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núna
✽  Ekki missa af

Útgáfufélag 365 miðlar ehf. Umsjón Sara McMahon 
Forsíðumynd Stefán Karlsson Útlitshönnun Krist-
ín Agnarsdóttir Auglýsingar Sigríður Hallgrímsdótt-
ir sigridurh@365.is sími 512 5432 og Sigríður Dagný 
Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@365.is Föstudagur 
Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík, sími 512 5000 

blogg vikunnar

T ískuvikan í Kaupmannahöfn fór fram dag-
ana 2. til 6. febrúar og þar var allt það besta 

í danskri og skandinavískri hönnun kynnt 
fyrir fjölmiðlum og kaupendum. Hátíðin er sú 
stærsta sinnar tegundar á Norðurlöndunum 
og var Föstudagur viðstaddur til að taka tísku-
púlsinn í Kaupmannahöfn.

Það voru margar áhugaverðar sýningar í 
boði á tískuvikunni og má þá helst nefna sýn-
ingu bARBARA í gONGINI, Veronicu B. Vallenes, 
Henrik Vibskov og Stine Goya. Nemendasýn-
ingarnar sýndu einnig og sönnuðu að Danir 
eiga mikið af efnilegum unghönnuðum sem 
eiga án efa eftir að halda uppi heiðri danskrar 
hönnunar í framtíðinni.

Sölusýningar eru einnig fastur liður í tísku-
vikunni og tóku nokkrir íslenskir hönnuð-
ir meðal annars þátt í CPH Vision-sýningunni 
sem haldin var í Öxnehallen. Íslensku hönnuð-
urnir fengu töluverða athygli frá kaupendum 
og sýndi franska tískuverslunin Collette meðal 
annars hönnun Sonju Bent mikinn áhuga. Ný 
haustlína Kron by KronKron vakti einnig mikla 
lukku og inniheldur hún meðal annars klæði-
lega kjóla í fallegum bronslitum tónum.

Það er mikil gróska í fatahönnun á Norður-
löndunum og sem betur fer er ekkert lát þar á. 
 - sm

Mikið af efnilegum hönnuðum á tískuvikunni í Kaupmannahöfn:

TÍSKUPÚLSINN SLÆR FAST

Tjásulegt Ófrágengnir endar og flatbotna skór frá einum 
nemenda TEKO-hönnunarskólans.

MYND/COPENHAGENFASHIONWEEK

Flottir nýliðar Útskriftasýning nemenda úr Danmarks 
Design Skole sýndi að þar leynast margir hæfileikarík-
ir unghönnuðir.

Finnsk flottheit
Blogg sem skrásetja 
götutísku í mynd-
um og máli 
hafa verið af-
skaplega vin-
sæl undanfar-
in ár. Eitt slíkt 
blogg er www.
hel-looks.com sem birtir myndir af 
íbúum Helsinki, höfuðborgar Finn-
lands. Þar má sjá myndir af ýmsum 
skrautlegum persónum sem klæð-
ast allt frá hátískuflíkum niður í 
goth-fatnað. 

Beint frá LA Svala Björgvins-
dóttir hóf að blogga í um mitt síð-
asta ár og heldur úti stórskemmti-

legu tískubloggi þar 
sem hún fjallar 
um tísku, kvik-
myndir, tón-
list og annað 
tískutengt 
efni. Blogg-
ið má finna 
á slóðinni 

www.killa-
kali.tumblr.
com. 

Nýjung á Íslandi.

Bæjarlind 6, • Kópavogi • Sími 544 4040 • spot@spot.is • www.spot.is

Lambakjötveisla
SPOT einn glæsilegasti veitinga- og skemmti-
staður landsins býður nú upp á nýjung á Íslandi. 
Frá föstudegi til sunnudags verður boðið upp á 
heilan hrygg eða heilt læri með öllu meðlæti fyrir 
4- eða fleiri sem er nýjung á Íslandi á aðeins kr. 
2.500 á manninn. Sannkölluð Lambakjötsveisla. 
Með lambakjöti er mælt með ítölskum rauðvínum, 
t.d. Tommasi Romeo frá Verona á Ítalíu sem hentar 
afskaplega vel með lambakjöti hvort sem það er 
grillað, bakað eða steikt. Til að panta sér Lamba-
kjötsveislu á Spot er hringt í síma: 544-4040. 
Panta þarf með minnst 3ja tíma fyrirvara.

Slappleiki og veikindi herja gjarnan 
á landann yfir kalda vetrarmán-

uðina. Notkun vítamína og regluleg 
hreyfing virka vel sem forvarnir gegn 
slíkum slappleika en einnig er gott að 
súpa á hollum og góðum söfum. Safi 
úr eplum, engifer og myntu er allt í 
senn hollur, bragðgóður og afskaplega 
frískandi.

Hollt yfir vetrarmánuðina:

Grænt og 
VÆNT

LITAGLEÐI PÁFUGLSINS  Ný lína frá snyrtivöruframleið-
andanum Mac er komin á markað. Línan nefnist Peacocky og líkt 
og nafnið gefur til kynna er hún innblásin af litum páfuglsins. Mega 
metal-augnskuggarnir eru kremaðir en setjast samt sem áður ekki 
í hrukkurnar við notkun og haldast sérstaklega vel. 

Bandaríska leikkonan Paz de la Huerta 
hefur vakið athygli bæði fyrir leik 

sinn í sjónvarpsþáttunum Boardwalk 
Empire og sérstæðan fatastíl sinn. 

Vefsíðan Fashionista.com benti ný-
verið á að de la Huerta væri gjörn á að 
velja varalitinn í stíl við kjólinn sem 
hún er í og oft með æði misjöfnum 
árangri. Þó það geti lífgað upp á til-
veruna að samræma litinn í kjólnum 
við litinn á handtöskunni verður að 
passa upp á að slík samræming sé 
gerð á smekklegan máta.   - sm

Paz de la Huerta velur varaliti í stíl við kjólinn:

Varir í stíl 
við kjólinn

Dökkar varir De la Huerta mætti í 
bronslituðum kjól með bronslitaðan 
varalit á verðlaunahátíð í lok janúar.
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Una Hlín Kristjáns-
dóttir ákvað stuttu fyrir 
29 ára afmælisdaginn að 
stofna eigið hönnunar-
fyrirtæki, opna verslun og 
ferðast til Indlands áður 
en hún yrði þrítug. Allt 
þetta hefur hún afrekað 
síðan þá og gott betur.

Viðtal:  Sara McMahon

Ljósmyndir: Stefán Karlsson 

Fatnaður: Royal Extreme

U
na Hlín er uppalin í 
Breiðholtinu og kemur 
úr stórri fjölskyldu þar 
sem líf og fjör ríkti á 
heimilinu. Systkinin 

eru sex talsins og vegna þessa segist 
Una Hlín helst alltaf vilja hafa mikið 
af fólki í kringum sig. „Mamma af-
rekaði það að eignast fjögur börn 
á rúmu tveimur og hálfu ári. Ég og 
tvíburabróðir minn erum yngst í 
systkina hópnum,“ segir Una Hlín 
brosandi. Hún flutti að heiman að-
eins sautján ára gömul, eftir að for-
eldrar hennar skildu, og ákvað þá að 
gerast au pair í London í hálft ár. „Ég 
sá auglýsingu í blaðinu á fimmtu-
degi og var flutt út á sunnudegi. Ég 
hef alltaf verið mjög óhrædd við að 
prófa nýja hluti og ætli það megi ekki 
segja að ég sé svolítill spennufíkill, 
mér finnst gaman að taka áhættu,“ 
segir hún og hlær.

HÆTTI VIÐ FÉLAGSRÁÐGJÖF
Áhuginn á fatahönnun gerði snemma 
vart við sig og á unglingsaldri fjölda-
framleiddi Una Hlín útvíðar buxur á 
vinkonur sínar í handmennta tímum. 
Hún fékk fyrstu saumavélina sína í 
fermingargjöf og viðurkennir að hún 
hafi átt erfitt með að segja bekkjar-
systkinum sínum frá gjöfinni, þar 
sem hún þótti svo hallæris leg. „Strák-
unum fannst þetta rosalega kerlingar-
legt. Flestir jafnaldrar mínir höfðu 
fengið þriggja diska Aiwa-hljóm-
flutningsgræjur í fermingargjöf en 
ég fékk langþráða saumavél.“  

Aðspurð segist Una Hlín alltaf 
hafa haft mikinn áhuga á tísku en 
að hún hafi upphaflega saumað 
til þess að geta verið klædd sam-
kvæmt tískunni. „Það voru ekki allt-
af til peningar til að kaupa tískuföt 
og þess vegna byrjaði ég að sauma. 
Ég saumaði til að vera smart,“ segir 
hún glaðlega. Að sögn Unu Hlínar er 
fjölskylda hennar nokkuð listhneigð 
og nefnir sem dæmi að eldri systir 
hennar, Hugrún Hrönn, gaf út sína 
fyrstu skáldsögu fyrir jól og tvíbura-
bróðir hennar starfar sem grafískur 
hönnuður. „Ég held að þetta blundi í 
okkur öllum systkinunum. Mamma 
er líka mjög listræn, afi er tónlistar-
maður og föðuramma mín var skáld-
konan Sóley í Hlíð þannig að við 
höfum ekki langt að sækja þetta.“

Una Hlín hóf nám á handiðnaðar-
braut Fjölbrautaskólans í Breið-
holti og lauk svo stúdentsprófi í al-
mennri hönnun frá Iðnskólanum 
í Reykjavík. Hún hafði áður íhugað 
að leggja stund á félagsráðgjöf þar 
sem henni þóttu atvinnumöguleikar 
fata hönnuða ekki góðir en ákvað 
svo að láta hjartað ráða för í stað 
skynseminnar. „Ég var svolítill slugsi 
við námið á þessum tíma. Ég vann 
á börum með náminu og passaði 
mig alltaf að eiga fyrir leigunni en 

borðaði og drakk svo út launin mín, 
maður naut þess að lifa bóhema-
lífinu og vera ungur. Ég varð síðan 
ólétt 22 ára gömul og ákvað að það 
væri kominn tími til að gera eitthvað 
af viti. Ég nýtti fæðingarorlofið mitt í 
að sauma og hanna og sótti svo um í 
fatahönnun í LHÍ og komst inn.“

DÁIST AÐ DÓTTURINNI
Una Hlín á dótturina Söru Kamban, 
sem er að verða sjö ára gömul, og 
segir stúlkuna vera mikinn fjörkálf. 
Hún segist njóta móðurhlutverksins 
í botn og að hennar sögn eru þær 
mæðgur mjög nánar. „Hún situr 
oft með mér og teiknar á meðan 
ég hanna og það er svo gaman að 
sjá öll smá atriðin sem hún teiknar, 
hún passar upp á að teikna renni-
lása og alla sauma og þess háttar,“ 
segir Una og brosir. Hún skildi við 
barns föður sinn fyrir fjórum árum 
og viður kennir að það geti tekið 
sinn toll að vera einstæð móðir. „Það 
getur verið erfitt, en ég er svo hepp-
in með það hvað hún er meðfærileg 
og ég get alltaf höfðað til skynsemi 

hennar. Ég viðurkenni að það getu
bitnað á svefninum að vera ein me
barn og að reyna að koma fyrirtæk
á laggirnar. En ef maður hefur áhug
ann getur maður allt,“ segir hún
hlæjandi og bætir við að hún o
barnsfaðir hennar séu góðir vinir o
hjálpist mikið að.

Una ákvað að hætta í LHÍ á lokaönn
sinni og fara þess í stað út á vinnu
markaðinn. Hún sótti um vinnu hj
tískumerkinu Andersen & Lauth o
var ráðin sem aðstoðarhönnuður o
framleiðslustjóri. „Ég tók þá ákvörð
un að hætta í skólanum af því ég va
orðin svo þreytt á því að vera allt
af blönk. Ég var búin að vera í nám
svo lengi og var komin með nóg o
langaði mikið út á vinnumarkaðinn
og næla mér í reynslu þaðan. Vin
kona mín var að vinna hjá Andersen
& Lauth á þessum tíma og hvatti mi
til að sækja um, sem ég gerði, og þa
vann ég svo næstu árin.“ 

Þegar Una Hlín varð 29 ára gömu
gerði hún lista með hlutum sem
hana langaði að hafa komið í fram
kvæmd áður en hún yrði þrítug og 

SETTI MARKIÐ 
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Þarna er pabbi á leið í skytt-
erí en hann var mikill veiði-

maður.

Þarna er ég sex ára. Hugrún, 
systir mín, var að æfa sig í 
ljósmyndun og var búin að 
gela á mér hárið fyrir þessa 
töku. Mér fannst það brjál-
æðislega spennandi.

Þarna erum 
við systkinin 
saman, það 
vantar reynd-
ar Sigríði Sól-
eyju, elstu 
systur mína, 
á myndina. 
Frá vinstri 
er það Hug-
rún Hrönn, 
ég, Ingveld-
ur Halla, 
Erla Björg og 
Hólmsteinn 
Össur.

Kraftmikil 
Una Hlín 
Kristjáns dóttir 
hefur áorkað 
miklu þrátt fyrir 
ungan aldur. Hér 
sést hún ásamt 
einkadóttur 
sinni, Söru 
Kamban.

FÖSTUDAG, LAUGARDAG, 
SUNNUDAG OG MÁNUDAG.

LAUGAVEGUR 17 - SÍMI: 551 5656

7 FLÍKUR 

 7.000 kr.

Á

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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meðal þess var að stofna eigið fata-
merki, opna verslun og ferðast til 
Indlands. Una Hlín stofnaði tísku-
merkið Royal Extreme í upphafi síð-
asta árs og hefur vakið mikla athygli 
fyrir fágaða og vandaða hönnun. Hún 
opnaði verslun með sama nafni í 
haust og hefur að auki heimsótt 
Indland nokkrum sinnum á árinu 
sem leið. Þrítugsafmælinu verður 
fagnað eftir þrjá mánuði og því má 
með sanni segja að hún hafi áorkað 
miklu á skömmum tíma. „Mig lang-
aði að breyta til og nota hæfileika 
mína til fulls og stofna metnaðarfullt 
fatamerki. Ég hugsaði með mér að í 
versta falli mundi þetta ekki ganga 
upp og þá skulda ég bara svolitla pen-
inga, sem er ekkert svo slæm staða 
miðað við ástandið í dag. En þetta 
hafðist með mikilli vinnu og aðstoð 
frá góðu fólki,“ segir Una Hlín þakk-
lát og bætir við: „Viðtökurnar hafa 
líka verið ofboðslega góðar og það 
kom mér eiginlega á óvart hversu 
vel þetta hefur gengið. Það er nóg að 
gera en ég passa mig þó alltaf að vera 
til staðar fyrir Söru enda er maður að 

HÁTT
miklu leyti að þessu fyrir hana, svo 
hún geti haft það gott og hugsan-
lega tekið við af mér í framtíðinni 
ef hún hefur áhuga.“

YNDISLEGT Á INDLANDI
Viðtökurnar sem Royal Extreme 
hefur fengið hafa verið vonum 
framar og hefur Una Hlín í nógu 
að snúast þessa dagana. Hún mun 
dvelja á Indlandi í febrúar þar sem 
hún fylgir nýrri línu í framleiðslu. 
Henni hefur einnig boðist að taka 
þátt í tískuvikum víða um heim 
og er það nokkuð sem hún er að 
skoða vandlega þessa dagana. 

Una kann vel við sig á Indlandi 

og segir fólkið yndislegt þrátt fyrir 
þá miklu fátækt sem ríki víða. Hún 
hefur þó ekki látið sitt eftir liggja 
og stóð fyrir skósöfnun fyrir jól og 
mun flytja stóran farm af barna-
skóm með sér út í febrúar. „Það 
var hræðilegt að horfa upp á þessi 
börn ganga skólaus um skítugar 
göturnar í þessum hita og ég vildi 
leggja eitthvað af mörkum og 
hef fullan hug á að gera þetta að 
reglulegum hlut.“ Hún viðurkennir 
að sér þyki orðið mjög vænt um 
landið og er sérstaklega hrifin af 
indverskri matargerð. „Þegar ég 
fór út í fyrsta sinn varaði fólk mig 
við matnum, ég borða samt allt og 

hef aldrei orðið veik. Mér finnst 
maturinn æðislegur og spikfitnaði 
til dæmis eftir fyrstu heimsóknina 
til Indlands,“ segir hún og skellir 
upp úr. 

Dóttir hennar hefur sýnt ein-
hvern áhuga á að heimsækja land-
ið með henni og segir Una að það 
sé ekkert því til fyrirstöðu að taka 
hana með eitthvert skiptið. „Ég var 
búin að lofa henni að hún mætti 
koma með mér þegar hún væri 
orðin sjö ára. Henni finnst þetta 
mjög framandi og spennandi til-
hugsun og ég held að það geri 
börnum bara gott að fá að upplifa 
aðra menningarheima.“

BJARTSÝN Á FRAMTÍÐINA
Una Hlín segist bjartsýn á framtíð-
ina og er draumur hennar að geta 
opnað Royal Extreme verslanir 
víða um heim og stefnir á að opna 
þá fyrstu í nánustu framtíð. „Mig 
langar að opna verslun annað-
hvort í Skandinavíu eða New York. 
Verslunin á að vera það sem kall-
ast „concept store“ og þar á við-
skiptavinurinn að geta keypt allt 
frá fötum til skarts og ilmvatns,“ 
segir Una Hlín og brosir. „Annars 
er planið bara að vera hamingju-
söm í nýrri íbúð með Söru og sam-
býlismanninum, njóta lífsins og 
halda áfram að skapa.“

ÉNAXIN er náttúrulegt efni unnið úr öflugum og 
heilnæmum jurtakjörnum sem gefur þér orku og kraft strax. 
Mjög áhrifarík mixtúra og töflur saman í pakka sem virka frá 
fyrsta degi ? Prófaðu ÉNAXIN strax í dag.

ÉNAXIN startpakkinn er einfaldur 35 daga orkukúr 
sem inniheldur bæði  töflur og orku mixtúru.

Upplagt fyrir þá sem vilja prófa og sannfærast

Ný orkulind fyrir þreytta Íslendinga...
Énaxin orkukúrinn

ORKA & KRAFTUR ÚR NÁTTÚRUNNI

20%
afsláttur

Þekkir þú tilfinninguna að vera þreytt(ur) á óheppilegum augnablikum?
ÉNAXIN hjálpar þúsundum manna hvern dag að losna við þreytu, leiða og  orkuleysi.

Við bjóðum 20% afslátt af ÉNAXIN startpakka 
frá 10 - 28 febrúar (meðan birgðir endast) 

prentun.is

Innflutningsaðili: Gengur vel ehfFæst í flestum apótekum, heilsubúðum og heilsuhillum stórmarkaðanna
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N orski fatahönnuðurinn Ver-
onica B. Vallenes hlaut Max 

Factor New Talent verðlaunin sem 
veitt voru í tengslum við tískuvik-
una í Kaupmannahöfn sem fram 
fór í síðustu viku. Vallenes hóf að 
hanna undir eigin nafni árið 2008 
og hefur stjarna hennar risið hratt 
innan tískuheimsins síðan þá.

Á sýningu Vallenes á tískuvik-
unni í Kaupmannahöfn lét hún 
þau orð falla að þrátt fyrir norskar 
rætur sínar liti hún fyrst og fremst 
á sig sem Kaupmannahafnarbúa. 
Borgarstjóri Kaupmannahafnar 
var viðstaddur sýninguna og sagði 
það mikinn heiður fyrir sig og aðra 
borgarbúa að Vallenes kysi að búa 
og starfa í Kaupmannahöfn og 
sækja sér þaðan innblástur. Sýn-
ingin sjálf var mjög vel heppnuð, 
fatnaðurinn óaðfinnanlegur og 
hárgreiðslurnar skemmtielgar.

Kvenleiki og fágun einkenna 
hönnun Vallenes og eru snið-
in hrein og látlaus en afskaplega 
klæðileg og má með sanni segja 
að þarna sé kominn hönnuður 
sem vert er að fylgjast náið með í 
framtíðinni.  - sm

Veronica B. Vallenes var valin nýliði ársins á tískuvikunni í Kaupmannahöfn:

Efnilegur nýliði

Eftirtektarverð Einföld hönnunin er gædd lífi með stóru og skrautlegu hálsmeni. 
Fallegar svartar stuttbuxur og þægilegur bolur við. Falleg kamellituð yfirhöfn við þægi-
legar buxur frá Vallenes. MYND/COPENHAGEN FASHION WEEK

Á  RÚMSTOKKNUM
Sigga Dögg kynfræðingur

? Kæra Sigga Dögg, það eru fimm mánuðir síðan ég hætti með kærasta 
mínum til sex ára. Það var ég sem vildi slíta sambandinu því mér fannst 

neistinn farinn og ég var orðin skotin í öðrum strák. Það hefur ekkert gerst á 
milli mín og skotsins en vandamálið er að í hvert sinn sem ég fer í bæinn virð-
ist ég ekki geta sleppt því að hringja í minn fyrrverandi og það endar alltaf 
með næturheimsókn. Hann er farinn að vonast eftir því að við tökum aftur 
saman en ég hef engan áhuga á því. Ég virðist vera að sækja í öryggið sem 
fylgir þessum kunnuglegu aðstæðum og virðist ekki geta hætt!

Svar: Nú er ég ekki alveg viss hver spurning þín er.  Kannski er hún 
af hverju ætlun og gjörðir fari ekki saman? Þetta er sígilt munstur sem 
þú og þinn fyrrverandi eruð komin í og í fullri hreinskilni þá dáist 
ég að fólki sem bara hættir saman. Engin sóðaleg smáskilaboð síðla 
kvölds eða drukkin símtöl heldur hrein sambandsslit og svo heldur 
hvort sína leið. 

Nú veit ég ekki hvort þetta sé sér-íslenskt fyrirbæri sökum smæðar 
samfélagsins en þetta er algengt, enda er voða notalegt að sofna örugg 
í kunnuglegum faðmi en geta svo fagnað frelsi með fyrstu sólargeislum 
morgundagsins. Það er hægt að varpa ábyrgðinni yfir á hinn passíva 
fyrrverandi sem tekur þér opnum örmum. Hann ætti að gera kröfu um 
meira en nokkra klukkustunda kúr með vonsvikinni dömu sem myndi 
heldur vilja einhvern annan. 

Ég efast um að fyrrverandi þinn muni neita þér um gistingu, nema 
hann þá finni sér annan næturgest og það gæti flækt málin mikið. 
Staðreyndin er sú að þú munt líklega halda áfram að sækja í hann þar 
til „nýi“ strákurinn sýnir þér athygli. Fyrrverandinn er hækja fyrir ein-
manaleikanum og sorginni sem fylgir sambandsslitum og óttanum við 
framandi rómantík. Hættan er að hvorki þú né fyrrverandi þinn haldið 
áfram leitinni að hamingju á meðan þið eruð í sambandi. Það skemmir 
fyrir ykkur báðum og annar aðilinn mun enda sár og reiður.

Þú þarft því að ræða við hann af hreinskilni um þínar tilfinningar 
og svo lofa þér og honum að nú sé sambandinu lokið. Þú þarft að vera 
sterki aðilinn sem svarar ekki símanum né bankar upp á. Taktu fyrsta 
skrefið og kannaðu stöðuna á þessum nýja strák. Farðu með vinkonu 
þinni heim af skemmtanalífinu. Gerðu það sem þú þarft til að láta þinn 
fyrrverandi í friði og haltu svo áfram veginn.

Vegna breytinga 
á allt að seljast í 
Herra Hafnarfirði

Dýrasta flíkin er á 4.990,-
Nýjar vörur eru ekki á útsölu

Firði, Hafnarfirði • Sími 565 0073

Kynningar verða 
á EGF húðdropum 
í Lyfju eftirtalda 
daga:



Odd Molly M: Temptation 1 C:OM4 S:56/13
Odd Molly er nýtt sænskt rísandi tískumerki, 8 ára gamalt. 
Gleraugu sem höfða til ungafólksins þar sem litir, munstur og form er 
haganlega blandað saman. Fatnaðurinn frá Odd Molly gefur tóninn í nýju 
gleraugnalínunni. Umgjarðir á hagstæðu verði kr. 23.900-. Á www.
opticalstudio.is má skoða úrvalið af Odd Molly.

Chrome Hearts M:Baby Gravy C:GP-WTL S:64/11
Chrome Hearts er svokallað ,,luxury brand,, Hannað af Richard Stark, 
stíllinn er Gothic Rock með sterling silver og leður skreytingu. Hér 
er um safngrip að ræða. Celebrities sem gjarnan sjást með Chrome 
Hearts gleraugu eru meðlimir Rolling Stones, Aerosmith, Guns N’ 
Roses, Bon Jovi, Tom Cruise, Brad Pitt, Ricky Martin, David Beckham, 
Justin Timberlake og fashion designer Karl Lagerfeld svo nokkrir séu 
nefndir. Á www.opticalstudio.is má skoða úrvalið af 
Chrome Hearts.

Moods of Norway M:Eid 6A C:M3 S:54/21
Líkt og fatnaðurinn frá MN eru gleraugnaumgjarðirnar frumlegar og 
áberandi. Traktorinn er þeirra vörumerki hvað svo sem það á að merkja í 
heimi tískunar,en gleraugun eru fyrir alla aldurshópa og á hagstæðu verði. 
Umgjarðir, verð kr. 23.900-. Á www.opticalstudio.is má skoða úrvalið 
af Mood of Norway.

Classic Pilot Ray Ban
Tímalaus sólgleraugu í hæðsta gæðaflokki. Hefur staðið af sér alla tískustrauma, 
hönnun síðan 1937. Ekki sætta þig við eftirlíkingar. Tilboðsverð í febrúar, aðeins 
kr. 19.900-. Á www.opticalstudio.is má skoða úrvalið af Ray Ban.

Oakley Livestrong M:Jawbone 04-211 C:Polished Black L:Black 
Iridium Vented & Yellow Vented.
Nýjasta sport módelið frá Oakley, auðvelt að skipta um linsur. Guli liturinn 
í öllum Oakley gleraugum gefur til kynna að 2000 kr renna til Livestrong 
Foundation sem styður einstaklinga með krabbamein. Verð 34.900-. 
Á www.opticalstudio.is má skoða úrvalið af Oakley.

OPTICAL STUDIO
www.opticalstudio.is

MIKLI GLERAUGU
Flott hönnun og fallegir litir
Verð 44.900 kr. 

LINSAN
AÐALSTRÆTI 9, S. 551-5055

facebook.com/linsan.is

ÖGA GLERAUGU
Sterkar og vandaðar umgjarðir.
Verð 38.900 kr.

VINTAGE GLERAUGU
Gott úrval
Verð 5000 kr.

AUGAÐ
Gleraugnaverslun – Kringlunni

S: 568-9111, www.augad.is

TOMMY HILFIGER

Fallegar umgjarðir gera gæfumuninn

MARC BY MARC JACOBS

Paul Smith
GUCCI

OlIVER PEOPLES
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YFIRHEYRSLAN
Þórey Björk Halldórsdóttir 
er fatahönnuður og annar 
upphafsmanna vefverslunar-
innar Worn by Worship.

Háir hælar eða flatbotna skór: 
Háir hælar! 
Ómissandi í snyrtibudduna: Mask-
ari, augnlínupenni, Touché Éclat frá 
YSL og kinnalitur. 
Uppáhaldsliturinn: Í augnablikinu er 
ég rosa skotin í öllu sem er kamelgult 
og kóngablátt.
Hver eru nýjustu kaupin? Prjónað-
ur kjóll úr kasmírull og 60‘s herðaslá 
úr Rokki & rósumi.
Hvað dreymir þig um að eign-

ast? Ég þrái að eign-
ast Leica-mynda-

vél! Mig langar 
líka í 70‘s hatt, 
brún leðurstíg-
vél með loðnu 

fóðri, fylltum hæl 
og reimum, svana-

hálsmen frá Origami 
Jewelry og Crate & 

Barrel kampavínsglös.
Hvaða lag kemur þér 

í gott skap? Lagið Home með Ed-
ward Sharpe and the Magnetic Zeros.
Uppáhaldshönnuðurinn: Í augna-
blikinu eru það Lu Flux, Hussein 
Chalayan, Miu Miu, Et-
ernal Child, Peter 
Jensen, Alexander 
McQueen, Beyond 
the Valley ogJunya 
Watanabe. 
Uppáhaldsdrykk-
urinn: Kristall+ 
með rauðum 
tappa, en Cosmo-
politan þegar ég 
lyfti mér upp.

Tilboð í febrúar!
RayBan 
sólgleraugu 
aðeins 
kr. 19.900.-

Model: 3025

www.opticalstudio.is


