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✽  Ekki missa af
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sigridurdagny@365.is Föstudagur Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík, sími 512 5000 

blogg vikunnar

GRENNANDI BLÓMAHNAPPAR  Ný lína frá L‘occit-
ane sem inniheldur blómahnappa möndlutrésins. Hnapparnir 
bæta vatnslosun og minnka þannig myndun appelsínuhúðar. 
Spreyið er jafnframt frábær nýjung fyrir konur sem standa, 
ganga eða sitja mikið því það léttir á þreyttum fótleggjum.

Stíllinn í Amsterdam
Bloggsíðan www.damstyle.blog-
spot.com birtir myndir af íbúum og 
götutískunni í Amsterdam. Síðan 
hefur verið virk frá árinu 2007 og 
er haldið úti af þremur vinkonum, 
Feliciu Nitzsche, Lane Gry 
Kristensen og Elinu Tozzi. 
Hollendingar virðast vera 
afslappað fólk upp til 
hópa og ber klæða-
burðurinn þess 
vitni. Afslappað-
ur stíll og þægi-
legir flatbotna 
skór eru í há-
vegum hafð-
ir sé að marka 
myndirnar á 
Damstyle.

Fagurt og fínt
Bloggið www.froufrouu.com er ein-
staklega falleg bloggsíða þar sem 
nostalgísk fortíðarþrá virðist alltum-
lykjandi. Nadia heldur úti síðunni og 

setur reglulega inn mynd-
ir af alklæðnaði dags-
ins. Hún er með flott-
an og skemmtilegan 
fatastíl sem er svolít-
ið innblásinn af tísku 

áttunda áratugar-
ins. Allir sem 
hafa gaman 
af svolitlum 
glamúr og 
tísku ættu að 
bæta þess-

ari bloggsíðu 
við sinn daglega 

netrúnt.

V
erslunin Aurum við 
Bankastræti var valin 
ein af fjörutíu og þrem-
ur bestu verslunum 

heims af sænska tímaritinu Elle 
Interior. Að sögn Helgu Guðrúnar 
Friðriksdóttur, markaðs- og verk-
efnastjóra hjá Aurum, komu frétt-
irnar skemmtilega á óvart.

„Þau komu hingað síðasta 
sumar og svo höfðu þau sam-
band nýlega og tilkynntu okkur 
að Aurum hafði verið valin ein 
áhugaverðasta verslun heims að 
þeirra mati. Þau höfðu ekki kynnt 
sig þegar þau heimsóttu búðina 
á sínum tíma þannig að fréttirn-
ar komu skemmtilega á óvart og 
við erum auðvitað mjög montin 
og ánægð með að útlit, vöruval 
og þjónustan hér skuli vekja at-
hygli,“ segir Helga Guðrún. 

Fjallað var um verslanirnar í 
aprílhefti tímaritsins og er Aurum 
þar í flokki verslana á borð við Li-
berty‘s og Habitat í London, Co-
lette í París, Muji í Tókýó og 
MOMA Design Store í New York. 

Silfurskartið sem Aurum hann-
ar og selur vakti sérstaka athygli 
blaðamanns Elle sem og gjafavör-
urnar sem þar fást. „Í umfjöllun-
inni stóð að silfurskartið hafi þótt 
sérstaklega fallegt og að hér sé 
einnig að finna mikið af skemmti-
legri gjafavöru,“ útskýrir Helga 
Guðrún sem er að vonum ánægð 
með umfjöllunina. Innt eftir því 
hvort hún telji að þetta muni 

hafa góð áhrif á viðskiptin segir 
hún erfitt að segja til um það að 
svo stöddu. „Þetta skemmir í það 

minnsta ekki fyrir okkur. Blaðið 
er vinsælt á Norðurlöndunum 
þannig ég geri ráð fyrir að þetta 

muni aðeins hafa jákvæð áhrif á 
viðskiptin,“ segir hún að lokum.  
 - sm

Aurum valin ein áhugaverðasta verslun heims:

Á MEÐAL ÞEIRRA BESTU

SVALAR Tónlistarkonurnar Solange 
Knowles og Robyn voru flottar 
saman á tónleikum tímaritsins Elle.

NORDICPHOTOS/GETTY

Flott verslun Verslunin Aurum var valin ein áhugaverðasta verslun heims af tímaritinu Elle Interior. Helga Guðrún Friðriksdóttir segir 
fréttirnar hafa komið skemmtilega á óvart. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

L
eiðir tískuhússins Balmain 
og yfirhönnuðar þess, Christ-
ophe Decarnin, hafa skil-

ið eftir fimm ára samstarf. Tíma-
ritið Women’s Wear Daily greindi 
nýverið frá þessu en orðrómur 
þess efnis hefur verið á kreiki um 
nokkra hríð.

Rokkuð hönnun Decarnins, sem 
er hans aðalsmerki, sló í gegn 
strax og jókst sala Balmain um 
fimmtíu prósent árið 2005. Hönn-
uðurinn hefur þó glímt við þung-
lyndi og samkvæmt læknisráði 
mátti hann sjálfur ekki taka þátt 
í sýningu Balmain á tískuvikunni í 
París síðasta haust. Þessi veikindi 
gætu verið ástæðan fyrir því að 
Decarnin ætlar nú að draga sig í 
hlé. Einnig hefur heyrst að stjórn-
endur Balmain séu óánægðir með 
þá litlu þróun sem hefur átt sér 
stað undanfarið ár en Decarnin 
hefur haldið sig við það sem hann 
þekkir og lítið breytt hönnun sinni 
milli ára.  - sm

Christophe Decarnin hættir hjá Balmain:

Gulldrengurinn hættir 
hjá franska risanum

Hættur Christophe Decarnin er hættur 
sem yfirhönnuður franska tískuhússins 
Balmain.  NORDICPHOTOS/GETTY

20% aflsláttur af öllum vörum fram að páskum
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Feikuð fullnæging

? Sæl Sigga Dögg. Geta karlmenn feikað fullnægingu án þess að upp um 
þá komist?

Svar: Já, það geta þeir svo sannarlega! Þeir geta gert það ef notað-
ur er smokkur og hann þá fjarlægður og fargað að samförum loknum 
án þess að kynlífsfélaginn sjái nokkur ummerki um sæði. Svo geta 
karlmenn líka gert sér upp stunur, líkt og konur, og sagst hafa fengið 
fullnægingu en ekki sáðlát. Karlmenn geta verið góðir í að gera sér 
upp fullnægingu og get ég persónulega vitnað um það!

? Sæl Sigga, karlmenn eru sagðir hugsa um kynlíf á nokkurra mínútna 
fresti, en konur mun sjaldnar. Af hverju hafa karlmenn almennt meiri 

áhuga á kynlífi en konur? Er ein kona þannig séð nóg til að seðja þörf karl-
manns um langa ævi eða erum við mannfólkið eitthvað öðruvísi en geng-
ur og gerist í dýraríkinu þar sem karldýr festast 
sjaldnast með einum maka?

Svar: Þessi spurning inniheldur margar ólík-
ar og flóknar spurningar en í stuttu máli er 
mikill einstaklingsmunur á milli manna. Það 
er því erfitt að fullyrða að allir karlmenn séu 
svona því þeir eiga það til að hugsa um kyn-
líf á ólíkan hátt. Hluta af því má skýra út frá 
því að karlmenn tengja oft stinningu lims við 
kynferðislega örvun og fara þá að hugsa um 
kynlíf þrátt fyrir að stinning hafi orðið án þess 
að þeir hafi hugsað um kynlíf. Konur eiga oft 
erfiðara með að greina aukna kynferðislega spennu í kynfærum og 
veita því síður athygli. Þetta er mögulega ein skýring á þessum mis-
munandi „áhuga“ kynjanna. Oft er líka talað um að karlmenn séu 
meira fyrir sjónrænt áreiti og það vantar ekki slíkt í okkar umhverfi 
svo það getur verið önnur skýring. Sé mannkynssagan skoðuð (og 
nú í nútímasamfélagi) þá hafa konur iðulega verið lattar frá því að 
hugsa og haga sér kynferðislega og því getur það verið enn ein skýr-
ing á þessum mismun. 

Hvað varðar einn maka alla tíð þá er það flókið samspil umhverf-
is, samfélags og jafnvel erfða. Við vitum að kynferðisleg og rómant-
ísk aðlöðun milli maka er ekki einföld formúla heldur þurfa marg-
ir þættir að spila inn í. Þessi formúla getur svo orðið úrelt eða þró-
ast í langtímasamband. Bæði kynin breytast og þroskast á æviskeiði 
sínu og því er erfitt að líkja okkur við dýraríkið, sem þó sýnir tölu-
verða fjölbreytni í makavali. Við höfum sjálfstæðan vilja og getum 
tekið meðvitaðar ákvarðanir um hvort við viljum vera í sambandi við 
einn aðila eða fleiri, í langan tíma eða stuttan. Konur eru ekki and-
stæður karla og það hjálpar fáum að stýra makaleitinni út frá þeim 
hugsunar hætti. Einstaklingurinn er það sem skal skoða og dæma.

Á  RÚMSTOKKNUM
Sigga Dögg kynfræðingur

Svo geta 
karlmenn 

líka gert sér upp 
stunur, líkt og 
konur, og sagst 
hafa fengið full-
nægingu en ekki 
sáðlát.

Gallerí 17, 
14.990 kr.

Gallerí 17, 
16.990 kr.

Zara, 
7.995 kr.

Zara, 
6.995 kr. 

Spútnik, 
6.800 kr.

Topshop, 
6.990 kr. 

Kron, 39.900 kr. 

Litríkar buxur fyrir vorið:

Vertu til er vorið 
KALLAR Á ÞIG
Tískuspámenn víða mæla með því að fólk 
pakki svörtu gallabuxunum inn í skáp og 
taki á móti vorinu í svolítið litríkari brók. 

Víða er hægt að finna litríkar galla-
buxur eða harem-buxur og hér má 

sjá nokkrar slíkar.

Aurum, 
47.200 kr. 

Engin málamiðlun í gæðum

1 hylki á dag. Virkar strax! 
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www.celsus.isFæst í apótekum, heilsubúðum, Krónunni og Fríhöfninni.

Hjálpar ljósri húð að verða fljótt fallega brún í sól.
AstaZan er yfirburða andoxunarefni sem nær til alls líkamans 
og er margfalt öflugra en hefðbundin andoxunarefni.
Verndar húðina og augun fyrir skaðsemi af sólargeislum.
Virkar vel fyrir marga gegn sólarexem.

Náðu flottum lit
í páskafríinu með AstaZan
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Dýrð í Apphæðum!
Fermingartilboð í öllum verslunum
Stórsnjallir símar á frábæru verði auk úrvals 
framúrskarandi fermingargjafa.

Prófaðu nýjustu tæknina og sjáðu framtíðina með 
þínum eigin augum. Láttu ekki app úr hendi sleppa.þ g g

Nokia C5- 03

3.333 kr.
á mán. í 12 mán.
Fullt verð: 39.990 kr.

200 MB
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með í 6 mán.

2 miðar
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F
í

t
o

n
/

S
Í

A

Hrefna Björk Sverr-
isdóttir hefur á stuttri 
ævi áorkað að gefa út tvö 
tímarit, reka tískuverslun 
í Noregi, framleiða sjón-
varpsþætti og nú ætlar 
hún að opna Krakkaland 
ásamt sambýlismanni 
sínum.

Viðtal:  Sara McMahon

Ljósmynd: Anton Brink 

Förðun: Harpa hjá MAC

H
refna Björk ólst frá átta 
ára aldri í Vesturbæ 
Reykjavíkur og kveðst 
kunna vel við sig í svo 
mikilli nálægð við mið-

bæjarlífið. „Maður eyddi tíma sínum 
annaðhvort niðri í bæ eða á KR-vell-
inum. Á unglingsárunum þótti mikill 
lúxus að geta rölt niður í bæ um helg-
ar og tekið þátt í því sem var að gerast 
þar. Ef ég ætti ekki heima í miðsvæð-
is mundi ég líklega vilja búa uppi í 
sveit þar sem ég gæti unnið að heim-
an og verið með hund, hesta og rækt-
að grænmeti. Ég væri alveg til í það,“ 
segir hún.

Innt eftir því hvort hún sé gallharð-
ur KR-ingur eins og sönnum Vestur-
bæingi sæmir svarar hún því játandi 
en tekur fram að hún hafi þó aldrei 
æft með liðinu. „Ég hef reyndar tvisv-
ar farið á handboltaæfingu og keppti 
svo með liðinu á einhverju móti. Á 
milli leikja nýttum við tímann í að 
æfa okkur að kasta á milli og ég end-
aði á því að puttabrjóta björtustu 
von liðsins. Eftir það fór ferill minn í 
vaskinn og ég var ekkert sérstaklega 
velkomin í liðið aftur,“ útskýrir hún 
hlæjandi.

FRUMKVÖÐULL Í NETÁST
Hrefna Björk á dótturina Ronju 
með sambýlismanni sínum, Bjarna 
Sigurðs syni gítarleikara. Hún segir 
móðurhlutverkið skemmtilegt og að 
það verði sífellt skemmtilegra eftir 
því sem dóttirin eldist og vitkast. „Ég 
kann alltaf betur og betur við móður-

hlutverkið eftir því sem Ronja eldist 
og maður getur rætt meira við hana 
á heimspekilegu nótunum. Þegar ég 
varð ólétt á sínum tíma var ég ung 
og ekki alveg tilbúin í þetta og fannst 
til dæmis mjög erfitt að vera í fæð-
ingarorlofi því mér leiddist svo mikið. 
Bjarni er líka góður pabbi og það er 
hann sem sér oftast til þess að það 
sé heitur matur á borðinu á kvöldin.“

Parið kynntist árið 1999 í gegnum 
sameiginlega vini og í kjölfarið hóf 
það að spjalla saman á spjallrásinni 
Ircinu. „Við erum netfrumkvöðlar, ég 
kýs að kalla okkur það,“ segir hún 
brosandi. „Þetta endaði svo með því 
að við fórum í bíó saman og höfum 
verið saman síðan þá, ef frá er talin 
tveggja ára pása einhvern tímann upp 
úr árinu 2000.“ 

Bjarni er gítarleikari hljómsveitar-
innar Mínus sem hefur löngum verið 
talin ein efnilegasta harðkjarna-
sveit landsins. Hrefna Björk lýsir lífi 
rokkstjörnunnar sem frekar glamúr-
snauðu enda hafi aðbúnaður sveitar-
innar oft verið heldur látlaus og laus 
við hvers kyns þægindi. „Þetta var 
mjög gaman og það er skemmtilegt 
að hafa prófað þessar hliðar lífsins 
en þetta var frekar ógeðslegur lífs-
stíll. Fyrst ferðuðust þeir um í litlum 
sendiferðabílum og fengu að gista á 
dýnum í einhverjum heimahúsum. 
Seinna voru þeir svo farnir að ferðast 
um í rútum og þá var í gildi sú regla 
að það mætti aldrei kúka í klósettið 
í rútunni.“ 

Spurð út í fylgifiska þess að vera 
með tónlistarmanni, líkt og ágang 
annarra kvenna, gefur Hrefna Björk 
lítið fyrir það. „Það hafa alveg komið 
upp slík atvik og þá sérstaklega í 
gamla daga. En Bjarni er svo traust-
ur og trúr og gefur lítið færi á sér að 
þetta hefur aldrei verið neitt vanda-
mál.“

ORÐLAUS Á GÖTUNA
Tvítug kynntist Hrefna Björk að-
standendum tímaritsins Undirtóna 
og heillaðist af fjölmiðlabransanum. Í 
kjölfarið ákvað hún að stofna tímarit-
ið Orðlaus ásamt tveimur vinkonum 
sínum. „Mér fannst þetta alveg vera 
málið. Starfsfólkið á Undirtónum fékk 

frítt á alla viðburði og ókeypis geisla
diska og mig langaði í sama pakka
Tvær vinkonur mínar voru í sömu
pælingum þannig við ákváðum bar
að kýla á þetta og stofna okkar eigi
blað. Það hjálpaði mikið hvað foreldr
ar mínir sýndu mikinn stuðning o
hvöttu mig endalaust áfram í þessu
verkefni.“

Hrefna Björk viðurkennir að hún
hafi verið ung og óreynd á þessum
árum og gerði sér því litla grein fyri
því hversu mikil vinna lægi að bak
blaðaútgáfu. „Í byrjun sá ég fyrir mé
að við gætum gefið út nokkur tölu
blöð og svo hætt og hirt gróðann
En það komu engir peningar og vi
unnum streitulaust í þrjú ár,“ segi
hún hlæjandi. „Blaðaútgáfa er mjö
erfiður rekstur og mikið hark. Mör
blöð koma og fara og þetta er sérstak
lega erfitt því markaðurinn er lítill o
margir að keppast um sömu auglýs
endurna.“ 

Stúlkurnar seldu Orðlaus efti
þriggja ára rekstur og í barneignarfrí
sínu hófst Hrefna Björk handa við a
leggja drög að öðru blaði. „Þegar vi
rákum Orðlaus leigðum við aðstöðu
hjá auglýsingastofunni Vatikaninu
Þegar við vorum að hætta með Orð
laus var Vatikanið að íhuga að stofn
nýtt blað því það var ákveðið gat 
markaðinum. Ég vildi leggja áherslu
á netið og vefþætti á netinu og þeim
leist vel á það þannig að úr var
Mónitor og monitor.is,“ segir Hrefn
sem var gerð að útgáfustjóra Móni
tors og miðla á borð við Myndir mán
aðarins, B2.is og Leikjanet.is sem alli
féllu undir hatt fyrirtækisins Media.

LÆRIR AF REYNSLUNNI
Gamanþátturinn Steindinn okka
var frumsýndur á Stöð 2 fyrir viku
og starfaði Hrefna Björk sem fram
leiðandi þáttanna. Steindi vakti fyrs
athygli fyrir vinsæl myndbrot sem
hann samdi á sínum tíma fyrir vef
þætti Mónitors og var það Hrefna sem
uppgötvaði þennan hæfileikapilt. „É
fann Steinda á Youtube ásamt nokkr
um öðrum krökkum og talaði við þó
nokkra um að gera vídeó fyrir Móni
tor. Þó að margir þessara krakk
hafi verið hæfileikaríkir þá sýnd

Hrefna Björk Sverrisdóttir hefur komið miklu í verk þrátt fyrir ungan aldur. Hún mun opna Krakkaland innan skamms ásamt sa

VEKUR 
STEIND
MORGN
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Steindi mestu festuna og metnað-
inn og það skilaði sér. Sumarið 2009 
bauðst okkur að vera með Mónitor-
þátt á Skjáeinum og við sem að þessu 
stóðum ákváðum bara að slá til. Mig 
minnir að það hafi liðið tíu dagar frá 
því að við áttum fyrsta fundinn með 
Skjáeinum og þar til fyrsti þátturinn 
fór í loftið.“ 

Í lok sumars 2009 ákvað Hrefna 
Björk að flytja ásamt manni og barni 
til Stafangurs í Noregi þar sem hún 
rak verslunina ER í rúmt ár. Við heim-
komuna tók hún að sér starf fram-
kvæmdastjóra Steindans okkar og 
segir hún vinnuna hafa verið stór-
skemmtilega. „Mitt starf var að redda 
tökustöðum og leikurum og sjá til 
þess að Steindi vaknaði á morgn-
ana og almennt utanumhald,“ segir 
hún og hlær. „Annars var þetta mjög 
skemmtilegt verkefni og við skemmt-
um okkur mikið við tökur þannig það 
er gaman að sjá hversu góðar viðtök-
ur þátturinn hefur fengið.“

Hrefna er alls óhrædd við að henda 
sér út í djúpu laugina og taka að sér 
hin ýmsu verkefni líkt og ferilskrá 
hennar ber vitni um. Hún segist vera 
sérlegur talsmaður þess að kýla á 
hlutina og vílar ekki fyrir sér að skapa 
skemmtileg störf fyrir sig. „Ég á mér 
mottó sem ég stal frá Nike. Mér finnst 
að maður verði einfaldlega að kýla á 
hlutina því ef þú ofhugsar þá virðast 
hlutirnir oft svo óyfirstíganlegir. Ef 
hlutirnir heppnast ekki þá lærirðu í 
það minnsta eitthvað í leiðinni.“

Nýjasta verkefnið sem Hrefna Björk 
hefur tekið sér fyrir hendur er að 
opna Krakkaland ásamt Bjarna, sam-
býlismanni sínum, og stefna þau á 
að opna það í Skútuvoginum í júní-
byrjun. Krakkalandið er að norskri 
fyrirmynd og afskaplega vinsælt í 
heimalandinu. „Þetta skiptist í leik-
svæði fyrir börn og svo aðstöðu fyrir 
foreldra þar sem þeir geta skoðað 
blöð, farið á netið og drukkið kaffi á 
meðan börnin leika sér. Það er einnig 
aðstaða fyrir börn frá aldrinum núll 
til þriggja ára þannig að þetta er kjör-
ið fyrir alla fjölskylduna. Við fundum 
það þegar við komum aftur heim að 
það vantaði staði fyrir krakka og ég 
vildi breyta því.“ 

ambýlismanni sínum, Bjarna Sigurðssyni.

DA Á 
NANA

Þarna er ég um átta ára gömul. Þarna er ég með 
Ronju mjög litla.

Við mæðgurnar á góðum degi. Þarna er hópurinn samankominn við 
tökur á Steindanum okkar. 

Gæddu húðina geislandi fegurð
Kynnum

Illuminating Finish Powder Compact
Foundation SPF12

 
Komdu og láttu förðunarmeistara Bobbi Brown í Hagkaup Smáralind

og Lyf og heilsu Kringlunni sýna þér nýja kremaða púðurfarðann 
og finndu hinn fullkomna lit fyrir þig.

Þú færð prufur af nýjustu varalitunum með þér heim.



K
ynning

Með Dove Summer Glow brúnkukremi getur 
þú orðið brún á heilbrigðan og þægilegan máta, 
er fáanlegt bæði fyrir ljósa og dökka húð. Fæst í 

verslunum um land allt.

Nýtt- Instant 
Smooth Self 

Tanning frá Clarins
Töfrandi sjálfsbrúnka 

sem á augabragði fyllir 
upp í fínar línur og lýsir 

upp andlit og bringu 
og í ljós kemur mildur, 

náttúrulegur ljómi.

FLASH BRONZER NIGHT SUN
frá Lancôme. Sjálfbrúnandi krem frá Lancôme sem 
er notað yfir nóttina fyrir andlit og bringu. Morguninn 
eftir verður húðin ljómandi með tindrandi sólbrúnan lit. 
Formúlan smýgur samstundis inn í húðina og eftir aðeins 
5 mínútur smitast hún hvorki í föt né rúmföt. Yndislegur 
ilmur sem hylur hefðbundna brúnkukrems lykt. 

HYDRA COLLAGENIST frá HELENA RUBINSTEIN.
DJÚPVIRK RAKALÍNA FYRIRBYGGJANDI GEGN, 
ÖLDRUN
Fyrsta rakagefandi húðsnyrtilínan frá HELENA 
RUBINSTEIN sem er fyrirbyggjandi og gegn öldrun. 
Endurvekur raka húðar. Dregur úr hrukkum og línum af 
völdum rakaskorts. Þéttari, sléttari og sjáanlega unglegri 
húð. 
Í línunni eru: Krem, serum, augnkrem og rakamaski.

RÉNERGIE MULTIPLE LIFT 
AUGNKREM frá Lancôme

FULLKOMNUN Í AUGNVÖRUM 
Tvær formúlur – Sexföld 

yngingarvirkni.
Lancôme, fremstir í heiminum gegn 

öldrun, kynnir fullkomnun í augnvöru. 
Í fyrsta sinn augnkrem Rénergie 

Multiple Lift frá Lancôme, með 2 
formúlum fyrir 6 sjáanlegar virknir til 

að yngja upp á fullkominn hátt allt 
augnsvæðið

Frísklegar
og fagrar í sumar

CHANEL
SUBLIMAGE LA CRÉME
Allar viljum við auka fegurð húðarinnar, með SUBLIMAGE 
línunni náum við því markmiði. SUBLIMAGE afeitrar 
og endurnýjar húðina, styrkir hana, dregur úr 
öldrunareinkennum og eykur náttúrulegan ljóma. Þessir 
einstöku eiginleikar verða til við hjálp hins dýrmæta blóms 
„Golden Flower“ sem vex og lifir í Himalayafjöllum. Húðin 
þín verður einfaldlega himnesk og falleg eins og þú sjálf.  
Í línunni er Serum , 24st krem, augnkrem og maski. 

Tann
Töf

sem 
upp 

up
og í

mælistikan

 Á uppleið:
Hjólreiðar! Nú fer sumarið alveg að 
koma samkvæmt dagatalinu og því 
um að gera að hafa reiðhjólið tilbúið. 
Það er fátt skemmtilegra en að líða 
um á hjóli í fallegu veðri og með eyrun 

full af tónlist.

Espadrillur! Þessir klassísku sumar-
skór hafa hlotið endurnýjun lífdaga og 
eru skyldueign þetta sumarið. 

Hversdagsboð! Matarboð þurfa 
ekki endilega að þýða mikið tilstand 
og fjárútlát. Það er líka gaman að hitt-
ast yfir soðinni ýsu og góðum kart-
öflum.

Skóhönnuðurinn Christian 
Louboutin hefur kært tískuhúsið 
Yves Saint Laurent vegna brots 
á einkarétti. Yves Saint Laurent 
hannaði rauða hælaskó sem eru 
einnig með rauða sóla, en það 
er einkenni Louboutin-hæla-
skónna og fékk fyrirtækið einka-
rétt á sólunum rauðu árið 2008.

„Louboutin er fyrsti hönnuð-
urinn sem framleiddi skó með 
rauðum sólum. Hönnun Yves 
Saint Laurent er svo lík hönnun 

Louboutins að það getur vald-
ið ruglingi hjá viðskiptavin-
um,“ stendur meðal annars í 
kærunni.

Louboutin hafði samband við 
Yves Saint Laurent í janúar á 
þessu ári og bað fyrirtækið um 
að hætta framleiðslu á þessum 
tilteknu skóm. YSL varð ekki við 
þeirri bón og nú fer Louboutin 
fram á eina milljón dala í skaða-
bætur frá franska tískuhúsinu.  
 - sm

Louboutin kærir tískuhúsið Yves Saint Laurent:

Tískurisar mætast

Í mál Christian Louboutin hefur kært tískuhúsið Yves Saint Laurent.
 NORDICPHOTOS/GETTY

 Á niðurleið:
Baugar og 
þreytt húð! 
Með hækk-
andi sól sjást 

misfellur 
í húðinni 
æ betur. 
Frískið upp 
á húðina 

með svolitlu 
skrúbbi og góðri 

umhirðu.

Neikvæðni! Nú er 
komið nóg af neikvæðni 

og kominn tími til að 
taka Pollýönnu sér 

til fyrirmyndar. 
Hrósum, brosum 
og verum jákvæð.

Kuldaskór! Það 
fer vonandi að stytt-
ast í að hægt verði að 
leggja kuldaskóna á 

hilluna fram að næsta 
vetri. 



BAKPOKAR
90 stk. 

KANÍNUEYRU
280 stk. 

HETTUPEYSUR
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SUR
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   AÐALVINNINGUR
   FERÐ FYRIR 4 TIL UNIVERSAL ORLANDO RESORT

         Heppnir vinningshafar fljúga 
til Orlando, heimsækja tvo frábæra 
Universal skemmtigarða og gista 
í 5 nætur á Loews Royal Pacific Resort.

AUKAVINNINGAR

YFIR 1.400
VINNINGAR!

• 10 x Aulinn ég, DVD mynd    

• 1.000 x HOPP plaköt  

   Vinningar óskast sóttir í Laugarásbíó fyrir 1. júlí 2011.
             Heildarfjöldi vinninga 1.441.

2011.

KANÍNUEYRU
280 stk.
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10 föstudagur  15. apríl

R eykjavík Fashion Festival fór fram í annað skiptið nú í byrjun apríl. 
Búið var að fjalla um föstudagskvöld hátíðarinnar og því vert að 

fara yfir það helsta sem í boði var á laugardeginum, en þá sýndu tólf ís-
lenskir hönnuðir línur sínar. Andersen & Lauth reið á vaðið og sýndi fal-
legan og klassískan fatnað, þar sem blúndur og loðskinn voru áberandi. 
Lína Hildar Yeoman vakti gríðarlega athygli og ánægju, en hún var rokk-
uð og litatónarnir skemmtilegir og notaði Hildur neonliti í bland við ljósa 
eða dökka liti. Kronkron sýndi ekki bara nýja og glæsilega skólínu, held-
ur frumsýndu Hugrún og Magni sína fyrstu fatalínu. Skórnir voru litríkir 
að vanda og flíkurnar stílhreinar og fallegar. Það féll í hlut Munda að slá 
botninn í sýninguna. Mundi bauð upp á vel sniðnar og töff flíkur, stórar 
slár úr hráum litum og lét fyrirsæturnar ganga pallinn í skíðaskóm með 
stafi sér til stuðnings. Virkilega töff endir á flottri sýningu.  - ka

Skrautleg tíska á RFF:

Fjölbreytt og flott
Lofar góðu 
Fyrsta fata-
lína Kronkron 
er stílhrein og 
falleg.

Rokkað Lína 
Hildar Yeoman 
sló í gegn.

Töff 
Mundi 
hefur 
vandað 
vel til 
verka í 
nýjustu 
línu 
sinni.

Neon áberandi Hild-
ur var óhrædd við að 
nota neonliti í bland við 

ljósa eða dökka liti.

Kuldalegt Fyrirsætur Munda 
gengu pallinn á skíðaskóm, sem 
kom skemmtilega út.

Rómantík 
Flottur herra-
frakki frá And-
ersen & Lauth.

Fallegt Blúnd-
ur og fegurð 
frá Andersen & 
Lauth.
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St. 8-16 
Verð:  kr. 16.990

Bara til í Kringlunni

st. 8-16
Kr. 18.990

St. 8-16
Kr. 19.990

St. 8-16
Kr. 16.990

Bara til í Kringlunni

St. 8-16
kr. 16.990

Líka til í svörtu

St. 8-16
Kr. 14.990



ÞÚ FÆRÐ KJÓLINN
OG FYLGIHLUTI Í STÍL HJÁ   

NÝTT KORTATIMABIL KRINGLAN S. 534-1740
SMÁRALIND S. 533-1740

Vertu vinur



föstudagur FYLGIRIT FRÉTTABLAÐSINS 15. APRÍL 2011

YFIRHEYRSLAN
Urður Hákonardóttir, söng-
kona. 

Háir hælar eða 
flatbotna skór: 

Háir hælar!

Ómissandi í snyrtibudd-
una: Svartur augnblýantur 
og maskari.

Uppáhaldsliturinn: 
Svartur.

Hver eru nýjustu kaupin? Ótrú-
lega flottar harem-sléttflauelsbuxur 
frá Aftur.

Hvað dreymir þig um að eignast?  Á 
allt sem ég þarf … en mig 

dreymir um áfram-
haldandi hamingju og 
velgengni i lífinu.

Hvaða lag kemur 
þér í gott skap? 

Love Will Find a 
Way með 
Lionel 
Richie.

Uppáhaldshönnuðurinn:  Hans 
J. Wegner, gæti 
alveg látið mig 
dreyma um 
að eignast 
einhver hús-
gögn eftir 
hann.

Uppáhalds-
drykkurinn: 
Marokkóskt 
myntute!


