, en auk Sonju 
og Ernu fara einnig Kron by Kron 
Kron, Royal Extreme, E-Label og 
Birna út í ágúst. Eruð þið spenntar 
fyrir tískuvikunni?

Sonja: „Ég er svo heppin að bás-
inn minn er við hliðina á kampa-
vínsstofunni þannig að ég ætla 
bara að sitja þar og sötra kampa-
vín á meðan aðstoðarmaðurinn 
sér um básinn,“ segir hún og 
hlær. „Annars eru þeir íslensku 
hönnuðir sem taka þátt í CPH 
Vision í ár allir mjög ólíkir. Þetta 
eru ung og fersk merki og ég held 
að íslenski básinn eigi eftir að 
verða mjög skemmtilegur.“

Erna: „Ég er sammála Sonju, 

íslensku hönnuðirnir eru áber-
andi ólíkir og ég held að þetta eigi 
eftir að verða mjög spennandi og 
skemmtilegt.“

Mikinn undirbúning þarf þegar 
taka á þátt í stórviðburði sem 
þessum og hafa stúlkurnar stað-
ið í ströngu við að undirbúa för-
ina. Þátttakan kostar einnig sitt og 
hlutu Erna og Sonja ferðastyrk frá 
flugfélaginu Iceland Express auk 
þess sem hönnun þeirra verður 
seld um borð í vélinni á leiðinni 
til Kaupmannahafnar. 

Erna segir ómetanlegt fyrir unga 
hönnuði að fá fjárhagsaðstoð 
sem þessa. „Við munum að öllum 

líkindum ekki koma heim með 
neitt nema reynsluna og þess 
vegna skiptir svo ofboðslega miklu 
máli að fá hjálp og líka að finna 
fyrir því að fólk er tilbúið til að 
leggja manni lið,“ segir hún.  

Hvaða væntingar hafið þið til 
ferðarinnar? 

Erna: „Við lítum fyrst og fremst 
á þetta sem reynslu og lærdóm, 
en ég held að þetta sé einnig gott 
tækifæri fyrir mig til að sjá hvern-
ig landið liggur. Auðvitað er maður 
að sækjast eftir viðskiptum og við-
skiptasamböndum en ég tel að það 
sé jákvætt að gera sér mjög hóf-
legar vonir með það. Maður þarf 

fyrst að skoða og upplifa áður en 
maður byggir upp væntingarnar.“

Sonja: „Ég er sammála, þetta 
verður fyrst og fremst mikill lær-
dómur. Það er mikilvægt að fá tæki-
færi til að prófa sig áfram og fá við-
brögð manna við hönnun sinni.“

HARK Í TÍSKUHEIMINUM
Þó að stúlkurnar viðurkenni að 
þær hafi gaman af því að hanna 
og sauma segja þær mikið hark 
að starfa sem hönnuður í dag. Þær 
segja mikla hættu á því að ungir 
hönnuðir nái ekki flugi vegna 
þessa og segja mikilvægt að geta 
bjargað sér sjálfur frá grunni. 

Er erfitt að vera sjálfstætt starf-
andi hönnuður?

Erna: „Það er mikið óöryggi sem 
fylgir þessu og það er líka hárfínn 
þráður milli þess að vera sjálf-
stætt starfandi atvinnurekandi og 
að vera þræll sjálfs síns. Maður 
þarf að vera bæði þrjóskur og of-
boðslega vinnusamur, en þetta er 
auðvitað líka afskaplega skemmti-
legt og ég tel mig heppna að geta 
starfað við þetta á annað borð.“

Sonja: „Já, þetta er hark, en þrátt 
fyrir það þá veit ég fátt skemmti-
legra en að sitja og sauma saman 
á meðan ég hlusta á gömlu, góðu 
Gufuna,“ segir Sonja brosandi. 
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✽  rótaðu eftir fjársjóðnum

Hvernig myndir þú lýsa fata-
stílnum þínum?  Litríkur og fjöl-
breytilegur „hipparokks-ömmu-
stíll“. 

Hvað veitir þér innblástur í 
klæðaburði?  Veðrið.

Hvaða fataverslanir eru í eftir-
læti?  Mér finnst skemmtilegast 
að versla á mörkuðum bæjarins 
og fá að róta innan um alls konar 
föt og fínerí.  

Eftirlætisflíkin þín?  Þar er um 
ansi margt að velja og breytist 
dag frá degi. Í augnablikinu er 
það ljós gamaldags síðkjóll sem 
ég er nýbúin að kaupa mér í 
Rokki og rósum. Hann er ótrúlega 
fallegur og elegant.

Hver er tískufyrirmyndin 
þín?  Ég á enga sérstaka 
fyrirmynd, hef bara fund-
ið minn stíl smám 
saman með því að 
leyfa konum úr öllum 
áttum að hafa áhrif 
á mig. En mamma 
er klárlega best 
klædda konan að 
mínu mati!

Hvað kaupirðu 
þér alltaf, þótt 
þú eigir nóg af 
því fyrir?  Nærföt 
og kjóla.

Fylgihlutur í eftir-
læti?  Taskan mín! Get ekki án 
hennar verið, enda leynast ótrú-
legustu hlutir ofan í henni. Eftir-
lætisskartið mitt er svo demants-
hringur sem amma og afi gáfu 
mér í fermingargjöf. Ég er líka 
alltaf með eyrnalokka, finnst ég 
vera hálfnakin án þeirra.

Litir í eftirlæti?  Ég hef alltaf 
heillast af björtum litum því þeir 
veita mér gleði. En þessa dag-
ana er ég veik fyrir pastellitum, 
sem mér finnast bæði fallegir og 
róandi.

Hverju finnst þér þægilegast 
að klæðast?  Gammó og kósí 
kjóll verða ofast fyrir valinu. Ann-
ars er ég mjög oft í „boyfriend fit“ 
gallabuxunum mínum, hlýrabol 
og einhverri þægilegri peysu eða 
gollu við. En það toppar ekkert 
náttkjólinn og þykku mjúku sokk-
ana mína.

1 Eftirlætishælaskórnir, keypt-
ir í Topshop.
2 Kósípeysan af markaði hjá 
Hinu húsinu.
3 Rómantískur kjóll úr Rokki og 
rósum. 

4 Sumarsamfestingurinn minn í ár, 
úr Rokki og rósum.
5 Taska úr Spútnik sem Tinna skilur 
aldrei við sig.
6 Uppreimaðir skór í smá indíána-
stíl sem Tinna fékk í GS-skóm.

Tinna Sverrisdóttir leiklistarnemi í Listaháskóla Íslands

HIPPAROKKSLEGUR 

ÖMMUSTÍLL

STELLA MCCARTNEY  er þekkt fyrir ilmvötn sem 
bera með sér angan af sumri og Nude er þar engin 
undan tekning. Ilmurinn er blanda af marokkóskum 
garðrósum, vanillu, greip og trjákvoðu, unaðslegur
sem sagt.  
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Auglýsendur vinsamlegast hafið samband:

Hjörtur Ingi
• hjortur@365.is
• sími 512 5429

Bjarni Þór 
• bjarni thor@365.is 
• sími 512 5471

Sigríður 
• sigridurh@365.is 
• sími 512 5432

Kemur út miðvikudaginn
28. júlí

Allar græjur fyrir 
verslunarmanna-
helgina!

Sérblað Fréttablaðsins fyrir 
verslunarmannahelgina





föstudagur FYLGIRIT FRÉTTABLAÐSINS

FRÁBÆR 
FÖSTUDAGUR
Gunni Thorvalds, grafískur 
hönnuður. 
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 23. JÚLÍ 2010

Morgnarnir eru ekki minn 
besti tími. Ríf mig samt fram 
úr og fer í nudd til að undir-
búa mig fyrir átök dagsins.

Að því loknu hittir 
maður félagana í 
kampavíns-„lunch“ 
þar sem farið verður 
yfir stöðuna og 
spáð aðeins í 
spilin.

Trítla síðan til Hair-
doctorsins sem 
tekur nettan snún-
ing á gráu lokkun-
um. Það er sko 
ekki ókeypis 
að vera kall-
aður Silfur-
refurinn!

Til að kóróna lúkk-
ið þá kíkir maður 

til G.Jör og lætur 
hann dressa sig 

upp. Fötin 
skapa 
meistar-

ann.

Auðvitað endar maður síðan 
daginn á yndislegu stefnumóti 
með yndisfagurri yngismeyju.


