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núna
✽  ekki missa af

augnablikið

Útgáfufélag 365 miðlar ehf. Umsjón Sara McMahon og Álfrún Pálsdóttir Forsíðumynd Anton Brink
Útlitshönnun Kristín Agnarsdóttir Auglýsingar Sigríður Hallgrímsdóttir 
sigridurh@365.is sími 512 5432 Föstudagur Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík, sími 512 5000 

blogg vikunnar

S
igríður Ásta Árnadóttir textílhönnuður 
hannar stórskemmtilegar flíkur undir 
heitinu Kitschfríður. Sigríður segir nafn-
ið vera nokkuð lýsandi fyrir hönnun 

sína, „kitsch“ merkir eitthvað sem er skrautlegt 
og ofhlaðið og „fríður“ minnir svolítið á gamla 
tíma.

Sigríður endurvinnur gamlar ullarpeysur sem 
hún finnur hjá hjálparstofnunum og breytir þeim 
meðal annars í golftreyjur, húfur og kraga. Að 
hennar sögn byrjar hún á því að lita peysurnar 
og breyta sniðinu á þeim. „Ég breyti þeim gjarn-
an í gollur, ég er mjög veik fyrir svoleiðis peysum 
og er sjálf alltaf í gollu. Að lokum skreyti ég þær 
svo með ýmsu punti,“ útskýrir Sigríður. Hún seg-
ist hanna allar flíkurnar sjálf og á erfitt með að 
láta verkin í hendurnar á öðrum því mikill hluti 
hugmyndavinnunnar fer fram á meðan hún býr 
flíkurnar til.

Sigríður er mjög hrifin af litum og endurspegl-
ast sú hrifning vel í hönnun hennar. „Ég er mjög 
spennt fyrir miklum litum og er sjálf alltaf eins 
og jólatré til fara. Ég hef stundum einsett mér 
að gera dempaðri flíkur svona til að ögra sjálfri 
mér, en svo þegar á hólminn er komið verður ekk-
ert úr því. Þessi litagleði er greinilega eitthvað 
meðfætt.“

Þegar Sigríður er innt eftir því hvort hún ætli 
sér í útrás með Kitschfríði svarar hún neitandi. 
„Ég var oft spurð að því í góðærinu hvort ég ætl-
aði ekki að verða almennilega rík af þessu en ég 
kæri mig ekki um það. Ég er fyrst og fremst að 
þessu því þetta er sköpun sem ég hef ánægju af. 
Mér er líka umhugað um umhverfið og þess vegna 
endurvinn ég flíkur, ég kynni því illa ef flogið yrði 
með hráefnið mitt til framleiðslu í Kína og aftur 
til baka.“

Hönnun Sigríðar fæst í versluninni Kirsuberja-
trénu við Vesturgötu.  - sm

Sigríður Ásta Árnadóttir hannar litríkar og skemmtilegar flíkur:

Endurvinnur ullarpeysur

Litaglöð Sigríður Ásta Árnadóttir gerir stórskemmtilegar og litríkar flíkur úr gömlum ullapeysum.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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Veiðikortið fæst á N1

Yes you Kent
Bloggið www.struttlamode.blog-
spot.com er stórskemmtilegt blogg 
stúlku frá Kent. Stíll hennar er góð 

blanda af nýju og gömlu 
og setur hún það saman 
á skemmtilegan hátt. 
Ásamt því að mynda 
eigin föt er hún dugleg 

að fylgjast með því 
nýjasta sem er að 
gerast í tískunni 
og setur reglu-
lega inn mynd-
ir frá tískusýn-
ingum, nýjum 
fatalínum og 
tískumynda-
tökum. 

Úti er ævintýri
Tískubloggið www.afashiontale.
dk er danskt og má finna á vefsíðu 
danska tískuritsins Costume. Því er 
haldið úti af vinkonunum Lotte og 
Marie sem fylgjast vel með öllu því 
sem gerist í heimi tískunnar. Væg-
ast sagt flott skandin-
avískt blogg!

Tíska og meira
Á blogginu www.im-
nottrendy.blogspot.
com má lesa um tísku, 
kannanir sem gerðar 
hafa verið á skyndi-
bitafæði og ým-
islegt annað. 
Áhugavert 
blogg sem 
gaman er að 
rúlla í gegn-
um. 

UNDIR NIÐRI Leikararnir Anne Hat-
haway og Jake Gyllenhaal mættu 
saman á frumsýningu kvikmyndar-
innar Love and Other Drugs í Sidney 
í Ástralíu.

Ungi bloggarinn Tavi Gevin-
son, sem skrifar undir nafn-

inu Style Rookie, hefur bæst í hóp 
þeirra fjölmörgu kvenna sem fall-
ið hafa fyrir skónum frá Kron by 
KronKron. 

Tavi er ekki nema þrettán ára 
gömul og hefur haldið úti tísku-
bloggi sínu í tvö ár. Hún hefur sleg-
ið rækilega í gegn og vermir núna 
fremsta bekk á tískusýningum 
með kanónum á borð við Carine 
Roitfeld og Anna Wintour.

Á blogginu www.tavi-thenew-
girlintown.blogspot.com birt-
ir Tavi mynd af sér þar sem hún 
klæðist fallegu bláleitu skópari frá 
Kron by KronKron og segir skóna 
fallega og stelpulega án þess þó 
að vera væmna. Samkvæmt blogg-
færslunni eru skórnir þó svolít-
ið of stórir á stúlkuna, en von-
andi á hún eftir að vaxa í þá með 
aldrinum.   - sm

Frægur bloggari klæðist Kron skóm:

Tavi hrífst af Kron

Ánægð í Kronskóm Tískubloggarinn 
Tavi Gevinson er hrifin af skónum frá 
Kron by KronKron. MYND/STYLEROOKIE.COM

LESIÐ Í STJÖRNURNAR  Bókin Hver er ég er bók um 
stjörnuspeki og þar má finna stjörnukort fyrir alla afmælisdaga. 
Í gegnum kortin er hægt að kynnast betur fjölskyldumeðlimum, 
vinum og maka og auðvitað þér sjálfum. Skemmtileg bók að 
blaða í!

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MEIRI
AFÞREYING
Meiri Vísir.

m.visir.is
Fáðu Vísi í símannog iPad!

Deildu Vísi með öðrum. Þeir sem setja 
„like“ við Vísi á Facebook geta unnið 
óvænta vinninga í hverri viku.
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Feikuð fullnæging

N ýverið flutti ég fyrirlestur um sögu titrarans. Sú saga er ákaflega 
áhugaverð þar sem upphaf hennar má rekja til læknismeðferð-

ar við móðursýki. Konur voru iðulega greindar móðursjúkar og minnti 
sjúkdómslýsingin á kynsvelta konu og því var eina lækningin fullnæg-
ing af hendi læknis eða ljósmóður. 

Ég lagði sérstaka áherslu á mikilvægi titrarans fyrir fullnægingu 
kvenna því með tilkomu titrarans færðist athyglin frá innra kynfær-
inu, það er leggöngum, að því ytra, skapabörmum og sníp, sem mestu 
máli skiptir fyrir fullnægingu kvenna. Með þessari tæknivæðingu stytt-
ist einnig sá tími töluvert sem það tók að framkalla 
fullnægingu og læknar gátu tekið á móti fleiri þjáð-
um konum. Það voru því í raun læknar sem færðu 
okkur titrarann.

Eftir fyrirlesturinn vatt sér upp að mér ungur 
karlmaður sem sagðist vera ósammála mér. Það er 
í sjálfu sér gott og blessað, nema hvað, hann var 
ósammála því að konur ættu erfitt með að fá full-
nægingu í samförum. Hann tjáði mér að hann og 
hans vinir hefðu oft haft samfarir við fjölda kvenna 
sem allar hefðu fengið fullnægingu í beinum sam-
förum án allrar fingrafimi. Þær konur sem ekki 
hefðu upplifað slíkt hefðu því ekki kynnst bólfimi 
þeirra félaga. Ég starði á hann í smástund, bara til 
að vera viss um að hann væri ekki að grínast, áður 
en ég datt í tölfræðina og heimildirnar. Freud á sök-
ina að þessari tvíhyggju fullnægingarinnar, það er leggöng annars vegar 
og snípur hins vegar. Hann taldi leggangafullnægingu vera þroskaðri 
og betri fullnægingu. Í sakleysi mínu taldi ég þessa mýtu vera grafna 
og gleymda. Sannleikurinn er að meirihluti kvenna getur ekki fengið 
fullnægingu í beinum samförum heldur þarf aðra örvun. Margir kyn-
fræðingar efast um tilvist fyrirbærisins leggangafullnægingar og telja 
að snípurinn sé eini staðurinn sem geti framkallað fullnægingu.

Ég reyndi hvað ég gat að sannfæra hann, án árangurs. Ég dansaði þá 
í kringum þá staðreynd að stórt hlutfall kvenna (og aðeins færri karl-
menn) hefði „feikað“ fullnægingu. Þetta taldi maðurinn vera algera fjar-
stæðu því sannur karlmaður vissi hvenær kona væri í raun fullnægð. 
Ég brosti út í annað, klappaði honum á bakið og hvíslaði „When Harry 
Met Sally“ í eyra hans er ég gekk í burtu.

Hann tjáði 
mér að 

hann og hans 
vinir hefðu oft 
haft samfarir 
við fjölda 
kvenna sem 
allar hefðu 
fengið full-
nægingu í 
beinum sam-
förum án allrar 
fingrafimi.

Sendu Siggu Dögg póst með spurningum eða óskum um umfjöllunarefni. 
Netfangið er kynlif@frettabladid.is

Á  RÚMSTOKKNUM
Sigga Dögg kynfræðingur

S
íðustu ár hefur skótískan verið 
einstaklega góð við fæturna 
okkar, breið og þægileg svo ekki 
sé talað um fylltu hælana en 

með þeirri hönnun er næstum því búið 
að sameina þægindi og fegurð. Nú lítur 
út fyrir að klossuðu skórnir sem hafa 
farið vel með fæturna séu að renna sitt 
skeið og spíssaða táin að koma sterk inn 
á ný. 

Tískuheimurinn saup hveljur þegar 
hönnuðurinn Stella McCartney sýndi 
haust- og vetrarlínu fyrir þessa önnina 
og fyrirsæturnar gengu um á skóm með 
spíssaðri tá sem léttilega hefði getað 
unnið voðaverk. Ekki bætti úr skák þegar 
sjálfur Marc Jacobs lét sínar fyrirsætur 
klæðast flatbotna, támjóum skóm við 
sína hönnun. Þessi tvö eru engir aukvisar 
í tískuheiminum og því er hægt að gera 
ráð fyrir að þessi tíska komi til okkar á 
næstu misserum. Undanfarið hafa blogg-
heimar logað vegna skónna og tískuljón-
in sem þora þegar byrjuð að sjást í skóm 
Stellu McCartney. 

Hringrás tískunnar tekur engan enda 
svo ef þú átt gamla támjóa skó með spís-
shæl falda niðri í geymslu geturðu farið 
að gefa þeim pláss í fataskápnum, og 
taka upp smyrslin og plástrana.  - áp

TEIKN Á LOFTI

TÁMJÓIR SKÓR 
SNÚA AFTUR

Lágbotna Marc Jacobs sýndi þessa lág-
botna skó í fatalínu sinni fyrir haustið 2011.
 FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Sólargulir Fallega gulir með sokk-
um frá Marc Jacobs. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Hættuleg tá Gráir með hæl frá 
Marc Jacobs. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Þægindi? Ætli þessir gráu 
skór séu jafn þægilegir og 
klossuðu skórnir sem tröllríða 
skótískunni núna?
 FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Svartir lakkskór Þessir lakkskór úr 
smiðju Stellu McCartney hafa notið mik-
illa vinsælda og eru fallegir á fæti. 

FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Kringlan 8-12
103 Reykjavík     
s: 588-1705      

Hafnarstræti 106
600 Akureyri
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Hið árlega dagatal frönsku út-
gáfu tískubiblíunnar Vogue er 

komið út og í þetta sinn eru það 
tískukóngur-
inn Tom Ford 
og fyrir sætan 
D a r i a  We r -
bowy sem leiða 
saman hesta 
sína. Útkom-
an er í djarfari 
kantinum þar 
sem nekt spilar 
stórt hlutverk. 
Fyrirsætan er 
sýnd í hinum 
ýmsu stelling-
um í  l i t lum 
s e m  e n g u m 
fatnaði og hafa 

miklar umræður sprottið upp um 
hvort dagatalið eigi heima uppi 
á veggjum tískuljóna eða hvort 
það hreinlega henti betur á kaffi-
stofum bifvélavirkja. 

Ford hefur löngum verið þekkt-
ur fyrir að fara sínar eigin leiðir og 
vera ávallt kortéri á undan sinni 
samtíð. Dagatalið og myndaþætt-
irnir í franska Vogue voru hans 
leið til að komast aftur á kort-
ið, enda getur almenningur barið 
nýja kvenfatalínu hans augum á 
næsta ári. Spennandi.  - áp

Vogue-dagatalið:

Djarft 
dagatal

Hönnuðurinn Tom Ford er búinn að 
koma sér aftur í umræðuna og það með 
stæl. Vogue-dagatalið úr hans smiðju 
hefur skapað umtal enda í djarfari kantin-
um.  NORDICPHOTOS/GETTY

Fyrirsætan Daria 
Werbowy er þekkt 
andlit í tískuheimin-
um og hefur eflaust 
ekki þótt gerð daga-
talsins mikið tiltöku-
mál.
 NORDICPHOTOS/GETTY

Jólalína Make Up Store:

Tært og bjart 
fyrir jólahátíðina

kr. 4.590
6.490

kr. 3,295
4.495

kr. 2.099
2.870

kr. 3,980
5,690

kr. 2.690
3.990

kr. 2.190
2.490

kr. 3,990
5.490

kr. 2.990
3.990

kr. 1.495
1.995

kr. 2.140
2.965

kr. 2.295
2.965

þessi kynningarverð gilda til 16. des.

Allar
 JÓLABÆKUR 

 á kynningarverði
 í IÐU

 
Ellen Kristjánsdóttir ásamt Pétri Hallgrímssyni kynna nýja diskinn sinn

"Let me be there" laugard. 11. des. kl. 17 og sunnud. 12. des. kl. 17
 Kvennakór Reykjavíkur syngur nokkur lög laugard. 11. des. kl. 16
 Leikhópurinn VINIR sýnir leikritið "Strákurinn sem týndi jólunum" 

laugardaginn 11. des. milli kl. 14 og 16 og kynnir 
nýútkomnar jólabækur sem byggðar eru á samnefndu leikverki.

Allir velkomnir!

 
kr. 1.990

2.495 Alla daga fram að jólum munu Sólheimar vera með markað í IÐU frá kl. 13 til 18

Jóladagskrá í IÐU

Sænska snyrtivörukeðjan Make Up Store kynnti jóla-
línu sína en hún samanstendur af einstaklega björtum 
og tærum litum á borð við ljósbláan og grænbláan. Línan 
ber heitið Frosnir demantar og er innblástur hennar dreginn 
frá demöntum, ísmolum og kristöllum. Þessi lína er óneitanlega ákveðið jafn-
vægi við annars dökka liti sem einkenna haustförðunina. Glært gloss, fjólublár 
tónn á vörum, grænn og sanseraður tónn á augnlokum. Frískandi og tært.

Kristaltært Nýja línan frá Make Up 
Store ber heitið Frosnir demantar. 

Umdeildur Ljósmyndarinn Terry Richard-
son er nokkuð umdeildur innan tísku-
bransans. Hann tók myndirnar fyrir daga-
tal Vogue.  NORDICPHOTOS/GETTY
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✽  hlæið saman
útlit

Vinnan

Desembermánuður getur verið mörgum erfiður vegna fjölda jólaboða 
og skemmtana. Suma daga þarf að æða beint úr vinnunni í jólaboðið 
og þá er ekki verra að vera svolítið undirbúinn. Með aðstoð fylgihluta 
er auðvelt að breyta vinnukjólnum í hinn fullkomna jólakjól. Rennið í 
gegnum fataskápinn og látið hugmyndaflugið ráða för. 

1. Klútur úr Zöra, 1.995 kr. 2. Peysa 
úr Gallerí 17, 25.990 kr. 3. Skór úr 
Kaupfélaginu, XXX kr. 4. Sokkabuxur 
úr Cobra, 4.390 kr. 5. Ferskjulitaður 
kinnalitur úr Make Up Store, 3.490 kr.

1. Hælaskór úr GS Skór, 14.990 kr. 2. 
Skrautlegur jakki úr Topshop, 13.990 kr. 3. 
Hringur úr Accessorize, 2.399 kr. 4. Rauð-
ar sokkabuxur úr Cobra, 3.790 kr. 5. Veski 
úr Zöru, 8.995 kr. 6. Rauður varalitur, 3.290 
kr. 7. Eyeliner, 2.990 kr. 8. Bursti fyrir 
eyeliner, 2.990 kr. Allt úr Make Up Store.

Svartur kjóll 
úr Topshop, 
11.990 kr. 

Gerið vinnukjólinn að hinum fullkomna jólakjól:

Úr vinnunni 
í veisluna

Veislan

1
2

54

76
8

3

1

2

5

4

3

NIKITA SKEMMTUN  Anna Sigríður hárhönnuður mun klippa samkvæmt nýj-
ustu tísku í versluninni Nikita við Laugaveg í dag. Mac verður með kynningu á jóla-

vörum sínum og hinn mikli snillingur Dj Benni B Ruff mun sjá um að þeyta skífum á 
meðan. Gamanið hefst klukkan 17.00 og stendur yfir til klukkan 20.00.

J



Tilbúnar á örfáum mínútum
– brúnaðar, gratíneraðar, steiktar á pönnu,

brytjaðar í salat eða einfaldlega hitaðar í potti eða örbylgjuofni.
Leiðbeiningar á umbúðunum.

 Þykkvabæjar
Alltaf góðar, allavega!
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Stúlkurnar í hljómsveit-
inni The Charlies 
eltu drauma sína alla 
leið til Los Angeles fyrr 
á árinu. Þær segja lífið í 
Hollywood vera ævintýri 
líkast enda sé borgin 
full af furðufuglum og 
snillingum.

Blaðamaður: Sara McMahon

Ljósmyndir: Anton Brink

Fatnaður á forsíðu: 66 N  

Fatnaður við viðtal: Kiosk

Hár: Silla á Hárbeitt

H
l jómsvei t in  The 
Charlies er skipuð 
Ölmu Guðmunds-
dóttur, Steinunni 
Camillu Sigurðar-

dóttur og Klöru Elíasdóttur sem 
áður voru í stúlknasveitinni Nylon. 
Þær fluttu til Bandaríkjanna í vor 
og vinna nú hörðum höndum við 
að koma sér á framfæri í hörðum 
heimi tónlistarinnar. Stúlkurnar 
deila saman lítilli íbúð í miðbæ 
Los Angeles og þrátt fyrir þröng-
an íbúðarkost segjast þær alsælar 
með lífið. 

Hver var aðdragandinn að flutn-
ingunum til Los Angeles?

Alma: „Eftir að Ólöf Valsdóttir 
sópransöngkona kom okkur í 
samband við okkar tengilið í 
Bandaríkjunum tók við mikil 
pappírsvinna og við þurftum líka 
að redda okkur dvalarleyfi. Þetta 
tók allt tíma en hafðist að lokum. 

Þegar við svo komum út tók við 
mikil vinna í hljóðveri. Við rétt 
náðum í raun að fara í IKEA, setja 
upp bókahillu og þrjú rúm og svo 
eyddum við næstu mánuðum bara 
í hljóðverinu.“

Stúlkunum bauðst upphaflega 
samningur við Hollywood Records 
sem hljóðaði upp á eina stuttskífu 
en því var breytt í heila breiðskífu 
stuttu eftir að upptökur hófust. 
Þetta telst góður árangur þar sem 
flestir tónlistarmenn þurfa að gefa 
út stuttskífu áður en fyrsta breið-
skífan lítur dagsins ljós. 

Alma: „Það var frábært að fá 
að gera breiðskífu strax því flest-
ir af þessum stóru nöfnum í dag, 
eins og Justin Bieber og Bruno 
Mars, byrja á að gefa út stutt-
skífu. Það er oft ekki fyrr en þegar 
útgáfufyrirtækið sér að það ber ár-
angur að það þorir að taka áhætt-
una á að gefa út heila breiðskífu 
með tónlistarmanninum.“

FJARSAMBÖNDIN ERFIÐ
Stúlkurnar voru allar í sambönd-
um þegar þær fluttu út og því 
hljóta menn að spyrja hvernig 
þau sambönd plumi sig þegar fjar-
lægðin er svo mikil? 

Alma: „Allir í kringum okkur 
vissu að þetta var það sem okkur 
dreymdi um að gera þannig það 
ríkti mikill skilningur á því. En 
svo þegar við komum út þá átt-
aði maður sig á því að það er rosa-
lega erfitt að halda fjarsambandi 
gangandi. Við gerðum það eins 
lengi og við gátum en svo fann 
maður bara að það gekk ekki til 
lengdar. En þetta var allt gert í 

miklum vinskap og það er allt í 
góðu á milli okkar.“

Klara: „Það er rosalega erfitt að 
vera ástfangin og sjá ekki mann-
eskjuna sem þú elskar á hverjum 
degi. Ofan á það bætist þessi mikli 
tímamunur sem gerði öll sam-
skipti mun erfiðari. Það er líka erf-
itt fyrir þann sem heima situr að 
fylgjast með öllu sem maður er að 
gera úr svona mikilli fjarlægð og 
geta ekki tekið beinan þátt í því.“ 

Var þetta erfið ákvörðun?
Alma: „Þetta var skelfilega 

erfið ákvörðun. Svona er auðvit-
að aldrei auðvelt.“

Klara: „Við höfðum sem betur 
fer hver aðra til að gráta utan í 
meðan á þessu stóð.“ 

Camilla er enn í sambandi og 
segir ekkert annað ganga í slíkri 
stöðu en að taka einn dag í einu 
og lifa í núinu.

HYLDÝPI FURÐULEGHEITA
Stúlkurnar segja Hollywood vera 
svolítið súrrealískan stað til að 
búa á. Að sögn Camillu var erfitt 
að fá ekki stjörnur í augun þegar 
þær komu fyrst í hljóðverið og 
mættu hljómsveitum á borð við 
Black Eyed Peas og Maroon 5.

Hvernig er lífið þarna úti, er það 
ólíkt því sem þið eruð vanar?

Camilla: „Já. Þetta er brjálaður 
bransi og maður hittir rosalega 
mikið af skrítnu fólki þarna. Það 
hafa allir þarna skoðun á öllu og 
þetta er í raun svarthol af furðu-
legheitum.“

Alma: „En á móti kemur að 
þarna má líka finna mestu snill-
inga heims.“

Camilla: „Já. Þarna erum við í 
Mekka alls þess sem við viljum en 
maður þarf alltaf að vera svolítið 
var um sig og ég held það hjálpi 
okkur mikið að vera þrjár saman. 
Ég dáist að fólki sem gengur í 
gegnum þetta eitt.“

Alma:  „Við stöndum þétt 
saman og það er í raun magnað 
að öll dramatíkin sem á sér stað 
er í kringum okkur en ekki innan 
hljómsveitarinnar. Við erum 
stelpuband sem rífst aldrei,“ segir 
hún og hlær. 

En hvað með þá miklu útlits-
dýrkun sem sögð er ríkja í Holly-
wood. Finnið þið fyrir miklum 
utanaðkomandi þrýstingi til að 
líta vel út?

Camilla: „Já. Þetta er mjög yfir-
borðskenndur heimur þarna úti.“ 

Alma: „Við fáum auðvitað að 
heyra ýmislegt um útlit okkar og 
ég er viss um að mörgum finnist 
við eiga að líta einhvernveginn 
öðruvísi út en við gerum, en það 
verður að taka öllu slíku tali með 
fyrirvara.“

Klara: „Þetta er líka spurning 
um ímynd. Við erum stelpusveit 
og það eru gerðar kröfur um að 
við séum stelpulegar en á sama 
tíma góð fyrirmynd.“

Hverjar eru þessar kröfur?
Camilla: „Við þurfum til dæmis 

að passa upp á að vera með fínt 
hár, vera vel málaðar og að vera 
með smá tískuvitund. Ímyndin er 
svo rosalega stór hluti af popp-
bransanum, eins og fólk veit, og 
þess vegna þurfum við að passa 
vel upp á útlitið.“

Nú hefur maður heyrt að margar 

FARNAR TIL AÐ V

„Þetta er brjálaður 
bransi og maður 

hittir rosalega mikið af 
skrítnu fólki þarna.“
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Camilla: „Ég heiti fullu nafni 
Steinunn Þóra Camilla Sigurðar-
dóttir og ég hef ekki hitt Banda-
ríkjamann sem getur borið það 
fram. Ég fór líklega hvað lengst í 
nafnabreytingunum en Stones er 
gamla gælunafnið mitt.“

Klara: Það þykir bara nokk-
uð eðlilegt að tónlistarmenn taki 
upp sviðsnöfn. Okkur fannst snið-
ugast að breyta nöfnunum því það 
gerir okkur mun auðveldara fyrir 
að vera með nöfn sem fólk getur 
borið fram og skrifað án þess 
að við þurfum að stafa þau. Það 
er helmingi auðveldara og mun 
þægilegra.“

Urðu feður ykkar ekkert svekktir 
að þið skulið ekki bera nöfn þeirra 
lengur?

Alma: „Nei, pabba gat varla 
fundist slæmt að vera „good 
man“,“ segir hún og skellir upp úr. 
„Nei, nei, honum fannst þetta bara 
fyndið held ég.“

Klara: „Mitt eftirnafn er þarna 
ennþá, ég er bara ekki lengur 
dóttir.“

Haldið þið að það hafi verið 
ykkur til framdráttar að vera frá Ís-
landi? Vekur það athygli manna?

Klara: „Já, ég held það. Ég held 
það hjálpi líka að fólk virðist al-
mennt tengja Ísland við Skand-

inavíu og Skandinavíu við góða 
popptónlist,“ segir hún bros-
andi.

FARNAR TIL AÐ VERA
Stúlkurnar munu dvelja á Íslandi 
yfir hátíðarnar og munu meðal 
annars koma fram í Kringlunni 
klukkan 14.00 á morgun. En til 
gamans má geta að þær hafa 
komið fram í Kringlunni hver jól 
undanfarin sjö ár.

Alma: „Ein jólin sungum við 27 
sinnum þarna í Kringlunni. “

Camilla: „Ég var farin að dauð-
vorkenna fólkinu sem vann þarna 
að heyra sömu lögin aftur og 

aftur,” segir hún hlæjandi. „Núna 
er þetta orðinn hluti af jólaund-
irbúningi okkar og fyrir þessi jól 
erum við að sjálfsögðu með nýtt 
efni í bland við gamalt.”

Að lokum, eruð þið farnar til að 
vera eða eigum við von á ykkur 
heim á næstunni?

Camilla: „Svo lengi sem Banda-
ríkin vilja leyfa okkur að vera, þá 
viljum við vera.“

Alma: „Við ætlum að vera áfram 
í Los Angeles. Maður á auðvitað 
aldrei að segja aldrei, en eins og 
er búum við þarna og erum bara 
ofsalega þakklátar fyrir þetta tæki-
færi sem okkur hefur boðist.“

stórstjörnurnar fá aðstoð frá stílist-
um við að velja fatnað á sig. Hvern-
ig er það í ykkar tilfelli, fáið þið 
sjálfar að ráða útliti sveitarinnar?

Alma: „Við höfum mjög sterka 
skoðun á því hvernig við vilj-
um líta út en fáum líka aðstoð 
frá góðum stílistum og öðru fag-
fólki sem við viljum vinna með 
og þróum þetta í samráði við þau. 
Núna erum við til dæmis að fara 
í samstarf við almannatengsla-
skrifstofu sem samtvinnar mjög 
margt og kemur meðal annars inn 
á ímyndarsköpun.“

Hversu langt fer þessi ímyndar-
sköpun? Mynduð þið íhuga lýta-
aðgerðir ef til þess kæmi?

Camilla: „Mér finnst lýtaaðgerð-
ir allt í lagi ef þær eru gerðar á 
réttum forsendum og í hófi.“

Klara: „Ég var með teina, er það 
ekki lýtaaðgerð?“

Alma: „Ef fólki líður betur með 
sjálft sig, af hverju ekki?“

Camilla: „Svo lengi sem þú ert 
ekki að gera þetta fyrir aðra og 
ferð ekki yfir strikið þá er þetta í 
lagi. Ef þú ferð ekki út í öfgar eins 
og Heidi Montag eða kattarkon-
an,“ segir hún hlæjandi.

NÝ NÖFN
Það vakti athygli þegar stúlkurnar 
ákváðu að breyta nöfnum sínum 
að erlendri fyrirmynd stuttu áður 
en þær fluttu út. Alma varð því 
Alma Goodman, Klara að Klara 
Elias og Steinunn Camilla að 
Camilla Stones. Inntar eftir því 
hvort þeim þyki ekki skrítið að 
heita skyndilega öðrum nöfnum 
svara þær því neitandi. 
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tíðin
✽  Njótið skammdegisins

T
ískumerkið Rag & Bone kynnti 
nýverið hluta af nýrri haust-
línu sinni fyrir árið 2011. 
Línan er látlaus, þægileg og 

hrikalega flott og samanstendur af 
síðum pilsum, víðum stuttermabol-
um og þægilegum prjónapeysum. 

Snillingarnir á bak við Rag & 

Bone eru vinirnir David Neville og 
Marcus Wainwright og hófst þeirra 
samstarf þeirra árið 2002 þegar þeir 
ákváðu að hanna saman galla-
buxnalínu. Hvorugur þeirra hefur 
þó menntað sig á sviði hönnunar 
heldur virðast hafa þetta í blóðinu 
auk þess sem þeir njóta góðs af 

hæfileikaríku samstarfsfólki sínu. 
Fyrsta kvenfatalína merkisins 

var frumsýnd árið 2005 og sló hún 
í gegn. 

Merkið er eitthvað sem allir 
tískuunnendur ættu að fylgjast 
vel með enda eru fötin sérstaklega 
klæðileg og flott.  - sm

Tískumerkið Rag & Bone sýnir brot af nýrri haustlínu sinni:

Látlaust og klæðilegt

mælistikan

Á uppleið:
Jólamarkaðir. Það er 
svo jólalegt og gaman 
að kíkja á markaði 
fyrir jólin og gera góð 
kaup. Hafið augun 
opin fyrir athyglis-
verðum mörkuð-
um fyrir jólin.

Hlýr vetur. Veð-
urguðirnir hafa 
verið góðir við 
okkur Íslend-
inga undan-
farnar vikur 
og veðrið 
haldist nokk-
uð gott miðað 
við hvernig frost-
hörkurnar hafa lagst á aðrar Evr-
ópuþjóðir síðustu daga. Húrra 
fyrir því.

Fallegt viðmót. Dagur-
inn verður svo miklu betri ef 
maður mætir góðu og fallegu 
viðmóti annarra. Allir ættu að 
bjóða brosandi góðan dag og 
sýna kurteisi.

Á niðurleið:
Ofát. Jólahlaðborðin eru byrjuð og 
menn flykkjast á þau til að borða 
nægju sína. Það er þó ekki gott 
að borða sig það pakksaddan að 
manni verkjar. Allt er gott í hófi.

Kossaflens á almannafæri. 
Það er svo pínlegt að þurfa að 

verða vitni að of innilegum ástar-
atlotum annarra. Sleikur og kær-

leiksstrokur eiga ekki við í 
strætó eða í bíósal. 

Trúarsöfnuðir. Fréttir 
um að yfirmenn trúar-
safnaða séu að mis-
nota vald sitt eru 
orðnar tíðar. Þetta 

er að sjálfsögðu 
óviðunandi og þarf 

að kippa í lag sem 
fyrst.

GLAÐIR FÆTUR  Þessi litríku og skemmtilegu sokkapör 
eru fullkomin í jólapakkann handa makanum, syninum eða 
pabba gamla. Litirnir gleðja og mynstrin eru hressandi öðru-
vísi. Fást í versluninni Cobra og kosta 1.290 krónur parið.

S
umum finnst langt að bíða til jóla og til að 
stytta sér stundir þar til aðfangadagur renn-
ur í garð er hægt að heimsækja hina mörgu 
skemmtilegu jólamarkaði sem sprottið hafa 

upp. 
Jólaþorpið í Hafnarfirði er orðið fastur liður í jóla-

undirbúningi margra. Þorpið er opið allar helgar fram 
að jólum frá klukkan 13.00 til 18.00 og verður boðið 
upp á fjölbreytta dagskrá alla daga. Meðal annars 
verður hægt að syngja og dansa í kringum jólatré og 
heilsa upp á jólasveina. 

Jólabærinn í Hjartagarðinum í miðborg Reykjavík-
ur var opnaður í gær og verður starfræktur fram að 
jólum. Þar má upplifa jólastemninguna um leið og 
góð kaup eru gerð.

Vefverslunin Worn By Worship opnar einnig með 
pompi og prakt í dag og munu verslanir á borð við 
Royal Extreme og Kiosk vera í sannkölluðu jólaskapi 
í tilefni þess og bjóða meðal annars upp á jólaglögg 
og önnur huggulegheit.

Í Álakvosinni fer einnig fram jólamarkaður þar sem 
hægt er að skoða gjafir í jólapakkana og tylla sér svo á 
kaffihúsið og fá sér kaffi og með því. Þangað er nokk-
uð stutt að fara og því kjörinn bíltúr fyrir fjölskylduna. 
Norðurpóllinn breytist einnig í sannkallaða jólaver-
öld yfir aðventuna og ætti fjölskyldan að finna eitt-
hvað við allra hæfi þar. Handverksfólk verður með 
vörur til sölu, boðið er upp á föndur fyrir börnin auk 
þess sem hægt er að kaupa sér miða á skemmtilegt 
barnaleikrit. 

Jólamarkaðir spretta upp víða um borg:

Jólamarkaðir skjóta rótum

Jólaþorpið í Hafnarfirði kemur fólki í jólaskap.

Góðar jólagjafahugmyndir
Mikið úrval af handtöskum, 
skjalatöskum, dömuveskjum, 
seðla-og leðurveskjum, fer-
ðatöskum að ógleymdu hinu 
landsfræga úrvali af dömu- 
og herrahönskum.

 Líttu við í verslun okkar 
eða skoðaðu vöruúrvalið 
á www.th.is.



NÝ SENDING 
AF KJÓLUM 

FRÁ DZHAVAEL
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Jólin nálgast óðfluga og 
eru flestir farnir að huga 
að jólagjöfum fyrir ást-
vinina. Fólk getur þó 
verið misfrjótt þegar 
kemur að því að finna 
hina fullkomnu gjöf 
fyrir vini og vandamenn. 
Föstudagur ákvað að fara 
á stúfana og leita uppi 
nokkrar skemmtilegar 
jólagjafahugmyndir.  

Leitið ekki langt yfir skammt að fallegum jólagjöfum:

JÓLAGJÖFIN 
ÞÍN Í ÁR 5

4

UNDIR 3.000 KRÓNUM 1. Kertastjaki úr Tekk Company, 1.800 kr. Krúttlegur kertastjaki 
í gervi uglu lýsir upp desembermyrkrið. 2. Sokkar úr Cobra, 1.890 kr. Hlýir hnésokkar eru 
góðir í jólapakkann. 3. Eyrnalokkar úr Topshop, 2.990 kr. Flottir kögureyrnalokkar passa 
við nánast allt. 4. Undrakrem úr Mýrinni, 2.700 kr. Græðandi krem sem má nota við þurrki 
á vörum, höndum og þurri húð. 5. Bókamerki úr Mýrinni, 1.500 kr. Nú týnist fólk ekki í jóla-
bókinni.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

2

1
1

2

3

4

5

UNDIR 5.000 KRÓNUM 1. Loð um hálsinn úr Spúútnik, 4.900 kr. Fallegt háls-
skraut sem getur flikkað upp á gamla jakka. 2. Kaffibrúsi úr Tekk Company, 4.900 
kr. Retrólegur kaffibrúsi sem hægt er að kippa með í skíðaferðir. 3. Kertastjaki úr 
Mýrinni, 4.900 kr. Gamall kaffibolli hefur fengið nýtt hlutverk sem kertastjaki. 4. 
Bolur úr Topshop, 4.490 kr. Brúnir litir hafa verið vinsælir í vetur. 5. Hálsmen úr 
Spúútnik, 4.900 kr. Stór hálsmen eru nauðsynleg í vetur. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

3

1

2

3

4

5

UNDIR 10.000 KRÓNUM 1. Perludýr 
úr Aurum, 6.500 kr. Skemmtilegt og suð-
rænt perludýr til að skreyta heimilið með. 
2. Teketill úr Casa, 9.500 kr. Skemmti-
legur teketill fyrir þær sem njóta þess 
að sötra heita drykki á köldum vetr-
arkvöldum. 3. Hanskar úr Geysi, 
6.900 kr. Hlýir hanskar eru ávallt 
velkomin jólagjöf. 4. Trefill 
úr Geysi, 9.400 kr. Ótrúlega 
fallegur trefill sem passar við 
allt. 5. Dekurlína úr Aveda-
versluninni, 9.400 kr. Lúxus hár-
vörur frá Aveda er draumur 
hverrar prinsessu. Falleg hand-
unnin hárteygja fylgir með. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Dömulegt fyrir dömuna

Kynning
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Þessa dagana eru búðir fullar af alls konar fal-
legum munum úr smiðju íslenskra hönnuða sem 
vinna með sköpunargleðina að vopni. Föstudag-
ur leitaði til sex vöruhönnuða og bað þá um að 
velja sér sinn uppáhaldshlut úr sinni eigin línu. 

Uppáhaldshlutir íslenskra vöruhönnuða

FALLEGIR MUNIR

Nafn: Stefán Pétur Sólveigarson
Aldur: 33 ára
Menntun: BA í vöruhönnun frá LHÍ.
Hversu lengi hefur þú verið starfandi hönnuður: Fjögur ár.
Af hverju varð þessi hlutur fyrir valinu? Hann er svo fínn og fallega grænn, 
Bóndinn minn. Heill heimur í kassa. Hefðbundinn spilastokkur, uppskriftabók, 
skemmtilegar teikningar og leikur. Á hjörtunum eru hollar uppskriftir, spari á tígl-
um, íslenskar sveitauppskriftir á spöðum og fjölskyldu- og krakkavænar á laufum. 
Frábær gjöf fyrir þá sem finnst gaman að spila, leika sér og elda góðan mat. Áttu 
tómat?

Nafn: Ingibjörg Hanna Bjarnadóttir
Aldur: 33 ára
Menntun: Grafískur hönnuður frá Listaháskóla Íslands
Hversu lengi hefur þú verið starfandi hönnuður? 10 ár
Afhverju var þessi hlutur fyrir valinu? Krummi herðatré hefur 
flogið út um allan heim og sýnt á hönnunarsýningum í Lond-
on, Moskvu, Tallinn, Tokyo, Shanghai og Kaupmannahöfn. Hann 
hefur tekið þátt í listasýningu í París, óperu í London og tískuvik-
unni í París. Diesel í London notaði hann í uppstillingum í versl-
unum sínum og BNG í Istanbul sömuleiðis. Hann er til sölu í 11 
löndum og hefur fengið ótrúlega mikla umfjöllun í alþjóðlegum 
hönnunar- og tísku- og dagblöðum eins og Elle Decoration, Gla-
mour, Icon, Sunday Times o.fl.

Nafn: Vík Prjónsdóttir = Brynhildur Pálsdóttir, Guðfinna Mjöll Magnúsdóttir og 
Þuríður Rós Sigurþórsdóttir
Aldur: Vík Prjónsdóttir er fimm ára.
Menntun: Vöruhönnun, fatahönnun, myndlist.
Hversu lengi hafið þið verið starfandi hönnuðir? Hönnuðir Víkur Prjónsdótt-
ur hafa útskrifast sem hönnuðir á mismunandi tímum, en hafa allir starfað sem 
hönnuðir eftir útskrift. Brynhildur og Guðfinna Mjöll útskrifuðust sem vöruhönn-
uðir frá Listaháskóla Íslands 2004 og Þuríður sem fatahönnuður frá Central Saint 
Martins 2000 en auk þess lauk hún MA í myndlist frá School of Visual Art í New 
York 2008.
Af hverju varð þessi hlutur fyrir valinu? Vík Prjónsdóttir er um þessar mundir 
að kynna trefla. Fyrstu treflarnir í þeirri línu eru Verndarhendur Dularhjúpsins og á 
næstu vikum munu svo fleiri treflar bætast við.

Nafn: Þórunn Hannesdóttir 
Aldur: 27 ára
Menntun: Vöruhönnuður - BA gráða frá Central St. 
Martins College of Art and Design.
Hversu lengi hefur þú verið starfandi hönnuður? Ég 
útskrifaðist frá St. Martins í London í byrjun ársins 2008 
og hef unnið sem vöruhönnuður síðan ég útskrifaðist. 
Af hverju varð þessi hlutur fyrir valinu? Það er erfitt 
að velja á milli enda eru vörurnar eins og börnin manns, 
svo mikil vinna og ást hafa farið í hvern einasta hlut.Ég 
valdi I  RVK piparkökumótin vegna þess að við vorum 
að koma með þau á markaðinn fyrir nokkru svo þetta 
er nokkurs konar nýburi, en þetta var líka afskaplega 
skemmtilegt samstarf á milli mín og Herborgar Ingvars-
dóttur arkitekts en hún vinnur með mér í FærID. 

Nafn: Sruli Recht
Aldur: 31 1/2 árs
Menntun: BA í fatahönnun og BA í hönnun.
Hversu lengi hefur þú verið starfandi hönnuður? Byrjaði fyrst að vinna með 
hönnun árið 1997.
Af hverju varð þessi hlutur fyrir valinu? The Ísbjörn er sá hlutur sem ég nota 
mest af öllum þeim hlutum sem ég hef búið til. Hann spilar stórt hlutverk í mínum 
hversdegi. 

Nafn: Guðrún Valdimarsdóttir
Aldur: 29 ára
Menntun: BA í vöruhönnun frá Listaháskóla Íslands.
Hversu lengi hefur þú verið starfandi hönnuður? í tæplega 
tvö ár.
Af hverju var þessi hlutur fyrir valinu? Ætli það sé ekki vegna 
þess að maður er alltaf með hugann við nýjustu vöruna sína
Nafn: Alda Halldórsdóttir
Aldur: 27 ára
Menntun: Vöruhönnuður.
Hversu lengi hefur þú verið starfandi hönnuður? Ég hef 
verið að vinna í mismunandi verkefnum frá því ég útskrifaðist 
úr Listaháskóla Íslands árið 2008.
Af hverju varð þessi hlutur fyrir valinu? Hellur er vara sem 
ég hannaði ásamt Guðrúnu Valdimarsdóttur fyrir Glerverk-
smiðjuna Samverk. Hún samanstendur af sex glerplöttum í 
mismunandi litum sem maður getur notað sem glasabakka, 
diska undir kökur eða sushi eða hvað sem manni dettur í hug. 
Það sem mér finnst skemmtilegast við þessa vöru er að maður 
getur alltaf fundið plöttunum nýtt hlutverk.

FORSÍÐA VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

MEIRI 
GLAMÚR
Deildu Vísi með öðrum. Þeir sem 
setja „like“ við Vísi á Facebook 
geta unnið óvænta vinninga í 
hverri viku.

FORSÍÐA VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

m.visir.is
Fáðu Vísi í símannog iPad!



FARMERS MARKET

Stúdíóverzlun 

Eyjarslóð 9 (bakinngangur)

101 Reykjavík 

Sími 552 1960

HOF – anorakkur úr Pima flaueli.  Kr. 22.900

GIL – peysa úr  íslenskri ull.  Kr. 18.700

ÖXL – sjal úr hör og bómull.  Kr. 17.400

VOGAR – vesti úr Alpaca.  Kr. 24.300

STÓRA-FLJÓT – peysa úr íslenskri ull.  Kr. 19.800

HEIÐI – kjóll úr silki.  Kr. 26.500

FET – dömubuxur úr Pima bómull.  Kr. 17.400

HEIÐI – kjóll úr silki.  Kr. 26.500

LITLA-REYKJAHLÍÐ Kr. 14.500

barnajakki úr íslenskri ull. Búkur 

fóðraður með vindheldu bómullarfóðri.
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1 Þegar fanga á stemningu er 
galdurinn að vera snöggur eða 

með svokallaða nærlinsu sem dreg-
ur að þannig að þú getir staðið 
lengra frá og tekið myndir án þess 
að fólk viti af því. Það er líka gott 
að tala við fólk á léttu nótunum á 
meðan þú ert að mynda svo það 
gleymi myndavélinni.

2 Það er ekki snið-
ugt að taka 

myndir af fólki 
á meðan það 
borðar, nema 
þið séuð að 
taka gaman-

myndir, þá getið 
þið gengið lengra og beðið fólk 
að frussa og tekið myndir um leið. 
Myndirnar geta orðið óborganlegar 
auk þess sem fólk slappar af.

3 Ef allir eiga að sjást á mynd er 
upplagt að stilla fólki upp. Pass-

ið þá að fólk standi ekki þétt upp við 
vegg og að ekkert truflandi sé í bak-
grunninum. Oft er gott að taka að-
eins til, færa standlampa, flöskur 
og annað smádót. Sitji fólk þarf 
að passa að það sitji ekki eins og 
“klessur” í sófanum.

4 Lýsing skiptir 
miklu máli og 

gott er þá að stilla 
myndavélina hærra 
í ISO fjölda. Sumar 
vélar þola að fara 
upp í 400ISO án 
þess að verða grófar. Þetta 
geturðu fundið út með því 
að prófa þig áfram. Flass 
hefur þann galla að gefa 
af sér leiðinlega skugga, 
sérstaklega ef manneskjan 
stendur nálægt vegg.

5 Maður 
þarf ekki 

alltaf að hafa 
„allt“ inni á myndinni, stundum er 
gaman að nærmyndum líka. Það er 
mjög algengt að sjá tækifærismynd-
ir þar sem stór hluti myndarinnar er 
bara loftið fyrir ofan hausinn á fólki. 
Munið svo að fá leyfi ef þið ætlið að 
birta veislumyndir á netinu. 

HELGARRÁÐIN
Gréta S. Guðjónsdóttir, 
ljósmyndari.
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GJAFIR 
SEM ROKKA!
Forðist vonbrigði með hágæða JBL 
hljómtækjum fyrir iPhone og iPod

Hjá SJÓNVARPSMIÐSTÖÐINNI fæst mikið úrval af hágæða 
og glæsilega hönnuðum JBL hljómtækjum og hátölurum, 
sem koma öllum í jólaskap. Hvort sem verið er að leita eftir 
handhægum hátölurum sem auðvelt er að taka með sér, eða 
stærri stofugræjum þá ertu á réttum stað! Forðumst daufar 
jólagjafir í ár og kokkum fram pakka sem bragð er að! At
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