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KO D Ė L V I S K A S  B U S  TA I P ?

Kalėdos – tai šeima. Pritariu. Tai laikas, kai į antrą planą nustūmus darbus- visą 
savo dėmesį gali skirti tam, kuris šalia. Tam kurį labiau už viską gyvenime myli ir 
vertini. Pritariu. Bet. Kaip taisyklė, timptelėjus kalendoriaus lapelį už padalkos 
ir visu gražumu pasirodžius raudonai išraitytam užrašui Gruodžio 25. Ramybės, 
laiko pabūti su kiekvienu artimiausiu –nebelieka. Pakuojamės! Dovanos! Ar tik-
rai sukrovei visas? Terbos ir terbelės, kurios lydi daugiavaikę šeimą, kaip geras 
prakeiksmas „susipakuojam-išsipakuojam“. Nepamiršt pyrago!  Skubam! Jau vėlu-
ojam! 

Greičiau prie stalo! Visu orkestru suskamba lėkščių, šakučių ir šaukštų koncer-
tas. Pilnas pilvas!

– Dar šita silkutė labai skani!,- šypsosi Mama rodydama lėkštelę. Ranka tiesiasi. 
Šakutės barška. Lėkštės tarška. Pilvas pasidaro per ankštas ant stalo išdėlioti-
ems Mamos virtuvėje gimusiems kelių dienų gardumynams. Jeigu turėtų siūles – 
jau plyštų. Tenka atsisegti vieną sagą. Palengvėja. O tada – lyg geriausia terapija 
„prišveitus“ – įlįst į žydrą ekraną ir pažiūrėt, kaip gi švenčia kiti: Kieno stalas, kaip 
padekoruotas. Kas, kaip puošniai apsirėdęs. Pažįstama? Jeigu ne – sveikinu! Jeigu 
taip – nesijauskite vieniša.

Dievinu Kalėdinį laukimą. Galiu juo pradėt gyvent tik nurinkus nuo prekystalių 
Vėlinių žvakeles. Pirkalioju smulkmenas. Svajoju, kaip puošiu namus. Kur kabinsiu 
lemputes. Kūrenu cinamonu ir apelsinais kvepiančias žvakes. Prieš užmigdama 
apmąstau kokią kiekvienam dovaną paruošti. Nebūtinai brangią – bili mielą ir 
skirtą tik Jai/Jam. Užsikuriu tokia gera ir šilta nuotaika, kad galėčiau ją nominuoti 
“Top 1 metų nuotaikų konkurse”. Šiais metais mano Kalėdinis laukimas buvo dar 
kitoks. Mat dar net nespėjus uždegt Vėlinių žvakelių ant išėjusių, bet nepamirštų 
kapelių... Mudu su Tėčiu jau vykdėm kaimelio Vasaros namuko „perestroikę“. 
Gavusi leidimą šių metų Kalėdukes įamžinti „back home“ tema, supažindinau 
didelėmis akimis žiūrinčius Tėtį ir Mamą su planu chuligano pavadinimu: tegu 
Vasaros rezidencija tampa jaukiu žiemos kampeliu. O tada prasidėjo darbai! >>
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Prieš savaitę iki numatytos datos, Tėtis kalė ir gręžė. Mama mezgė ir tvarkė. 
Bendromis jėgomis dalis Tėčio malkinės buvo perkurdinta – ir tapo beveik visuose 
nuotraukose matoma siena. O tada likus dviem dienom iki „grand šou“ – Aš, Sesė, 
mudviejų 6 vaikai ir Seneliai kibome į darbus ruošti Kalėdų! Nemeluosiu! Kartais, 
užlindusi už stiklinio namuko sienos, išsitraukdavau telefoną ir filmuodavau. Ne 
viešinimui. Prisiminimui. Apie tai, kaip priešais mano akis šurmuoliuoja TIKROS 
KALĖDOS. Be skubėjimo. Be nervų mūšio, kas kur vėluoja. Be persivalgymo. Bet 
su nuolat iš Mamos virtuvės atnešama arbata/kakava, ką tik iškeptais sausainiais 
ir sustingt spėjusiu tinginiu. Kokios nuotaikos buvo vaikai! Sesės mergaičių kom-
petencijai buvo patikėta sudėlioti eglutės zoną. Dominykas rūpinosi nuolat mus 
šildančio židinio kūrenimo klausimais. Patricija dėliojo obuolius, karpė nuotraukas 
ir rašė laiškus. Jonas tiesė savo pagalbines rankytes vyriškiems darbams ir ką tik 
iškeptiems sausainiams. O My? My buvo mano ramybė ir gero nusiteikimo varik-
lis, nes mintis apie jį puošė žinojimas, kad jis saugiose Tėčio rankose. Krutėjo visi!

Ir žinot, kas smagiausia, kad pirmą kartą per visą V&V istoriją – fotosesijos erd-
vę ruošė mano vaikystės šeima: Mama, Tėtis, Sesė ir aš (su visomis nuo mud-
viejų „pabyrėjusiomis“ dovanomis). Ir nors vasaros kaimo namuko pertvarkymo 
darbai buvo didelio mąsto ir daiktų Vilnius-Panevėžys autostrada mobilizacija 
buvo gabenama 3 „bagažnykais“... Jausmas, kuris kuteno paširdžius bežiūrint į 
dvi pasiruošimo dienas, krutančias mylimiausių rankomis – įstrigo į gražiausią 
prisiminimų kampelį ir tapo dideliu įkvėpimu šių metų Kalėdukes Jums parodyti 
štai tokias. Gimusias mano vaikystės namuose. Nusišypsojote?Paklaidžiojote pri-
siminimais apie savo Vaikystės namus ir kvepiantį šiluma pasiruošimą Kalėdoms? 
Pasiklausėte židinio spragsėjimo? Pamatėte aplink jį besisukančius mylimiausius? 
Užuodėte Mamos virtuvės kvapus? Pajutote bendrą šeiminiškių krutėjimą „kad 
tik būtų gražu“? O gal išgirdote klausimą: „kuo galėčiau Tau padėt?“. Arba tyle-
snį už tylų „Aš taip tave myliu“. Negirdėjot šakučių ir peilių tarškėjimo koncer-
to? Nesukrutėjo prisiminimas, apie norintį per siūles išplyšt pilvą? Nepamatėt 
savęs įkišusios nosį į žydrą ekraną, „čekinant“, kokie stalai pas kitus? Tada dar sykį 
sveikinu! Tikros Kalėdos gyvena Jūsų širdyse. Iki kalendoriaus timptelėjimo už 
padalkytės ir pamatymo, kad jau raudonuoja Gruodžio 25-oji, liko dar daug. Bev-
eik mėnuo! Ir tai yra pakankamas laikas visu grožiu ir šiluma „apturėt“ ne Kalėdinį 
„bizalą“ ir lėkimą, o ramybę, kad tikrosios Kalėdos yra visai ne apie tai. Kalėdos 
yra ten, kur yra Tavo šeima. Bendrai pasiruošianti gražiausioms metų šventėms.

V.



98

KAIP NEPASIKLYSTI DYDŽIUOSE?

Geriausias būdas – pasimatuoti, tačiau jeigu tokių galimybių nėra – visuomet galite drąsiai 
konsultuotis su mumis Jums patogiu būdu. Pasitikslinimui ištiesiame pagalbos ranką dydžių 
lentelės pavidalu:

KĄ DARYTI,  JEIGU NETIKO?

Nepykti, neliūdėti, negadinti sau nuotaikos. Ne šventieji puodus lipdo. Atsisėsti ir parašyti 
mums ramų laišką. Paaiškinti, kas nutiko. Na, o mes, vadovaudamiesi auksine taisykle, kad mūsų 
klientai yra patys laimingiausi – abiem pusėm palankiu sprendimu visą didelę bėdą paversime 
menkniekiu.

NEPAVĖLUOTI!

KADA LAUKTI?

Įsigijusios mūsų ar mūsų draugų krautuvėlėse rūbelius laimingos su maišeliais keliauja namo 
iškart. Na, o tos, kurios gyvena kitur, lai laukia pasiuntinukų, kurie laksto po visą Lietuvą su 
dėžutėmis ir maišeliais. Siuntinukus siųsime su DPD siuntinių tarnyba (paslaugos Lietuvoje 
kaina 4 EUR, ES šalyse 9 EUR). Gyvenančios užsienyje (ne ES ŠALYSE) savo siuntinukus gaus 
registruotais siuntinukais per Lietuvos paštą (paslaugos kaina 9 EUR).

Šiuo dydžiu „ženklinti“ drabužiai tinka tiek  XS/S, tiek M/L dydžiui, nes dėl konstrukcinių 
savybių (nuleista pečių linija, „nestatytos“ rankovės, gana plačios rankovės, „oversize“ siluetas)
Tiek vieną, tiek kitą dydį dėvinčios merginos drabužyje jausis patogiai.

UNIVERSALUS

Visus drabužius kolekcijoje matote ant 170 cm ūgio žmogaus, dėvinčio XS/S arba XS dydį
(kr. 88 cm, lm. 64 cm, kl. 91 cm).

KUR?

V&V, M.K. Paco g. 13, Vilniuje 
II-V 11-19 val. ir VI 11-16 val.

info@viktorijos.lt, +370 620 78 793

Mūsų draugai  kituose Lietuvos kampel iuose:

„Baltas ir butikas Klaipėda“, H.Manto g. 14, Klaipėda
„Fairy House Boutique“, Laisvės al. 7, Panevėžys

„Wapsva| LT lietuviško dizaino namai“, Vilniaus g. 138, Šiauliai
 „Moustache boutique“, Konstitucijos pr. 7A, PC Europa, Vilnius

„Green Podium“, Laisvės al. 39, Kaunas 

Mūsų jaukiuose mažuose namuose, kuriuos mes įpratome 
vadinti tiesiog „butikėliu“:

 Arba visą parą dūzgiančioje
e-parduotuvėje:

www.viktorijos.lt/e-parduotuve

XS
XS/S
S
S/M
M 
M/L

80/84
82/88
84/88
88/94
90/94
92/98

60/64
64/70
68/72
70/76
74/78
76/84

88/92
90/96
94/98

96/102
100/104
102/106

34/36
36/38
36/38
38/40
38/40
39/41

23/25
25/28
27/29
27/32
29/32 
31/34

Krūtinės ap. Liemens ap. Klubų ap. Pečių ap. Rankos ap. 

Dedam ranką prie širdies ir vienos auksinės nerašytos taisyklės laikomės bet kokiu oru, 
bet kokį sezoną ir bet kokia proga. Papuošime, patarsime ir su „užkurtu“ pasitikėjimo katilu 
išleisime į gražią kasdienybę. Tačiau tada, kai baigsime užsibrėžtą vieno modelio kiekį – daugiau 
nebesiūsime. Toks yra pagrindinis mūsų darbo principas. 
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Nuslūgus Vasarytės karščiui ir pradėjus rausvėt rudeniniams obuoliams, mano mintys pradėjo lin-
guot Kalėdukių ritmu. Ir nors vasaros įspūdžiai tuokart galvoje skambčiojo stipriau nei Kalėdų „džin-
gil bell‘sai“, nežinodama nei kur fotografuosime, nei kokios galutinai spalvos nutūps į jaukiausią 
metų kolekciją – tuokart žinojau vieną – NORIU „STAMBIADRYŽIO“ DIČKIO MEGZTINIO. Kadan-
gi beprotiškai mėgstu karameliškai rusvos ir pieniškos spalvos rūbus ir jų savo garderobe talpinu 
bene daugiausiai, nusprendžiau, kad „dryžius“ turi gimti būtent tokių spalvų, kad prijungus jį prie 
jau turimų rusvų ar balkšvų kelnių, marškinukų, sijonukų išeitų deriniai, kurie pypautų lengvuose 
rytuose „kaip čia buvęs“ nata.

KAINA, 135 EUR
Dydžiai: universalus
Sudėtis: 30 % mohera, 
10 % vilna, 60 % akrilas

„Tiramisu“ jaukiai 
dryžuotas megztinis

„TIRAmIsU“ jAUKIAI
dryžuotas megztinis
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„Tiramisu“ jaukiai dryžuotas 
megztinis, 135 EUR

„Sausaininės“ legendinės 
kelnės, 88 EUR

„Meduolis su pienu“ dryžuotas 
rankytėmis megztas šalikas,
75 EUR

Šalia megztuko – siūlome įsigyti 
ir tokio pat dryžuotumo šaliką, 
kuriame apstu ne tik vilnos, 
bet ir rankų darbo šilumos

„Laivelio“ iškirptė, kurios dėka 
galima labai jaukiai ir romantiškai 
apnuoginti vieną petuką

megztuke „suporavome“ dvi 
itin dažnai mūsų horizontuose 
sutinkamas spalvas – rusvą ir 
pienišką – kad spintoje įkurdintas 
megztukas iškart sau rastų 
besąlygiškai tinkančias „poras“

numezgėme jį iš mums ir Jums 
labai gerai pažįstamo siūlo, kuris 
dėl itin nepretenzingos priežiūros 
jau užvaldęs daugelio mūsų damų 
spintų

f

h

g

k
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„Tiramisu“ jaukiai dryžuotas 
megztinis, 135 EUR

„Sausaininės“ legendinės 
kelnės, 88 EUR

15

„Tiramisu“ jaukiai dryžuotas 
megztinis, 135 EUR
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„Tiramisu“ jaukiai dryžuotas
megztinis, 135 EUR

„Sausaininės“ legendinės 
kelnės, 88 EUR

„Meduolis su pienu“ 
dryžuotas rankytėmis 
megztas šalikas, 75 EUR

„Tiramisu“ jaukiai 
dryžuotas megztinis, 
135 EUR

„Sausaininės“ 
legendinės kelnės,  
88 EUR

„Meduolis su pienu“ 
dryžuotas rankytėmis 
megztas šalikas,
75 EUR
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„Tiramisu“ jaukiai dryžuotas 
megztinis, 135 EUR

„Sausaininės“ legendinės 
kelnės, 88 EUR

„Meduolis su pienu“ 
dryžuotas rankytėmis
megztas šalikas, 75 EUR

„Tiramisu“ jaukiai dryžuotas 
megztinis, 135 EUR

„Sausaininės“ legendinės 
kelnės, 88 EUR

„Meduolis su pienu“ 
dryžuotas rankytėmis
megztas šalikas, 75 EUR

18
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„Tiramisu“ jaukiai dryžuotas 
megztinis, 135 EUR

„Sausaininės“ legendinės 
kelnės, 88 EUR

„Meduolis su pienu“ 
dryžuotas rankytėmis
megztas šalikas, 75 EUR

„Tiramisu“ jaukiai dryžuotas
megztinis, 135 EUR

„Sausaininės“ legendinės 
kelnės, 88 EUR

„Meduolis su pienu“ 
dryžuotas rankytėmis 
megztas šalikas, 75 EUR
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Ko jau ko, bet per Kalėdukes šaliko REIKIA. Susisiauti į dičkį, pasičiumpi garuojančios arbatos puo-
delį, įsitaisai terasytėje ir stebi, kaip pradeda krist pirmosios snaigės. Pasaka? O aš tokias pasakas 
stengiuosi išgyvent kiekvienais metais. Jos užkuria jausmą, kuris pakutena kažkur giliai giliai ir pri-
verčia patikėt, kad maži stebuklai ranka pasiekiami.

KAINA, 75 EUR
Dydžiai: ilgis – 170 cm
Sudėtis: 30 % mohera, 
10 % vilna, 60 % akrilas

22

„meduoLis su pienu“ 
dryžuotas rankytėmis 
megztas ŠaLikas

„meduolis su pienu“ 
dryžuotas rankytėmis 
megztas šalikas

mezgėme šiuos dičkius ir vėl 
rankytėmis, todėl šalia vilnos šilumos, 
juose įsikūręs ir rankų darbo jaukumas

priderinome šaliko siūlus ir spalvas 
prie dičkio „tiramisu“ megztuko ir 
gautą rezultatą palydėjome mielu 
atodūsiu: „tikros kalėdos“

Tobulas sau, nuostabus dovanai

didelis ir pasiruošęs lydėti Jus per 
atidundančios žiemos pramogas
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„Tiramisu“ jaukiai dryžuotas
megztinis, 135 EUR

„Meduolis su pienu“ 
dryžuotas rankytėmis 
megztas šalikas, 75 EUR

25

„Tiramisu“ jaukiai dryžuotas
megztinis, 135 EUR

„Meduolis su pienu“ 
dryžuotas rankytėmis 
megztas šalikas, 75 EUR

25
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Kai seniai, labai seniai, į mūsų rankas papuolė šis mielas ir kritus audinys, aš gniauždama jį 
savo saujoje tvirtai žinojau vieną: Kad mes iš jo siūsime. Tuokart dar negalėjau atsakyti ką, bet 
radusi spalvą, kuri mane paviliojo dar ankstyvą 2015 metų pavasarį, žinojau, kad jos iš del-
nų paleisti nevalia. Laikydamiesi tradicijos, Kalėdų kolekcijoje būtinai pasiūlyti kuo daugiau pa-
laidinių, bei marškinukų, šįkart nusprendėme pakedenti „romantiškumo plunksnas“ ir Jums pa-
siūlyti marškinukus, kurių apykaklaitę galima rištis į dailų, minkštą kaspiną. Nesijaudinkite. Toms, 
kurios savyje „romantiškumo plunksnų“ neturi ir šiam stiliui „neprijaučia“, palikome galimybę in-
terpretuoti ir apykaklės juosteles surišti paprastu mazgeliu. Marškinukus „projektavome“ taip, kad: 
– juos būtų galima dėvėti vienus, jie turi daug itin dailių detalių (apykaklaitė, nugarytės kirpimas, 
prailginti rankogaliai ir mažulytės auksu spindinčios sagytės);
– jie tobulai tiktų prie to paties atspalvio „legendinių“ kelnių;
– jie tobulu duetu suskambėtų su šioje kolekcijoje siūlomais megztukėliais.

KAINA, 115 EUR
Dydžiai:  xS/S, M
Sudėtis: 75 % poliesteris, 
23 % viskozė, 2 % elastanas

26

„pina colada“ 
marškiniai su kaspinu

„pina coLada“ 
marŠkiniai su kaspinu
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„Pina colada“ marškiniai
su kaspinu, 115 EUR

„Sausaininės“ legendinės 
kelnės, 88 EUR

apykaklė, leidžianti 
interpretuoti – arba rišti jos 
galus į romantišką kaspiną 
arba... suraizgyti juos į 
asketišką mazgelį

Labai švelni spalva ir itin 
mielas audinys, kuris dėl savo 
lengvumo, yra praktiškai 
nejuntamas netgi po rūbais

ilgi ir dailiai iš po megztinių 
rankovių norintys „nosį“ iškišti 
rankogaliai su auksinių sagyčių 
duetu

akį traukiantis nugarytės 
kirpimas su tobulai tvarkingai 
sutūpusia aukso sagučių eilute

f

h

g

k
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„Pina colada“ marškiniai
su kaspinu, 115 EUR

„Sausaininės“ legendinės 
kelnės, 88 EUR

„Pina colada“ marškiniai
su kaspinu, 115 EUR

„Sausaininės“ legendinės 
kelnės, 88 EUR

30
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„Pina colada“ marškiniai
su kaspinu, 115 EUR

„Sausaininės“ legendinės 
kelnės, 88 EUR

„Pina colada“ marškiniai
su kaspinu, 115 EUR

„Sausaininės“ legendinės 
kelnės, 88 EUR
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„Pina colada“ marškiniai
su kaspinu, 115 EUR

„Pina colada“ marškiniai
su kaspinu, 115 EUR

34
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„Marcipanas“ megztinis,
115 EUR 

„Pina colada“ marškiniai
su kaspinu, 115 EUR

„Sausaininės“ legendinės 
kelnės, 88 EUR

„Pina colada“ marškiniai
su kaspinu, 115 EUR

„Sausaininės“ legendinės 
kelnės, 88 EUR

36
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Oficialiai skelbiamas „nebepristatinėtinu“ rūbu, nes turbūt rasti Jūsų tarpe Damą, kuri iki smulkme-
nų nepažinotų šio modelio kelnių – jau darosi sunku. Priešais Jūsų akis uodegą sukinėja visų my-
limos „iki negaliu“ LEGENDINĖS KELNĖS, šįkart priderintos prie gardžiaspalvės kreminės „natos“.

3838

„sausaininės“ 
legendinės kelnės

„sausaininės“
Legendinės keLnės

KAINA, 88 EUR

Dydžiai: xS/S 164-170 cm, 
xS/S 172-178 cm, 
M 164-170 cm, M 172-178 cm
Sudėtis: 72 % viskozė, 24 % 
poliesteris, 4 % elastanas
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„Marcipanas“ megztinis,
115 EUR 

„Pina colada“ marškiniai
su kaspinu, 115 EUR

„Sausaininės“ legendinės 
kelnės, 88 EUR

iki „negaliu“ pažįstamas 
modelis, kuris netinka nebent 
tik prie kitų „legendinių“ kelnių

patogios, nevaržančios 
judesių ir itin nepretenzingai 
prisitaikančios prie „šen 
bei ten“ karts nuo karto 
įvykstančio centimetrų 
„nuokrypio“

itin švelni kreminė spalva

galimybė rinktis iš dviejų ilgių

f

h

g
k
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„Marcipanas“ megztinis,
115 EUR 

„Pina colada“ marškiniai
su kaspinu, 115 EUR

„Sausaininės“ legendinės 
kelnės, 88 EUR

„Sniegas“ rankytėmis
megztas šalikas, 75 EUR

„Marcipanas“ megztinis,
115 EUR 

„Pina colada“ marškiniai
su kaspinu, 115 EUR

„Sausaininės“ legendinės 
kelnės, 88 EUR

„Sniegas“ rankytėmis
megztas šalikas, 75 EUR

42
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– O pasipuošimui rūbelių bus?- ankstyvą rudenį kažkuri iš Jūsų pakėlėte klausiančias akis į mane. 
Pasakodama apie Kalėdukių naujienas ir laikydamasi tvirtai už parankės įsikibusios nuostatos, kad 
kiekvieną rūbą, atitinkamai „paderinus“ galima padaryti daugiau mažiau tinkamu pasipuošti, kartu 
visiškai pritariu nuomonei, kad spintoje turi gyventi ir tokių rūbelių, kurie dėl savo formos, detalių 
ar audinio arba dėl visumos – iškart yra kiek puošnesni nei kiti. Juk Kalėdos. Juk šventės. O įsliuo-
gus į rūbą, kuris yra įsigytas specialiai TAI PROGAI – žiūrėk ir nuotaika šokteli dar stipriau aukštyn. 
Jokiais būdais neteigiu, kad įsigijus suknelę – galima ją panaudoti TIK KALĖDOMS. Toli gražu. De-
rinkite ją prie jaukių megztukų, plačiaaulių batų ir drąsiai keliaukite įsikabinusios lengviems rytams 
už parankės – pasipuošti kiek daugiau nei įprasta – rekomenduojama ne tik per didžiąsias metų 
šventes. Tai kelia nuotaiką iki dangaus.

KAINA, 135 EUR
Dydžiai: xS/S, M
Sudėtis: 100 % poliesteris, 
pamušalas – 100 % viskozė

44

„panna cotta“ sukneLė

„panna cotta“ 
suknelė
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„Panna cotta“ 
suknelė, 135 EUR

suknelei priklausantis 
dirželis, skirtas ne tik jos 
įliemenavimui, bet ir galimybei 
to paties audinio juostelę 
dėvėti kaip kaklo auksesuarą

suknelė pasiūta iš plonyčio 
šifono, itin subtiliai dekoruoto 
miniatiūrinėmis kaspinuko 
formelėmis

trapecijos siluetas ir puošniai 
papūstos rankovytės, kurias 
stilingai truktelėti į ¾ ilgį 
leidžia plona, „pakavota“ 
gumytė

itin „gardi“ kreminė spalva ir 
nuostabi audinio tekstūra
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„Panna cotta“ 
suknelė, 135 EUR

„Panna cotta“ 
suknelė, 135 EUR
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„Panna cotta“ 
suknelė, 135 EUR

„Panna cotta“ 
suknelė, 135 EUR
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„Panna cotta“ 
suknelė, 135 EUR

53

„Panna cotta“ 
suknelė, 135 EUR
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„Obuolių džemo“ 
megztukas, 110 EUR

„Panna cotta“ 
suknelė, 135 EUR

„Obuolių džemo“ 
megztukas, 110 EUR

„Panna cotta“ 
suknelė, 135 EUR
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Ar pamenat „Rudo cukraus“ megztuką? Jeigu jį kas prisikalbintų „užlipt ant svarstyklių“, kaži, ar 
rodyklės stipriai sujudėtų. Bet. Rodos beveik nieko nesveriantis, praktiškai neužimantis vietos, jis 
atvirkštine proporcija yra „sunkus“ savo šiluma ir jaukumu. Todėl patys „pasičiupinėję“ jo gerąsias 
savybes ir išgirdę atodūsius, kad „rudo cukraus“ spalva buvo ne visiems iki galo „skani“, nuspren-
dėme šio modelio „giminę“ pratęsti ir kur buvęs, kur nebuvęs – priešais Jūsų akis – susipažinimo 
mostą moja „Rudo cukraus“ megztinėlio „pusbrolis“ – „Obuolių džemas“. Lygiai tiek pat mažutis, 
toks pats „besvoris“, o kartu savyje talpinantis dramblio dydžio jaukumą ir šilumą.

KAINA, 110 EUR
Dydžiai: universalus
Sudėtis: 30 % mohera, 
4 % vilna, 36 % akrilas, 
30 % poliamidas

56

„obuolių džemo“ 
megztukas 

„obuoLių džemo“ 
megztukas 
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„Obuolių džemo“ 
megztukas, 110 EUR

„Sausaininės“ legendinės 
kelnės, 88 EUR

itin gerai besidėvintis 
ir nereiškiantis kaprizų 
dėl išskirtinių žinių 
reikalaujančios priežiūros

puikiai dera prie to paties 
atspalvio „pina colada“ 
marškinukų ir „sausaininių“ 
legendinių kelnių

plonas lyg voratinklis, 
šiltas lyg pūkas

itin „gardi“ kreminė spalva
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„Obuolių džemo“ 
megztukas, 110 EUR

„Pina colada“ marškiniai
su kaspinu, 115 EUR

„Sausaininės“ legendinės
kelnės, 88 EUR

„Obuolių džemo“ 
megztukas, 110 EUR

„Pina colada“ marškiniai
su kaspinu, 115 EUR

„Sausaininės“ legendinės
kelnės, 88 EUR
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„Obuolių džemo“ 
megztukas, 110 EUR

„Sausaininės“ legendinės
kelnės, 88 EUR

„Obuolių džemo“ 
megztukas, 110 EUR

„Sausaininės“ legendinės
kelnės, 88 EUR
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„Obuolių džemo“ 
megztukas, 110 EUR

„Sausaininės“ legendinės
kelnės, 88 EUR

„Obuolių džemo“ 
megztukas, 110 EUR

„Sausaininės“ legendinės
kelnės, 88 EUR



6766
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Pristatome Jums itin riboto „tiražo“ rūbą. Ne, „tiražas“ toks nedidukas, ne todėl, kad juo netikime, 
bet todėl, kad gerbiame kiekvieną įsigytą audinio metrą ir norime būti atsakingi vartotojai. Savo 
sandėliuke turėjome likusį itin jaukaus, bet nespėto panaudoti audinio, kuris užėmė vietą ir nuolat 
užkliūdavo už akies, kad reikia surasti jo panaudojimui tinkamą kolekciją ir spalvinių „draugų“ kom-
paniją. Šiose Kalėdukėse tokia proga „atsirado“ labai vietoje ir laiku. Pasiuvus šiltučius lauko marški-
nius Patricijai ir pakabinus juos prie jau besisupančios kolekcijos dalyvių – jie taip „įsiliejo“ į bendrą 
spalvinę gamą ir jaukumo tematiką, kad nebeliko abejonių, jog ši kolekcija bus TA, kurioje audinukas 
bus naudotas tiksliai pagal paskirtį.

68

„cheesecake“ šilti 
lauko marškiniai

„cheesecake“ ŠiLti
Lauko marŠkiniai

KAINA, 125 EUR
Dydžiai: universalus
Sudėtis: 95 % poliesteris, 
5 % vilna
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„Cheesecake“ šilti lauko 
marškiniai, 125 EUR 

„Pina colada“ marškiniai 
su kaspinu, 115 EUR

„Sausaininės“ legendinės 
kelnės, 88 EUR

parinkome jam marŠkinių 
siluetą ir pagalvojom, kad 
tokiam žaismingam 
paltukui – jis itin pritiko

Šį rūbą rekomenduojame dėvėti 
ant šilto vilnos megztuko ir 
keliauti su tokiu deriniu į lauką, 
kol žiema nerodo aštrių nagelių 
arba-

kurdinti jį ant plonos palaidinės, 
„maikutės“ ar marškinėlių 
ir nerti stačia galva į žiemos 
židiniais spragsinčias sodybas 
bei kitas vietas, kuriose norisi 
siaustis į rūbą, lyg į jaukų dekutį

pasiuvome jį iš jaukaus ir šilto 
minkštučio paltinio audinio
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„Cheesecake“ šilti lauko 
marškiniai, 125 EUR 

„Pina colada“ marškiniai
su kaspinu, 115 EUR

„Sausaininės“ legendinės
kelnės, 88 EUR

„Cheesecake“ šilti lauko 
marškiniai, 125 EUR 

72
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„Cheesecake“ šilti lauko 
marškiniai, 125 EUR 

„Hood‘is“, 110 EUR

„Sausaininės“ legendinės
kelnės, 88 EUR

„Cheesecake“ šilti lauko 
marškiniai, 125 EUR 

„Hood‘is“, 110 EUR

„Sausaininės“ legendinės 
kelnės, 88 EUR
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– Viktaryt, koks „HOODIS“!, – aiktelėjo mano paaugliško amžiaus dukterėčios, besirenkančios ap-
rėdus atidundančiai fotosesijai. Abi pasimieravusios nusprendė, kad tokio jaukaus, švelnaus dičkio 
nenorėt tiesiog neįmanoma. Milžiniškas „kapišonas“, ilgos rankovės, patogios kišenės ir labai švelni 
kremo spalva. Dar mažas „out of topic“ – planuodami šį „Hoodį“, saujoje spaudėme tobulai prie jo 
tinkantį striukinį audinį, kurį nešiojausi glėbyje ir spygavau- koks bus derinys. O tada – tada atsitiko 
gyvenimas ir mano ausis pasiekė žinia, kad visas striukinio audinio kiekis nespės mūsų pasiekti iki 
Kalėdinės kolekcijos starto ir... Ir turiu jį paleist iš glėbio ir minčių, kuriose šie du rūbai jau suposi 
tobulai gražiu deriniu. Buvau pikta. Buvau liūdna. Buvau nusiminusi. O tada – nusprendžiau, kad 
nėra to blogo, kas verstų nuleista nosimi „puoštis“ ilgai ir neatėmę iš „Hood‘žio“ bilieto į Kalėdukes, 
nusprendėme, kad Pavasaryje/23 prie jo prisijungs tobula, besąlygiškai prie jo tinkanti striukė arba 
nuostabi liemenė. Tad – laukite tęsinio!

KAINA, 110 EUR
Dydžiai: xS/S, M
Sudėtis: 48 % medvilnė, 
48 % poliesteris, 
4 % elastanas

„hood‘is“

„hood‘is“
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„Hood‘is“, 110 EUR

„Sausaininės“ 
legendinės
kelnės, 88 EUR

„apdovanojome“ jį dičkiu 
kapišonu

ilgos, rankas galinčios 
„pakavot“ rankovės ir gilios, 
daug gėrio talpinančios kišenės

pasiuvome jį iš itin švelnaus 
ir jaukaus, labai švelnios 
kreminės spalvos audinio

puikiai tinkantis prie 
„sausauninių“ legendinių kelnių 
ir turėsiantis spalvinį tęsinį 
pavasaryje/23
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„Cheesecake“ šilti lauko 
marškiniai, 125 EUR 

„Hood‘is“, 110 EUR

„Sausaininės“ legendinės
kelnės, 88 EUR

„Hood‘is“, 110 EUR

„Sausaininės“ legendinės
kelnės, 88 EUR
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„Hood‘is“, 110 EUR

„Sausaininės“ legendinės
kelnės, 88 EUR

„Hood‘is“, 110 EUR

„Sausaininės“ legendinės
kelnės, 88 EUR
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.

.

.

.

Kokia žiema be sniego? Ir kokios Kalėdos be sniego pusnį primenančio dručkio šaliko? ... į kurį „susi-
suki“, kaip į jaukiausią dekutį ir, rodos, gali stebėt, kaip sninga iš dangaus didžiuliais kąsniais – laime 
ir jaukumu.

KAINA, 75 EUR
Dydžiai: ilgis – 170 cm
Sudėtis: 30 % mohera, 
10 % vilna, 60 % akrilas

84

„sniegas“ rankytėmis
megztas ŠaLikas

„sniegas“ rankytėmis
megztas šalikas

pilnas vilnos jaukumo ir rankų darbo 
šilumos

piltai baltos spalvos ir tinkantis prie 
praktiškai visų mūsų kolekcijų

tobulas sau, nepakeičiamas norint 
pradžiuginti artimiausius nuostabia 
dovana

ilgas ir drąsiai „apsivejantis” šilumos 
pasiilgusį kaklą du kartus
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„Marcipanas“ megztinis, 
115 EURR

„Pina colada“ marškiniai 
su kaspinu, 115 EUR

„Sausaininės“ legendinės 
kelnės, 88 EUR

„Sniegas“ rankytėmis 
megztas šalikas, 75 EUR

87

„Marcipanas“ megztinis, 
115 EURR

„Pina colada“ marškiniai su 
kaspinu, 115 EUR

„Sausaininės“ legendinės 
kelnės, 88 EUR

„Sniegas“ rankytėmis 
megztas šalikas, 75 EUR
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Ką tik praūžusi „Sweater weather“ savaitė ir joje „pypavę“ įvairūs klausimai, susiję su mūsų vilnos 
šiltukais, mums suteikė labai daug naudingos informacijos apie tai, kaip Jūs juo dėvite, kas juose 
patinka/nepatinka, ką megztukuose norėtumėte pakoreguoti ir t.t. Viską tvarkingai susidėlioję sau į 
galvas, atkreipėme dėmesį, kad mūsų klienčių tarpe, kurios nuo galvos iki kojų puošiasi mūsų rūbais, 
yra tokių, kurios braukia liūdesio ašarą, nes...? Nes vilnos megztukėliai Joms „kanda“ ir apibėrusios 
grožio epitetais vilnos turinčius rūbus, jos turi susitaikyti, kad jie puoš damas, kurios nėra jautrios 
vilnos prisilietimams. Kalėdos – stebuklų metas, ir nusiminusių ar liūdnų, kad „gražu, bet ir vėl ne 
man“, nenorime palikti. Surėmę pečius ir perpurtę skersai išilgai audinių tiekėjų siūlomus megztus 
audinius, mes išsigryninome tokį, kuris savyje neturi anei lašo vilnos, bet savo jaukumu – gali drąsiai 
konkuruoti su mūsų tradiciniais vilnos dručkiais.

KAINA, 115 EUR
Dydžiai: universalus
Sudėtis: 80 % medvilnė, 
20 % poliesteris

88

„marcipanas“ megztinis 

„marcipanas“
megztinis
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„Marcipanas“ megztinis, 
115 EUR

„Sausaininės“ legendinės 
kelnės, 88 EUR

mielos megzto audinio 
tekstūros

puikiai atrodo vienas, 
neįtikėtinai žavingai – 
suporuotas su šios kolekcijos 
„kaspinuotais“ marškinukais

jaukiai baltutis ir 
nesikandžiojantis 
vilnos „žnaibuliais“

asimetriško kirpimo ir 
labai žavinga kirpto 
„frako“ nugaryte

f

h

g

k



9392

„Marcipanas“ megztinis, 
115 EUR

„Sausaininės“ legendinės
kelnės, 88 EUR

„Marcipanas“ megztinis, 
115 EUR

„Sausaininės“ legendinės 
kelnės, 88 EUR

92



9594

„Marcipanas“ megztinis, 
115 EUR

„Sausaininės“ legendinės
kelnės, 88 EUR

„Sniegas“ rankytėmis 
megztas šalikas, 75 EUR

„Marcipanas“ megztinis, 
115 EUR

„Sausaininės“ legendinės
kelnės, 88 EUR

„Sniegas“ rankytėmis
megztas šalikas, 75 EUR
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Visuomet kurdama ir dėliodama Kalėdinės kolekcijos štrichus – šalia būtinos sąlygos – į kolekciją 
ištiesti bilietus šiltiems ir jaukiems rūbams, primenu sau, kad namų Kalėdukės būna šiltos ir neži-
nau, kaip pas Jus, bet dažnais atvejai, mano vaikystės namuose, sugužėjus plačiai giminei, su drūtu 
vilnos megztiniu „užustalėj“ nepasėdėsi. Todėl, lauke spaudžiant šaltukui, namų Kalėdukių įkarštyje 
tinkamiausiu rūbu būna trumpų rankovių nešiltas rūbas. Šįkart iškėlėme sau užduotį, kad reikalinga, 
jau eilę metų mūsų kolekcijose stabilią vietą užimančių „nėriniuotų“ palaidinukių ant petnešėlių, 
„giminaitė“ – plonytė, bet tinkama kukliam pasipuošimui, nėrinių krašteliais padabinta palaidinė. TIK 
ŠĮKART – su rankovytėmis. Kad supakavus į šviesiausių prisiminimų atminties dėžutę Kalėdukes 
– šį dailų rūbelį, galėtumėte sėkmingai „eksploatuoti“ lengvų rytų deriniuose.

„Vanilinio pudingo“ 
palaidinė su nėrinuku

„VaniLinio pudingo“ 
paLaidinė su nėrinuku

KAINA, 85 EUR
Dydžiai: xS/S, M
Sudėtis: 35 % medvilnė, 
62 % poliesteris, 
3 % elastanas
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„Vanilinio pudingo“ palaidinė 
su nėrinuku, 85 EUR

„Brownie“ spalvos kelnės, 
115 EUR

pasiūta iš tampraus tekstūrinio 
pieno spalvos audinio

„apdovanota“ Jums patinkančiu 
rankovyčių ilgiu, kuris itin 
mėgstamas dėl atitikimo 
taisyklei „tinkama į darbą“

romantiška trikampiu kirpta 
nugarytė, „padabinta“ vos 
juntamu, perregimu nėrinuku

papuošta dailiais nėrinukais
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„Vanilinio pudingo“ palaidinė 
su nėrinuku, 85 EUR

„Brownie“ spalvos kelnės,
115 EUR

„Vanilinio pudingo“ palaidinė
su nėrinuku, 85 EUR

100
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„Vanilinio pudingo“ palaidinė 
su nėrinuku, 85 EUR

„Brownie“ spalvos
kelnės, 115 EUR

103

„„Brownie“ spalvos
švarkas, 155 EUR 

Vanilinio pudingo“ palaidinė 
su nėrinuku, 85 EUR

„Brownie“ spalvos
kelnės, 115 EUR
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„„Brownie“ spalvos
švarkas, 155 EUR 

Vanilinio pudingo“ palaidinė 
su nėrinuku, 85 EUR

„Brownie“ spalvos
kelnės, 115 EUR

„„Brownie“ spalvos
švarkas, 155 EUR 

Vanilinio pudingo“ 
palaidinė su nėrinuku, 
85 EUR

„Brownie“ spalvos
kelnės, 115 EUR
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Striukinė liemenė – yra gėris. Viešai išdiskutuotas. „Bilinkiek“ sykių prijungtas į derinius ir išgelbėjęs 
tikrai ne vieną ir ne du rytus, kurie iš „pragariškai sunkių“ netyčia ima ir tampa „stipriai lengvais“. Prie 
visų išvardintų gerumų, papildomai pridėjus faktą, kad šįkart jau pamiltą „Pipirinės“ liemenės modelį 
siūlome gardaus ŠOKOLADO spalvos – ir patys palinksime galvomis, kad tai yra vienas funkcio-
naliausių ir reikalingiausių šios kolekcijos rūbų. Mieloji Šokoladinuke, sėkmės tau nelinkėsime, nes 
panašu, kad jau gimei su greičiausiai dingstančiųjų iš mūsų lentynų, „štampu“. Mylinčioms „Pipiri-
nukę“ ir įsimylėjusioms šį modelį iškart paminime svarbų faktą, kad dėl nesuprantamų priežasčių 
pašykštėję gylio juodosios kišenėse, šokoladinę sesutę apdovanojome išskirtinai giliomis kišenėmis, 
į kurias tilps ne tik visuomet po ranka turintis tupėti telefonas, bet ir kitos smulkmenėlės.

KAINA, 155 EUR
Dydžiai: xS/S, M
Sudėtis: 100 % poliesteris, 
pamušalas – 100 % viskozė, 
užpildas – 100 % poliesteris

106

„ŠokoLadinė“
striukinė Liemenė

„šokoladinė“ 
striukinė liemenė
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„Šokoladinė“ striukinė 
liemenė, 155 EUR 

„Triufelis“ megztukas, 
115 EUR

„Karšto šokolado“ 
sijonas, 75 EUR

tos, kas nuo rudens-žiemos 22/23 
savo deriniuose turite “pipirinę“ 
liemenę, šios pristatinėti nebereiks 
– su keliais patobulinimais – tai 
juodosios „pipirinukės“ pusseserė

beprotiškai tinkanti prie kitų šios 
kolekcijos „šokoladukų“: golfyčio, 
sijonuko, megztuko ir netgi 
klasikinio kostiumo

pagilintos kišenės, kitoks 
viršutinio audinio „susiuvinėjimas“, 
bet ta pati dičkė apykaklė ir 
Jūsų itin išgirtas pašiltinamojo 
sluoksnio storis

maksimaliai šaltoms dienoms, 
tinkama netgi būti įkurdinta 
po mylimais paltukais, kaip 
papildomas sluoksnis šilumos 
ir stilingumo
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„Šokoladinė“ striukinė
liemenė, 155 EUR 

„Triufelis“ megztukas, 
115 EUR

„Karšto šokolado“ 
sijonas, 75 EUR

„Šokoladinė“ striukinė
liemenė, 155 EUR 

„Triufelis“ megztukas, 115 EUR
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„Šokoladinė“ striukinė 
liemenė, 155 EUR 

„Triufelis“ megztukas, 
115 EUR

„Karšto šokolado“ 
sijonas, 75 EUR

113

„Šokoladinė“ striukinė 
liemenė, 155 EUR 

„Triufelis“ megztukas, 
115 EUR
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„Šokoladinė“ striukinė
liemenė, 155 EUR 

„Triufelis“ megztukas, 
115 EUR

„Karšto šokolado“ 
sijonas, 75 EUR

„Šokoladinė“ striukinė 
liemenė, 155 EUR 

„Triufelis“ megztukas, 
115 EUR

„Karšto šokolado“ 
sijonas, 75 EUR
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Po suplanuotos klasikinių, ilgintų švarkų kūrybos pauzės – jie SUGRĮŽTA. Atidavus duoklę trumpin-
tiems ir atitolusiems nuo klasikos švarkučiams – grįžtu ten, kur stipriai „įsišaknijusi“ mano širdis – į 
klasikinius ir ilgintus. Leidę net pusmetį jiems „pasėdėt ant atsarginių suolelio“ – švilptelim jiems 
sugrįžti. Ir nors savo spintos resursuose esu apgyvendinusi toli gražu ne vieną klasikinio kirpimo 
švarką – gardžiaspalvio šokoladinio – nesu turėjusi per visus dvylika savo veiklos metų. Todėl mano 
lengvų rytų būsimieji horizontai jau dabar ploja katučių. Nes? Nes kartu su mano mylimiausio kirpi-
mo švarku, atidunda ir kostiuminio audinio kelnės. O kartu jie sudaro VIENINGĄ TOBULAI GRAŽŲ 
KOSTIUMĄ.

KAINA, 155 EUR
Dydžiai: xS/S, M
Sudėtis: 76 % poliesteris, 
20 % viskozė, 
4 % elastanas

„brownie“ 
spalVos šVarkas

„brownie“ 
spaLVos ŠVarkas



119118

„Brownie“ spalvos 
švarkas, 155 EUR

„Brownie“ spalvos 
kelnės, 115 EUR

tobulai tinkantis prie “brownie” 
klasikinio kirpimo kelnių

pasiūtas iš itin ilgaamžiško, 
malonaus kostiuminio audinio, 
kurio nepretenzingai priežiūrai 
Jūs negailite liaupsių

puikiai derantis su  iš to paties 
audinio pasiūta „brownie“ 
suknute

„apdovanotas“ išskirtine 
nugaros detale
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„Brownie“ spalvos
švarkas, 155 EUR

„Brownie“ spalvos
kelnės, 115 EUR

„Brownie“ spalvos 
švarkas, 155 EUR

„Brownie“ spalvos
kelnės, 115 EUR
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„Brownie“ spalvos 
švarkas, 155 EUR

„Brownie“ spalvos
kelnės, 115 EUR

123

„Brownie“ spalvos 
švarkas, 155 EUR

„Brownie“ spalvos
kelnės, 115 EUR
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„Šokoladinė“ striukinė 
liemenė, 155 EUR 

„Brownie“ spalvos 
švarkas, 155 EUR

„Brownie“ spalvos
kelnės, 115 EUR

„Šokoladinė“ striukinė 
liemenė, 155 EUR 

„Brownie“ spalvos 
švarkas, 155 EUR

„Brownie“ spalvos
kelnės, 115 EUR
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Anie vienos kolekcijos – be vieno ar kito modelio kostiuminio audinio kelnių. O gal dar geriau pa-
sakyti – anei vienos kolekcijos, be kostiuminių kelnių ir joms priklausančio švarkelio dueto. Taip, 
mielos Damos, rodos, mes tikrai gerai Jus išmokėme itin dažnai kartojamas mūsų pamokas, kurių 
pagrindinė mintis sukasi aplink žinią, kad MES UŽ KOSTIUMUS. Prisileidę artyn mintį, kad šių 
metų Kalėdukėse tamsiąją spalvą atstovaus gražuolis ŠOKOLADAS, net suplojome rankomis su-
pratę žinią, kad tokios spalvos kostiumo mūsų horizontuose dar nėra buvę! Kas su mumis ištikimai 
žygiuojate kolekcija kolekcijon – būtinai perskaitykite, šį sakinį iki galo. „Brownie“ kelnėms parin-
kome „DRAUGIŠKŲ“ KELNIŲ modelį, kurį daugelis esate pamilusios nuo 2017 metų. Ne per daug 
prigludusios, bet taip pat itin mėgstamos tų, kurios nėra laisvų kelnių mylėtojos. Puikiai tinkančios ir 
prie aukštakulnių batelių, mielai draugaujančios ir su grubesnio stiliaus avalyne. Pridėjus faktą, kad 
šios kelnės yra vienos iš trijų „Brownie“ kostiumo dalių, belieka pasidžiaugti, kad mums ir vėl pavy-
ko sukurti  derinį, kuris nuims visus „galvaskaudžius“: „o ką čia kultūringiau pasiderinus didesnei ar 
mažesnei iškilmei“ ar tiems atvejams paprastoje kasdienybėje, kai norisi stipriau sužibėt.

KAINA, 115 EUR
Dydžiai: xS/S, M
Sudėtis: 76 % poliesteris, 
20 % viskozė, 
4 % elastanas

„brownie“ 
spalVos kelnės

„brownie“ 
spaLVos keLnės
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„Karšto šokolado“
golfytis, 78 EUR

„Brownie“ spalvos
kelnės, 115 EUR

mūsų ir Jūsų pamilto 
„draugiškų“ kelnių modelio

„skaniai“ šokoladinės spalvos

atstovaujančios kelnių 
pozicijas trijų dalių kostiume 
ir besąlygiškai tinkančios prie 
„brownie“ švarko, ne tik spalva, 
audiniu, bet ir proporcijomis

pasiūtos iš kostiuminio, 
bet itin lengvo ir tampraus 
audinio, kuris mus lydi jau ne 
pirmoje kolekcijoje ir yra gavęs 
itin daug pagyrų dėl stipriai 
nepretenzingos priežiūros
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„Brownie“ spalvos 
švarkas, 155 EUR

„Brownie“ spalvos
kelnės, 115 EUR„Brownie“ spalvos 

švarkas, 155 EUR

„Brownie“ spalvos
kelnės, 115 EUR
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„Tiramisu“ jaukiai dryžuotas 
megztinis, 135 EUR 

„Brownie“ spalvos
kelnės, 115 EUR

„Tiramisu“ jaukiai dryžuotas 
megztinis, 135 EUR 

„Brownie“ spalvos
kelnės, 115 EUR
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Mūsų ausis pasiekė maži paukščiukų čiulbėjimai, kad mūsų Damos stipriai pasiilgo suknelių.
– Kokių??? – į kairę ir į dešinė klausinėjome mes. Po apklausų išsigryninę mintis, kad labai dažnai 
Jūsų atsakymuose buvo giriamos „Agavos“, „Gulbių“, „Spanguolių“ suknelės, supratome, kad Jūs 
labai stipriai prijaučiat lengvos „A“ formos suknutėms. Todėl šių Kalėdukių suknelių gretas papildo 
dar viena lengvos trapecijos formos suknytė. Tokia, kaip Jūs ir pageidavote – tinkama ir mažam pa-
sipuošimui, ir iškilmingesnei dienai ofisiuke. O tos, kurios mėgsta kasdien būti labiau pasitempusios 
– šis rūbas (ypač duete su švarkeliu) gali būti puikiausias lengvo ryto derinių dalyvis. Dėvėkite pagal 
savo norus ar nuotaiką – palaidą arba sujuostą standžiu, dailiai susiuvinėtu diržu.

KAINA, 115 EUR
Dydžiai: xS/S, M
Sudėtis: 76 % poliesteris, 
20 % viskozė, 4 % elastanas

134

„brownie“ spaLVos 
sukneLė

„brownie“ spalVos 
suknelė
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„Brownie“ spalvos 
suknelė, 115 EUR

Jūsų dėmesiui, lengvos 
trapecijos formos suknutė, 
kurią galite dėvėti be diržo

... arba sujuostą diržu

suknelės šoninėse siūlėse 
rasite subtiliai „pakavotas“ 
kišenukes į kurias tilps ne 
tik amžiams neturinčios, 
kur pasidėti rankos, bet ir 
mėgstamas lūpdažis

Vėsiomis dienomis 
rekomenduojame ant viršaus 
kurdinti to paties audinio 
ir spalvos ilgintą „brownie“ 
švarkutį
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„Brownie“ spalvos 
suknelė, 115 EUR

„Brownie“ spalvos 
suknelė, 115 EUR
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„Brownie“ spalvos 
suknelė, 115 EUR

„Brownie“ spalvos 
suknelė, 115 EUR
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„Brownie“ spalvos 
švarkas, 155 EUR 

„Brownie“ spalvos 
suknelė, 115 EUR

„Brownie“ spalvos 
švarkas, 155 EUR 

„Brownie“ spalvos 
suknelė, 115 EUR

142
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Kurdami Kalėdines kolekcijas jau daugiau nei dešimtmetį, „išsigryninome“ Jūsų norus ir lūkesčius. 
Tai kolekcija, kurioje šalia jaukių ir skirtų jaukiai sukiotis aplink Kalėdinę eglutę rūbų, būtinai turi būti 
ir tokie, su kuriais norisi stipriau atlošti pečius ir pasitempti. Bet. Lygiai tiek pat kita savo ausimi pas-
taruoju metu girdime Jūsų prašymus, kad puošnus rūbas nebūtų skirtas vienai progai, o paskui- ilgai 
ir nuobodžiai lauktų tinkamos antrosios. Pridėjus faktą, kad antrą sykį puoštis tuo pačiu ne visada 
ir norisi, mes siūlome išeitį- puošnu/gana paprasta – viename. Kaip tai įmanoma? Žongliruojant 
drabužio detalėmis! Šios palaidinės subtilus žvilgėjimas toks neįkyrus, kad ją parengus po švarkeliu- 
gausite puikų ofiso derinį, tačiau, dėvint ją vieną – gilesnė nugarytės iškirptė, plonytis vos žvilgus, 
subtiliai perregimas „tinkliukas“ IR galimybė padabinti palaidinę lengvu lyg debesėlis tiulio kaspinu 
– padaro ją PUOŠNIĄ ir pasiruošusią Jus lydėti į tikrai neprastą iškilmę. Jau anksčiau pristatę palai-
dines su galimybe dabintis jas kaspinais sulaukėme Jūsų atodūsių, kad ne visoms išeina juos  dailiai 
susirišti. Todėl šįkart – šių atodūsių neliks, nes? Nes kaspinuką galėsite jau surištą „užsimauti“ per 
galvą! Dėl itin tampraus audinio – iš kurio mes sumaizgėm pudros spalvos kaspinuką – galvosūkio, 
kaip įveikti gražų kaspiną nebeliks.

„twinkle twinkle“ 
palaidinė su tiulio kaspinu

„twinkLe twinkLe“ 
paLaidinė su tiuLio kaspinu

KAINA, 105 EUR
Dydžiai: xS/S, M
Sudėtis: 65 % viskozė, 
30 % poliesteris, 
5 % elastanas
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„Twinkle twinkle“ 
palaidinė su tiulio 
kaspinu, 105 EUR

„Brownie“ spalvos 
kelnės, 115 EUR

dėvint palaidinę vieną, sužibėsite itin 
subtilia elegancija ir nenuobodžiu 
subtilumu. padabinusios palaidinukę 
dičkiu, bet labai lengvu kaspinu, 
pažadu – nepastebėtos neliksite

pudros rožinė spalva itin dera su šios 
kolekcijos „šokoladukais“

palaidinė pasiūta iš trijų vienodo 
atspalvio, bet labai skirtingų faktūrų 
audinių: tampraus ir standaus 
trikotažo, itin lengvo, vos žvilgaus 
tinkliuko ir lengvo it debesis, 
tampraus tiulio (mobilusis kaspinas, 
kuris nėra prisiūtas prie palaidinės)

poruokite su Šokolado spalvos 
kostiumėliu, derinys mielai lydės 
Jus į ofisiuką ir padės suspindėti 
paprastoje kasdienybėje
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„Twinkle twinkle“ palaidinė
su tiulio kaspinu, 105 EUR

„Brownie“ spalvos
kelnės, 115 EUR „Twinkle twinkle“ 

palaidinė su tiulio 
kaspinu, 105 EUR

„Brownie“ spalvos
kelnės, 115 EUR
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„Brownie“ spalvos 
švarkas, 155 EUR 

„Twinkle twinkle“
palaidinė su tiulio
kaspinu, 105 EUR

„Brownie“ spalvos
kelnės, 115 EUR

„Brownie“ spalvos 
švarkas, 155 EUR 

„Twinkle twinkle“ palaidinė
su tiulio kaspinu, 105 EUR

„Brownie“ spalvos
kelnės, 115 EUR
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„Twinkle twinkle“ 
palaidinė su tiulio 
kaspinu, 105 EUR

„Brownie“ spalvos
kelnės, 115 EUR

„Twinkle twinkle“ 
palaidinė su tiulio 
kaspinu, 105 EUR

„Brownie“ spalvos
kelnės, 115 EUR
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Kaip ir kiekvienais metais, kuriant šaltojo sezono kolekciją, šalia „neaukštakaklių“ rūbų, mes kaip 
„must have“ rūbą išskiriame GOLFYTĮ. Nepersistengę apkrauti jo detalėmis ir supratę, kad Jums, 
taip, kaip ir mums, patinka rūbai, pasižymintys paprastumu – bilietą į kolekciją ištiesėme golfyčiui, 
prieš tai pasirūpinę, kad jo spalva tobulai tiktų prie visų jo „šokoladinio kvapo“ giminaičių.

KAINA, 78 EUR
Dydžiai: xS/S, M
Sudėtis: 80 % medvilnė, 
20 % poliesteris

„karšto šokolado“ 
golfytis

„karŠto ŠokoLado“
goLfytis
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„Karšto šokolado“ 
golfytis, 78 EUR

„Brownie“ spalvos 
kelnės, 115 EUR

dailiai įliemenuotas ir gana 
ilgas, kad tiktų aukštesnį 
liemenį turinčioms damoms

puikiai dera prie to paties 
audinio sijonuko ir tobulai 
suskamba prie klasikinio 
šokolado spalvos kostiumo

pasiūtas iš itin mielo, mūsų 
kiekvienoje kolekcijoje 
naudojamo audinio su 
vidiniu pūkeliu

nedaugiažodžiaudami 
detalėmis, pasirūpinome, 
kad golfytis vis tiek 
būtų „mūsiškas“, todėl 
rankogaliuose įkurdinom 
aukso sagyčių eilutes

f
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„Karšto šokolado“ 
golfytis, 78 EUR

„Brownie“ spalvos 
kelnės, 115 EUR

„Karšto šokolado“ 
golfytis, 78 EUR

„Brownie“ spalvos 
kelnės, 115 EUR
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„Šokoladinė“ striukinė 
liemenė, 155 EUR 

„Karšto šokolado“ 
golfytis, 78 EUR

„Brownie“ spalvos 
kelnės, 115 EUR

161

„Šokoladinė“ striukinė 
liemenė, 155 EUR 

„Karšto šokolado“ 
golfytis, 78 EUR

„Brownie“ spalvos 
kelnės, 115 EUR



163162

„Brownie“ spalvos 
švarkas, 155 EUR 

„Karšto šokolado“ 
golfytis, 78 EUR

„Brownie“ spalvos 
kelnės, 115 EUR

„Brownie“ spalvos 
švarkas, 155 EUR 

„Karšto šokolado“ 
golfytis, 78 EUR

„Brownie“ spalvos 
kelnės, 115 EUR



165164

O dabar įkvėpkit Vasaros. Jūros ošimo, timptelkit vėjyje šokančiai smilgai už kasos. Sakot STOP? 
Pasiklydau kolekcijose? Nea. Aš tik noriu priminti Jums mūsų praeitos Vasarytės/22 kone simbo-
liu tapusį rūbą – Pajūrio bliuzo džemperį. Pamenat? O gal netgi turit savo spintose? Žaibo greičiu 
dingęs iš mūsų lentynų, jis buvo nedelsiant išdalintas į Jūsų pirkinių krepšelius. O tada – žinau, kad 
daugumą Jūsų lydėjo per labai lengvus rytus nebaisiai šiltais orais pasižymėjusią Vasaros pradžią. 
Kodėl tokia ilga įžanga apie Vasarą? Todėl, kad išgirdę daug teigiamų atsiliepimų apie Vasarinį, iš 
nerto audinio pasiūtą „Pajūrio bliuzą“, mes nusprendėme prikelti jį gyvenimui šaltajame sezone. 
Stipriai nekišę nagelių prie gaminio konstrukcijos, tik pasikoregavę detales ir svarbiausia – pasikeitę 
audinį į itin jaukų ir šiltą – mes tiesiame link Jūsų poną „Triufelį“ – itin mylimo „Bliuzo“, jeigu ne brolį 
– tai bent jau pusbrolį tikrai.

KAINA, 95 EUR
Dydžiai: universalus
Sudėtis: 80 % medvilnė, 
20 % poliesteris

164

„triufeLis“ megztukas

„triufelis“ 
megztukas
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„Triufelis“ megztukas, 
115 EUR

„Karšto šokolado“ 
sijonas, 75 EUR

su galimybe dėvėti ilgomis arba 
atitrauktomis rankovėmis, 
kurių gale yra „pakavota“ guma, 
atitrauktas rankoves dailiai 
sulaikanti ¾ ilgyje

priešais Jūsų akis  – mūsų 
horizontuose jau sutikto „pajūrio 
bliuzo“ džemperio pusbrolis

Tobulai tiek audiniu, tiek spalva 
tinkantis prie pieštukinio „karšto 
šokolado“ sijonuko. Juk pamenat, 
kad mes už kostiumus

pasiūtas iš itin švelnaus ir 
minkšto audinio su vidiniu pūkeliu, 
kurio nepretenzinga priežiūra 
neleidžia be jo pražengt anei 
vienos kolekcijos
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„Triufelis“ megztukas, 
115 EUR

„Karšto šokolado“ 
sijonas, 75 EUR

„Triufelis“ megztukas, 
115 EUR

„Karšto šokolado“ 
sijonas, 75 EUR

168
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„Triufelis“ megztukas, 
115 EUR

„Brownie“ spalvos
kelnės, 115 EUR

„Triufelis“ megztukas, 
115 EUR

„Brownie“ spalvos
kelnės, 115 EUR
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„Šokoladinė“ striukinė 
liemenė, 155 EUR 

„Triufelis“ megztukas, 
115 EUR

„Brownie“ spalvos
kelnės, 115 EUR

173

„Šokoladinė“ striukinė 
liemenė, 155 EUR 

„Triufelis“ megztukas, 
115 EUR

„Brownie“ spalvos 
kelnės, 115 EUR
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PAGALIAU! Į mūsų horizontą sugrįžta seniau negu seniai matytas pieštukinis sijonukas. Tiesa, šįkart 
vis dar suprasdami patogesnių drabužėlių poreikį ir pirmavimą prieš griežtų formų ofisinius – siū-
lome Jums dailias moteriškas linijas pabrėžiantį pieštuko formos sijoną iš itin tamprios, patogios ir 
jaukiai mielos medžiagos. Su sijonuko nesijausite suvaržyta, neturinčias kur pasidėti rankas, visuo-
met galėsite panardinti į šonines kišenukes, o pridėjus žinią, kad sijonukas turi net du viršutinės 
dalies atstovus, kurie tobulai tiek savo formomis, tiek audiniu prie jo tinka – galime drąsiai teigti, 
kad priešais Jūsų akis – tikrai universalus rūbas, su galimybe prisiminti, kad formas paryškinantis 
patogumas – tikrai egzistuoja.

KAINA, 75 EUR
Dydžiai: xS/S, M
Sudėtis: 80 % medvilnė, 
20 % poliesteris

174

„karšto šokolado“ 
sijonas

„karŠto ŠokoLado“
siJonas
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„Triufelis“ megztukas, 
115 EUR

„Karšto šokolado“ 
sijonas, 75 EUR

turintis patogiausias šonines 
kišenukes ir dailų jo liemenį 
papuošiantį atlasinį diržiuką

„gardžiai“ šokoladinės spalvos

puikiai tinkantis prie 
megztuko ir golfyčio, 
pasiūtų iš to paties audinio

tiesiame link Jūsų seniai 
mūsų horizontuose besutiktą 
– pieštukinės formos sijonuką

f

h

g

k



179178

„Triufelis“ megztukas, 
115 EUR

„Karšto šokolado“ 
sijonas, 75 EUR

„Triufelis“ megztukas, 
115 EUR

„Karšto šokolado“ 
sijonas, 75 EUR
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„Šokoladinė“ striukinė
liemenė, 155 EUR 

„Triufelis“ megztukas, 
115 EUR

„Karšto šokolado“ 
sijonas, 75 EUR

„Triufelis“ megztukas, 
115 EUR

„Karšto šokolado“ 
sijonas, 75 EUR
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mielas, kalėdų seneli…
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Ilgai intrigavęsi užrašų trupinėliais – pagaliau metame kortas ant stalo! Jūsų prašymu ir mūsų tvirtu 
pritarimu – į mūsų kūrybinius horizontus – grįžta CHALATĖLIAI. Pasirinkome mūsų vizitine kortele 
jau tapusią švelniai rožinę spalvą ir nepašykštėjome jėgų surasti patį švelniausią audinį, kurio sudė-
tyje rasite net 40 % bambuko pluošto. Na, ir žinoma – tvirtai surėmusios pečius, išgryninome mintį, 
kuri skambėjo taip:
– Reikia chalatėliui suteikti tokį „charakterį“, kad užmetus akį iškart galėtum pasakyti, iš kur jį gavai ir 
kuriai „rožinei sektai“ priklausai. Ilgai gryninti  minčių neteko – simboliui pasirinkome KARŪNĄ, kad 
kiekvienas sutiktas namų kelyje, žinotų, su kuo turi reikalą. O ant rankovytės – nutūpdėme užrašą, 
kuris žvilgtelėjus tikrai privers išsišiepti pragiedruliais ir papilkėjusią dieną: „Smile is the best make 
up“. Dovanokitės sau pačios, nes savęs lepinimas irgi yra puikus geros nuotaikos „generatorius“. 
Arba. Šnibždėkite nuosaviems Kalėdų Seneliams, kad šiais metais geroms mergaitėms išskirtinai rei-
kia rožinio minkšto jaukumo, dėl kurio jos vaikščios pasipuošusios gražiausiu pasaulyje „make up‘u“.

KAINA, 115 EUR 
+ 4 eur  dėžutė

Dydžiai: xS/S, M
Sudėtis: 40 % bambukas, 
20 % medvilnė, 
40 % poliesteris

184

„smile is the best 
make-up“ chalatas

„smiLe is the best 
make-up“ chaLatas
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„Smile is the best make-up“ 
chalatas, 115 EUR 
(su dėžute 119 EUR)

pasiūtas iš itin jaukaus, 
minkšto ir net 40 % bambuko 
pluošto turinčio audinio

rankovytėje įkurdintas užrašas 
pakelsiantis nuotaiką ir kasryt 
priversiantis pasipuošti 
gražiausiu pasaulyje make up‘u

papuoštas karūna, kad 
praeinantys namiškiai, žinotų, 
su kuo turi „reikalą“

tobulas sau. idealus paskirčiai: 
„o mielas, kalėdų seneli“
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„Smile is the best make-up“ 
chalatas, 115 EUR 
(su dėžute 119 EUR)

„Smile is the best make-up“ 
chalatas, 115 EUR 
(su dėžute 119 EUR)
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„Smile is the best make-up“ 
chalatas, 115 EUR 
(su dėžute 119 EUR)

„Smile is the best make-up“ 
chalatas, 115 EUR 
(su dėžute 119 EUR)
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Tradicijų nelaužome ir jau antras Kalėdukes link Jūsų tiesiame gražuolius, Jūsų namų jaukumą ku-
riančius rankšluostukus. Vienas dičkis, skirtas tobulam susisiautimui po šilto dušo, su labai teisingu 
užrašu: „Simple is beautiful“, antrasis – skirtas mielam šlapių pėdučių nusausinimui, su priminimu: 
„...and so are YOU!“ Šįkart rankšluostukų komplektui parinkome itin gardžią karamelinę spalvą ir 
dar sykį pasvajojome, kad jie puoš ne tik Jūsų asmeninius namus, bet ir Jūsų artimiausiųjų nūdieną 
pavers gražesne, kai jie išpakuos dėžutę su praktiškais daikteliais, skelbiančiais nuostabias kasdie-
nybės tiesas.

KAINA, 58 EUR 
+ 4 eur  dėžutė

Dydžiai: 50x70 cm, 
70x140 cm
Sudėtis: 100 % medvilnė
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„simple is beautiful“
sausaininis rankšluosčių 
komplektas 

„simpLe is beautifuL“
sausaininis rankŠLuosčių 
kompLektas

.

.

.

.

komplektą sudaro du rankšluostukai: 
dičkis ir mažylis

abu gardžiai karamelinės spalvos

Vienas kitą papildantys skambiu ir labai 
teisingu užrašu-komplimentu

su galimybe supakuoti duetą į šventinę 
V&V dėžutę. kad Jums nebereiktų sukti 
galvos dėl dailaus įpakavimo – palikite 
šiuos mielus „vargelius“ mums
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„Simple is beautiful“ sausaininis 
rankšluosčių komplektas, 58 EUR 
(su dėžute 62 EUR)

„Simple is beautiful“ sausaininis 
rankšluosčių komplektas, 58 EUR 
(su dėžute 62 EUR)
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Kartais  viena ausimi, girdėdami priekaištą, kad skriaudžiame vieno ar kito amžiaus 
vaikus, nepasiūlydami jiems aprangos. Pritariamai paliksime galva – kalti. Tačiau kar-
tu, nuolat sau ir Jums primename, kad mes esame moteriškų drabužių kūrėjai, tvirtai 
suėmę Damų puošybai skirtas kolekcijas už ragų. Vaikiški rūbeliai – yra gardi vyšnaitė 
ant torto, užimanti labai nedidukę mūsų kūrybos dalį. Suprasdami, kad vyšnaitės 
didinti nereikia, nes jaunoji mūsų „klientūros“ dalis šiuo metu pereina iš mamų ren-
giamų putlių mergaičių ir berniukų į savo norus ir pageidavimus aprangai turinčius 
jaunuolius, žinome, kad turime tokių šeimų, kurioms esame tapusi tradicija. Tęsdami 
savo šeimos Kalėdinių fotosesijų eiliškumą – be proto džiaugiamės saujoje spausda-
mi jau penktų metų vaikų nuotraukas. Kaip jie auga! Kaip keičiasi! Kokį prisiminimų 
lobį jie turės, kai užaugę galės pasklaidyti tokias nuotraukas! Manau, kad ne kitaip 
jaučiatės ir Jūs. Laukiančios ir auginančios savo pipiriukus ir uogytes. Todėl lapkričiui 
įpusėjus – klausimai: „tai kada V., mums organizuotis savo fotosesiją, kad būtume 
pasipuošę?“, mane kelia iki dangaus ir neleidžia prisileist minties, kad tą maža uogytę 
nuo didelio V&V kūrybos torto reikia nuraškyt. Vertiname ir iki beprotybės mylime 
augančius kartu ir atsiprašome tų, į kurių amžiaus tarpsnius su savo pasiūlymais kar-
tais nepataikome.

Rūbelius užsisakyti galite brūkštelėję el.p.adresu: info@viktorijos.lt.

... nuo 2012 metų
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„Meškutonio“ komplektas „Meškutonio“ komplektas

„Šokoladas“ džemperis berniukui
„Šokoladainis“
komplektas mergaitei
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Krūtinės apimtis
Klubų apimtis
Merg. kelnių il.
Bern. kelnių il.
Džemperio il.

54
55
59
55
38

80-86
56
58
61
58
40

80-92
57
59
64
61
42

92-98
58
61
66
63
44

98-104
59
63
68
65
45

104-110
60
65
70
67
46

110-116
62
68
73
70
48

116-122
64
71
76
73
50

122-128
65
73
79
76
52

128-134
66
75
82
79
54

134-140

VAIKIŠKŲ RŪBELIŲ DYDŽIAI
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„meŠkutonio“ kompLektas
(džemperiukas su ausytėmis ir keLnės)

KAINA, 74 EUR
Dydžiai: 80/86, 86/92, 92/98, 98/104 cm
*Mykolo ūgis 82 cm, dėvi 80-86 dydį 
Sudėtis: 80 % medvilnė, 20 % poliesteris

– Labas, mielas iki dangaus, iš kurio tuoj pabyrės baltos snaigės, meškuti, – glostydama papuru-
sių plaukų galvytę šypsausi aš. Praeitais metais „gavęs“ „Zuikelio“ vaidmenį – ir per metus spėjęs 
„priaugti“ iki trečio Zuikio kombinezono dydžio – šiems metams priešais akis sukiojiesi ką tik pra-
dėjusiu „lepečkuoti“ meškiu. Sekioju akimis ir šypsausi, kad turbūt ir vėl nepastėbėsiu, kaip ant 
kabliuko teks pakabinti šį meškio dydį išaugtam poilsiui ir rengti vis tvirčiau į gyvenimą žygiuojantį 
meškutį – jau ūgtelėjusiam jaunuoliui skirtu dydžiu. O kol kas – laike, nebūk toks greitas! Leisk pasi-
džiaugti mielai lepečkuojančiom „lapcytėm“! Nelabai ir spėjau pamatyti, kai į glėbį telpantis zuikelis 
ėmė ir „nekėšojo“ savomis kojomis per kambarį.

„meškutonio“ 
komplektas
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„Tiramisu“ jaukiai dryžuotas 
megztinis, 135 EUR 

„Brownie“ spalvos suknelė, 
115 EUR

„Meškutonio“ komplektas, 
74 EUR

žavingas džemperio kapišonas 
„papuoštas“ mielomis meškio 
ausytėmis, kurias paryškina to 
paties audinio, tik kitos spalvos 
detalės

megtukas turi keturias vilkas 
sagytes ir galimybę vaikučiui 
stipriau ūgtelėjus, persikelti 
sagytes, kad atsirastų daugiau 
vietos pilveliui.

pasiuvome jį iš Jums ir mums 
gerai pažįstamo puikiai 
besidėvinčio audinio, iš kurio yra 
pasiūtas moteriškas „karšto 
šokolado“ sijonukas, golfytis ir 
megztukas „triufelis“

komplektuką sudaro mielas 
džemperis su meškio ausytėmis 
ir patogios kelnytės

f

h

g

k
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„Meškutonio“ komplektas, 74 EUR

„Meškutonio“ komplektas, 74 EUR
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„ŠokoLadainis“ kompLektas mergaitei 
(megztukas ir keLnytės)

KAINA, 84 EUR Dydžiai: 110-116, 116-122, 122-128, 128-134, 134-140 cm
Sudėtis: 80 % medvilnė, 20 % poliesteris

Ilgą laiką Patricija, atstovavusi tvirtą poziciją, kad gražu ir jai tinkama yra viskas, kas yra aptempta ir 
trumpa, pastarąjį pusmetį „apsivertė“ daugiau nei 180 laipsnių aplink savo „gražu“ suvokimo ašį. Ir 
su didele baime parodžiusi ką šįkart mes sugalvojome Kalėdoms, nustebau, kad jos nosis nesusirau-
kė ir milžiniškai mano nuostabai – ji džiaugsmingai įsliuogė į naują kostiumą su nugirstu komentaru, 
kad „pagaliau ir jai pasiuvome PLAČIAS kelnes“. Ir tos, kurios sekate diena dienom mūsų storius, 
turbūt matėte, su kokiu džiaugsmu Patricija šįkart nėrė į pirmojo pasiūto kostiumo draugystes. Grį-
žusi iš mokyklos pirmą dieną ji puolė džiaugtis, kad tiek pagyrimų ir klausimų „iš kur gavai?“ ji per 
savo, jos suvokimu visai jau netrumpą gyvenimą, dar nebuvo sulaukusi. Gera matyt, kaip keičiasi 
jos skonis ir iš mažos mergaitės, kurios pageidavimai aprangai šaudo vienaragiais ir vaivorykštėm, 
ji virsta damute, kurios aprangoje viršų pradeda imti stilingos ir apgalvotos detalės, o ne ryškumu 
rėkiantys herojai.

„šokoladainis“ 
komplektas mergaitei 
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„Šokoladainis“ komplektas 
mergaitei, 84 EUR

f

h

g

k

kostiumėlį sudaro stilingas ir 
jaukus megztukas ir plačios, 
patogios kelnės

kelnėse – mažos rankytės ras 
kur „pasikavoti“, nes šoninėse 
siūlėse paslėpėme kišenukes

megztuko priekį papuošėme 
nediduke smėlio spalvos vidine 
kišenuke, o nugaryte – tokio 
pat atspalvio odine karūnyte

megztuko apačioje įvėrėme to 
paties audinio juosteles, kurių 
pagalba galima reguliuotis 
drabužėlio plotį... arba... palikti 
jas žavingai „maskatuotis“
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„Šokoladainis“ komplektas 
mergaitei, 84 EUR

„Šokoladainis“ komplektas 
mergaitei, 84 EUR
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„LittLe cheesecake“ 
ŠiLti Lauko/Vidaus marŠkiniai

KAINA, 72 EUR
Dydžiai: 110-116, 116-122, 122-128, 128-134, 134-140 cm
*Patricijos ūgis 125 cm, vilki 122-128 dydį
Sudėtis: 95 % poliesteris, 5 % elastanas

166

Kiekvienais metais, kai sudėliojame fotosesijos viziją į tvarkingus minčių stalčiukus, kaip Pilypas iš 
kanapių išlenda klausimas, „o kuo aprengsime vieną ar kitą vaiką, kai fotografuosime lauke?“ Mano 
Pa – Mamos uodega ir kaskart jai labai svarbu, kad mudviejų (suprask fotosesijos „vinių“ apranga 
būtų vienoda arba bent jau labai panaši). Šįkart mums nusprendus likti prie sijonuko ir dviejų megz-
tukų komplekto, o mergytėms siūlyti kelnių ir megztuko derinį, Pa susiraukė: „O tai kodėl?“. Išvydusi, 
kad ant pakabos supasi vienodi mini ir maxi šilti marškinukai, nurimo, kad bent jau jais būsime abi 
vienodai gražios.

„little cheesecake“
šilti lauko/Vidaus 
marškiniai

214
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„Little Cheesecake“
šilti lauko/vidaus 
marškiniai, 72 EUR

„Šokoladainis“ komplektas 
mergaitei, 84 EUR

f

h

g

k

Šiltus marškinukus galite 
dėvėti lauke, ant jaukaus 
megztuko, kai žiemos nageliai 
dar nežnaibo žandų stipriais 
šaltuko žnybiais

tą patį rūbą, drąsiai galite vilkti 
vaikučiui ir viduje, ypač jeigu 
leidžiatės į žiemos išvykas, 
kuriose norisi rūbo, į kurį 
galima siaustis, kaip į didelį 
jaukų dekutį. pasiuvome jį iš 
labai švelnaus, nekandančio ir 
tampraus paltukų audinio

„apdovanojome“ nerūpestingu 
marškinių siluetu ir...

žinia, kad abi su mama galite 
būti pasipuošusios Vienodai
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„Little Cheesecake“ 
šilti lauko/vidaus 
marškiniai, 72 EUR

„Šokoladainis“ komplektas 
mergaitei, 84 EUR

„Little Cheesecake“
šilti lauko/vidaus 
marškiniai, 72 EUR

„Šokoladainis“ komplektas 
mergaitei, 84 EUR
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„Little Cheesecake“
šilti lauko/vidaus 
marškiniai, 72 EUR

„Šokoladainis“ komplektas 
mergaitei, 84 EUR

„Little Cheesecake“
šilti lauko/vidaus 
marškiniai, 72 EUR

„Šokoladainis“ komplektas 
mergaitei, 84 EUR
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„ŠokoLadas“ džemperis berniukui

KAINA, 52 EUR
Dydžiai: 110-116, 116-122, 122-128, 128-134, 134-140 cm
*140-146, 146-152, 152-158 dydžiai +10 EUR
**Dominyko ūgis 155 cm, vilki 152-158 dydį.
Sudėtis: 80 % medvilnė, 20 % poliesteris

Kaip ir kiekvienais metais, pasiūlę vieną ar kitą rūbelį mažam berniukui ir mergaitei, susiduriame su 
klausimu: „o kuo rengti brolį, kuriam džemperiai su ausytėmis kelia šypsnį?“ Todėl kaskart sugalvo-
jame neperkrautą detalėmis megztuką/džemperį, kuris tiktų prie brolio/sesės/mamos aprangų tiek 
stilistiškai, tiek spalviškai. O svarbiausia – pradundėjus šventėms, liktų mielai sunešiojamu ir mylimu 
drabužiu, tinkamu kasdienybei.

„šokoladas“
džemperis berniukui

.

.

.

.

.

.

.

.

pasiūtas iš jaukaus, šilto, 
itin malonaus audinio

neperkrautas detalėmis ir 
atitinkantis net ir ūgtelėjusio 
vaikinuko suvokimą apie 
„normalias madas“

nepretenzingos priežiūros 
ir itin ilgaamžiškas

su patogiomis kišenėmis ir 
mėgstamo modelio kapišonu
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„V&V“
M.K. Paco g. 13, Vilnius

www.viktorijos.lt


