
Gestum er boðið að taka þátt í 
stóðsmölun í Skrapatungurétt um 
helgina, leigja hesta hjá heima-
mönnum eða mæta með sína eigin. 
Þetta er í tuttugasta skipti sem 
slíkt fyrirkomulag er við lýði og 
ýmislegt verður til gamans gert í 
tilefni af því. 

Haukur Suska Garðarsson, 
Hvammi í Vatnsdal, lætur þenn-
an viðburð ekki framhjá sér fara. 
Hann rekur ferðaþjónustu og býst 
við að um þrjátíu manns verði í 
för með honum, bæði fjölskylda 
og gestir. „Öllum finnst gaman að 
sjá hrossin frjáls í sumarhögum, 
fylgjast með þegar þau eru rekin 
til byggða og taka þátt í réttunum. 
Hestamenn koma víða að af land-

inu auk erlendra gesta og sumir 
koma ár eftir ár því þeir vilja ekki 
missa af þessu þjóðlega ævintýri. 
Mannlífsþátturinn er líka stór því 
bændurnir sjálfir eru auðvitað 
merkileg fyrirbæri!“

Lagt er af stað frá Strjúgs-
stöðum í Langadal kl. 10 á laug-
ardagsmorgun og riðið sem leið 
liggur norður Laxárdal. Við 
Kirkjuskarðsrétt er áð um kl. 14 
til að taka upp nesti eða kaupa 
sér veitingar. „Laxárdalurinn er 
merkilegur dalur og merki byggð-
ar þar vel sjáanleg. Með í för eru 
kappar eins eins og Valgarður 
Hilmarsson og Gauti Jónsson sem 
þekkja hverja þúfu og segja vel 
frá,“ tekur Haukur fram.

Eftir áninguna er áfram haldið og 
stóðið rekið í Skrapatungrétt en 
beðið með frekari réttarhöld þar 
til á sunnudeginum. Veitingar fyrir 
svanga smala og aðra gesti eru á 
Pottinum og pönnunni á Blönduósi 
og á laugardagskvöldinu leika Pap-
arnir í félagsheimilinu þar. Hauk-
ur telur Papana bestu stóðrétt-
arhljómsveit landsins. „Þetta er 
svona alvöruball bæði fyrir yngri 
og eldri.“

Byrjað er að draga í sundur í 
réttinni um klukkan 11 á sunnu-
dag og Haukur segir algengt að 
fólk finni þar sinn draumagæð-
ing. Hægt er að panta á netfang-
inu vallih@centrum.is. 
 gun@frettabladid.is

Gestir og heimamenn 
heillast af stóðinu
Mikið fjör verður í Húnavatnssýslu um helgina því stóði verður smalað á Laxárdal og það rekið í Skrapa-
tungurétt. Paparnir hafa stimplað sig inn sem stóðréttarhljómsveit. Svo er sundurdráttur á sunnudag. 

Stóðhrossin eru á bilinu 600 til 800 talsins og reiðmenn sem taka þátt í ævintýrinu nálægt 200.  MYND/JÓN SIGURÐSSON

Barnatónleikar  Hljómsveitin Pollapönk heldur tónleika fyrir leik- og grunnskólabörn 
Mosfellsbæjar í Álafosskvos í dag. Pollapönk er hugarfóstur leikskólakennaranna 

Heiðars Arnar Kristjánssonar og Haraldar Freys Gíslasonar úr Botnleðju. 
Tónleikarnir eru ókeypis og hefjast klukkan tíu.

Listasafn Reykjavíkur efnir til listasýn-
ingar á laugardag og gefur þar að líta 
um 130 klippimyndir sem Erró hóf að 
gefa safninu árið 1989. Guðmund-
ur Guðmundsson, oft betur þekkt-
ur undir nafninu Erró, mun koma til 
landsins af því tilefni og verður við-
staddur þegar Jón Gnarr borgarstjóri 
opnar sýninguna klukkan 15. 
Við sama tilefni mun Hafþór Yngva-
son, safnstjóri Listasafns Reykjavík-
ur, kynna til sögunnar klippimynda-
samkeppni, sem Erró býður nemend-
um og almenningi að taka þátt í, og 
myndarleg verðlaun sem samkeppn-
inni fylgja. Sýningarstjóri sýningarinn-
ar er Danielle Kvaran.  - jáb

Klippimyndir Errós
ERRÓ-SÝNING VERÐUR OPNUÐ Í LISTA-
SAFNI REYKJAVÍKUR Á MORGUN AUK 
ÞESS SEM EFNT VERÐUR TIL KLIPPI-
MYNDASAMKEPPNI.

Myndlistarmaðurinn Erró er löngu 
orðinn heimsfrægur fyrir list sína.

Enskuskóli Erlu Ara
Auglýsir enskunám í Hafnarfirði fyrir 

byrjendur og lengra komna með áherslu á tal
Verð 25 þúsund fyrir 10 vikur (20 kennslust) - Styrkt af starfsmenntunarsjóðum

Bjóðum einnig námsferðir til Englands fyrir fullorðna og unglinga

Þú ert velkomin í heimsókn og tekur ákvörðun 
eftir fyrsta tíma hvort þú viljir taka þátt!

enskafyriralla.is

Skráning stendur yfir í síma 891 7576 og erlaara@gmail.com

Kennsla hefst í næstu viku

M eirapró f

U p p lýsin gar o g  in n ritun
í s ím a 5670300

Nýtt námskeið hefst 22 september

Woodex á Íslandi frá árinu 1977.
Löngu landsþekkt fyrir endingu og gæði.



föstudagur
FYLGIRIT FRÉTTABLAÐSINS  17. september 2010

NÝIR LITIR Í FÖRÐUN   STELDU STÍLNUM
GÓÐ RÁÐ FYRIR 
HELGINA

VALSARI Í
KR-BLOKK
DRÍFA SKÚLADÓTTIR HEFUR 

SAGT SKILIÐ VIÐ HAND-

BOLTANN OG SINNIR NÚ 

MÓÐURHLUTVERKINU OG 

SAUMASKAP AF KRAFTI.

22.950Kr.

FLAKKARATILBOÐ

United HD MMP 9530

500GB

SJÓNVARPSFLAKKARI



2 föstudagur  17. september

núna
✽  klæddu þig vel

þetta
HELST

augnablikið

Útgáfufélag 365 miðlar ehf. Forsíðumynd Arnþór Birkisson 
Útlitshönnun Kristín Agnarsdóttir Auglýsingar Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir 
sigridurdagny@365.is sími 512 5462 Föstudagur Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík, sími 512 5000 

SÖNGKONAN Kelly Osbourne var 
meðal þeirra sem sóttu tískuvikuna í 
New York. Hún mætti í þessu dressi 
á tískusýningu Betsey Johnson.

S
tuttmyndin Heart to Heart, í 
leikstjórn Veru Sölvadóttur, 
verður frumsýnd á RIFF, Al-
þjóðlegu kvikmyndahátíðinni í 

Reykjavík, 26. september næstkomandi. 
Myndin fjallar um manneskjur sem 

tengjast saman vegna sláandi hjarta og segir 
Vera erfitt að koma orðum að söguþræðin-
um sem sé svolítið óútskýranlegur, líkt og 
ástin. 

„Myndin er fantasía og handritið er að 
mörgu leyti mjög draumkennt og þarna fékk 
ég frelsi til að gera nákvæmlega það sem mig 
langaði til,“ útskýrir Vera sem naut liðsinn-
is hjálpfúsra vina við gerð myndarinnar. „Ég 
fékk mikla aðstoð frá vinum mínum við gerð 
myndarinnar og léku þeir bæði í henni og 
unnu hana með mér. 

Jarþrúður Karlsdóttir samdi meðal ann-
ars tónlistina, sá um hljóðvinnslu og 
lék í myndinni ásamt mér. Þannig það 
mætti segja að þetta sé svona „do it 
yourself“ mynd.“
Heart to Heart verður á meðal tæplega 

þrjátíu íslenskra mynda sem sýndar eru í 
myndaflokknum Ísland í brennidepli, en 
mikil ásókn hefur verið á íslensku myndirn-
ar undanfarin ár. Aðspurð segist Vera mjög 
spennt fyrir frumsýningunni enda sé þetta í 
fyrsta sinn sem myndin sé sýnd almennum 
áhorfendum.  „Myndin er ekki nema fimm 
mínútur að lengd og ég veit ekkert hvort ég á 
eftir að fá góð eða slæm viðbrögð við henni. 
Fjölskyldu minni fannst hún aðallega skrít-
in,“ segir hún hlæjandi og bætir við: „En ég 
er mjög ánægð með að myndin sé frum-
sýnd á RIFF því þetta er orðin svo stór og 
metnaðarfull hátíð. Ég held að það sé alveg 
óhætt að segja að RIFF sé á meðal flottustu 

kvikmyndahátíða heims í dag.“ Vera hyggst 
senda myndina áfram á aðrar kvikmynda-
hátíðir á næstunni en þar sem umsóknar-
ferlið er bæði langt og tímafrekt hefur hún 

enn ekki ákveðið hvaða hátíðir verða fyrir 
valinu.

Nánari upplýsingar er hægt að nálgast á 
heimsíðu RIFF, www.riff.is.   - sm

Mynd Veru Sölvadóttur verður frumsýnd á kvikmyndahátíðinni RIFF:

DRAUMKENND FANTASÍA
Svart á hvítu
Það eru tvær vinkon-
ur, búsettar hvor í sínu 
landinu, sem halda úti 
blogginu www.svarta-
hvitu.blogspot.com. 
Á blogginu fjalla þær 
um allt sem við-
kemur hönnun og 
tísku og miðla einn-
ig góðum ráðum til les-
enda sinna. Skemmti-
legt er frá því að segja 
að stúlkurnar sem skrifa 
bloggið eru verkfræðingur 
og vöruhönnunarnemi.

Facehunter
Facehunter er án 

efa eitt vinsæl-
asta tískublogg 

heims í dag.  Hinn 
frönskumælandi 

Yvan Rodic stundar 
það að ferðast um 
heiminn og taka 
myndir af 
vel klæddu 
fólki sem 

hann síðan birtir á vefslóð-
inni www.facehunter.blogspot.
com. Rodic þessi hefur nokkrum 
sinnum komið til Íslands og skrá-
sett tískustraumana sem hér ríkja. 
Hann hefur einnig gefið út bók 
með myndum sínum og inniheld-
ur hún meðal annars myndir af ís-
lenskum tískutáknum. 

Nýjasta tíska
Bloggið www. fashionistablogg.
blogspot.com fjallar einungis um 
tísku og nýjustu tískustraumana. 
Stúlkan að baki síðunni er hollensk 
en skrifar allar færslur á ensku. 

Óútskýranleg mynd Stuttmynd Veru Sölvadóttur, Heart to Heart, verður frumsýnd á kvikmyndahátíðinni RIFF 26. 
september.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

G
allaskyrtur hafa verið nokkuð vin-
sælar undanfarið ár, bæði meðal 
karla og kvenna, og verða engin lát 

þar á því gallaskyrtur hafa sjaldan verið 
vinsælli en nú. Skyrturnar fást í ýmsum 
litum, stærðum og sniðum, allt frá þröng-
um hippaskyrtum yfir í skemmtilega 
stelpulega skokka.

Skómerkið Kron By KronKron hefur fallið vel í landann og nú hafa þau Hugrún og Magni, eigendur 
og hönnuðir merkisins, hannað sokkabuxna- og sokkalínu sem komin er í búðir. Línan er munstruð 
og litrík og getur eflaust flikkað upp á vetrarfataskápinn. 

SOKKARBUXUR OG SOKKAR FRÁ KRONKRON

Gallaskyrtur verða vinsælar í vetur:

Villta vestur 
tískunnar

Nýjasta fitubrennsluæðið!
Auðveld dansspor
Fyrir allan aldur
4 vikna námskeið
Hefst 20. september

www.nordicaspa

fitness
N O R D I C A S P A

Sími 444 5090

...ég sá það á Vísiá Vísi

Notaðu öfluga og ókeypis leit á Vísi til að finna allt sem þú þarft að vita um 
stjörnurnar í Hollywood, vini þeirra, gæludýr og samkvæmislíf – eða bara 
eitthvað allt annað. Leitaðu að efni úr Fréttablaðinu og af Vísi. Það eina sem 
þarf er leitarorð. Vísir er með það.

„Hollywood“
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tíðin
✽  fylgist vel með

T 
ískustraumar og stefnur 
eru ekki bara í fatnaði 
heldur einnig í förðunar-
vörum. Samkvæmt spek-

ingum í þeim efnum eru dökkir 
mattir tónar vinsælir í bland við 
fallega náttúrulega áferð á húð 
og hári. Sanseraðir litir víkja fyrir 

möttum augnskuggum, varalitum 
og farða. 

Samkvæmt Maríu Guðvarðar-
dóttur hjá Mac verður eyeliner 
áberandi í haust sem og demp-
aðir litir í augnförðun. Gráir og 
brúnir mattir tónar á augum verða 
vinsælir sem og dökkir tónar á 

vörum. Mac sér einmitt um förð-
unina á þeim átta stelpum sem 
taka þátt í Elite-fyrirsætukeppn-
inni hér á landi 26. septemb-
er. Tvær myndatökur með stelp-
unum hafa nú þegar farið fram 
en það er ljósmyndarinn Baldur 
Kristjánsson sem stendur bak við 

linsuna. „Við ætlum að leitast við 
að halda sem fastast í náttúrulegt 
útlit stelpnanna en ætlum einn-
ig að gera eitthvað sem tengist 
nýju haustlínunni hjá Mac,“ segir 
María. Undirbúningur fyrir keppn-
ina er á fullu um þessar mundir 
en hún fer fram á Grand hóteli. 

Grátt og brúnt á augum Á sýningu Al-
exanders Wang fyrir haust voru fyrirsæt-
urnar með augnförðun í takt við tíunda 
áratuginn. Augnskugga sem náði alla leið 
að augabrúnum. NORDICPHOTOS/GETTY

Náttúruleikinn í fyrirrúmi Samkvæmt 
Marc Jacobs eiga dömurnar að vera með 
ósjáanlegan farða í vetur og leyfa nátt-
úruleikanum að skína í gegn.  

NORDICPHOTOS/GETTY

Dökkar varir Svarfjólublár varalitur á 
sýningu Proenza Schouler fyrir komandi 
haust og vetur.  NORDICPHOTOS/GETTY

Náttúrulegt hjá Elite Stúlkurnar sem keppa í Elite-keppninni voru farðaðar með náttúrulegum litum fyrir myndatökuna.

VELÚR, DOPPUR OG HÁ MITTI

Alexa Chung með
fatalínu fyrir Madewell

STÚLKURNAR Í ELITE FARÐAÐAR Í TAKT VIÐ NÝJA STRAUMA OG STEFNUR

DÖKKIR LITIR
ALLSRÁÐANDI Í VETUR 

Hress á opnun Alexa Chung var 
glöð í bragði á opnuninni í hvítu 
pilsi og ljósbrúnni peysu. 
 NORDICPHOTOS/GETTY

Flottar stuttbuxur Fyrirsætur klæðast sætum gallastutt-
buxum úr nýju línunni. NORDICPHOTOS/GETTY

S
jónvarpsstjarn-
an Alexa Chung 
þykir kunna að 

klæða sig og hefur eig-
inlega tekið við kyndli 
Kate Moss sem tísku-
fyrirmynd. Nú hefur 
hún fetað í fótspor ann-
arra tískuljóna og hann-
ar sína eigin fatalínu 
fyrir bandarísku versl-
unarkeðjuna Made-
well. Fatalínan kom í 
verslanir fyrir stuttu og 
má glögglega sjá fata-
stíl Chung skína í gegn. 
Stuttir stelpulegir kjól-
ar, stuttbuxur með 
háu mitti og doppótt-
ar skyrtur. Brúnir skór 
og gráir sokkar. Stelpu-
leg klassík og ef marka 
má viðtökur vestanhafs 
á Alexa Chung eftir að 
láta frekar til sín taka á 
fatamarkaðnum í fram-
tíðinni.   áp

HLÝTT FYRIR VETURINN  Nú þegar kuldaboli er farinn að láta á sér kræla 
er kjörið að draga fram hlýjar hosur, vettlinga og trefla til að klæðast úti í kuldanum. 
Stórir, þykkir treflar og litrík sjöl verða vinsælir fylgihlutir í vetur líkt og sést hefur á 
sýningarpöllum hjá hönnuðum á borð við Jill Stuart, Kenzo og D&G. Þeir sem vilja 
tolla í vetrartískunni ættu því ekki að krókna úr kulda í vetur.
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Drífa Skúladóttir, 
fyrrverandi landsliðs-
kona í handbolta, hefur 
sagt skilið við boltann 
en fundið nýja ástríðu í 
saumaskap og uppeldi 
barna sinna tveggja.

Viðtal: Sara McMahon

Myndir: Anton Brink

D
rífa er uppalin í 
Breiðholtinu og er 
ein sex systkina. 
Heimilisl íf ið var 
fjörugt í svo stór-

um barnahópi og segir Drífa þau 
systkinin öll vera mikla vini. „Ég 
á fimm systkini og er sjálf tvíburi. 
Heimilislífið var ofsalega fjör-
ugt og ekki nóg með að þetta hafi 
verið stórt heimili, þá var þetta 
eiginlega félagsmiðstöðin í hverf-
inu líka,“ segir Drífa og hlær. Ell-

efu ár eru á milli elsta og yngsta 
systkinisins og þrátt fyrir ald-
ursmuninn deila þau öll svipuð-
um áhugamálum og er handbolti 
þar á meðal. Drífa og tvíburasyst-
ir hennar, Dagný, hófu handbolta-
feril sinn þrettán ára gamlar með 
íþróttafélaginu ÍR en lengst af léku 
þær þó með meistaradeild Vals og 
náðu þar góðum árangri. Tvær 
aðrar systur Drífu hafa einnig látið 
til sín taka í handboltanum og á 
tímabili léku þrjár af systrunum 

með íslenska kvennalandsliðinu í 
handbolta á sama tíma. „Það gerð-
ist einu sinni að við vorum allar 
þrjár inni á vellinum á sama tíma 
og mynduðum þá annan væng-
inn. Það var mjög gaman,“ segir 
Drífa sem ákvað að leggja boltann 
á hilluna í fyrra eftir að hún varð 
ólétt af sínu öðru barni og æfir nú 
ásamt tvíburasystur sinni með B-
liði Vals. Þegar Drífa er innt eftir 
því hvernig það sé að eiga tvíbura-
systur svarar hún hlæjandi: „Mér 

finnst það æðislegt, en ég þekki 
náttúrulega ekki neitt annað. Það 
er sérstaklega gaman núna því við 
erum með börn á svipuðum aldri 
og maður hefur því alltaf einhvern 
félagsskap.“

ÚR GETTÓINU Í VESTURBÆ
Að sögn Drífu var æðislegt að 
alast upp í Breiðholti og segir hún 
hverfið hafa verið gott og gróið 
fjölskylduhverfi þrátt fyrir slæmt 
orðspor. „Þegar við vorum í yngri 

ÚR HANDBOLTA Í SAUMASKAP
Hörkudugleg Drífa Skúladóttir hefur sagt skilið við handboltann og situr nú kvöldin löng við saumaskap. 

Uppáhalds 
sjónvarpsþáttur?  
The Office.

Besti maturinn?
Það er humar.

Eftirminnilegasta 
augnablikið?
Að eignast börnin mín. 

Helsta fyrirmynd?
Mamma mín og pabbi 
fyrir að ala upp sex börn!

Uppáhalds íþróttaliðið?
Það er Valur.
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• Vinna gegn öldrun húðarinnar
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Vellíðan 
og betra útlit

PI
PA

R\
TB

W
A

•
SÍ

A
 •

 1
0

22
0

2



17. september  föstudagur 7

flokkum ÍR þá heyrði maður sögur 
af því að foreldrar sumra barna úr 
öðrum liðum höfðu sagt þeim að 
fela töskurnar því ÍR-krakkarnir 
væru svo þjófóttir. Okkur fannst 
þetta reyndar bara fyndið á þessum 
tíma og hlógum að þessu snobbi. 
En í rauninni er voða ljótt að segja 
svona um tólf ára grey.“

Í dag býr Drífa ásamt fjölskyldu 
sinni í Vesturbænum og segist 
hún njóta þess að búa í svo mik-
illi nálægð við miðbæinn. „Ég bý 
núna í sjálfri KR-blokkinni og það 
er bara æðislegt. Mér finnst mjög 
gott að vera í svona mikilli nálægð 
við miðbæinn og væri alveg til í 
að færa mig enn nær. Undanfarin 
ár hef ég verið dugleg við að rölta 
með börnin niður í bæ og setjast 
inn á kaffihús, blaða í tímaritum 
og stytta mér þannig stundir í fæð-
ingarorlofinu. Ætli ég hafi ekki séð 
svolítið um að halda kaffihúsinu í 
bókabúðinni Eymundsson á floti í 
sumar,“ segir hún glaðlega. 

Drífa og eiginmaður hennar, 
fótboltamaðurinn Sigurvin Ólafs-
son, eiga saman tvö börn og er hið 
yngra aðeins fimm mánaða. Hún 
segir fátt yndislegra en móður-
hlutverkið en telur ólíklegt að hún 
muni feta í fótspor foreldra sinna 
og eignast jafn stóran barnahóp og 
þau. „Ég er komin með bæði kynin 
og mjög ánægð með það,“ segir hún 
brosandi og bætir við: „Það er alveg 
óákveðið hvort börnin verði eitt-
hvað fleiri en ég veit í það minnsta 
að þau verða ekki sex.“

GAMAN AD SINNA ÖÐRUM
Drífa er menntaður sjúkraliði og 
þroskaþjálfi og vann um hríð sem 
þroskaþjálfi í Melaskóla og seg-
ist hafa kunnað vel við sig þar. „Í 
náminu lagði ég áherslu á vinnu 
með einhverfum og var að fylgja 
eftir einhverfum strák í Melaskóla. 
Þetta er mjög áhugavert og frábært 
starf, það á vel við mig að sinna 
öðrum. Þetta er líka fjölbreytt starf 
sem gefur manni færi á að vinna 
bæði með börnum og fullorðn-
um.“

Annað áhugamál Drífu er sauma-
skapurinn og hefur hún verið dug-
leg við að sauma ýmsar fallegar 
flíkur á sjálfa sig, vini og vanda-
menn. Saumaskapinn lærði hún 
hjá fatahönnuðinum Ástu Guð-
mundsdóttur, sem hannar undir 
nafninu Ásta Creative Clothes. 
„Ásta er frænka mannsins míns 
og hún kenndi mér réttu hand-
tökin fyrir nokkrum árum. Ég hef 
saumað flíkur á sjálfa mig í nokk-
ur ár núna og var sérstaklega dug-
leg að sauma þegar ég var í fæð-
ingarorlofi með fyrra barnið,“ út-
skýrir Drífa. Hún sækir innblástur 
í ýmis tískutímarit og segist aðeins 
sauma flíkur sem hún gæti sjálf 
hugsað sér að klæðast. Flíkurn-
ar hafa vakið mikla lukku meðal 
vina og kunningja Drífu og fær hún 
nú pantanir víða að. „Viðbrögð-
in komu mér mjög á óvart. Ég er 
reyndar með mjög stórt tengslanet 
í gegnum íþróttirnar og á tímabili 
held ég að flestar stúlkurnar í Val 
hafi átt flík sem ég hafði saumað,“ 
segir hún og hlær. 

Spurð að því hvort hún hafi 
hug á að leggja stund á fatahönn-
un í framtíðinni segist Drífa óviss. 
„Maður á aldrei að segja aldrei, en 
eins og staðan er núna langar mig 
mest bara að hafa þetta sem tóm-
stundagaman.“ Drífa hefur einn-
ig gaman af því að líta inn í vefn-
aðarvöruverslanir og segir margar 
skemmtilegar hugmyndir fæðast 
í slíkum leiðöngrum. „Mér finnst 
mjög gaman að kíkja í efnabúð-
ir því ég fæ mikið af hugmyndum 
þegar ég skoða efni. Ég kíki mjög 
reglulega í þessar verslanir og er 
orðin voða góð vinkona þeirra í 
Föndru,“ segir hún og hlær.

Drífa varð þrítug á árinu og í til-
efni af því ætlar hún að heimsækja 
New York síðar í haust ásamt 
nokkrum góðum vinkonum. Drífa 
segist hlakka mikið til ferðarinn-
ar og þá helst þess að geta keypt 
ódýr efni í saumaskapinn. „Ég fer 
í vinkonuferð til New York seinna 
í haust og þá ætla ég að reyna að 
kaupa inn eitthvað af fallegum 

 CHECK OUT THE G-STAR STORE IN REYKJAVÍK
LAUGAVEGUR 86-94, 101 REYKJAVÍK ICELAND, S: 511-2007

Flott hönnun Drífa lærði 
að sauma hjá fatahönnuð-
inum Ástu Guðmundsdótt-
ur, sem er frænka manns 
Drífu. Flíkurnar sem Drífa 
hannar hafa vakið mikla 
lukku meðal vina henn-
ar og kunningja, enda eru 
þær afskaplega fallegar og 
handbragðið vandað.

MYND/DAGNÝ SKÚLADÓTTIR

efnum. Ég verð að því á meðan vin-
konurnar versla í H&M,“ segir hún 
og hlær. 

Aðspurð segist Drífa hafa mikla 
þolinmæði við saumaskapinn 
og veit fátt betra en að sitja við 
saumavélina kvöldin löng eftir 
að börnin eru háttuð. „Ég er ekk-
ert sérstaklega þolinmóð að eðlis-
fari en ég hef í raun alveg fárán-
lega þolinmæði í þetta miðað við 

margt annað. Ég get setið tímunum 
saman og dundað mér í þessu langt 
fram eftir öllu, enda samanstend-
ur fataskápur minn aðallega af 
fötum sem ég hef sjálf saumað.“ 
Aðspurð segist Drífa ekki sauma 
mikið af barnafötum en gæti vel 
hugsað sér að henda sér út í það 
í nánustu framtíð. „Ég er ekki enn 
farin að sauma á þá litlu en það 
gæti verið fínt að nota efnisafgang-

ana í einhvern lítinn prinsessukjól 
fyrir jólin.“

Þegar hún er innt eftir því hvort 
margar vinkonur hennar úr hand-
boltanum deili saumaáhuga hennar 
segir Drífa svo ekki vera. „Nei, þær 
eru ekki margar eins og er. En ég 
held að það sé að breytast núna, eru 
stelpur ekki almennt duglegri við 
að sauma og prjóna í dag en áður?“ 
segir Drífa að lokum kampakát.
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✽  njótið dagsins
útlit

Það kenndi ýmissa grasa á nýyfir-
staðinni tískuviku í New York þar 

sem fjöldi efnilegra hönnuða sýndi 
nýjar vor- og sumarlínur sínar. Áhorf-

endur voru þó engu síðri en fyrir-
sæturnar sem gengu tískupallana 
og mættu flestir í sínu fínasta pússi 
á sýningarnar. Sé eitthvað að marka 

myndirnar frá viðburðinum virð-
ist svart hafa verið nokkuð ráðandi 
í fatavali sýningargesta og virðist sá 
litur seint ætla að detta úr tísku. 

Stjörnurnar á tískuvikunni klæddust svörtum flíkum á tískuvikunni:

Allt svart á rauða dreglinum

Svört og seiðandi Plötusnúðurinn og 
„It“ stúlkan Leigh Lezark mætti á sýningu 
hönnuðarins Christian Siriano í þessum 
fallega svarta kjól. 

Rokkuð Hin kornunga söngkona Sky 
Ferreira fylgdist vel með tískuvikunni. 
Hún klæddist svörtum, pallíettuskreyttum 
samfestingi á sýningu Önnu Sui. 

Í magabol Gossip Girl-stjarnan Leighton 
Meester sótti sýningu Proenza Schouler í 
svörtu pilsi og ermasíðum magabol.

NORDICPHOTOS/GETTY

20% AFSLÁTTUR 
af öllum vörum 

oasis Kringlu
oasis Smáralind

oasis Debenhams

15. - 20. september

             

FLORENCE WELCH  söngkona Flor-
ence and the machine. Söngkonan 
er þekkt fyrir nokkuð sérstakan stíl 
sem minnir svolítið á mjög móðins 
enska ömmu.   NORDICPHOTOS/GETTY

GWYNETH PALTROW, LEIKKONA  Leikkonan Gwyneth Paltrow er þekkt 
fyrir látlausan en klassískan fatastíl. Hún er góð vinkona hönnuðarins Stellu 
McCartney og gengur gjarnan í flíkum úr hennar smiðju. Paltrow sést oft klæð-
ast fallegum buxum sem þessum við hin ýmsu tækifæri.  NORDICPHOTOS/GETTY 

FLOTTAR BUXUR  með belti 
frá versluninni Warehouse

KRÚTT-
LEGIR 

KJÓLAR 
 sem þessi 
eru í tísku í 

vetur. Þessi 
fæst í zöru.

SVART VESTI, 
 fæst í versl-

uninni Kultur.

ÞAÐ GETUR VERIÐ ERFITT 
 að finna hvítan jakka á milli 

haustlitanna, þessi fæst í 
oasis.

SÆTIR, ÖMMULEGIR SKÓR  ffrá 
versluninni Zöru.

SKYRTA  frá 
Warehouse.

TÖFF  peeptoe-hælar 
með göddum 
sem fást í 
gs skóm.

Steldu stílnum

Gamaldags 
og kvenleg

RJÓÐAR KINNAR  Rósrauðar og rjóðar kinnar þykja fallegar í vetur enda er fátt krútt-
legra en frostbitnar kinnar. Hægt er að framkalla rjóðar kinnar með svolitlum rauðum 

kinnalit og ekki er verra ef varirnar eru málaðar í fallegum lit líka. 



Jakkapeysa

6.500.-

NÝJAR HAUSTVÖRUR

Ballet jakkapeysa 3.990.- Bingo úlpa 8.900.-Kali loðjakki 9.900.-

Kringlan - Smáralind

Flash ullarfrakki 14.900.-Lala combat buxur 6.990.-
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3 Smárar
Smáralind
S: 578 0851 

Hjá Hrafnhildi
Engjateig 5 – 108 Reykjavík

S: 581 2141

Leggings með 
snákamunstri

Stærð: S/M OG M/L
Verð: 3.990

Svartur bolur með teyju
Stærð: S/M OG M/L

Litur: Svartur 
Verð: 5.490

Golla - jakkapeysa
Ein stærð

Litir. Svart, grátt, 
brúnt og hermannagrænt. 

Verð: 7.990

Biker leggings
Stærð: S/M OG M/L

Verð: 3.990
Leggings háar í mittið 

og mjúkar.

Fallegur fatnaður

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 nauts-

leðri. Stærðir S, M, L og XL. 
Fæst í gráu og brúnu.

Keltnesk áhrif svífa yfir vötnum í 
dömupeysunni Skarðshlíð frá 

Farmers Market. Nýjasta útgáfan 
fæst í tveimur litum og er úr dún-
mjúkri merinoull. Stærðir S, M, L. 

Farmers Market
Eyjarslóð

Reykjavik 101, 
www.farmersmarket.is

Bolur batik
Litur: eins og á mynd

Stærð: S - XL
Verð: 11.900

Grá og svört peysa
Litur: Eins og á mynd

Stærð: Ein stærð
Verð: 21.900

Peysa grá og svört 
með blómum

Litur: eins og á mynd.
Stærð: Ein stærð

Verð: 18.900

Peysa snáka með blúndu
Litur: eins og á mynd

Stærð: 36 -48
Verð: 23.900

Svartur bolur m/pallíettum
Litur: Svartur
Stærð: 36-46
Verð: 12.900

Grár bolur með 
gulldoppum

Stærð: S/M OG M/L
Litur: Svartur og grár.

Verð: 5.990

Vertu vinur

Vertu vinur
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Feminin Fashion
Bæjarlind 4

Kópavogur 201
S. 544 2222

Peysa grá með hnöppum
Litur: Grár og svartur

Stærð: 40 - 56
Verð: 13.450

Svartur bolur með 
rikkingum

Litur: Svartur og grænn
Stærð: M - XXXL

Verð: 14.950

Peysa svört með 
hvítum saumum
Litur:  Svart, grátt og brúnt.
Stærð: S/L  og M/L
Verð:  áður 16.990
           Nú   13.590

Peysa með skinni
Litur: Svartur
Stærð: S/L og M/L
Verð áður 14.990
          Nú  11.990Flash ehf 

Laugavegi 54
Reykjavik 101 

S. 552 5201

Skokkur m/hvítri peysu
Litir svartir og gráir
Stærð: S/L  og L/XL
Verð áður 14.990
           Nú  11.990
Bolur fylgir með

Verð áður 16.900
          Nú  12.990

St 36-46 
margar gerðir

Soho Market
Grensásvegi 16
Reykjavik 108
S:  553 7300

Opið 14-19 mán – fös
      12-17 laugard.

Peysu kragi
Stærð: S, M og L

Litur: Svartur og Grár
Verð: 4.990

Leggings með 
metal tökkum

Litur: Svart
Ein stærð

Verð: 4.990

Röndótt ullarpeysa
Ullarpeysa 65% ull 

og 35 nylon.
Stærð: S, M og L

Verð: 12.990

Bolur með pífum
Litur: Svartur og fölbleikur.

Stærð: XS – XXL
Verð: 9.800

Grá jakkapeysa 
með leðurkraga

Litur: Grá m/svörtum 
leðurkraga

Stærð: S- XL
Verð: 24.900

Leggings með rennilás
Litur: Svartur
Stærð: S - XXL
Verð: 12.900

Síður svartu bolur
með kósum

Litur: Svartur
Stærð: 34-46
Verð: 12.900

Vertu vinur

Vertu vinur

Grá síð peysa með 
rúllukraga

Stærð: S, M og L
Litur: Svartur, ljósgrá 

og dökkgrá
Verð: 4.990

Vertu vinur

fyrir haustið

Tuzzi
Kringlunni
S:  568 8777

Vertu vinur
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HELGIN

Hrefna Rósa Jóhannsdóttir 
Sætran, matreiðslumeistari 
og rithöfundur.

2
3
4
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Það er sniðugt að útbúa brauð-
deig kvöldinu áður en maður 
ætlar að baka það og láta hefast 
inni í ísskáp yfir nóttina. Þá 
er hægt að gæða 
sér á nýbök-
uðu brauði 
með morg-
unkaffinu 
um helgar. 
Mér finnst rosa 
„gourmet“ að setja þurrkuð ber, 
rúsínur og hnetur í brauðið.

Það getur verið góð skemmt-
un fyrir fjölskylduna að rúlla 
pasta saman og hengja á herða-
tré út um allt eldhús. Það sparar 
bæði pening og gefur fjölskyld-
unni tækifæri til að verja tíma 
saman.

Mér finnst mjög gaman að elda 
indverskan mat því mestall-
ur undirbúningurinn fer fram 
deginum áður. Það er sniðugt 
að hafa indverskan mat þegar 
maður býður fólki í mat því þá 
er ekkert stress áður en gestirnir 
koma og hægt að njóta dagsins.

Laugardagshádegi 
er tilvalið í kræk-
lingaveislu. Þá 
myndi ég gufu-
sjóða krækling 
en ekki elda í 
sósu á pönnu 
þ v í  þ á  n æ r 

maður að elda 
allan kræklinginn fullkomlega. 
Með þessu er svo vel við hæfi að 
fá sér franskar kartöflur og hvít-
vínsglas.

Um helgar er gaman að fara á 
fiskmarkað eða í Kolaportið og 
kaupa fisk. Fiskur er svo létt-
ur og góður í magann og manni 
líður svo vel af 
honum. Best  
er að borða 
f isk áður 
en maður 
f e r  ú t  á 
lífið.

1

www.lyfogheilsa.is Kringlunni

KYNNUM NÝJA OG GLÆSILEGA 
HAUSTLITI FRÁ SHISEIDO 
Í SNYRTIVÖRUDEILD 
LYFJA & HEILSU KRINGLUNNI.

Shiseido sérfræðingur veitir ráðgjöf með 
förðun, val á kremum og húðumhirðu.

Shiseido kynning 17.–22. september

Ef þú kaupir Shiseido vörur fyrir 6.000 kr. færðu 

glæsilega hliðartösku í kaupbæti.*

*Meðan birgðir endast.

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

Fylgstu meðAuglýsendur vinsamlegast hafið samband:
Sigríður Hallgrímsdóttir í síma 512 5432 eða sigridurh@365.is

föstudagur


