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KO D Ė L V I S K A S  B U S  TA I P ?

Taip jau sutapo, kad šį tekstą rašau, ką tik sulaukusi žinios, kad mūsų tes-
tinė siuvykla su kartu dūzgiančiu ofisiuku, „brainstorm‘o“ kabinetu, e-shop 
kabyklomis, audinių sandėliu, dėžučių lankstymo „fabrikėliu“ ir  buhalterės 
kampučiu – turi nedelsiant ieškotis naujų namų.

Ilgus metus nuomotas patalpas, kuriose dūzgė V&V gyvenimas, turime 
pakeisti naujomis.

Pirminė mintis pribloškė. Ir šalia žinios, kad gresia didelės ir ilgametražės 
kraustynos su daug metų kauptu ir užgyventu turtu, nedelsiant buvo „pa-
pipirintos“žinia, kad „visų pirma, mes neturime kur kraustytis”.

Tačiau išgėrusi kavos ir iškvėpavus pirmos emocijos nemenką „šokelį”, 
nusprendžiau, kad tai, kas mūsų nenužudo- daro stipresniais.

Tai va. V&V – nėra ofiso sienos, V&V yra komanda, kuri labai prireikus 
turbūt galėtų laikinai įsikurti ir palapinėje.

Juokauju.
O po šios minties, atėjo nauja.
Vis dėlto, galima netikėti likimu ir jo atsiunčiamais išbandymais.
Bet.
Tada, kai kilo mintis iš likusių audinių „užsukti” mini kolekciją-
Aš anei viena mintimi nesiruošiau jokioms „kraustynoms” ir apie jas net 

nesvajojau.
Žiūrint iš šios dienos situacijos- kažkas, žiūrintis iš aukščiau ir dėliojantis 

mūsų planus, nepriklausomai nuo mūsų ketinimų, norų ir nenorų, mus šiai 
žiniai jau ruošė.

Stipriai išsipūtęs audinių likučiais ofiso „padalinys”,
Atidundančias „kraustynas” išgyvens gerokai paprasčiau.
Audinių likučių pervežinėti nereikės. 
Jie išvyks į pačius geriausius namus, lengviausius rytus ir apsigyvens pa-

čiose jaukiausiose spintose.
Tuokart netikėtai gimusi mintis panaudoti „nepanaudotus”, Jums išties 

ranką atšviežinant kasdieninius derinius vienu ar kitu naujoku.
Mus padarys laimingesnius, nes už akies nebeklius nuvynioti ritiniai ir 

nebereikės sukti galvos, kur juos įkurdinti naujuose namuose. (arba pala-
pinėje:D)

O gamta mums padėkos.
Kad viską, ką įsigijome- panaudosime atsakingai ir su meile iki paskutinio 

audinio milimetro.

V.
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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 174 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 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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„PiPiro ir vanilės
mikso“ liemenė

Kai susimaišo „Pipirinės“ lieme-
nės funkcionalumas, su „Vanili-
nės“ spalva – išeina „čia ir dabar“ 
pasiruošęs į derinius jungtis rū-
bas, apie kurio priderinamumą 
prie turimo spintos turinio dau-
giažodžiauti, manau, visai nebū-
tina.

„PiPiro ir vanilės 
mikso“ liemenė

kaina, 145 eUr

Dydžiai: xs/s, m
Sudėtis: 100 % poliesteris, 
užpildas – 100 % poliesteris, 
pamušalas – 100 % viskozė

6



98

„Pipiro ir vanilės mikso“ 
liemenė, 145 EUR 

„Smart casual“ 
juoda palaidinė, 75 EUR

„Smart casual“
juodos kelnės, 95 EUR

9

„Pipiro ir vanilės mikso“ 
liemenė, 145 EUR 

„Smart casual“ 
juoda palaidinė, 75 EUR

„Smart casual“
juodos kelnės, 95 EUR
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Kaip tik vakar vakare, susitikusios „paplanavimo“ „decaff‘ui“, mud-
vi su Martina aptarėme striukinių liemenių „vaidmenį“ deriniuose. 
–Aš tai jas visada mylėjau,– šyptelėjau aš.
–O aš „iki V&V” jų visai nenešiojau,– atsiduso M.
Rezultatas? Mes abi, V&V mylėtojos, turime JAS VISAS. Kolekcijos keičiasi, 
rūbas veja rūbą, dalį padovanoju, dalį perleidžiu į antras rankas, o viena spin-
tos dalis – metams bėgant nesikeičia. Toje dalyje gyvena ir mano striukinės 
liemenės. Taip. Turiu jas visas. Ir atsisakyti bent vienos – man būtų labai sun-
ku. Visos panašios savo funkcionalumu ir galimybe sluoksniuoti, bet visos alei 
vienos tokios skirtingos. Spalva, detalėmis, storiu, ilgiu... Pagvildenus vakar 
vakare liemenių temą, šįryt susikabinu jas visas į vieną vietą. Tik 5??? Net 
išsižioju. Kažkodėl pati buvau įsitikinusi, kad turiu jų bent dešimt. Ir dar sykį 
pagalvojusi, kad visas jas labai myliu deriniuose ir TIEK MAŽAI TURIU, pasi-
saldinu savo mintis žinojimu, kad atidundančioje kolekcijoje mano striukinių 
liemenių horizontai pasipildys net DVIEM NAUJOKĖMIS. „Sarmata, V., oj sar-
mata, kad  save beveik tituluodama „liemenių“ ambasadore, ligi šiolei gyvenai 
su „pypaujančiu“ JUODOS STRIUKINĖS LIEMENĖS deficitu“.

Prieš gerą pusmetį, interneto platybėse užmačiau pieno spalvos striukinę lie-
menę.
„Vaje, kaip gražu“, – pagalvojau aš.
„Vaje, kaip eičiau per rudenėjančias Vilniaus gatves, – pasisaldinau ir taip jau 
nerūgščias mintis.
Nuraminusi save, kad vasaroje striukinės liemenės nebaisiai reikalingos ir 
dar labiau nurimus, kad kūrybiniame procese kunkuliuoja „Ruduo-žiema 
21/22“ katiliukas, su jame „verdančia“ pieniška spalva, atsipūčiau įsikabinu-
si žinojimui už parankės, kad jau eilę metų dar nei viena mūsų šaltojo se-
zono kolekcija nėra įvykusi be šiltos liemenės ir tada, dar ankstyvą pavasa-
rį,  galvoje tvarkingai sutūpė būsimos pieniškos striukinės liemenės vizija. 
–Aj, kaip eisiu per rudenėjančias Vilniaus gatves,– pamačiusi galutinį rezultatą 
šyptelėjau jaukiai besisiausdama į nuoširdžiai išlauktą rūbą aš.

„PiPirinė liemenė“, rUDUo‘22 „vanilinė liemenė“, rUDUo‘21

M
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„BaBy“ striukinė 
liemenė

Kai viskas drabužyje yra taip gerai, 
kad nesugalvoji, ką reiktų pakeis-
ti, ir, prabėgus keleriems metams 
po jo debiuto, jį kaskart dėvi su 
dideliu džiaugsmu ir jausmu, kad 
„baisiai mylimas“- tuomet uždegi 
žalią šviesą žinojimui, kad kelios 
laimingosios, kurios tuokart per 
ilgai galvojo ar dėl kitų priežasčių 
nespėjo pačiupti „baby“ liemenės – 
ant lėkštutės sulauks ilgai deficitu 
pypavusio spintos gyventojo.

„BaBy“ striUkinė 
liemenė
kaina, 145 eUr

Dydžiai: xs/s, m
Sudėtis: 100 % poliesteris, 
užpildas – 100 % poliesteris, 
pamušalas – 100 % viskozė

12
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„Baby“ striukinė
liemenė, 145 EUR
 
„Balta“ palaidinė, 55 EUR

„Baby“ striukinė
liemenė, 145 EUR
 
„Balta“ palaidinė, 55 EUR
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Na tai koks gi pavasaris be sluoksniavimo karalienės ponios LIEMENĖS? Nors 
šįkart „ponia“ jos vadinti nesiverčia liežuvis. Atsižvelgiant į jos kūdikiškai mielą 
„baby blue“ spalvą, norisi ją vadinti gražiausiais ir švelniausiais mažybiniais ir 
malonybiniais žodelyčiais. Išlaikydami bendrą, šios kolekcijos „nemenkų“ kiše-
nių, temą, liemenės priekyje įkurdinome dvi milžiniškas kišenes, į kurias tilps 
visi svarbiausi daikteliai, nuolat pasimetantys tarp rankų. Šįkart bandydami 
išvengti visiškai laisvalaikinio „charakterio“ atsisakėme „kapišono“ vizijos ir 
vietoje jo „suprojektavome“ apykaklę, kurią susegus užtrauktuku, gauname 
puikią kakliuko prevenciją nuo  pavasarinių vėjų ir padedame priešais nosį 
faktą, kaip blyną, kad striukinė liemenė nebūtinai turi būti tik sportinė. Lieme-
nė tinka ant nemenkos krūvelės šios kolekcijos rūbų, sudėliodama galutinius 
taškus ant „išbaigtų ir stipriai apgalvotų“ derinių. O dar galiu trumpai šnypš-
telėti, kad už kampo savo eilės belaukiančioje Vasarytėje, taip pat bus žydros, 
todėl pasidžiaugusios pavasariniuose deriniuose, šį funkcionalų rūbą tikrai su 
dideliu „ūpu“ perkraustysite ir į vasarinius derinius. Nes užsimerkiu ir matau, 
kad saulės palydėtuves pajūryje galima būtų drąsiai „atšvęsti“ pasipuošus šia 
dieviškos spalvos gražuole.

„BaBy“ striUkinė liemenė, Pavasaris‘21
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samaninė klevų siruPo 
modelio liemenė

Apsidairiusi savo spintos horizon-
tuose ir priėjusi labai logišką išvadą, 
kad ankstesnėse kolekcijose buvo-
me „palankesni“ ilgų striukinių lie-
menių kūrėjai, o pastaruoju metu į 
derinius mieliau jungiu trumputes, 
ilgai neabejojau, kai Laura išsitrau-
kė „Džiazo“ striukės audinio likutį: 
–Čia bus tobula „Klevų sirupo“ lie-
menės sesė,– šūktelėjau.
Kaip tarėm, taip padarėm. Ir nepra-
šovėm.

samaninė klevų sirUPo 
moDelio liemenė

kaina, 145 eUr

Dydžiai: xs/s, m
Sudėtis: 100 % poliesteris, 
užpildas – 100 % poliesteris, 
pamušalas – 100 % viskozė

18



212020

Samaninė klevų sirupo 
modelio liemenė, 
145 EUR

„Life lover“
palaidinė, 95 EUR

„Alyvmedžio“
legendinės kelnės,
88 EUR

Samaninė klevų sirupo 
modelio liemenė, 145 EUR

„Life lover“ palaidinė, 95 EUR

„Alyvmedžio“ legendinės 
kelnės, 88 EUR



2322

M
IX

M
IX

Kaip aš jos laukiu! Ir tai galiu sakyt be “anei vieno vaidybos elemento”, kai 
paskutinėje „primierkoje“ stovėjau nuo galvos iki kojų „apsirėdžiusi“ chaki 
spalvos būsimomis naujienomis ir ant viršaus „maktelėjau“ šią striukę, žinot 
koks jausmas apėmė? Kad noriu apsisukt ant kulno ir palikus senuosius rūbus, 
su kuriais atkeliavau į darbą, išdumt į dieną „vavataip, kaip stoviu“. Ji toookia 
maniška, tokia „netetulytiška“, tokia „jaunatviškai kultūringa“. O dar spalva... 
kutenanti paširdžius mylimiausiųjų spalvinių tonų „kutuliu“. Ir jeigu pavasaris 
yra sezonas, kurio laukiu dėl to, kad jis yra pats iš savęs yra fantastiškai gra-
žus, mintyse supdama žinojimą, kad į gražiausią metų laiką išeisiu pati sau 
fantastiškai graži ir stilinga... ir du fantastiškumai susijungs... Yra tiesiog vienas 
didelis džiaugsmas netelpantis širdy.

„Džiazo striUkė“, Pavasaris‘22

Kaip stipriai aš ir mano aplinkos moteraitės įsimylėjo ryžą, turbūt daugiažo-
džiaut jau nebereikia. Ryžų rūbų mano spintoje „atsitiko“ daug. Bet dėl to anei 
kiek nedūsaujau, nes apsirėdžiusi nuo galvos iki kojos šia spalva, jaučiuosi 
kaip milijoną laimėjus. Daug tai daug. Bet kartu su „daug“ pradėjo ryškėt ir „to 
daug“  deficitai bei trūkumai. Atsižvelgiant į faktą, kad esu liemenių mylėtoja, 
po Rudens-žiemos abiejų dublių starto, iškart pasigedau trumpos ryžos striu-
kinės liemenės. Tuokart ištiesti bilietą į kolekciją „BIG NAUJIENAI“ jau buvo 
vėlu, užtai žinojimas, kad cinamoniniai horizontai „pypauja“ dar neįvykusiais 
deficitais, spygtelėjau iš džiaugsmo, kad Pavasaryje/22 galėsiu tas „skylutes“ 
užkaišiot. Tad pirmas rūbas gavęs bilietą į Pavasarinę  kolekciją  buvo.. .taip, 
BŪTENT ŠI LIEMENĖ. Šilta, bet lengva. Nekantraujanti būti derinama tiek 
su tos pačios spalvos rūbais, tiek velkama ant „nude“ arba „chaki“ spalvos 
drabužių. Visais atvejais išeina paširdžius kutenantys lengvų rytų deriniai, su 
papildomai pridedamu jausmu: „jog ne tik gražu, bet ir šilta“.

„klevų sirUPo liemenė“, Pavasaris‘22

2322
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„Pilka“ striukė

Pataruoju metu labiausiai skriau-
dėm „trumpų striukių“ frontą. Tai 
vilnos paltukai, tai striukinės lieme-
nės, tai ilgieji „Kraftai“... o va trum-
pų, reikalingų greitam užsimetimui 
ir patogiam išrūkimui iš namų – 
kažkaip „paskūpijom“, todėl iš savo 
ritinių kambario į dienos šviesą iš-
sitraukę „Skandinaviško“ striukinio 
palto audinio likutį – nusprendėm, 
kad pilkos trumpos  striukės mūsų 
horizontai dar nematė, todėl dide-
lių argumentų, ką kitą, jeigu ne ją – 
neliko. Visi vienbalsiai nubalsavo-
me „suporuot“ buvusios „Juodos“ 
striukės modelį, su  „Skandinaviš-
ko“ striukinio palto spalva.

„Pilka“ striUkė
kaina, 185 eUr
Dydžiai: s
Sudėtis: 100 % poliesteris, 
užpildas – 100 % poliesteris, 
pamušalas – 100 % viskozė

24
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Juoda striukė reikalinga turbūt visiems. Kartais, žiūrėk, į parduotuvę nulėkt 
greit prisireikė – čiumpi nuo pakabos ir leki. Kartais – vaikų susirinkti iš moky-
klų ir darželių, kartais kavos pas kaimynę… Kasdien pasitaiko n+ situacijų, kai 
be krūvelės apgalvojimų reikia išdumti iš namų čia ir dabar. Todėl prieškam-
bario spintoje turėti universtalų daiktelį, į kurį šmurkštelėjus kartu pasiimti ir 
žinojimą, kad atrodai paprastai, bet ne prastai – yra tiesiog būtina. Asimetriš-
kas striukės kirpimas (su nežymiai ilgėjančių striukės galu), patogios kišenės 
– pasimetusioms ir sušalti nenorinčioms rankoms arba mylimiausių „pirtinukių 
saugiam sandėliavimui – ir daugiau turbūt reikalas „nebedaugžodžiauti“, nes 
drįstame teigti, kad visas reikalingas funkcijas į ją ir „susandėliavome“.

Tai yra vienas laukiamiausių mano šios kolekcijos dalyvių. Kodėl? Galbūt todėl, 
kad pastebėjau, jog mano „garderobe“ labai trūksta teisingai pilkos spalvos 
patogios striukės. Gal todėl, kad pamačius jos galutinį vaizdą ir „įsikuitus“ į mil-
žinišką kapišoną su kailiu, iškart įkvėpiau jausmo, kad jau sėdžiu ant kalnams 
suruošto „čiumudano“. Gal todėl, kad žinau, kaip gerai ir jaukiai jos nešiojasi, 
nes praeito pavasario „Chaki“ ir „Pudrinė“ yra mano (drįstu teigti, kad ir jūsų) 
„mėgstamiausiųjų“ top‘e. O šįkart – ilga, todėl stipriai atspari – lietuviškiems ir 
ne tik – vėjams, labai lengvos priežiūros. Išbandyta – viskas veikia. Papildomi 
aplodismentai už jos ilgį, nes po striukiniu paltu, siekiančiu kelius, Jūs galite 
paslėpti bet ką!

„JUoDa striUkė“, laisvalaikis‘20 „skanDinaviškas striUkinis Paltas“, laisvalaikis‘20

M
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Kas jau kas, bet paprasta, trumpa 
ir tinkama greitam užsimetimui 
juoda striukė dar niekada niekam 
gyvenimo “nepagadino” ir nors 
jau mūsų horizontuose prieš 
daug metų būta – akimirksniu 
išsidalinta – ji ant lėkštutės tie-
siame link tų, kurioms tokio gana 
paprasto, bet dėl to ir reikalingo 
rūbelio seniai reikia.

„JUoDa“ striUkė

kaina, 185 eUr

Dydžiai: s
Sudėtis: 100 % poliesteris, 
užpildas – 100 % poliesteris, 
pamušalas – 100 % viskozė

„Juoda“ striukė
28
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„JUoDa striUkė“ laisvalaikis‘20
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Juoda striukė reikalinga turbūt visiems. Kartais, žiūrėk, į parduotuvę nulėkt 
greit prisireikė – čiumpi nuo pakabos ir leki. Kartais – vaikų susirinkti iš moky-
klų ir darželių, kartais kavos pas kaimynę… Kasdien pasitaiko n+ situacijų, kai 
be krūvelės apgalvojimų reikia išdumti iš namų čia ir dabar. Todėl prieškam-
bario spintoje turėti universtalų daiktelį, į kurį šmurkštelėjus kartu pasiimti ir 
žinojimą, kad atrodai paprastai, bet ne prastai – yra tiesiog būtina. Asimetriš-
kas striukės kirpimas (su nežymiai ilgėjančių striukės galu), patogios kišenės 
– pasimetusioms ir sušalti nenorinčioms rankoms arba mylimiausių „pirtinukių 
saugiam sandėliavimui – ir daugiau turbūt reikalas „nebedaugžodžiauti“, nes 
drįstame teigti, kad visas reikalingas funkcijas į ją ir „susandėliavome“. M
AT
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„alyvmedžio“
legendinės kelnės

Šioje mini kolekcijoje yra keli rū-
beliai, dėl kurių sukti galvų visai 
nereikėjo. Iš „Legendinių“ kel-
nių audinio likučio išeina... kas? 
Atspėjote! “Legendinės“ kelnės! 
Kurių per daug, per dažnai dar 
gyvenime „neatsitiko“.

„alyvmeDžio“
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: 75 % viskozė,
22 % poliesteris, 3 % elastanas
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Cha! O štai ir jos! Kelnės, be kurių „neprasprunka“ anei viena mūsų se-
zoninė kolekcija. Juokas pro ašaras, mano mielos Damos, tačiau tada, 
kai pradedame pilna gerkle plyšauti naujos atididundančios kolekci-
jos intrigomis, mes bene daugiausiai klausimų sulaukiame būtent tokių: 
-V., o „legendinių“ bus?
Pristatinėti jų tikrai nebereikia. Tik paminėsime, kad jas besąlygiškai prideri-
nome prie didžiosios „chaki“ flango dalies kolegų ir dar kartelį atsidusome: 
-Ką gi čia daugiau ir bepridursi... tiesiog lengvų rytų „laureatės“...

„alyvmeDžio“ legenDinės kelnės, Pavasaris‘22

M
AT

CH

M
AT

CH



3736

„langučių“ 
legendinės kelnės

Dar vienas rūbas, kuriam atski-
ro galvos „susukimo“ nereikėjo 
– senokai buvusios „nevienspal-
vės“ legendinės kelnės – tiesia 
rankas į Jūsų derinius. Gera žinia 
ta, kad prie mūsų horizontus ne-
seniai stipriai papildžiusios „šo-
koladinės“ ir „toffee“ spalvų – šis 
languotumas stipriai groja ta pa-
čia spalvine nata.

„langUčių“ 
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: 75 % viskozė,
22 % poliesteris, 3 % elastanas
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Legendinės kelnės... pirmą kartą mūsų istorijoje pasirodo LANGUČIŲ PA-
VIDALU. Turėjome jas jau nebegalėčiau net ant dviejų rankų pirštų su-
skaičiuoti kokių spalvų ir atspalvių. Tačiau kaip taisyklė – vienspalves. Šį-
kart supratus, kad mūsų rankose itin tamprus, natūralus languotas audinys 
yra be galo tinkamas legendinių kelnių modeliui, didelių diskusijų patys su 
savimi „nebevedėme“. Nedaugiažodžiausiu, tik sudėliosiu taškus ant „i“: 
Patogios. Be galo lengvai derinamos prie kitų drabužių, bei avalynės. Nekapri-
zingos savo stiliumi, todėl gali drąsiai „atstovauti“ kelnių vaidmenį tiek dalyki-
nio – ofisinio, tiek laisvalaikio deriniuose. Su patogiausiom šoninėm kišenėm.
Su patogiu, labai tampriu ir dydžiui nepretenzingu liemeniu. Dviejų skirtin-
gų ilgių pagal Jūsų ūgį arba suvokimą, kokio ilgio kelnes mėgstate labiausiai. 
Mano manymu be galo gražiai tiek stilistiškai, tiek proporciškai tinkančios su 
to paties audinio „Hercogo“ švarku. Įsileiskite į savo spintas LEGENDINES 
kelnes. Sakote jau turite jų daug? Languotų, tikrai žinau, Jūsų spintų horizon-
tuose dar nėra.

„langUčių“ legenDinės kelnės, kalėDos‘20
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„ryto kakavos“ 
legendinės kelnės

Šio modelio  kelnių „Per daug“, 
„Per dažnai“ dar „neatsitiko“, to-
dėl radę kruopą audinio, nuo se-
nokai buvusios šios spalvos „le-
gendinių“ kelnių – nusprendėme, 
kad spalva graži ir jau tikėtina pa-
siilgta, o be to – puikiai tinkama 
prie šiltų lauko marškinių.

„ryto kakavos“ 
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: 75 % viskozė,
22 % poliesteris, 3 % elastanas
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Tegyvuoja legendos ir mūsų legendinio modelio kelnės, kurios mirk – gyvenk 
jau privalo būti kiekvienoje mūsų kolekcijoje, nes jeigu mūsų horizonte jos ne-
pasirodo – mes pamatome Jūsų nuleistus lūpų kampučius ir paskutinį vilties 
klausimą: „O tai kada bus?“ Tai jokių nuleistų kampučių. Legendos nemiršta.

„ryto kakavos kelnės“ Pavasaris‘18
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„laiminga“ šviesiai 
Pilkos sPalvos suknelė

Beveik tuo pačiu metu, kai ratais 
pradėjau sukti mintis apie būsimų 
kalninių atostogų lagamino turinį, 
kilo idėja nusileisti į mūsų audinių 
likučių kambarį ir kilusią mintį „įvar-
dinti“ rūbais. Traukėme vieną po 
kito nuvyniotus rulonėlius ir sma-
giai dalinomės mintimis, kas iš vie-
no ar kito buvo pasiūta. Kiek daug 
istorijų apie rūbus prisiminėme. 
– O aš į kalnus tai būtinai pasiimsiu 
„Laimingą“ suknelę,– nusišypsojau 
ir netrukus rankos jau traukė nedi-
delį ritinuką šioms suknelėms nau-
doto audinio, kurio panaudojimas 
jau buvo aiškus ir užtikrintas.

„laiminga“ šviesiai
Pilkos sPalvos sUknelė
kaina, 105 eUr

Dydžiai: xs/s, m
Sudėtis: 100 % medvilnė
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Jeigu reiktų išrinkti mūsų “jaukiausiųjų” penketuką, į pirmųjų gretas patogiai 
ir drąsiai “įsitaisytų” JI – laimingiausia mūsų  suknelė. Gal dėl jos formos, gal 
dėl jaukaus audinio, gal dėl milžiniško ir jaukaus kapišono, gal dėl skambaus 
užrašo – ji yra lyg mūsų koncentruoto jaukumo simbolis. Įsliuogusios į ją  su-
prasite – tai yra pats mieliausias drabužis. Ji glaudžiasi prie kūno savo švelniu 
pūkeliu, kaip minkštas pledukas vėsų vakarą, Ji patogiai įsitaiso, kaip mylimas 
ir patogus chalatas vos „išsiritus“ iš lovos nerūpestingais savaitgaliais. Ji kaip 
geriausias draugas, lydi per visus gyvenimo “žygius”, kai atrodyti “jaukiai ir mie-
lai” paima viršų prieš atrodyti „oficialiai“. Šįkart šviesiai pilka (gal dėl to dar 
laimingesnė?), suknelė grįžo ir yra pasiruošusi vėl pradžiuginti Jūsų kasdienybę 
besaikiu savo jaukumu.

„laiminga“, mUst-Have‘20
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„laiminga“ grafito 
sPalvos suknelė

Kai buvo priimtas sprendimas 
leisti „atgimti“ šviesiai pilkoms 
suknelėms, akis užkliuvo ir už 
nediduko tos pačios rūšies gra-
fitinio audinio likučio ritinio. 
–O čia buvo „Įkvėptos gyvenimo,– 
nusišypsojau.
Ir susumavus savo galvoje plau-
kiančius prisiminimus, kad gero-
ookai stipriau mylėjau ir „daugiau 
kartų“ išvedžiau pasivaikščioti „Lai-
mingą“, nei „Įkvėptą gyvenimo“, 
nusprendžiau, kad: „lai būna dviejų 
spalvos „LAIMINGOS“. Juk priminti 
sau šią „būseną“, kurią kartais už-
sisukusios kasdienybės pasiutpol-
kėje primirštame, yra BŪTINA. Ir 
veikia, kaip geriausi pasaulyje nuo-
taiką keliantys vitaminai.

„laiminga“ grafito 
sPalvos sUknelė
kaina, 105 eUr
Dydžiai: xs/s, m
Sudėtis: 100 % medvilnė
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Sportinėje kolekcijoje debiutavusi ilga džemperinė suknelė „Diagnozė – Lai-
minga” jautėsi tokia dėkinga už Jūsų visų meilę, jog šiai kolekcijai į draugiją 
pasikvietė savo pusseserę – ne menkesnio jaukumo, ne mažesnio šiltumo, nė 
kiek nenusileidžiančią visureigiškumu ir praktišku – suknelę, iškilmingu pava-
dinimu: Įkvėpta gyvenimo. Tikiu, kad nešiojusios „Laimingą“ suknelę, galėtų šią 
anglies tamsumo spalvą liaupsinti iki negalėjimo – netepli, praktiška, tinkanti 
tiek prie tamsių, tiek prie šviesių atspalvių drabužių ir aksesuarų, nerėžianti 
akies ir tokia pilna jaukaus gyvenimo akimirkų, kad kitas drabužis turintis teisę 
konkuruoti su šiuo rūbu būtų nebent numylėtas iki „negaliu“ namų chalatas.

„ĮkvėPta gyvenimo“, mUst-Have‘20
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Jeigu reiktų išrinkti mūsų “jaukiausiųjų” penketuką, į pirmųjų gretas patogiai 
ir drąsiai “įsitaisytų” JI – laimingiausia mūsų  suknelė. Gal dėl jos formos, gal 
dėl jaukaus audinio, gal dėl milžiniško ir jaukaus kapišono, gal dėl skambaus 
užrašo – ji yra lyg mūsų koncentruoto jaukumo simbolis. Įsliuogusios į ją  su-
prasite – tai yra pats mieliausias drabužis. Ji glaudžiasi prie kūno savo švelniu 
pūkeliu, kaip minkštas pledukas vėsų vakarą, Ji patogiai įsitaiso, kaip mylimas 
ir patogus chalatas vos „išsiritus“ iš lovos nerūpestingais savaitgaliais. Ji kaip 
geriausias draugas, lydi per visus gyvenimo “žygius”, kai atrodyti “jaukiai ir mie-
lai” paima viršų prieš atrodyti „oficialiai“. Šįkart šviesiai pilka (gal dėl to dar 
laimingesnė?), suknelė grįžo ir yra pasiruošusi vėl pradžiuginti Jūsų kasdienybę 
besaikiu savo jaukumu.

„laiminga“, mUst-Have‘20
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„smart casual“ 
Juoda Palaidinė

Ir nors galop nusprendėm, kad 
juodąjį „Smart casual“ kostiumą 
turime išskirti į palaidinę ir kelnes, 
nes mūsų mylimų damų tarpe yra 
moterų, kurios mėgsta m dydžio 
palaidines, bet puikiai „talpinasi“ į 
dydžiu mažesnes kelnes ar atvirkš-
čiai – aš šį kostiumą matau tik kaip 
KOMPLEKTĄ. Tai yra viena iš di-
džiųjų mano visų laikų meilių ir len-
gvų rytų „gelbėtojų“. Kai žinau, kad 
reikia greit, bet ir vėl nenoriu „bili 
kaip“- šis – ne per stipriai formalus 
ir ne per baisiai laisvalaikinis – kos-
tiumas jau labai daug kartų mano 
asmeninėje praktikoje pataikė tie-
siai į dešimtuką.

„smart casUal“ 
JUoDa PalaiDinė
kaina, 75 eUr

Dydžiai: xs/s, m
Sudėtis: 65 % viskozė, 
30 % poliesteris, 5 % elastanas
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Kokie rūbai yra patys reikalingiausi? Taip, žinoma. Paprasti, bet neprasti. Funk-
cionalūs ir ant lėkštutės atnešantys galimybę juos panaudoti į „n“ su pliusu 
derinių. Tekstūrinio trikotažo ilgarankovė palaidinė yra pasiūta iš to paties au-
dinio, kaip ir „Smart casual“ kelnės, todėl mėgstančios vieno audinio derinius- 
nieku gyvu nepraleiskite šio fakto pro akis. Kita vertus, ji idealiai tinka būti 
„parengtuku“ po „Vanilės“ striukine liemene. Sakiau ir kartosiu dar milijoną kar-
tų, kai perkate rūbą, kurio pavadinimas „liemenė“, visada sau priminkite, kad į 
spintą jo neverta priimti niekada, jeigu neturite bent vieno saugaus varianto, 
kas „tarnaus“ striukinės liemenės deriniuose, kaip „rankovės“. Interpretacijos 
žinoma galimos, tačiau vienas saugus, to paties atspalvio varianto turėjimas 
Jums leis liemenę panaudoti gerokai daugiau kartų negu atveju, kai kaskart 
bandysite rasti tinkamą jai apačią. Iš pažiūros paprasta ilgarankovė palaidinė, 
o pradėjus naudoti ateinantis supratimas, kad būtent tokios formos rūbai ir 
groja kasdieniniuose deriniuose pirmaisiais smuikeliais.

„gyvenimo mylėtoJų PalaiDinė“, rUDUo‘21
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„smart casual“
Juodos kelnės

Ir nors prekyboje matysite du daik-
tus, pasiūtus iš to paties audinio, 
„galimus įsigyti“ atskirai, mano 
nuoširdi rekomendacija – NEIŠ-
KOMPLEKTUOKITE. Nes, spinto-
je gyvenantis ne per stipriai for-
malus ir ne per baisiai laisvalaikinis, 
kostiumas yra puikiausiai veikianti 
„lengvo ryto“ ir išskirtinai greito 
išsinešdinimo iš namų apraiška, 
apsirėdžius ne „bili kaip“, o puikiai 
suderintai.

„smart casUal“ 
JUoDos kelnės
kaina, 95 eUr

Dydžiai: xs/s, m
Sudėtis: 65 % viskozė, 
30 % poliesteris, 5 % elastanas
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Prieš daug daug metų, esame turėję šuo modelio kelnes. Ir aš asmeniškais 
su jomis kaskart jausdavausi be galo pasipuošusi ir stilinga, nors  „išsamiau“ 
apžiūrėjus, jas būtų galima priskirti laisvalaikio stiliaus kelnių kategorijai. To-
dėl šioje vietoje turbūt galima padaryti išvadą, kad žmogus jaučiasi labiausiai 
pasipuošęs tada, kai dėvi rūbus, kuriuose pats jaučiasi geriausiai. „Mandras“ 
kirpimas, išskirtinis siluetas ir beprotiškas patogumas – trys savybės, kurios 
„užprogramuoja“ kelnes būti stipriai mylimomis derinių dalyvėmis.

„smart casUal“ kelnės, rUDUo’21
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Ir nors norėjau apie šį mano be-
protiškai mylimą ir deriniuose 
stipriai naudojamą paltuką pa-
sakyti kažką iškilmingiau, nu-
sprendžiau palikti apie jį pirmus 
žodžius, kurie gurkštelėjus ka-
vos, nutūpė ant liežuvio galo: 
-Jis yra MEILIŲ MEILĖ.

„meDUolis“ Paltas

kaina, 225 eUr

Dydžiai: xs/s, m
Sudėtis: 
30 % šukuotinė vilna,
70 % akrilas

„meduolis“ Paltas
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„Meduolis“ paltas, 225 EUR 

„Balta“ palaidinė, 55 EUR

„Meduolis“ paltas, 225 EUR 
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Kiekvienoje kolekcijoje visada būna tas pirmasis, savotiškas „vadas“, aplink kurį 
kaip viščiukai aplink vištą klusniai susirikiuoja visi kiti kolekcijos dalyviai. Šįkart 
„vado“ pozicijas gavo JIS. Sudėlioję viziją, „koks turi būti“ jaukus žiemos pal-
tukas – mes drąsiai ir užtikrintai ištiesėm bilietą Jam: švelniam, minkštam, šil-
tam, jaukiam, visai toli nuo griežtų formų ir tamsių spalvų pabėgusiam žiemos 
dienų kolegai. Bežiūrint į jį, nejučia pakrikštytam prie jo charakterio priderintu 
vardu – Jūsų dėmesiui – paltas „MEDUOLIS“. „Meduolis“ yra toks, kokį aš įsi-
vaizduoju labai jaukiai žiemai, kai anksti sutemstančiuose vakaruose ir tingiai 
švintančiuose rytuose to jaukumo norisi „sužvejoti“ kiek įmanoma daugiau. 
Stipriai nepretenzingas dydžiui, po savimi „talpinantis“ tikrai dar gerus porą 
sluoksnių rudeninio garderobo. (Pamėginome po juo „įpatoginti“ netgi ilgą 
striukinę liemenę su kailiniu kapišonu. Ir ką Jūs manote? TILPO!). Šalia jo sti-
lingo dydžio ir funkcionalumo, būtinai turiu paminėti ir spalvą. Jauki pastelinė 
rusva, kiek susimaišiusi su trupučiu švelnaus persiko.... Didelės, „atvirasiūlės“ 
kišenės, stilingai paraitytos rankovės, kiek nuleista pečių siūlė, dvi funkciona-
lios sagos ir ilgas diržas, maksimaliam jaukumui sujuosti.

„meDUolis“ Paltas, kalėDos‘20
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-V., pasiūk „berankovį“, tik kitos 
spalvos, – tokį prašymą mano au-
sys yra girdėjusios ne kartą ir ne 
du. Deduosi tokias žinias į galvą 
ir progai pasitaikius vykdau. Šįkart 
priešais nosį sušmėžavo proga, tik 
labai jau menku reikalingo audinio 
kiekiu „Berankoviui“ paltui. KRE-
MINIS BERANKOVIS PALTAS!!! 
Skamba, kaip beprotiškai didelis, 
stipriai stilingų derinių desantas, 
kurio pagrindinis akcentas – JIS. 
Žinau, kad Jūsų tarpe yra dievinan-
čių šį modelį, bet „neprijaučiančių“ 
„ryžai“, todėl, jeigu tokios spės iš-
girsti ir į savo krepšelius įsimesti 
gražųjį „naujoką“, aš jau dabar lai-
minga.

„smėlio sPalvos“ stilingasis 
Berankovis Paltas
kaina, 275 eUr
Dydžiai: xs/s, m
Sudėtis: 80 % vilna, 20 % poliesteris

„smėlio sPalvos“
stilingasis 
Berankovis Paltas
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„Smėlio spalvos“ stilingasis 
berankovis paltas, 275 EUR

„Smart casual“ juoda 
palaidinė, 75 EUR

„Smart casual“
juodos kelnės, 95 EUR

„Smėlio spalvos“ stilingasis 
berankovis paltas, 275 EUR

„Smart casual“ juoda 
palaidinė, 75 EUR

„Smart casual“
juodos kelnės, 95 EUR
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Vienas rimčiausių mūsų visų laikų paltų buvo praėjusios Rudens-Žiemos „Ci-
namoninis“. Kas turite, dėvite ir mylite – iš daugelio sulaukiau pačių geriausių 
atsiliepimų. Sąžiningai vis apžiūriu savo tikrai labai mylimą ir dažnai visur lydintį 
„Cinamoną“. Po sezono dėvėjimo – jame nėra man nepatinkančių žymių. Atsi-
žvelgiant, kad jis 100% natūralu – man norisi į glostyti už puikią „tarnystę“. Savo 
kailiu išbandžiusi audinį jau žinojau, kad Pavasario paltukas – bus tikrai iš tokio 
paties, tik kitos spalvos. Ir mūsų glėbyje suposi skandinaviškai rusvos karamelės 
vilna. „Cinamonas“ buvo didelis, oversize tipo paltas, si jo savybė man labai pati-
ko, su juo visada jaučiausi stilinga ir pataikiusi į dešimtuką. Tačiau buvo žemes-
nio ūgio merginų, kurioms toks ilgis ir kokoniškas siluetas – nebuvo prie širdies. 
–Noriu palto, bet man jis netinka, – šniurkščiodavot man į ausį kai kurios. 
Todėl sudėję į galvas visą naudingą informaciją ir liūdnus „pašniurkščiojimus“, 
mes šįkart sudėliojome labai dailaus silueto elegantišką paltuką. „Apdovano-
jome“ jį klasikine angliška apykakle, funkcionaliu diržu, o jo „vinimi“ galėčiau 
pavadinti dideles ir įspūdingas kišenes. Paltukas pasiūtas iš gerai išdirbtos, 
natūralios vilnos, viduje turi viskozinį švelniai rožinį „mūsišką“ pamušalą ir yra 
pasiruošęs lydėti Jus per nenorinčią pasitraukti žiemą ir pavasarį.

„kreminis Paltas“, Pavasaris‘20
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Būna rūbų, kurie tiesiog privalo atgimti. Ir tokią išvadą galime daryti ne tik iš Jūsų 
prašymų, kuriuose Jūs nurodote, kad nespėjote, bet labai norėjote, bet ir iš mūsų 
pačių tam tikrų drabužių panaudojimo deriniuose. Pirmą kartą šis berankovis 
paltas mūsų horizontuose pasirodė prieš beveik septynerius metus. Įsipatoginęs 
mano spintoje, jis „stabiliai reguliariai“ pasirodo mano dienų deriniuose. Metai 
bėga, kolekcijos keičiasi, o jis... tupi užsiėmęs sau garbingas pozicijas ir ką tu jam... 
Neslėpsiu – būna rūbų, kuriuose jaučiuosi patogiausiai, būna tokių, kuriuos daž-
niausiai pritaikau kaip papildomą sluoksnį, būna labai universalių, kurį tik švyst ant 
savęs ir eini. Šis rūbas neatitinka anei vienos iš anksčiau nurodytų kategorijų. Bet. 
Drąsiai galiu sakyti, kad tai yra PATS STILINGIAUSIAS RŪBAS, per visą V&V isto-
riją. Stipru? Gal. Bet kažkada „užklupta“ tokio klausimo, ir perbėgus akimis savo 
drabužinės lentynas, aš užtikrintai atsakiau, kad tai yra „BERANKOVIS PALTAS“. 
Ir nemelavau. Ir nors tai yra rūbas, kaskart  reikalaujantis pagalvoti, kas išlįs iš po 
jo plačių, stilingu atvartu besibaigiančių patrumpintų rankovių. Tai yra rūbas, ne-
pasižymintis klasikiniu siluetu, neturintis „aklino“ užsegimo, kuris kaip tikras drū-
tas paltas saugotų nuo ūžiančių žieminių vėjų... Bet. Jis yra kaip galutinis taškas, 
daugelio stilingiausių mano derinių gale... net neatsižvelgiant į sezoniškumą. Man 
net sunku būtų atsakyti, prie ko nesu jo derinusi. Prie kokių spalvų ir atspalvių 
nebuvau jo „jungusi“. Ir praktiškai visais atvejais žvilgtelėjusi į veidrodį, džiaugs-
mingai pakilnojusi antakius, apsisukusi ant kulno nukulniuodavau patenkinta DAR 
VIENU DERINIU su JUO. Išgirdę Jūsų atodūsius, kad pirmieji mūsų „Stilingieji“ 
berankoviai paltai kai kurioms Jūsų, nemėgstančioms „oversize“ buvo didoki, mes 
„taisomės“. Šįkart berankovius paltus sukonstravome ne tik dviejų dydžių, bet ir 
dviejų ūgių. Taip pat atsižvelgdami į išgirstą pastabą, kad pirmuosiuose egzista-
vusi dviguba apykaklė, daliai Jūsų „nepatinkančiai“ didina viršutinės kūno dalies 
apimtis, mes rūbo konstrukciją pakoregavome. Atlikę korekcijas, mes likome „iš-
tikimi“ beprotiškai ilgaamžiškam vilnos audiniui (kuris ir po tiek mano nuoširdaus 
mylėjimo metų, atrodo, kaip naujas) ir „ryžai“ spalvai, kuri šiam drabužiui sutei-
kia didelę porciją šarmo ir stilingumo. O dabar – pirmyn į naujus derinius, mano 
STILINGIAUSIAS GYVENIMO RŪBE!

„stilingasis Berankovis Paltas“, Pavasaris‘22
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šilti smėlio sPalvos
lauko marškiniai 

Idėją, ką siuvame iš paltinės vilnos 
likučių, pametėjo neseniai pradun-
dėjusios Kalėdukės su savo di-
džiausiu įvykusiu „deficitu“ ir ato-
dūsiais „V., kodėl tiek mažai – tik 
suerzinimui“ palydėtas drabužis – 
šilti lauko marškiniai. Pritariu – mo-
delis stipriai vykęs ir išgyvenant ne-
baisiai speigais apdovanotą žiemą 
– itin naudojamas. Pridėjus faktą, 
kad priešais nosį horizontuose jau 
šmėžuoja Pavasaris, šio rūbo pa-
naudojimo galimybės nušvinta dar 
platesniu pritaikymu viršutinio rūbo 
pavidalu. Todėl nespėjusioms į pir-
mųjų šiltų marškinių gretas žinios 
puikios – šiltieji lauko marškiniai 
atgimsta itin kokybiškos virintos vil-
nos audiniu. Švelniai rusva spalva.

šilti smėlio sPalvos
laUko marškiniai
kaina, 135 eUr
Dydžiai: universalus  
Sudėtis: 100 % vilna
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Šilti smėlio spalvos lauko 
marškiniai, 135 EUR

„Balta“ palaidinė, 55 EUR

Šilti smėlio spalvos lauko 
marškiniai, 135 EUR

„Balta“ palaidinė, 55 EUR
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Šio paltuko atsiradimo istorija ilgai ir įkvepianti. Pradžioje jam buvo suteik-
tas bilietas į Kalėdas/18, bet sudėjus taškus ant „i“ priėjome prie vieningos 
nuomonės, kad Lietuviškai šaltai ir speiguotai žiemai, kad ir kaip žavėtų jo 
elegancija jis yra per „nešiltas“. Dėl paltuko konstrukcijos į jį negalima įsiūti 
pamušalo, todėl pasirinkdami vilną – mes jį „apvainikuojame“ šiluma, tačiau iki 
žieminio palto – jam trūksta. Ir tada skaudančia širdimi atėmėme iš jo bilietą į 
Kalėdų kolekciją ir nuraminom, kad išmuš ir tavo eilė, tik reikia palaukti. Ir kai 
tik mintys pakrypo link gražuolio būsimo pavasario, mes prisiminėme neseną 
istoriją apie atimtą bilietą ir iškilmingai pirmu numeriu ištiesėme pakvietimą 
dalyvauti PAVASARYJE/19. Labai švelnios karamelės sumaišytos su „nude“ 
spalvos. „Apdovanotas“ išskirtinės konstrukcijos apykakle, patogiai užsisegan-
tis metalo spaudėmis ir žinoma turintis „KASPINUOTĄ“ diržą, kuris suteikia 
be galo daug moteriškumo. Dėl savo midi ilgio ir tiesaus silueto labai lengvai 
derinamas tiek su kelnių, tiek su sijonų, tiek su suknelių deriniais. Elegantiškas 
ir be galo dailus atrodo su dirželiu ir aukštakulniais, visai kitoks – stryktelėjus į 
aulinukus ir palikus diržą namie.

„DailUs Pavasarinis PaltUkas“, Pavasaris‘19

M
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Pristatome Jums itin riboto „tiražo“ rūbą. Ne, „tiražas“ toks nedidukas, ne to-
dėl, kad juo netikime, bet todėl, kad gerbiame kiekvieną įsigytą audinio metrą 
ir norime būti atsakingi vartotojai. Savo sandėliuke turėjome likusį itin jau-
kaus, bet nespėto panaudoti audinio, kuris užėmė vietą ir nuolat užkliūdavo 
už akies, kad reikia surasti jo panaudojimui tinkamą kolekciją ir spalvinių „drau-
gų“ kompaniją. Šiose Kalėdukėse tokia proga „atsirado“ labai vietoje ir laiku. 
Pasiuvus šiltučius lauko marškinius Patricijai ir pakabinus juos prie jau besisu-
pančios 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.

„cHeesecake“, kalėDos‘22
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šilti kakavos sPalvos 
lauko marškiniai

Idėją, ką siuvame iš paltinės vilnos 
likučių, pamėtėjo neseniai pra-
dundėjusios Kalėdukės su savo 
didžiausiu įvykusiu „deficitu“ ir 
atodūsiais “V., kodėl tiek mažai – 
tik suerzinimui” palydėtas drabu-
žis – šilti lauko marškiniai. Pritariu 
– modelis stipriai vykęs ir išgyve-
nant nebaisiai speigais apdovano-
tą žiemą – itin naudojamas. Todėl 
nespėjusioms ar besidairančioms 
kitos spalvos – žinios puikios – šil-
tieji lauko marškiniai atgimsta itin 
kokybiškos virintos vilnos audiniu. 
Šįkart – kakaviškai pilkos spalvos.

šilti kakavos sPalvos 
laUko marškiniai
kaina, 135 eUr

Dydžiai: universalus
Sudėtis: 100 % vilna
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Kai manęs vieną kartą užklausė, kas yra mano spintos favoritas? Akimis perbė-
gus per taisyklingai besisupančias pakabas, bakstelėjau į vieną drabužį ir ne-
klausta pridėjau: „Nes jis stilingiausias“. Taip, kalbu apie savo karamelinį beran-
kovį paltą, kurs jau labai senai užėmęs ne tik mano spintos pozicijas, bet labai 
aktyviai dalyvauja mano dienų deriniuose. Kiek aš klausimų esu sulaukusi: „Iš 
kur jis???“ Ir po atsakymo, kad iš mūsų, tik labai jau seniai – sulaukdavau gilių 
atodūsių. Atodūsiai išgirsti. Mano stilingiausias visų laikų drabužis atgimsta 
nauja spalva, šiltesniu audiniu ir kiek pakeistomis detalėmis. Juo labai tikiu 
ir labai rekomenduoju toms, kurios nebijo stiliaus eksperimentų. Ankstyvam 
pavasariui siūlau derinti su odine striuke (po juo), na, o pavasariui įsismarkavus 
– jis vienas puikiai atlaikys tiek stiliaus, tiek šilumos pozicijas.

„stiPriai stilingas Berankovis Paltas“, Pavasaris‘18

M
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Pristatome Jums itin riboto „tiražo“ rūbą. Ne, „tiražas“ toks nedidukas, ne to-
dėl, kad juo netikime, bet todėl, kad gerbiame kiekvieną įsigytą audinio metrą 
ir norime būti atsakingi vartotojai. Savo sandėliuke turėjome likusį itin jau-
kaus, bet nespėto panaudoti audinio, kuris užėmė vietą ir nuolat užkliūdavo 
už akies, kad reikia surasti jo panaudojimui tinkamą kolekciją ir spalvinių „drau-
gų“ kompaniją. Šiose Kalėdukėse tokia proga „atsirado“ labai vietoje ir laiku. 
Pasiuvus šiltučius lauko marškinius Patricijai ir pakabinus juos prie jau besisu-
pančios 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.

„cHeesecake“, kalėDos‘22
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O čia yra „Meduolinio“ paltuko, 
kurį „titulavau“ savo „meilių mei-
le“ karūna, broliukas. Savo audinių 
likučių resursuose aptikę minkštą 
ir itin patogų audinį, kurį naudo-
jome vienoje „Rudens-žiemos“ 
kolekcijoje, nusprendėme, kad jis 
savo savybės yra labai panašus į 
medžiagą, naudotą „Meduolio“ 
gamybai, todėl idėja, kad galiu 
turėti juodos spalvos bene myli-
miausią „neklasikinio“ palto atsto-
vą – man iškart stipriai patiko.

„meDUolis“ JUoDos 
sPalvos Paltas
kaina, 225 eUr

Dydžiai: xs/s, m
Sudėtis: 95 % poliesteris,
5 % vilna

„meduolis“ Juodos
sPalvos Paltas
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„Meduolis“ juodos spalvos 
paltas, 225 EUR 

„Smart casual“ juoda 
palaidinė, 75 EUR

„Smart casual“ juodos
kelnės, 95 EUR

„Meduolis“ juodos spalvos 
paltas, 225 EUR 
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O didžiosios ir jaukiosios liemenės! Jūs tokios naudingos, be galo lengvai de-
rinamos ir kaip kokie stebuklingi generatoriai gaminančios daugiasluoksnius, 
stilingiausius gražios kasdienybės derinius. Kuriant šią kolekciją, į ją ištiesėme 
bilietus dviems šio audinio rūbams: „Onikso“ megztukui ir „Granito“ sijonu-
kui, prisiminę, kad „Pavasaryje/21“ turėjome šio audinio ir liemenes, nuspren-
dėme dar saują jų „prikelti“ gyvenimui ir pasiūlyti trijų dalių komplektą arba 
galimybę jungti du iš trijų rūbų į pačius šilčiausius derinius. Juk rudenėliai ir 
žiemos yra  tokie nenuspėjami oru, tokie skirtingi vėjais ir temperatūrų šuo-
liais, o juoda, prie visko tinkanti liemenė, yra kaip puikiausia priemonė visas tas 
„išdaigas“ išgyventi jaukiai, šiltai, o kartu ir stilingai. Liemenę „apdovanojom“ 
didele apykakle, plačiu diržu, kurį pagal savo norus ir nuotaiką galėsite juostis 
priekyje, tokiu būdu drabužį suliemenuodami, arba stilingai sujuosti jį nugary-
tėje į mūsų mylimą „jūrinį mazgą“. Šoninėse siūlėse rasite pakavotas nemenkas 
kišenes, o kartu su liemene įsigysite ir žinojimą, kad tokį rūbą drąsiai galėsite 
derinti tiek prie sportinės, tiek prie oficialesnės aprangos. Kaprizų ir „dera/
nedera“ nebus nei vienu atveju.

„JaUki liemenė“, rUDUo‘21
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Kiekvienoje kolekcijoje visada būna tas pirmasis, savotiškas „vadas“, aplink kurį 
kaip viščiukai aplink vištą klusniai susirikiuoja visi kiti kolekcijos dalyviai. Šįkart 
„vado“ pozicijas gavo JIS. Sudėlioję viziją, „koks turi būti“ jaukus žiemos pal-
tukas – mes drąsiai ir užtikrintai ištiesėm bilietą Jam: švelniam, minkštam, šil-
tam, jaukiam, visai toli nuo griežtų formų ir tamsių spalvų pabėgusiam žiemos 
dienų kolegai. Bežiūrint į jį, nejučia pakrikštytam prie jo charakterio priderintu 
vardu – Jūsų dėmesiui – paltas „MEDUOLIS“. „Meduolis“ yra toks, kokį aš įsi-
vaizduoju labai jaukiai žiemai, kai anksti sutemstančiuose vakaruose ir tingiai 
švintančiuose rytuose to jaukumo norisi „sužvejoti“ kiek įmanoma daugiau. 
Stipriai nepretenzingas dydžiui, po savimi „talpinantis“ tikrai dar gerus porą 
sluoksnių rudeninio garderobo. (Pamėginome po juo „įpatoginti“ netgi ilgą 
striukinę liemenę su kailiniu kapišonu. Ir ką Jūs manote? TILPO!). Šalia jo sti-
lingo dydžio ir funkcionalumo, būtinai turiu paminėti ir spalvą. Jauki pastelinė 
rusva, kiek susimaišiusi su trupučiu švelnaus persiko.... Didelės, „atvirasiūlės“ 
kišenės, stilingai paraitytos rankovės, kiek nuleista pečių siūlė, dvi funkciona-
lios sagos ir ilgas diržas, maksimaliam jaukumui sujuosti.

„meDUolis“ Paltas, kalėDos‘20
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Šis audinys mano subjektyvia nuo-
mone, yra tikrai labai gražus ir išskir-
tinis. Todėl matyti tokį gražuolį lūku-
riuojantį nediduko rietimo pavidalu 
– buvo spygliuotas priekaištas, kuris 
dūrė spygliu, jog rūbas iš jo išeina pui-
kus ir kokybiškas, o va likęs kiekis – 
visai netinkamas sezoninės kolekcijos 
drabužiui. Todėl galvoje gimusi mintis 
apie likučių kolekciją – akimirksniu 
„nusuko“ mano žvilgsnį į kampelį, ku-
riame tyliai savo laiko laukė gražuolis 
tekstūrinis „pilkius“. Savo metu iš šio 
audinio siūlėme sarafano stiliaus su-
knelę, sijonuką ir švarkutį. Šįkart audi-
nuką galėjome panaudoti tik labai ne-
dideliam vieno modelio rūbo gimimui, 
todėl susidėlioję terminus, kad mini 
kolekciją leisime vasario pradžioje ir 
iki berankovių suknelių bus dar toli- 
nusprendėme siūti plataus panaudo-
jimo ilgarankovę suknelę.

„žiemos Pasimatymų“ sUknelė
kaina, 125 eUr
Dydžiai: xs/s, m
Sudėtis: 72 % poliesteris,
27 % viskozė, 1 % elastanas

„žiemos Pasimatymų“ 
suknelė
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„Net paprastumas daro mus nepaprastus“, - skelbia mano mylimo rašytojo 
knyga. O žiūrint į šią suknelę – norom nenorom imi ir prisimeni net nepaėmęs 
į rankas šią knygos citatą. Suknelės fotosesijoje parodytas beprotiškai lengvas 
charakteris – dar labiau sustiprino jos nepaprasto paprastuko faktą. Pasipuoš-
ti nepersipuošiant, sužibėti – neblizgant. Tokia šios suknelės, kuri netgi gali 
būti stilingu sarafanu, koncepcija. Patogaus, tekstūrinio audinio suknelė užima 
tvirtas pozicijas tarp žviegiančiai įliemenuotųjų ir visiškai palaidų jos „kolegių“. 
Mėgstate labiau įliemenuotas – juoskitės jai priklausantį dirželį, žavi laisvesni 
rūbai – dirželį palikite namuose laukti kitokios nuotaikos ar derinio.

„Pasimatymų sUknelė“, Pavasaris‘20
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Mes, V&V komandos moteraitės, mėgstame paplepėti, todėl dažnai tiek tie-
sioginių susitikimų butikėlyje metu, tiek virtualioje erdvėje, mes Jus pasikal-
biname. Norime būti šalia Jūsų ir Jūsų norų lengvėjančių rytų fone, todėl vis 
klausiame- ko pageidaujate? Ką labiausiai mėgstate? Ar turite „nepritapėlių?“. 
Visai neseniai užklausus, ko trūksta, Jūsų atsakymuose pasigirdo vieningas at-
sakymas: SUKNELIŲ. Pagūščiojome pečiais. Pieštukinių ofisinių suknelių- ku-
rios buvo mūsų perkamiausiųjų viršūnėse – era praėjo. Pasiūlius pūstų, baleri-
niško tipo suknelių – dažna atsidūstate, kad „per mergaitiška mano metuose“... 
Todėl pabandžiusios dar stipriau įsiklausyti į Jūsų poreikius, išgirdome, kad 
reikalingos suknelės yra tokios, kuriomis galėtum PASIPUOŠTI NEPERSIPUO-
ŠIANT. Kad tas pats rūbas tiktų ir į darbą ir į laisvalaikį, kad su ta pačia suknele 
galėtum ir pavakarot su drauge ir sudalyvaut vienoje ar kitoje mažoje iškilmėje. 
Vadovaudamiesi šventa taisykle, kad Jūsų poreikiai – mums yra kelrodis – link 
Jūsų tiesiame tikrai be proto universalią suknelę, atitinkančią visus aukščiau 
aprašytus panaudojimo būdus.

„oBUolių Pyrago sPalvos sUknelė“, rUDUo‘22
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O tai yra rūbas, kurį e panaudoda-
mi dviejų audinių likučius. Vienas – 
„Life lover“ tunika, antrasis – „Pla-
čiaeigės“ kaktuso spalvos kelnės. 
Suprantu, kad „likučių“ kolekcija 
nekvepės beprotiška spalvų der-
me ir sunaudojami įvairių kolekcijų 
audiniai neglostys akių mano my-
limais sluoksniais. Bet. Dėliodama 
net ir šią kolekciją – stengiausi iš-
likti ištikima savo principams. Nei 
vieno rūbo – kuris tiktų tik pats 
prie savęs. Todėl žinodama, kad bus 
chaki legendinės kelnės ir striukinė 
liemenė – iškart „pastačiau“ akis, 
kad labai reikia ilgesnio ilgarankovio 
rūbo, kurį galima būtų įkurdinti po 
liemene ir kuris tiktų ant legendinių 
kelnių, subtiliai pridengiant užpaka-
liuką. Taip atsirado dviejų likutinių 
audinių „junginys“ – „Life lover“ pa-
laidinė.

„life lover“ PalaiDinė
kaina, 95 eUr
Dydžiai: xs/s, m
Sudėtis: 100 % medvilnė

„life lover“ 
Palaidinė
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„Life lover“ palaidinė, 95 EUR

„Alyvmedžio“ legendinės 
kelnės, 88 EUR

95

„Life lover“ palaidinė, 95 EUR

„Alyvmedžio“ legendinės 
kelnės, 88 EUR
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Pamenate praeitą Pavasarį ir jame pasirodžiusias juodas plataus silueto kel-
nes? Tuokart jos startavusios mūsų  horizontuose dviem spalvom... subūrė 
aplink save nemenką tokių kelnių mylėtojų būrį. Nesistebiu. Nes patogesnių, 
visiškai judesių nevaržančių kelnių, dailiai pabrėžiančių moteriškus privalumus 
ir protingai „užmaskuojančių“ trūkumus – mano atmintis nesiekia. Pridėsiu, tai, 
kad tarp  dviejų pavasarių (Pavasario 21 ir Pavasario 22), sekė mano „banginiš-
koji“ būsena, kurios metu šio modelio kelnės man buvo tikras išsigelbėjimas, 
tiek  žygiuojant per žydintį pavasarį, tiek besidžiaugiant gražuole vasaryte, 
kai mano „arbūzėlis“ jau buvo visai nemenkas. Derinau aš jas ir prie sportinių 
palaidinių su kedais ir prie klasikinių švarkelių su smailianosėmis balerinomis. 
Poravau su plataus silueto megztukais ir be vargo pyškinau selfius prie ap-
temptų „bliuzkyčių“ ar marškinukų. Vasaros gale, „apturėjusi“ stebuklo laukimo 
fotosesiją, žinote ką padariau? Paprašiau, kad mūsų auksarankės pasiūtų man 
tokias pačias tik baltas... nes pasukusi savo apvalią galvą ir paganiusi mintis po 
„atsitikusius“ derinius, supratau, kad su jomis jaučiuosi geriausiai. O kad jau 
taip myliu pati ir nemažai meilės prisipažinimų šių kelnių atžvilgiu sulaukiu iš 
Jūsų... nusprendžiau, kad jos vertos atgimt. Tad buvusios juodukės... šį pava-
sarį atgimsta į gražuoles „chaki“.

„Plačiaeigės kaktUso sPalvos kelnės“ Pavasaris‘22

M
IX

M
IX

Tegyvuoja universalūs drabužiai, su kuriais drąsiai gali pasileisti plaukus ir nuo-
tykių gaudymo savaitgaliais ir penktadienio proga patogiai ir stilingai pasipuošti 
žygiui į ofisiuką. Rūbas vienas, o funkcijų daug. Derinkite prie legendinių kelnių... 
arba... mėgstamų džinsų. Poruokite su grubesniais kerzo tipo aulinukais arba... su 
lengvutėmis balerinomis arba mylimais sportbatukais. Kvapą gniaužianti chaki 
spalva, patogus bei kaprizų priežiūrai nekeliantis audinys ir jausmas apsivilkus, kad 
tiesiogine to žodžio prasme „apsirėdei“ PATOGUMU.

„life lover tUnika“ Pavasaris‘22
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Nedidukas ritinys baltos, itin 
kokybiškos ir dažnai kolekcijose 
naudojamos medvilnės iškart lei-
do nuspręsti, kas iš jo išeis. Kie-
kvienoje kolekcijoje mes stengė-
mės pasiūlyti paprastų, bet dėl 
šios priežasties itin reikalingų 
„maikelių“. Peržvelgus kolekcijas, 
taisome klaidas ir jau senokai 
mūsų horizontuose nešmėžavu-
sio tipo maikutės turbūt nepra-
šaus gautu bilietu ir  „Likučių“ 
kolekciją.

„Balta“ PalaiDinė
kaina, 55 eUr

Dydžiai: xS/S 164-170 cm,
xS/S 172-178 cm,
M 164-170 cm, M 172-178 cm
Sudėtis: 100 % medvilnė

„Balta“ Palaidinė
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Jau pažįstama, n+ kartų mūsų ir Jūsų išbandyto audinio balta paprasta maiku-
tė. Kurios paprastumas ir audinio kokybiškumas užkariavo, beveik drąsiai galiu 
sakyti, VISŲ mūsų klienčių ŠIRDIS. Bet ko gi čia stebėtis, jeigu mano pačios 
vienu nervu ilgą laiką grojo faktas, kad yra itin sunku nusipirkti paprastą baltą 
„maikutę, kuri būtų nei per ilga, nei per trumpa, nei per plati, nei per daug 
aptempta. Su kultūringom rankovytėm ir svarbiausia... Gerai besiskalbianti ir 
po kelių kartų netampanti „skudurioku“, kas mane, „baltųjų maikiočių“ mylėto-
ją, labiausiai liūdindavo. Tad vieną kartą radę teisingą kelią į baltos paprastos 
„maikytės“ receptą – į šonus nebesidairome.

„Balta maikUtė“ laisvalaikis‘20
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Gerokai nuvyniotas rūgščiosios span-
guolės spalvos audinio rietimas turė-
jo dvi „kuo tapti gyvenime“ opcijas:
Pirma – atgaminti „Spanguolytes“.
Antra – pasiūti ilgarankovę palaidinę.
Išvyniojus ritinį ir sužinojus likusio 
metražo rezultatus – buvo sąmonin-
gai pasirinktas antrasis variantas, nes 
suknelės turbūt būtų išėjusios apskri-
tos dvi. Na, o taip kasdien reikalingų ir 
stipriai panaudojamų ilgarankovių pa-
laidinukių, padabintų dailiu rankogaliu 
– išėjo kiek daugiau. Bet ne aruodai. 
– Gerai ir kelios, – pagalvojau, – raudona 
gal ne visiems? – netrukau pasvarstyti. 
O tada šią mintį, išvaikė prisiminimas, 
kiek daug komplimentų aš gavau 
per šias Kalėdas, kai nežinau kodėl, 
bet buvo užėjęs raudonumo vajus ir 
praktiškai visas švenčių dienas ant 
manęs nugulė šios spalvos rūbai.

„sPangUolė“ PalaiDinė
kaina, 75 eUr
Dydžiai: xs/s, m
Sudėtis: 65 % viskozė,
30 % poliesteris, 5 % elastanas

„sPanguolė“
Palaidinė
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Kokie rūbai yra patys reikalingiausi? Taip, žinoma. Paprasti, bet neprasti. Funk-
cionalūs ir ant lėkštutės atnešantys galimybę juos panaudoti į „n“ su pliusu 
derinių. Tekstūrinio trikotažo ilgarankovė palaidinė yra pasiūta iš to paties au-
dinio, kaip ir „Smart casual“ kelnės, todėl mėgstančios vieno audinio derinius- 
nieku gyvu nepraleiskite šio fakto pro akis. Kita vertus, ji idealiai tinka būti 
„parengtuku“ po „Vanilės“ striukine liemene. Sakiau ir kartosiu dar milijoną kar-
tų, kai perkate rūbą, kurio pavadinimas „liemenė“, visada sau priminkite, kad į 
spintą jo neverta priimti niekada, jeigu neturite bent vieno saugaus varianto, 
kas „tarnaus“ striukinės liemenės deriniuose, kaip „rankovės“. Interpretacijos 
žinoma galimos, tačiau vienas saugus, to paties atspalvio varianto turėjimas 
Jums leis liemenę panaudoti gerokai daugiau kartų negu atveju, kai kaskart 
bandysite rasti tinkamą jai apačią. Iš pažiūros paprasta ilgarankovė palaidinė, 
o pradėjus naudoti ateinantis supratimas, kad būtent tokios formos rūbai ir 
groja kasdieniniuose deriniuose pirmaisiais smuikeliais.

Jeigu dabar reiktų dar kartelį parašyti istoriją, kodėl atsirado „Spanguolė“, ne-
užtektų drabužio aprašymui skirtos vietos. Juk Viktorija ir raudona susipyku-
sios,– ore  jau eilę metų tvyro toks teiginys. Bet. O. Tačiau. Viktorija pripažįsta 
raudoną. Visada pripažino.
1. Raudoni nagai per Kalėdas (nediskutuotinai „must have“).
2. Raudonos lūpos – progoms nuostabu.
3. Raudonas automobilis, ne man, bet „ant kitų“ visai ok.
4. Viena mažytė suknelė arba megztukas, kurie yra nebylūs „Kalėdinės nuo-
taikos“ gamybos katilai.
O šiais metais manyje tas nebylus „Kalėdinio laukimo“ katilas užvirė gana 
senai, kai išsipildė jau daug metų mano širdyje gyvenanti svajonė – suor-
ganizuoti DIDELES STORAS ŠEIMOS KALĖDAS. Kai iš visų šeimos narių 
gavau šimtaprocentinį „taip“, širdyje užgimė nenumaldomas noras į visos pla-
čios šeimos Kalėdas sodyboje vykti su raudona suknele, pavadinimu SPAN-
GUOLĖ. Neįmantri, visai neapkrauta detalėmis. Jeigu jos pavadinimas būtų 
ne „Spanguolė“, tai ji tikrai būtų „Mažytė raudona suknytė“. Kas beprotiškai 
mylėjot „Mažytę juodą“ suknelę iš Rudens- žiemos 19/20, tai esu šventai 
įsitikinusi, kad mylėsit ir šią. Labai jaukios audinio tekstūros, su miela apy-
kaklaitės detale, kurią galima rišti į miniatiūrinį kaspinuką arba naudot kaip 
kaklo „dekoraciją“. Pasiūta iš tampraus ir labai patogaus audinio, apdovano-
ta šoninėm kišenėm ji pretenduoja būti viena patogiausių spintos gyven-
tojų. Tiesiog prašyte besiprašanti būti Kalėdinių nuotraukų albume pirmoji. 
P.S. V., juk žiema, kodėl trumpos rankovės? Todėl, kad:
A) toks suknelės modelis ilgomis rankovėmis man asmeniškai proporciškai la-
bai nesimpatiškai žiūrisi.
B) per Kalėdas pas Mamas ir Močiutes kaip taisyklė būna tikrai labai karšta ir 
su ilgų rankovių drabužiais būna itin ne vėsu laukt Kalėdų Senelio.
C) dar didesnė raudonos spalvos koncentracija ant kūno, net ir per Kalėdas 
„raudoną“ prisileidžiančiai V. būtų jau per daug.
Lai rankos būna pridengtos juodu švarkeliu (jeigu reikia), bet ne raudonomis 
rankovėmis.

„sPangUolė“, kalėDos‘19

M
IX

M
IX

„gyvenimo mylėtoJų PalaiDinė“, rUDUo‘21
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„V&V“
M.K. Paco g. 13, Vilnius

www.viktorijos.lt


