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blogg vikunnar

New York, New York
Bloggið www.
lefashionimage.
blogspot.com er 
skemmtileg lesning. 
Þar eru fallegar 
myndir og flott 
tíska sem hvort 
tveggja gleður 
augað. Síðunni 
er haldið úti af 
stúdínu frá New 
York, sem eins 
og svo mörgum 
öðrum stúdínum 
finnst gaman að 
láta sig dreyma um 
að eignast fallegar 
flíkur og ferðast 
til framandi landa. 
Þessum draumum deilir hún svo 
með heimsbyggðinni á netinu.

Íslenskt, já takk!
Hin íslenska Hildur Ragnars held-
ur úti bloggsíðunni www.hilrag.
com. Síðan er stútfull af flottri 
tísku, björtum litum 
og skemmtilegu 
skarti. Hún er 
einnig uppfærð 
mjög reglulega 
og því er þetta 
síða sem má 
heimsækja nán-
ast daglega.

Danska tímaritið Cover heimsótti 
Dóru Dúnu Sighvatsdóttur og fékk 
að mynda bæði hana og heimili 
hennar í bak og fyrir. Afrakstur 
heimsóknarinnar má sjá í nýjasta 
tölublaði tímaritsins.

Dóra Dúna hefur búið í Kaup-
mannahöfn í fjögur ár og deilir 
fallegri íbúð með danskri kærustu 
sinni, Djunu Barnes, sem er vin-
sæll plötusnúður þar í borg. Dóra 
Dúna rekur einnig kaffihúsið The 
Log Lady í hliðargötu af Strikinu. 
Viðtalið í Cover er mjög veglegt og 
þar svarar Dóra öllum spurning-
um blaðamanns samviskusam-
lega ásamt því að sýna honum 
íbúðina sína, sem er afskaplega 
falleg. - sm 

Viðtal við Dóru Dúnu Sighvatsdóttur í Cover:

Býður í heimsókn

Býður í heimsókn Tískutímaritið Cover 
heimsótti kaffihúsaeigandann Dóru Dúnu 
Sighvatsdóttur á dögunum. Viðtalið við 
hana má lesa í nýjasta tölublaði Cover.

Á VARIRNAR  Chubby Stick varasalvinn frá Clinique gerir varirnar silkimjúkar og 
fallegar. Varasalvinn fæst í átta ólíkum litum og gefur vörunum því léttan lit ásamt 
því að koma í veg fyrir þurrk. Stórsniðugt í snyrtibudduna í sumar. 

Þ óra Eggertsdóttir og Guðrún 
Heimisdóttir standa á bak 

við hönnunarfyrirtækið Puzzled 
by Iceland. Þær hafa þróað og 
framleitt púsluspil sem eru sér-
staklega hugsuð sem minjagripir.

Samstarf vinkvennanna, sem 
hafa þekkst í áratug, hófst á 
meðan þær voru báðar í fæðing-
arorlofi. Einn dag er þær sátu á 
kaffihúsi veltu þær fyrir sér hvað 
tæki við að orlofinu loknu og 
ákváðu að stofna fyrirtæki saman. 
„Við ákváðum að skapa okkar 
eigið starf og stofna fyrirtæki; það 
eina sem vantaði upp á var hvers 
konar fyrirtæki við ættum að 
stofna,“ útskýrir Guðrún glaðlega. 

Þær stöllur skrifuðu niður 
ýmsar ól íkar hugmyndir  að 
fyrirtækjum og ákváðu að lokum 
að vinna áfram með hugmynd-
ina að púslunum. Þær fengu til 
liðs við sig nokkra áhugaljós-
myndara sem þær fundu á vef-
síðunni Flickr.com og að lokum 
höfðu þær uppi á framleiðanda 
í Kína. Fallegar myndir úr ís-
lenskri náttúru prýða púslu-
spilin, þar á meðal ljósmynd af 
Öxarárfossi, Hvítserki, litlu lambi 
og fallegu hrossi, svo fátt eitt sé 
nefnt. Hverju púsli fylgir einnig 
skemmtilegur fróðleikur um 

myndefnið. „Viðtökurnar hafa 
verið ótrúlega góðar en þar sem 
fyrstu púslin komu út í nóvem-
ber höfum við enn ekki upplifað 
ferðamannasumar á Íslandi. Við 
erum mjög spenntar fyrir sumrinu 
og höfum beðið lengi eftir því.“

Þær Þóra og Guðrún hlutu 
annað sætið í Gullegginu hjá Inn-
ovit og ætla að nota þann styrk 
til að fara út með vörumerk-
ið, sem þær hafa fengið skrá-
sett. „Vörumerkið heitir Puzzled 
by og okkur langar að þróa það 

áfram. Kannski verða eftir nokk-
ur ár einnig komin púsluspil sem 
heita þá Puzzled by Norway eða 
Germany,“ útskýrir Guðrún. 

Puzzled by Iceland fæst meðal 
annars í Minju, Eymundsson og 
Leifsstöð.  - sm

Guðrún Heimisdóttir og Þóra Eggertsdóttir hanna falleg púsl:

HUGMYNDIN 
FÆDDIST Í ORLOFI

Puzzled by Þóra Eggertsdóttir, til vinstri, og Guðrún Heimisdóttir ásamt dætrum sínum, Alexöndru og Huldu. Vinkonurnar hanna 
skemmtileg púsl sem hafa slegið í gegn. MYND/TOMASZ ÞÓR VERUSON

STJÖRNUMAMMA Söngkonan 
Gwen Stefani sást rölta um stræti 
Lundúna með yngri son sinn, Zuma. 
Söngkonan var flott klædd að venju. 



bolur 5.900 kr.
 stuttbuxur 18.900 kr.

hlýrabolur 4.900 kr. 
stuttbuxur 8.900 kr.

blazer 24.900 kr. 
bolur 5.900 kr. buxur 12.900 kr.

peysa 19.900 kr. skyrta 23.900 kr. 
buxur 12.900 kr. skór 18.900 kr.

jakki 34.900 kr. bolur 5.900 kr. 
stuttbuxur 8.900 kr.

skór 19.900 kr. 
sokkar 2.900 kr.

jakki 52.900 kr. 
buxur 12.900 kr. skór 18.900 kr.

skyrta 11.900 kr. buxur 8.900 kr.
bolur 8.900 kr. 

skyrta 23.900 kr.

skyrta 11.900 kr. 
buxur 12.900 kr.

bolur 8.900 kr. 
stuttbuxur 18.900 kr. peysa 22.900 kr. skyrta 23.900 kr.
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Línur tískuhússins Chanel fyrir þetta ár 
eru unglegri og frjálslegri en oft áður 
og vaknar því upp sú spurning hvort 
Lagerfeld sé að reyna að ná til yngri 
markhóps.

Vor- og sumarlína Chanel 
var nokkuð einstök. Línan er 
eins og draumkennd blanda 
af Chanel-klassík og fáguðu 
„gothi“ og ef vel er rýnt má 
sjá svolítið af tíunda áratugn-
um þarna líka (í formi þykksóla 
sandala). Að sögn Lagerfelds 
var hann undir áhrifum frá 
kvikmyndinni Last Year at 
Marienbad, en þess má geta 
að sjálf Coco Chanel hannaði 
búningana fyrir þá mynd. 
Línan var ungleg og víða 
mátti sjá ófrágengna 
enda, blúndur, fjaðrir og 
göt. Fylgihlutirnir voru 
einnig skemmtilegir og ber 
þá helst að nefna axlarsíða 
eyrnalokka, stórar og mikl-
ar hálsfestar og síðast en 
ekki síst þykkbotna sand-
ala sem settu skemmtileg-
an svip á heildarútlitið. 

Ný haustlína tískuhússins 
minnir aftur á móti óneitanlega á 
„grungið“ sem var svo vinsælt á tíunda 
áratugnum. Línan innihélt víðar buxur, 
hermannaklossa og dökka litatóna 
ásamt hinum hefðbundna, klassíska 
Chanel-jakka.  - sm  

Chanel yngir upp á nýju ári:

RÓMANTÍSKT 
GOTH FRÁ KARLI

ALMENN LEIÐSÖGN OG GÖNGULEIÐSÖGN

Leiðsöguskólinn  sími: 594 4025

Draumastarfið í draumalandinu?

LEIÐSÖGU
SKÓLINN

WWW.MK.IS

Ef þú hefur áhuga á að segja frá og umgangast erlenda ferðamenn þá gæti 
leiðsögunám verið fyrir þig.

Leiðsögunám er fjölbreytt og skemmtilegt og getur opnað dyr að 
áhugaverður og krefjandi starfi.

INNRITUN STENDUR TIL 31. MAÍ.

Komdu golfskónum
í gang eftir veturinn!
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9.900.-
járnSTÓLL

kíktu á okkur á facebook

mósaíkbord

bord

15.900.-

19.900.-

49.900.-
eldstaedi/grill

papparegnhlíf

pappaluktir

teketill

leikstjóra-
sólstóll

diskamottur

blaevaengur

1390.-

890.-
5690.-

9990.-

390.-

1490.-

fuglahús

790.-

1490.-

einlitir púdar 1990.-

luktir sería790.- 2990.-
sólstóll

11.900.-

blóm

890.-
1290.-

kerti kaktus
  4 saman

990.-
pólirattan bord 24.900.-

stóll

13.900.-

brúsi og fl. frá: 490.-

mynstradir púdar
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Rósa Birgitta Ísfeld er 
rödd „Kringlulagsins“ 
svokallaða. Hún er söng-
kona hljómsveitarinnar 
Feldberg og dreymir 
um að syngja fyrir hönd 
Íslands í Eurovision. 

Viðtal:  Sara McMahon

Ljósmyndir: Valgarður Gíslason

H
ljómsveitin Feld-
berg varð til árið 
2009 eftir að tón-
listarmaðurinn 
Einar Tönsberg og 

Rósa Birgitta unnu saman að aug-
lýsingastefi fyrir Kringluna. „Við 
þekktumst ekki neitt þegar þetta 
var. Einar hringdi í mig eitt kvöld-
ið og spurði hvort ég væri laus til 
að syngja auglýsingastef. Ég var til 
í það og fór strax sama kvöld og 
tók upp lagið. Við náðum mjög vel 
saman alveg frá upphafi, ætli það 
sé ekki hægt að líkja þessu við að 
verða ástfangin nema bara á tón-
listarlegan hátt. Stundum pass-
ar fólk bara saman,“ útskýrir hún. 

Samstarfið gekk reyndar svo 
vel að í kjölfarið ákváðu þau að 
hittast vikulega og innan skamms 

voru þau komin með nóg efni í 
heila plötu. Sveitin gaf út sína 
fyrstu breiðskífu, Don‘t Be a 
Stranger, árið 2009 auk þess sem 
lagið Dreamin‘ var valið lag árs-
ins á Íslensku tónlistarverðlaun-
unum sama ár. Flestir landsmenn 
þekkja líklega lögin Running 
Around og Dreamin‘ með Feldberg 
þótt þeir kannist ef til vill ekki við 
hljómsveitina sjálfa. Fyrrnefnda 
lagið er auglýsingastef Kringlunn-
ar og hið síðarnefnda er vinsæll 
hringitónn hjá viðskiptavinum 
Nova. „Við höfum ekki verið sér-
staklega dugleg að tengja andlitin 
okkar við lögin. Það verða marg-
ir mjög hissa þegar þeir komast 
að því að ég syng Kringlulagið,“ 
segir Rósa. 

Þykir þér undarlegt að heyra 
lögin ykkar úti um allt?

„Ég er orðin vön því núna og 
eiginlega hætt að heyra þau. En 
þetta hefur hjálpað okkur mikið, 
eins og atvikið með BBC 6 um dag-
inn,“ segir Rósa og vísar þar í atvik 
þegar útvarpskona hjá BBC 6 ætl-
aði að taka símaviðtal við Árna 
Hjörvar Árnason úr hljómsveitinni 
The Vaccines. Meðan á hringing-
unni stóð hljómaði lagið Dream-
in‘ og hófst þá mikil leit að flytj-
endum lagsins. 

BANNAÐI GALLABUXUR
Hljómsveitin gerði samning við 
breska plötuútgáfuna Small Town 
America í lok síðasta árs og ný-
verið fór sveitin í tónleikaferð til 
Írlands og hélt að auki tvenna 
tónleika í London til að kynna 
plötuna. Rósa og Einar njóta 
stuðnings nokkurra efnilegra tón-
listarmanna við slíkt tónleika-
hald og þegar hún er innt eftir 
því hvernig sé að vera eina stelp-
an í hópnum segir Rósa það oft-
ast ganga vel. „Það ríkir mikill 
skilningur á milli mín og strák-
anna. Ég fæ að taka minn tíma í 
að gera mig til fyrir tónleika og á 
meðan fá þeir sér bjór,“ útskýrir 
hún brosandi.

Blaðamaður spyr hvort hún sé 
dívan í hópnum? „Ég er ekkert svo 
slæm. Mér finnst samt skipta máli 
að setja upp skemmtilegt „show“ 
þegar við komum fram og þá þarf 
líka að gleðja augað. Ég er búin 
að banna strákunum að klæðast 
gallabuxum þegar við komum 
fram, eins og umboðsmaður Bítl-
anna gerði á sínum tíma. Sú regla 
hefur reyndar alveg verið brotin, 
en þeir reyna þó.“

Sveitin er nú þegar komin langt 
á leið með að semja efni fyrir nýja 
plötu og mun sú einnig innihalda 
glaðlega popptónlist. Rósa viður-
kennir þó að nýju lögin séu mörg 
hver innblásin af tónlist sjötta 
áratugarins og séu full af sól og 
gleði.

DREYMIR UM ÞÁTTTÖKU Í 
EUROVISION
Aðspurð segist Rósa Birgitta hafa 
byrjað að syngja áður en hún 
lærði að tala. Hún söng í hinum 
ýmsu kórum á sínum yngri árum 
auk þess sem hún hefur reynt 
fyrir sér í fjölda hljómsveita 
og bílskúrsbanda. „Ég hef allt-
af sungið en aldrei beint stund-
að söngnám. Ég tók eina önn í 
FÍH eftir stúdentinn þar sem ég 
lærði djasssöng, svo lærði ég líka 
um stund klassískan söng hjá 
Margréti Pálmadóttur og Ingu 

Backman. Stundum held ég að 
það sé ágætt að ég hafi ekki farið 
í söngnám því ég hef þróað með 
mér einhverja tækni sem er ekki 
endilega hægt að kenna. Ætli 
hún hefði ekki verið þjálfuð úr 
mér hefði ég farið í söngnám,“ 
útskýrir hún.

Rósa viðurkennir að hún hafi 
verið mikill aðdáandi Eurovisi-
on-söngvakeppninnar þegar hún 
var yngri og kunni flest laganna 
utan að. Í ár hélt hún með fram-
lagi Norðmanna, sem komst þó 
ekki áfram upp úr forkeppninni. 
„Norska lagið var í uppáhaldi hjá 
mér, ég var viss um að það mundi 
komast áfram. Ég er mjög lítill 
þjóðernissinni í mér og held allt-
af bara með því landi sem mér 
finnst vera með skemmtilegasta 
lagið það árið. En það er auðvitað 
miklu meiri stemning að horfa á 
keppnina ef Ísland er með.“

Rósa uppljóstrar því næst um 
leyndarmál sem hún hefur geng-
ið með í svolítinn tíma. „Ég væri 
til í að taka þátt í Eurovision 
næsta ár ef eitthvert skemmtilegt 
land vinnur keppnina á morgun. 
Helst land eins og Aserbaídsjan. 
Ég er meira að segja búin að setja 
mig í samband við lagahöfunda 
og byrjuð að pæla í búningum,“ 
segir hún hlæjandi. „Ég held að 
það sé magnað að standa á svona 
stóru sviði og koma fram með 
bakdansara, eldglærur og brjál-
æðislega mikið konfettí.“

MEÐ ÞYKKAN 
SUÐURRÍKJAHREIM
Rósa Birgitta er uppalin í mið-
borg Reykjavíkur og hefur búið 
þar alla ævi ef frá eru talin fjög-
ur ár þegar hún bjó með fjöl-
skyldu sinni í Oklahoma í Banda-
ríkjunum. Þangað flutti hún níu 
ára gömul og segist hún hafa 
komið aftur heim til Íslands 
með þykkan Suðurríkjahreim. 
„Það var rosalega fínt að vera 
þarna í Oklahoma. Ég var í mjög 
góðum skóla og hverfið sem 
við bjuggum í var mjög barn-
vænt. Á móti okkur bjó svo kona 
sem átti hestabúgarð og ég fékk 
því að fara mikið á hestbak. Ég 
kom svo heim frá Bandaríkjun-
um með Suðurríkjahreim dauð-

ans og hann er enn mjög greini-
legur hjá mér, um leið og ég byrja 
að tala ensku færist talandinn 
allur fram í nefið og fer að nota 
orð eins og „y‘all“,“ segir Rósa 
hlæjandi. 

Hestaáhuginn hefur einnig 
fylgt Rósu frá því hún bjó í 
Bandaríkjunum og eftir stúd-
entspróf bjó hún til skamms tíma 
í Miami, þar sem hún starfaði 

„Ég væri frekar 
til í að búa á 

síðasta bænum í 
dalnum heldur en í 
þorpi.“

ER MEÐ ÞYKKAN

SUÐURRÍKJA

HREIM

Einstök Söngkonan Rósa Birgitta Ísfeld 
er andlitið á bak við hið vinsæla Kringlu-
lag. Hana dreymir um að syngja fyrir Ís-
lands hönd í Eurovision einn daginn.
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Þarna er ég unglingur með rauða 

dredda ásamt Nínu, systur minni.

Ég og Nína, litla systir mín.

Kjóll 
Verð 5.990

S M L 
Hálsmen 2.990

Kjóll 
Verð 6.990

S M L 

Taska 
Verð 2.990

SOHO/MARKET 
Á FACEBOOK

Grensásvegur 16, sími 553 7300 
Opið mán–fös 12–18 og laugd 12–17

Mikið úrval af 
sólgleraugum
Á 1.250 – 1.750 kr.



við umhirðu kappreiðahesta. 
„Mig langaði að komast út í sól-
ina og fékk vinnu við að þjálfa 
og hugsa um veðreiðahesta. Mér 
finnst ótrúlega gaman á hestbaki 
og langar mikið að eiga hest. Ég 
er alveg ákveðin í að kaupa mér 
hest um leið og ég „meika“ það 
og eignast fullt af pening. Þetta 
er svo skemmtilegt og mig dauð-
langar aftur í þetta sport, ég hef 
meira að segja gaman af því að 
moka skítinn.“

Rósa segist kunna mjög vel 
við sig úti í náttúrunni og viður-
kennir að hún þurfi reglulega að 
komast burt frá borgarlífinu. Innt 
eftir því hvort hún gæti hugsað 
sér að búa í sveit svarar hún því 
játandi. „Ég væri frekar til í að 
búa á síðasta bænum í dalnum 
en í þorpi. Mér finnst samt meira 
spennandi að eiga sveitabæ ein-
hvers staðar þar sem er sól. Ég 
er meira að segja búin að skoða 
jörð í Marokkó sem er til sölu. 
Það væri gaman að geta deilt 
tímanum sínum á milli Íslands 
og Marokkó.“ Rósa hefur heim-
sótt Afríkulandið fimm sinn-
um og fór nú síðast í janúar á 
þessu ári. Hún segir landið mjög 
heillandi og kann vel við sig 
í sólinni þar. „Það er rosalega 
gott að vera þarna, en maður 
þarf að gefa sér í það minnsta 
tvo daga til að venjast menning-
unni og umhverfinu. Ég fór þang-
að með dóttur mína í vetur og 

það bjargaði mér alveg að kom-
ast aðeins frá skammdeginu og 
hanga í sólinni.“

SINNIR TÓNLIST AF KRAFTI
Rósa á eina dóttur sem er á 
þriðja aldursári. Sú litla hefur 
le ikskólagöngu s ína næsta 
mánudag og segir Rósa mikla 
eftirvæntingu ríkja á heimilinu 
vegna þessa. „Ég er búin að vera 
með hana heima síðan hún 
fæddist, hún fékk bara ekki leik-
skólapláss fyrr. Mér finnst reynd-
ar æðislegt að hafa getað verið 
með hana heima svona lengi 
og hefði örugglega ekki getað 
sett hana frá mér sex mánaða. 
Mér finnst fæðingarorlofið hér 
á landi allt of stutt, það ætti að 
vera að minnsta kosti ár.“ 

Nú þegar Rósa hefur dag-
inn lausan til að sinna öðrum 
málum en barnauppeldi ætlar 
hún að gefa í og sinna tónlist-
inni af enn meiri krafti. „Feld-
berg gengur vel og mig lang-
ar að gefa allt mitt í það. Ann-
ars bíður mín nóg af verkefnum. 
Mig langar til dæmis að semja 
handrit að Billie Holiday sýn-
ingu, er að vinna að sambaplötu 
og hljómsveitin Sometime er að 
klára aðra plötu sína. Svo væri 
ég líka til í venjulega vinnu og 
prófa vinnumarkaðinn aðeins 
eftir svona langt hlé. Framtíðin 
er sem sagt ný og spennandi,“ 
segir hún glaðlega að lokum. g g g g

Ég ásamt dóttur minni á ferðalagi 
um Marokkó í vetur. 

Ég ásamt litlum ketti. 

Þægileg og glæsileg föt
fyrir sumarið

K
yn

ni
ng

Nero Giardini
Verð 25.900

Verð 21.900

Prisa
Verð 14.900

Einnig til í svörtu, turkis og ljós gráu.

Prisa
Verð 14.900
Einnig til í gráu.

Verð 21.990
Stærðir 38 – 46
Litir: hvítur, ljós grár og svartur - Silkiblanda

Silki og bómullarkjóll
Verð 16.900
Hálsmen 8.900

Hjá Hrafnhildi
Engjateig 5
S: 581-2141 

Verð 24.990
Stærðir: S - XXL 

Verð 18.990
Stærðir: S - XXL 

Verð 14.990
Litir: kremað og svart
Silkiblanda

Kello
Kringlunni 

S: 568-4900

Stíll
Laugavegi 58
S: 551-4884

TUZZI 
Kringlunni

S: 568-8777
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Anna Clausen
Hvað verður heitast í sumartískunni? Ég tel að hvítar flíkur með þungum, fallandi línum í anda 
sumarlínu Celine verði vinsælar í sumar. Þetta fer fullkomlega við heita sumardaga. Notið sterka liti 
við til að glæða hvítu flíkina lífi.
Hvað telur þú nauðsynlegt að eiga fyrir sumarið og af hverju? Tösku! Í sumar verða minni töskur 
vinsælar þannig að veljið svokallað „clutch“ eða áberandi tösku eins og þessa frá Hildi Yeoman; slík 
taska mun hressa upp á hvaða fatasamsetningu sem er. Sólgleraugu eru líka skyldueign fyrir sum-
arið. Eins og töskur og skór geta þær breytt heildarútlitinu til hins betra og hvet ég fólk til að finna 
sér ein í anda sjöunda eða tíunda áratugarins. Ef þið ætlið á ströndina í sumar er sniðugt að 
fjárfesta í nýju handklæði.
Hver eru plön þín fyrir sumarið? Ég ætla til New York!

Í byrjun vikunnar fengu landsmenn loks svolítið sumarveður og vakti 
það upp þrána eftir betri tíð með blóm í haga. Borgarbúar hafa tekið 
sólinni fagnandi og dregið fram stuttbuxur, sandala og ermalausa kjóla 
henni til heiðurs. 

Sé einhver í vafa um hvað sé heitt í tískunni í sumar þarf ekki að ör-
vænta mikið lengur því Föstudagur leitaði til þriggja landsþekktra stíl-
ista og fékk þá til að deila því með lesendum hvað þarf að eignast fyrir 
sumarið. - sm

Stílistar gefa ráð fyrir sumartískuna:

FLOTT FYRIR
SUMARIÐ

Eyrnalokkur 
eftir Hildi 
Yeoman, fæst í 
KronKron Verð 
fæst uppgefið í 
verslun.

„Íþrótta-
taska“ eftir 

Hildi Yeo-
man, fæst í 
KronKron 

Verð fæst 
uppgefið í 
verslun.

Kjóll 
frá 
Plea-
sure 
Prin-
ciple, 

fæst í 
Aftur 43.000 kr. 

Gallajakki frá 
Aftur 75.000 kr.

Samfesting-
ur frá Siggu 

Mæju Verð 
fæst uppgefið 

hjá hönnuði.

Hrafnhildur Hólmgeirsdóttir
Hvað verður heitast í sumartísk-
unni? Ég er heitust fyrir síðum kjól-
um og síðum pilsum. Bleiserum, 
þröngum stuttum kjólum og bara 
persónulegum stíl. Mestu máli 
skiptir hvað klæðir mann vel. Hverri 
konu er nauðsynlegt að eiga vel 
gerða og fallega skó, tösku og 
sólgleraugu.
Hvað telur þú nauðsynlegt 
að eiga fyrir sumarið og af 
hverju? Góða sólarvörn, af því 
að öll brúnka er bruni. Tjald, af 
því að það er frábært að tjalda á 
Íslandi. Síðan kjól, sólgleraugu 
og fullt af höttum. Gott ilmvatn 
er líka algjör nauðsyn.
Hvaða vor/sumarlínu ert 
þú hrifnust af? Alexander 
McQueen, Ann Demulemees-
ter, Givency, Haider Ackerman, 
Comme des Garcons og Yohji 
Yamamoto. Þetta eru hönnuð-
ir sem mér finnst alltaf sam-
kvæmir sjálfum sér og höfða 
mest til mín. Og mig langar 
í allar vorlínurnar þeirra. 
Núna!

Taska 
frá Next 
6.490 kr. 

Sólgleraugu frá 
Jack and Jones 

2.990 kr.

Alda B. Guðjónsdóttir
Hvað verður heitast í sumartískunni? Skærir litir og 
fólk á að vera alveg óhrætt við að blanda þeim saman. 
Hattar! Það eru allir vitlausir í hatta eftir konunglega 
brúðkaupið.
Hvað telur þú nauðsynlegt að eiga fyrir sumarið og 
af hverju? Sólgleraugu og sólarvörn. Þau hafa bæði 
sama tilgang, sem er að verja húðina fyrir hrukkum, 
enginn vill fá þær.
Hvað kemur þér í sumarskap? Sólin og mojito. 

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Handklæði frá Scin-
tilla, fæst í Spark 
Design Space 
4.500 kr. 

Sundbolur 
frá Ac-

cessorize 
6.990 kr.

Handgerð 
sólgleraugu 

frá Kador, 
fást í Linsunni 

19.800 kr.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Viltu starfa í frábærri atvinnugrein 
          – eða ertu starfandi í ferðaþjónustu! 

Kynntu þér spennandi nám sem býður upp á mörg tækifæri og möguleika. 

Innritun lýkur 20. maí

STARFSTENGT FERÐAFRÆÐINÁM

ViltV

þér spen

kur 20

Kynnt

Inn
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í
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Ferðamálaskólinn  sími: 594 4020

Ævintýralegur 
starfsvettvangur

FERÐAMÁLA
SKÓLINN

WWW.MK.IS
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DOVE INTENSE REPAIR ER SÉRFRÆÐIMEÐFERÐ 
FYRIR MEÐHÖNDLAÐ HÁR. 

STUNDUM ER HÁRIÐ ÓSTÝRLÁTT OG ERFITT.  
ÁSTÆÐAN FYRIR ÞVÍ ER YFIRLEITT SÚ AÐ 
HÁRIÐ HEFUR SKADDAST Á EINHVERN HÁTT.
 
NÝTT DOVE INTENSE REPAIR SJAMPÓ OG HÁRNÆRING MEÐ FIBER 

ACTIVE TECHNOLOGY SMÝGUR DJÚPT Í HÁRIN OG BYGGIR ÞAU UPP 

INNAN FRÁ ÞANNIG AÐ HÁRIÐ LIFNAR VIÐ AÐ NÝJU.
 

 
 

repair therapy



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

Á  RÚMSTOKKNUM
Sigga Dögg kynfræðingur

Leitin að egginu!

Umræða um kynlífstækjanotkun hefur einskorðast við konur og 
kannski má það rekja til spennings okkar yfir heimakynningum á 

titrandi gersemum. Eða því hversu ábyrgðarfullar við erum í að tryggja 
okkar eigin fullnægingu. Hvað sem því líður sýnir nýleg rannsókn að 
meirihluti samkynhneigðra og tvíkynhneigðra karlmanna eigi einnig 
myndarlegan dótakassa. Tækin einskorðast því ekki við konur þó að 
umræðan eigi það til að gera það.

Ég er oft spurð (oftar en ekki af karlmönnum) um kynlífstæki og þá 
hvað sé „besta“ og vinsælasta kynlífstækið. Það er réttast að leiðrétta 
einn misskilning sem snöggvast, það er ekkert „best“ eða eitt rétt þegar 
kemur að kynlífi. Kynlíf er einstaklingsbundinn leikur sem er síbreyti-
legur. Þess vegna er talað um dótakassa undir mismunandi tæki og tól 
en ekki bara eina græju. Það má nefnilega hafa gaman af því að finna 
út hvort bleikur titrandi höfrungur fullnægi í dag en blátt egg á morgun. 

Saga kynlífstækja er merkileg í því ljósi að titrarinn var fundinn upp 
og tæknivæddur til að létta ákveðinni fagstétt karlmanna það verk að 
fullnægja konum. Þetta er því viðurkennd lausn sem konur og karl-
ar hafa lumað á í skúffunni sinni í langan tíma. Galdurinn felst í titr-
ingnum; ef tækið titrar þá virkar það. Flest kynlífstæki sem eru hönnuð 
fyrir konur miða að örvun á sníp og rétt inn fyrir leggöng. Þau vinsæl-
ustu eru því oft í lögun sem er ansi frábrugðin hinum ílanga getnaðar-
lim og líta frekar út eins og egg, þríhyrnd keila eða baknuddstæki. Þessi 
sömu tæki eru einnig hentug fyrir endaþarmsörvun, gefið að hönnun 
tækisins sé þannig að það geti ekki „ryksugast“ upp og týnst í leynd-
ardómum þarmanna. Sumir telja að sá sem kynnir kynlífstæki til leiks 
sé að ógna eða gera lítið úr hinum aðilanum, líkt og að sá sé ekki að 
standa sig nægilega vel. Þessu er ég algerlega ósammála. Það að kynna 
tæki til leiks getur einmitt létt undir þrýstingi hjá þeim sem telur sig 
bera ábyrgð á að fullnægja kynlífsfélaganum, og getur því verið kær-
komin viðbót fyrir báða aðila. Að því gefnu að báðir séu sáttir við titr-
andi aukahljóð.

Það er næstum orðið krafa að konur lumi á heljarinnar kistu undir 
rúminu sem skarti öllum regnbogans litum af titrandi aukahlutum, 
sem þær svo kynna til leiks líkt og um hlaðborð af kræsingum væri að 
ræða. Það hentar ekki öllum að krydda kynlífið með tækjum, ekki frek-
ar en það að krydda matinn með Season All. Kynlífstæki eru persónu-
legur hlutur sem þarf að kynna með smá fyrirvara og jafnvel prófa sig 
áfram með í einrúmi áður en það fer að suða undir sænginni. Þá þarf 
að passa að þrífa tækið eftir hverja notkun og fjarlægja rafhlöðurnar 
svo tækið endist lengur. Nú er málið bara að prófa sig áfram!

S
tórskemmtilegur markaður 
fer fram í húsnæði Barber 
Theater við Hverfisgötu 37 á 
morgun. Að sögn Önnu Sig-

ríðar Pálsdóttur hárhönnuðar verð-
ur þar að finna nóg af gersemum 
bæði fyrir konur og karla.

„Vorhreingerningu Barber Thea-
ter er lokið og eftir þá miklu til-
tekt sáum við fullkomið tækifæri 
til að halda skemmtilegan markað 

sem hressir, kætir og bætir,“ segir 
Anna. Á markaðnum má finna fullt 
af kvenfatnaði, ýmislegt á strák-
ana, barnaleikföng og eitthvað fal-
legt fyrir heimilið. Anna bætir svo 
við að þeir sem versli fyrir meira 
en 10.000 krónur fái óvæntan 
glaðning frá Barber Theater. 

Markaðurinn hefst stundvíslega 
klukkan 12 og stendur til klukkan 
18. - sm

Skemmtilegur markaður í Barber Theater:

Faldir fjársjóðir

Heldur markað Anna Sigríður Pálsdóttir heldur skemmtilegan markað í húsnæði Bar-
ber Theater á morgun.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

OPNUNARTÍMI

MÁN-FÖS 10-18

LAU 11-17

S. 572 3400

Sólgleraugu fylgja með öllum 
keyptum gallabuxum.

Firði, Hafnarfirði • Sími 572 3400

Vorum að taka upp 
nýja sendingu af 

kvartbuxum

Er efsta talan óhneppt...
  ...hreinsaðu kroppinn fyrir sumarið  ...hreinsaðu kroppinn fyrir sumarið

ÞÆGILEG LEIÐ TIL AÐ HREINSA LÍKAMANN Á 10 DÖGUM

KUREN 10 daga hreinsikúr (detox)* hefur 
hjálpað fjölmörgum að minnka mittismálið, 
efla meltingu og bæta dagsformið.
 
*Ekki þarf að breyta um mataræði á meðan 10 daga KUREN 
  hreinsikúr stendur en þeir sem vilja léttast er bent á að borða 
  reglulega léttan og ferskan mat. Auðvelt blandið 25 ml. út í 
  stórt glas af vatni og drekkið fyrir morgunmáltíð. 

50%
afsláttur

Innflutningsaðili:

Prentun.is

Við bjóðum 50% afslátt af KUREN frá 10 maí til 10 júní (ef birgðir endast) á eftirfarandi 
sölustöðum: Öllum apótekum, heilsubúðum, Hagkaup, Fjarðarkaup og þín verslun Seljabraut.



SPENNANDI NÁM  
OG ÖFLUGT FÉLAGSLÍF

ÆTLAR ÞÚ   
Í HÁSKÓLA Í HAUST?
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Umsóknarfrestur um grunnnám á háskólaárinu 2011–2012 er til 5. júní 2011. 
Móttaka rafrænna umsókna er hafin á www.hi.is

YFIR 400 NÁMSLEIÐIR Í BOÐI Í HÁSKÓLA ÍSLANDS
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YFIRHEYRSLAN
Lovísa Arnardóttir, ráðgjafi 
hjá UNICEF á Íslandi.

Háir hælar eða flatbotna 
skór: Hælar, ekkert of háir, 
nema við sérstök tilefni. 

Ómissandi í snyrti-
budduna: Maybelline-
mússið og maskari, 
auk fjólubláa varalitar-
ins míns.

Uppáhaldsliturinn: 
Fjólublár. 

Hver eru nýjustu 
kaupin? Vínrauðar 
sokkabuxur.

Hvað dreymir þig 
um að eignast? 
Burberry Prors-
um Aviator 
jakkann frá 
A/W 2010.

Hvaða lag 
kemur þér í 
gott skap? 

Allt með Simi-
an Mobile 

Disco.

Uppáhalds-
hönnuðurinn: 
Christopher Kane, 
Alber Elbaz, Chri-

stopher Bailey, 
McQueen, Mark 
Fast og Cavalli. 

Af þeim íslensku 
er Aftur í miklu uppáhaldi.

Uppáhaldsdrykkurinn: Vanillulatté 
eða „Hrærish“, sem er sérstök við-
hafnarútgáfa Sissu vinkonu á Irish 
Coffee.

Snyrtifræði

Klæðskurður

Iðnhönnun

Grafísk miðlun

Prentsmíð

Forritun

Rafeindavirkjun

Ljósmyndun

Hárgreiðsla

Gull- og silfursmíði
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Iðnaðurinn óskar eftir vel menntuðu fólki til starfa. 
Verk- og tækninám er skynsamlegt og gefur fjölbreytt tækifæri.

 
Kíktu á NÁM OG STÖRF á idan.is

Mótum eigin framtíð – Núna er rétti tíminn!

    Iðnnám 
... nema hvað?

Ný efni, snið og 
sníðablöð.

Vorum að taka upp 
dásamlegt damask 

í sængurfatnað.
Dalvegi 18, Kóp.  -  Sími 568 6500 - www.fondra.is

Opið 10-18 virka daga, laugardaga 11-16


