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FLOTT Leikkonan Keira Knightly 
mætti í þessum fallega kjól frá hönn-
uðinum Roksanda Ilincic á frumsýn-
ingu kvikmyndarinnar Dangerous 
Method í London. 

Hrollvekja á Boston
Hrekkjavakan verður 
haldin hátíðleg á 
skemmtistaðnum 
Boston annað kvöld. 
Hrekkjavökufögnuður-
inn er orðinn að ár-
legum viðburði á 
staðnum og í ár 
mun DJ Rósa 
koma fram 
og skemmta 
uppvakningum, 
draugum og öðrum 
furðuverum með góðri 
tónlist.

Lifandi Harpa
Undiraldan er ný tónleikaröð sem 
haldin er í Hörpu í samstarfi við 
12 Tóna. Tónleikarnir verða haldn-
ir í Kaldalóni tvisvar í mánuði og 
eru fyrstu tónleikarnir í dag klukkan 
17.30. Hljómsveitirnar Sykur og 
Just Another Snake Cult munu ríða 
á vaðið og koma fram í Kaldalóni í 

dag. Allir eru velkomnir og 
er aðgangur ókeypis.

Fyrirtækið hefur legið í dvala í smá tíma og við ákváðum 
þess vegna að selja það og gefa því nýtt líf,“ segir Heba 

Hallgrímsdóttir, fyrrverandi eigandi fatamerkisins E Label 
sem flestir tískusinnaðir Íslendingar ættu að kannast við.

Það var athafnamaðurinn Jón Ólafsson sem keypti fyrir-
tækið af Hebu og Ástu Kristjánsdóttur en Heba heldur áfram 
að starfa í fyrirtækinu. „Það má eiginlega segja að ég hafi 
fylgt með í kaupunum og er því starfsmaður E Label núna. 
Við ætlum að gera þetta skemmtilegt á ný og taka merkið 
aftur á þann stað sem það var þegar það byrjaði,“ segir Heba 
en E Label varð meðal annars frægt fyrir leggings sem popp-
dívan Beyoncé heillaðist af og hannaði svo svipaðar fyrir sitt 
eigið merki. 

Það er fatahönnuðurinn Ásgrímur Már Friðriksson sem á 
heiðurinn af hönnun leggingsbuxnanna en hann hannaði 
fyrir fatamerkið fyrir nokkrum misserum. Ási, eins og hann 
er kallaður, gengur nú aftur til liðs við E Label. „Það er frá-
bært að fá Ása aftur. Hann er mjög klár fatahönnuður og á 
heiðurinn af mörgum af flottustu E Label-fötunum,“ segir 
Heba. Hennar hlutverk innan fyrirtækisins er að stjórna 
hönnunarferlinu ásamt hönnuðinum, sjá um framleiðsl-
una og samskiptin við útlönd. „Um leið og fyrsta fatalínan 
hans Ása er tilbúin, vonandi í byrjun næsta árs, förum við 
með merkið á erlendan markað. Það má eiginlega kalla þetta 
endurkomu E Label.“

Heba ber Jóni Ólafssyni vel söguna en hann hefur verið að 
teygja anga sína inn í tískubransann undanfarið sem eigandi 
fyrirsætuskrifstofunnar Elite, íslenska tískuviðburðarins 
Reykjavík Fashion Festival og fatamerkisins Eva Lín. 

„Jón sér möguleika í hlutunum en hann kemur ekkert að 
daglegri stjórnun fyrirtækisins og gefur okkur frjálsar hend-
ur,“ segir Heba. Nýjar vörur frá E Label eru væntanlegar í 
verslunina 3 Smárar og á netsíðuna www.shopelabel.com á 
næstu vikum.  alfrun@frettabladid.is

Endurkoma fatamerkisins E Label:

AFTUR Á 
MARKAÐ

E Label aftur á markaðinn Heba Hallgrímsdóttir seldi fatamerkið E Label til Jóns Ólafssonar 
en fylgdi með í kaupunum og ætla þau Ásgrímur Már Friðriksson fatahönnuður að stuðla að 
endurkomu E Label-merkisins. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

LJÚF STUND Fallegir kertastjakar eru ekki aðeins skemmtilegir skraut-
munir fyrir heimilið heldur gera þeir köld, dimm haustkvöld afskaplega ljúf 
með þægilegri birtunni sem stafar af kertaljósi. Alveg ómissandi fyrir veturinn!

Verslunin GK hefur nú tekið í sölu 
fatamerkið Surface to Air sem 
flestir tískuáhugamenn kann-
ast við en merkið er frægt fyrir 
fagra skó og skemmtilegar flíkur. 
Fyrirtækið hóf störf í París árið 
2000 og hefur starfað með fjöl-
mörgum frægum nöfnum eins 
og hljómsveitinni Kings of Leon, 
Justice og Sonic Youth. 

Í fyrstu sendingunni sem GK 
tók upp í vikunni eru skór sem 
hannaðir eru af plötusnúðinum 
og tískufyrirmyndinni Leigh Lez-
ark en hún er nafnið á bak við 
nýja fatalínu frá merkinu. Lezark 

vekur hvarvetna athygli 
fyrir skemmtilegan og 

töffaralegan fatastíl 
sem eflaust endur-

speglast í fatalín-
unni. 

 - áp

Lezark í versluninni GK:

Surface to Air 
kemur til Íslands

Hannar föt Leigh Lezark hannar fatalínu 
og skó fyrir merkið Surface to Air sem er 
nýkomið í sölu hjá GK.  NORDICPHOTOS/GETTY
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?Mig langaði til að spyrja þig út í endingu 
karlmanna í rúminu. Kærastinn minn og ég 

stundum frábært kynlíf en vandamálið er að 
hann endist mjög stutt í samförum. Í staðinn 
höfum við oft langan forleik en það þýðir yfirleitt 
að hann er orðinn mjög spenntur þegar kemur 
að samförum. Getur þú gefið einhver ráð um 
að auka endinguna?

Svar: Í fyrsta lagi þarf að skoða hvað þú 
meinar með „mjög stutt“ þar sem slíkt mat er 
mjög huglægt og því einstaklingsbundið. Finnst 
kærasta þínum þetta vera vandamál? Viljið þið 
bæði lengja tímann í samförum þá er möguleg 
lausn að hann fái fullnægingu áður en samfarir 
hefjast. Hann gæti þá sinnt þér á meðan hann 
jafnar sig eftir sína fullnægingu og ætti þá von-
andi að vera til í samfarir aftur þegar þú ert það. 
Hann er þá vonandi minna spenntur og ætti að 
endast lengur. Svo má auðvitað stunda samfar-
ir oftar en einu sinni í hvert skipti. Þá má einn-
ig prufa rofnar samfarir en það krefst þess að 
hann dragi liminn út þegar honum finnst hann 
vera nálægt fullnægingu og „hvíla“ hann í stutta 
stund eða þar til hann treystir sér aftur til sam-
fara. Þetta er ákveðin þjálfun sem krefst æfing-
ar svo það ætti ekki að skemma fyrir. Þú getur 
fundið nánari leiðbeiningar í kynlífshandbókum. 

?Þú talar oft um að lykillinn að góðu 
kynlífi sé að geta talað saman. Áttu til 

ráð fyrir konur sem eiga einfaldlega mjög 
erfitt með að tjá sig um slíkt? Ég og kær-
asti minn höfum verið saman í nokkur 
góð ár og ég aldrei sagt neitt (og jafnvel 
gert mér upp fullnægingu) og mér finnst 
erfitt að eiga að fara að tjá mig núna. Bæði 
af því ég er tepra og af því ég er hrædd 
um að hann komist þá að sannleikanum – 
að ég hafi aldrei fengið það með honum.   

Svar:  Byrjum á einu, þú ert ekki tepra 
því það er asnalegt orð sem á ekki heima 
í samræðum um kynlíf. Ekki stimpla þig 
sem slíka og þar með nota það sem af-
sökun fyrir tjáningarleysi og sjálfsfróunar-
leti. Ef þú getur gert þér upp fullnægingu 
og stunið með trúverðugleika þá getur þú 
tala við kærasta þinn. Er málið ekki frekar 
það að þú þekkir sjálfa þig ekki nægjanlega 
vel til að biðja kærasta þinn um að fullnægja 
þér? Ef þú veist hvað þér þykir gott þá er um 
að gera að biðja um það beint. Þú getur sleppt 
öllum orðum og sýnt honum það næst þegar 
þið stundið kynlíf. Það er miklu meira vesen að 
gera sér upp stunur og leggangavætu en að 
stýra hendi og höfði á ákveðna staði.

Unaðsstundin lengd

Á  RÚMSTOKKNUM
Sigga Dögg kynfræðingur

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

T ískuvikunum í New York, London og París lauk í september og voru 
nokkur ný andlit áberandi á tískupöllunum þetta árið. Danska 

fyrirsætan Josephine Skriver er á meðal þeirra sem hafa verið að gera 
það gott auk rússnesku fyrirsætunnar Juju Ivanyuk.

Ný andlit á tískupöllunum í ár:

Nýliðarnir 
slá í gegn

JOSEPHINE SKRIVER 
Aldur: 18 ára. 
Þjóðerni: Dönsk.
Hvar hefur þú séð hana? 
Skriver fór að vekja tölu-
verða athygli í vetur og hefur 
sýnt fyrir Calvin Klein, Rag 
& Bone, Preen, Gucci og 
Max Mara. Í lok sumars opn-
aði hún sýningu Albertu Fer-
retti og lokaði einnig sýningu 
Prada. Við eigum án efa eftir 
að sjá miklu meira af Skriver í 
nánustu framtíð.

JUJU IVANYUK 
Aldur: 20 ára
Þjóðerni: Rússnesk 
Hvar hefur þú séð hana? Ivanyuk 
hefur slegið í gegn undanfarið ár og 
verið í sýningum hjá m.a. Calvin Klein, 
Donnu Karan, Marc Jacobs, Dolce 
Gabbana, Jil Sander, Chanel, YSL 
og Miu Miu. Auk þess hefur hún prýtt 
síður fjölda tískutímarita. 

CAROLA REMER 
Aldur: 20 ára
Þjóðerni: Þýsk
Hvar hefur þú séð hana? Remer 
hefur sýnt fyrir hönnuði á borð við 
Diane von Furstenberg, Tom Ford, 
Rochas, Ohne Titel, Halston, Cach-
arel, Ralph Lauren, Gianfranco Ferre, 
Moschino, Sportmax, Jean-Paul 
Gaultier og Emilio Pucci. Að auki 
hefur hún prýtt auglýsingar Agent 
Provocateur og setið fyrir í tímaritun-
um Harper‘s Bazaar, Self Service og 
hinu kínverska Vogue. 

XIAO WEN JU
Aldur: Ekki vitað
Þjóðerni: Kínversk
Hvar hefur þú séð hana? Xiao Wen Ju 
hóf fyrirsætuferil sinn í fyrra og er þekkt 
fyrir dúkkulegt útlit. Hún hefur sýnt hjá 
3.1 Phillip Lim, DKNY, Louis Vuitton, 
Mugler og Prada og setið fyrir í tímaritum 
á borð við Interview og Vogue. 

CODIE YOUNG 
Aldur: 18
Þjóðerni: Áströlsk
Hvar hefur þú séð hana? Young 
sýndi eitt sinn 39 sýningar í röð. 
Stúlkan hefur bókað verkefni nán-
ast daglega undanfarnar vikur og á 
eftir að verða stórstjarna innan tísku-
heimsins. Hún hefur meðal annars 
sýnt hjá Calvin Klein, Dries Van 
Noten, Chanel, Richard Chi og Marc 
by Marc Jacobs.

Tískumerkið Forever 21 sýndi nýverið haust- og vetrarlínu 
sína fyrir þetta ár og var það gert á heldur óhefðbundinn máta. 
Fyrirsætur gengu ekki aðeins um gólf heldur einnig upp veggi og 
á hvolfi.

Forever 21 hefur verið að auka umsvif sín undanfarið og opnaði 
nýverið verslanir í Hong Kong, Pekíng og Sjanghæ. Greinilegt var 
að ganga átti í augun á nýjum viðskiptavinum og því voru fyrirsæt-
urnar sem gengu sýninguna ekki annað en heilmyndir sem gátu 
þar af leiðandi gengið bæði upp með veggjum og á hvolfi. Sýn-
ingin vakti mikla lukku og vaknaði sú spurning hvort þetta verði 
framtíðin þegar tískusýningar eru annars vegar.

Öðruvísi tískusýning

Stíll - Laugavegi 58, 101 Reykjavík  sími: 551 4884 - www.stillfashion.is

Haustvörur
streyma inn

Njóttu þess 
að koma!

Heimir & Kolla 
vakna með þér í bítið

Fréttir, fróðleikur og frábær tónlist 
alla virka morgna kl. 6.50 – 9.00



 NÝJIR  PÚDAR

án vsk!

án vsk!

án vsk!

án vsk!

án vsk!

nýjir kökudiskar!

           provence
ný gegnheil eikarvörulína

glerskápur  

án vsk 110.521.-
139.900.-

án vsk 78.921.-
bordstofubord 

án vsk 63.121.-
79.900.-

nýtt !

nýtt !

hlidarbord 

AF ÖLLUM VÖRUM!
b
l
æ

r

finndu okkur á facebook

hnetubrjótarnir komnir!

ALLAR SNYRTIVÖRUR

3 f2
af kertum
nýjir litir!

TAX FREE
28.-30. OKTÓBER

án vsk frá 2362.-
frá 2990.-

GARDÍNUR frá 1990.- án vsk 1572.-

stóll
án vsk 15.721.-

19.900.-

99.900.-

snyrtibord

án vsk 55.221.-
69.900.-

sjónvarpsskenkur    

án vsk 71.021.-
89.900.- 

náttbord/hlidarbord    34.900.-
án vsk 27.571.-

án vsk 1019.-2757.-

frábaert úrval af glösum!
ný glös!

verd 1290.-3490.-

LAMPAR frá 9990.- 

 án vsk 2362-3152.-

 án vsk frá 7892.-

2990-3990.-

SNAFSALEIKIR 
SNIDUGIR

í partýid

 án vsk 3942.-
glös 4 í pakka 
4990.- 



6 föstudagur  28. október

Hildur Björk Yeoman fatahönnuður hefur vakið 
athygli með litríkri og sérstæðri hönnun sinni. Hún 
tók þátt í Norræna tískutvíæringnum í Seattle í 
haust og opnar listasýningu ásamt Sögu Sigurðar-
dóttur í Hafnarborg á morgun. 

Viðtal: Sara McMahon

Myndir: Anton Brink

LITRÍK ÚTHVERFAPRINSESSA
Litríkur hönnuður Hildur Björk Yeoman útskrifaðist sem fatahönnuður árið 2006, hún sló fyrst í gegn fyrir skrautlegar púðulhundatöskur sínar. Hildur opnar listasýningu í Hafnarborg á morgun ásamt Sögu Sigurðardóttur ljósmyndara.

H
ildur Björk er nýkom-
in heim frá Seattle þar 
sem hún sýndi á Nor-
ræna tískutvíæringn-
um auk annara hönn-

uða og listamanna. Nú leggur hún 
lokahönd á verk fyrir sýningu sem 
hún setur upp ásamt Sögu Sigurðar-
dóttur ljósmyndara. Sýningin, sem 
er haldin í Hafnarborg, ber heit-
ið Hamskipti og er þetta í annað 
sinn sem þær stöllur taka höndum 
saman og vinna að sýningu.  

Sýningin tvinnar saman litríka 
hönnun Hildar og ljósmyndir Sögu 
í formi myndverka, innsetninga og 
vídeóverka. Hildur hannaði heila 
fatalínu fyrir sýninguna sem hún 
segir innblásna af goðsögnum og 
verum sem hafast við í undirdjúp-
unum og endurspeglar efniviður-
inn og litanotkunin það. „Ég sótti 
meðal annars innblástur í kvik-
myndirnar The Abyss og Alien og í 
ýmsar goðsögur um hafmeyjur og 
aðrar furðuverur. Ég hannaði fata-
línu fyrir sýninguna sem Saga svo 
myndaði og svo unnum við áfram 
með þær myndir. Við viljum skapa 
marglaga upplifun sem gerir þeim 
sem að kemur kleift að sogast inn 
í ævintýraheim Hildar og Sögu,“ út-
skýrir Hildur Björk. Sýningin verð-
ur opnuð klukkan 15 á morgun og 
stendur til áramóta.

SLÓ Í GEGN MEÐ 
PÚÐULHUNDA
Hildur segist alltaf hafa haft áhuga 
á tísku og hönnun og var dygg-
ur aðdáandi sjónvarpsþáttarins 
Fashion Television sem sýndur var 

á RÚV. „Ég held það sé auðveldara 
að nálgast tískuna í dag en þegar ég 
var ung. Þá horfði maður á Fashion 
TV með Jennie Baker og las bækur 
en í dag er hægt að fylgjast með öllu 
á netinu. Eftir grunnskóla ákvað ég 
að fara á myndlistarbraut í FB og 
ákvað svo að skrá mig í fatahönn-
un eftir stúdentinn og fannst það 
alveg frábært. Ég fór meðal annars 
í skiptinám til Berlínar, í skóla sem 
Vivienne Westwood kenndi við. Hún 
var reyndar nýhætt kennslu þegar 
ég byrjaði því hún þótti of gömul 
samkvæmt þýskum lögum,“ segir 
Hildur og hlær.

Hildur útskrifaðist frá LHÍ árið 
2006 en vakti fyrst athygli fyrir 
litríkar púðulhundatöskur sem 
hún bjó til úr nótagarni. „Upphaf-
lega langaði mig bara að búa eitt-
hvað til úr nótagarni og fara þá 
eins langt frá uppruna efnisins og 
ég gæti. Nótagarn er oftast notað við 
sjávarútveg og mér fannst púðul-
hundurinn vera ansi langt frá því. 
Eftir það gerði ég svanatöskur en 
núna hef ég ákveðið að taka mér frí 
frá dýraríkinu í bili. Fólk var farið að 
óska eftir kisutöskum, bolabítum og 
öðrum dýrategundum og þá fannst 
mér komið nóg.“

Hildur sneri sér því næst að 
hönnun fatalínunnar Cherry Bomb 
sem frumsýnd var á Reykjavík 
Fashion Festival í mars. Línan þótti 
afar sérstök og fjallaði tískubloggar-
inn Susie Bubble meðal annars um 
hana á bloggi sínu. „Aðeins fylgi-
hlutirnir eru til sölu, flíkurnar eru 
ekki framleiðsluvænar þannig að 
þær eru ekki til sölu. Þær voru meira 

hugsaðar sem kynning eða auglýs-
ing fyrir mig sem hönnuð og hafa 
virkað ágætlega á þann hátt. Nú eru 
þær í London þar sem þær flakka 
milli stílista fyrir ýmis verkefni.“

Innt eftir því hvort henni þyki 
ekki erfitt að senda línuna frá sér 
út í heim svarar Hildur því neit-
andi. „Nei, það er alls ekki erfitt. 
Það býður ekki upp á neitt að halda 
henni hér heima hvort sem er. 
Auðvitað vona ég að ég fái flíkurn-
ar allar heim í heilu lagi en ef þær 
skemmast þá þýðir lítið að leggjast 
í eitthvað þunglyndi.“

DRAMATÍSK OG LITAGLÖÐ
Hildur Björk kom sér nýverið 
upp vinnustofu við Skúlagötuna 
þaðan sem hún hefur útsýni yfir 
Faxaflóann. „Ég eyði öllu mínu í 
liti og vefnaðarvöru og þegar ég 
hugsa til baka skil ég varla hvern-
ig ég hafði pláss fyrir þetta heima 
hjá mér. Það er lúxus að vera komin 
með vinnustofu og geta breitt úr sér 
og svo er líka gott að komast út af 
heimilinu og fara í vinnuna eins og 
venjulegt fólk. Ég held það bjargi 
alveg geðheilsunni.“

Vinnustofa Hildar er litrík og björt 
og þar má sjá verk eftir hana sjálfa 
auk nokkurra flíka úr nýju línunni. 
Aðspurð viðurkennir hún að hönn-
un hennar sé jafn litrík og vinnu-
stofan og jafnvel svolítið drama-
tísk. „Ætli ég mundi ekki segja 
hana dramatíska og litaglaða. Ég 
held í það minnsta að hönnun mín 
sé hvorki hlédræg né hversdagsleg. 
Fyrir Cherry Bomb-línuna sótti ég 
innblástur til kvenpersóna á borð 

JÓLAGJAFA
HANDBÓKIN

KEMUR ÚT 29. NÓVEMBER

MEÐAL EFNIS 
 Í BLAÐINU:

Jólaljósin, kökur og sætindi,
skraut og föndur, matur og borðhald
jólasiður og venjur

Bókið auglýsingar tímanlega: 
Benedikt Freyr Jónsson
S: 512 5411, gsm 823 5055
benediktj@365.is

Ívar Örn Hansen 
S: 512 5429 , gsm 615 4349
ivarorn@365.is

Sigríður Dagný 
S: 512 5462, gsm 823 3344
sigridurdagny@365.is 
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Rannsóknir sýna að notkun sykurlauss Extra eykur munnvatnsframleiðslu, 
jafnar sýrustig, heldur tönnunum hreinum og stöðvar sýklaárásir á þær.
Extra minnkar upptöku hitaeininga og dregur það úr streitu í amstri
hversdagsins.

við Juliette Lewis úr Natural Born 
Killers og Cherie Currie úr hljóm-
sveitinni The Runaways − báðar 
mjög litríkir karakterar.“

MANÍSK Á MEÐGÖNGUNNI
Hildur er í sambúð með Daníel 
Björnssyni listamanni og saman 
eiga þau soninn Diðrik Högna sem 
verður þriggja ára í byrjun næsta 
árs. „Diðrik Högni hefur voða gaman 
af því að pæla með mér í hönnun 
og máta hitt og þetta en svo hefur 
hann líka gaman af Spiderman. Ætli 
hann sé ekki bara eins og flest börn 
og sýnir umhverfi sínu áhuga,“ segir 
hún.

„Daníel segir að ég hafi orðið hálf 
manísk þegar ég gekk með Diðrik 
Högna því ég kom svo miklu í verk, 
þar á meðal fyrstu fylgihlutalín-
unni. Ætli mér hafi ekki liðið eins 
og ég væri að renna út á tíma, ég 
bjóst ekki við því að eiga stund af-
lögu eftir fæðinguna og þess vegna 
ákvað ég að drífa mig í því að gera 
allt. En með góðu skipulagi hef ég 
getað sinnt vinnunni, barninu og 
hönnuninni án þess að falla á tíma,“ 
segir hún brosandi. Hildur starf-
ar sem kennari við fatahönnunar-
braut LHÍ samhliða hönnuninni og 
líkar vel. Daníel starfar einnig við 
skólann ásamt því að vera einn af 
umsjónarmönnum Gallerí Kling og 
Bang. Listarinnar vegna þarf parið 
oft að ferðast út fyrir landstein-
ana og viðurkennir Hildur að það 
geti stundum verið flókið að púsla 
saman stundaskránum. „Við leyfum 
hvort öðru að blómstra, eins væmið 
og það hljómar. Daníel fær að sinna 
sínu og ég fæ að sinna mínu og ég 
held að það sé alveg nauðsynlegt. 
Það gerir mér til dæmis mjög gott 
að komast út, hlaða batteríin og 
finna mér innblástur.“

ÚTHVERFAPRINSESSA ÚR 
GRAFARVOGI
Hildur er uppalin í Grafarvoginum 
og segir Daníel kalla sig „úthverfa-
prinsessuna“. Hún dvaldi mikið hjá 
föður sínum í Vesturbænum þegar 
hún komst á unglingsaldurinn en 
hefur verið búsett í 101 síðastliðin 
ár. „Mamma flutti lengra inn í Graf-
arvoginn þegar ég var unglingur og 
ég náði ekki Mónó FM á nýja staðn-
um. Ég hlustaði alltaf á Doktor Love 
með Páli Óskari og fannst alveg öm-
urlegt að ná ekki lengur þættinum í 
útvarpinu þannig að ég eyddi mikl-
um tíma í Vesturbænum þar sem 
bæði var hægt að ná útvarpsstöð-
inni og njóta frábærs félagsskapar.“

Spurð út í eftirnafn sitt segir Hild-
ur það enskt að uppruna og að föð-
urafi hennar hafi komið hingað til 
lands með bandaríska hernum. „Afi 
var frá New Jersey og mjög skrýt-
inn karl. Pabbi hans var enskur en 
mamma hans ungversk/rússnesk-
ur gyðingur og fyrrverandi matselja 
hjá mafíunni. Ég hitti hana nokkr-
um sinnum þegar ég var barn og 
var alltaf jafn hrædd við hana. Afi 
var líklega þekktastur fyrir að reka 
Marinós Pizzu en það fór í klessu 
þegar hann ætlaði að breyta því í 
„topless“ pitsustað og hann flutti þá 
aftur til Bandaríkjanna.“ 

Þegar Hildur er að lokum spurð 
út í framtíðaráform sín segir hún 
þau alls óráðin. „Mig langar mikið 
út að vinna. Ég er ekki með neinn 
óskastað í huga heldur er ég opin 
fyrir öllu. Þessar stóru tískuborg-
ir eru allar svo ólíkar og hver með 
sinn sjarma þannig að það er erf-
itt að velja eina fram yfir aðra. En í 
grunninn eru framtíðarplönin bara 
að halda áfram að hanna,“ segir 
hún að lokum. 
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Ég, stelpurnar í Vík Prjónsdóttur, Mundi Vondi og Jóhanna í Kría design þegar við sýndum í Seattle. Við skelltum okkur í túristaferð í Space Needle.

na 
Mynd sem Jói Kjartans tók af okkur fjölskyldunni í megastuði á opnun, eins og sést á mér.

Þetta er mynd úr sýningunni okkar Sögu Sigurð-
ardóttur, Hamskipti, sem verður opnuð í Hafnar-
borg. 
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20. okt. - 16. nóv.

Tilboð mán.-mið. 7.490 kr.
Verð 8.490 kr.

Veitingahúsið Perlan  ·  S: 562 0200  ·  perlan@perlan.is

ELIXIR 
COLOURNÝTT

Nýir og endurbættir varalitir og varablýantar sem 
innihalda rakagjefandi og nærandi innihaldsefni fyrir 
varir þínar. Mýkri og stinnari varir á aðeins 7 dögum!

Hagkaup Holtagörðum, Kringlunni, Skeifunni, Smáralind. Lyf og Heilsa Austurveri, 
Eiðistorgi, Fjarðarkaupum, Hringbraut, Kringlunni, Mosfellsbæ. Apótek Garðabæjar, Apótek 
Hafnarfjarðar, Árbæjar apótek, Garðs Apótek, Lyfjaborg, Lyfjaver Suðurlandsbraut, Lyfjaval 

Bílaapótek, Rima apótek, Snyrtivöruverslunin Nana, Urðarapótek. Landið: Lyf og Heilsa 
Glerártorgi, Hrísalundi, Hveragerði, Vestmannaeyjum, Þorlákshöfn. KS Suðárkróki.

www.medico.iswww.maxfactor.com

Opið virka daga kl. 10-18 - Laugardaga kl. 11-16

Hornsófar
Ný sending af

429.000.-
Ver› a›eins kr.

Afar vanda›ur hornsófi

sófasettum
Stökum sófum
Svefnsófum og hornsófum

2

Hin sænska Elin Kling heldur úti einu vinsælasta tískubloggi 
Skandinavíu í dag. Hún gefur jafnframt út tískutímaritið Style 
By og er fyrsti bloggarinn sem hefur verið fenginn til að hanna 
fatalínu fyrir sænska tískurisann H&M. Kling hóf feril sinn 
innan tískuheimsins sem fyrirsæta og bjó þá í Mílanó. Hún 

þykir afskaplega smekkleg og einkennist fatastíll hennar af hreinum, fallegum sniðum 
í bland við þægilegar, stórar peysur og gallabuxur.

Áhrifa
valdurinn

Elin Kling
Á tískuvikunni í New York Elin Kling á 
Tibi-tískusýningunni nú í september.

NORDICPHOTOS/GETTY

Flott Elin þykir hafa mjög flottan stíl.

1. Taska frá Friis & CO. 2. Hálsmen 
frá Topshop. 3. Peysa úr versluninni 
Zöru. 4. Buxur úr Vero Moda. 5. 
Kápa frá Zöru. 6. Skór úr versluninni 
Friis & CO.

Nowhere Elin er farin að hanna eigin 
fatalínu sem ber heitið Nowhere.

1
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1. Jeffrey Campbell 38.900kr. 2. Shoe the bear 19.900kr. 3. Won Hundred 34.900kr 4. Shoe the bear 19.900kr
5. Shoe the bear 19.900 6. Shoe the bear 23.900kr 7. Shoe the bear 23.900 8. Shoe the bear 19.900kr.

9. Filippa K  44.900kr. 10. Shoe the bear 23.900kr. 11. Shoe the bear 33.900kr. 12. Won Hundred 44.900kr.
13. Won Hundred 39.900kr. 14. Filippa K 37.900kr. 15. Suit 24.900kr. 16. Surface to Air 66.900kr. 

17. Shoe the bear 25.900kr. 18. Won Hundred 33.900kr. 19. Won Hundred 37.900kr.
20. Shoe the bear 36.900kr. 21. Jeffrey Campbell 29.900kr.

 GK REYKJAVIK     LAUGAVEGI 66     565 2820
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1
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H austið er komið og kuldanum 
fylgir gjarnan þurr húð og 

sprungnar varir. Til að geta notið 
fallegra haustdaga er því ráð að 
maka á sig góðum kremum til 
að halda húð og hári mjúku og 
vel nærðu á þessum myrkustu 
mánuðum ársins. 

1. Hárnæring Þegar kólnar í veðri 
þarf að hugsa sérstaklega vel um 
húð og hár. Hárnæringin Damage 
Daily Hair Repair frá Aveda gefur 
hárinu prótín og gerir við skemmt 
hár.

2. Handáburður Góður hand-
áburður er nauðsynlegur í haust 

og vetur til að koma í veg fyrir 
þurrar hendur og sprungna húð. 
Handáburðurinn frá L‘Occitane 
inniheldur meðal annars shea 
butter sem nærir og mýkir húðina.

3. Naglalakk Þótt blómin séu 
fölnuð þýðir það ekki að næstu 
mánuðir þurfi að vera litlausir. Málið 
neglurnar í öllum regnbogans litum 
og lífgið þannig upp á kalda haust-
daga. Litavalið hjá Opi er mikið og 
fallegt.

4. Líkamskrem Á veturna er meiri 
hætta á að húðin verði þurr eftir 
sturtuferðirnar og þess vegna er 
mikilvægt að eiga gott krem til að 
bera á líkamann. Líkamskremið frá 

L‘Occitane gefur húðinni fullkominn 
raka.

5. Varasalvi Það þekkja allir 
óþægindin sem fylgja því að vera 
með þurrar og sprungnar varir. 
Komið í veg fyrir varaþurrk með 
góðum varasalva, þessi frá Clini-
que er bæði rakagefandi og með 
fallegum lit.

6. Andlitskrem og farði Nýi farð-
inn Matchmaster frá Mac gefur 
húðinni náttúrulegt yfirbragð og ver 
um leið húðina í frostinu. Einnig er 
kremið Fortified Skin Enchancer 
Illuminateur flott eitt og sér og 
líka undir farðann en kremið gefur 
húðinni fallegan gljáa. 

Bættu í snyrtibudduna:

ÓMISSANDI 
FYRIR HAUSTIÐ

Frísklegt Í haust þykir fallegast að vera sem nátt-
úrulegastur í útliti og með rjóðar kinnar.

NORDICPHOTOS/GETTY
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BÓKIÐ AUGLÝSINGAR 
TÍMANLEGA:

ÍVAR ÖRN HANSEN
S: 512 5429, GSM: 615 4349
ivarorn@365.is

SÆLLA ER AÐ 

GEFA
EN ÞIGGJA
Sérblað um fyrirtækjagjafir kemur
út þann 9. nóvember.
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FRÉTTABLAÐINU
Það er hvergi betri staður fyrir fjölpóst en inni í Frétta-
blaðinu því það tryggir að auglýsingaefnið lendir á 
eldhúsborðinu þegar blaðið er opnað.

Meira en 80% íbúa höfuðborgarsvæðisins lesa  
Fréttablaðið daglega.

Kannaðu dreifileiðir í síma 512 5448 eða í tölvupóstfangi 
orn@365.is

Innskot í Fréttablaðið skilar árangri!

HAFÐU ÞAÐ 
NOTALEGT Í

MEST LESNA 

DAGBLAÐ Á ÍSLANDI*





Sími í miðasölu 

551 1200

HREINSUN
EFTIR SOFI OKSANEN  

Áleitið og óvægið verk 
sem lætur engan ósnortinn
Margrét Helga Jóhannsdóttir · Arnbjörg Hlíf Valsdóttir 
Vigdís Hrefna Pálsdóttir · Stefán Hallur Stefánsson 
Þorsteinn Bachmann · Pálmi Gestsson · Ólafur Egill Egilsson 
Leikstjóri: Stefán Jónsson

 Næstu sýningar:

 28. 4. 5. 12. 13. 19. 20. 24. 25. 2. 3. 10. 11.
 okt. nóv. nóv. nóv. nóv. nóv. nóv. nóv. nóv. des. des. des. des.

Veldu réttu 
innréttinguna

fyrir heimilið þitt.
 HTH er hágæða

dönsk framleiðsla og 
þú hefur tvo

valkosti!

5 ÁRA
ÁBYRGÐ
Á VÖRU
OG VIRKN

12
MÁNAÐA

VAXTALAUS
TAÐGREIÐSLULÁNSTATAÐGREIÐSLULÁ

LÁGMÚLA 8 · 2. HÆÐ · REYKJAVÍK · SÍMAR 530 2819 / 530 2821 · www.hth.dk

Opið virka daga frá kl. 10-18
og laugardaga frá kl.  11-15

Láttu Draumaeldhúsið þitt
verða að veruleika  með HTH

Persónuleg og góð þjónusta

1)    SÉRPANTAÐ OG SAMSETT

2)   LAGERVARA OG ÓSAMSETT

Viltu að við
hönnum sérstaklega

fyrir þig nýju eldhús- eða bað- 
innréttinguna – án greiðslu?

Viltu fá faglegar ráðleggingar
við endurnýjun innréttinga og 

svo pottþétt verðtil

Endil

föstudagur FYLGIRIT FRÉTTABLAÐSINS 28. OKTÓBER 2011

Ertu A- eða B-
manneskja? 
Ég er kamelljón 
þarna á milli.

Hvaða bók 
ertu að lesa 
um þessar 
mundir? 
Conversing 

with Cage eftir 
Richard Kostel-

anetz og Barba-
pabbi fer í langferð.

Ef ég byggi ekki í 
Reykjavík byggi ég í: Þá 
mundi ég búa í Múmín dal.

Hver eru nýjustu 
kaupin? Hljómplatan 
Animalog með Bix. 

Hvað dreymir þig um að 
eignast? Minimoog og 
þriggja metra háan lava-
lampa.

Einn hlutur sem þú 
vissir ekki um 
mig: Ég kann 
ekki að stinga 
mér.

Uppáhaldsdrykkurinn: 
Vatn og kampavín.

Hvaða lag kemur þér 
í gott skap? She´s a 
Rain bow með hljóm-
sveitinni Rolling Stones.

YFIRHEYRSLAN
Gísli Galdur Þorgeirsson, 
plötusnúður og tónlistar-
maður.


