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  Kai vienos fotosesijos metu, pas mus į siuvyklą užsuko fotografė Erika Maja, nusileidusi laiptais žemyn, į 
mūsų testinės siuvyklėlės rūsį, Ji aiktelėjo:
– Vajazau, koks grožis!, – šūktelėjo man.... Akimirkai stabtelėjau. Ką ten tokio, tarp drūtų audinių rietimų, 
sulankstytų dėžučių bokštų ir sandėliuojamų fotosesijų rekvizitų Ji pamatė. Nudundėjau laiptais žemyn ir 
pamačiau Ją stovinčią prie ilgų kabyklų, ant kurių supasi mūsų lekalai.
– Koks grožis! Kokia istorija! Kiek jų daug! – čiupinėjo šiugždančio rudo popieriaus „skiautes“mūsų kolek-
cijas į nuotraukas klusniai guldanti fotografė. Pasidėjau šį „aiktelėjimą“ į savo širdies kampelį ir pažadėjau 
„pirmai progai pasitaikius“ traukti jį į dienos šviesą. O kai jau kažką nešiojuosi širdy, tai ir mintys, kaip 
vėjo malūnai plasnoja, kaip  kilusią idėją įvilkt į geriausiai ją reprezentuojantį „rūbą“ ir išleist į pasimatymą 
su Jūsų akimis. Todėl kelios priešužmigiminės stadijos, keli anksčiau nei įprasta išrūkusio miego rytai ir... 
galvą užgriuvusios mintys buvo surikiuotos.
– Kolekcijos pagrindinis rekvizitas bus mūsų ISTORIJA, – pliaukštelėjau delnais aš. Ir prasidėjo V&V istori-
jos „patalų“ „kedenimas“. Tiek gerų emocijų patyriau! Tiek visko prisiminiau! Čia kolekcija, kai visai šviežiai 
„iškepta“ Patricija buvo palikta fotosesijos dienai su turbūt devinto prakaito išmuštu tėčiu. Čia kolekcija, 
kai pirmą kartą kolekciją fotografavome fotostudijoje ir atitraukus akis nuo nuotraukų, prisiminiau tą 
beprotiškai saldų jausmą, kad „wowow“ kiek jau pasiekta. Dabar tai atrodo be galo juokinga. Čia kolekci-
ja, kai mus užklupo gyvenime neregėto stiprumo vėjas. O va ta kolekcija, kurią nupirko per naktį. O ana, 
kurios starto metu „nulūžo“ mūsų naujas ilgai kurtas „salionas“.
 Ruošdamasi šiai kolekcijai, prisiminimus sėmiau saujomis. Vieni jų buvo linksmi, jaukūs ir šeimyniniai,  kiti 
lydimi „vajaazau, kokia  savimi pasitikinti „gražola“ iš nuotraukų šypsosi, treti „pabarstyti“ sentimentais: 
„Koks mažiukas didysis brolis Do“, „kokia juokinga Pa“, „koks vos besimatantis My“. Antri buvo „pasūdy-
ti“ nepasisekimų, bala žino, iš kur atsiradusių „ups‘iukų“ , „atsiprašome, bet nespėsime pasiūti“, „audi-
nys užstrigo gamykloje“, „užtrauktukai vėluoja“, „išvynioję audinį, pamatėme, kad jis brokuotas. Ne tokio 
atspalvio. Netinkamo tamprumo...“ Treti „apraizgyti“ iššūkiais: „kaip fotografuosime Vasarą prie +9?“, 
„kaip stovėsime su vilnoniu paltu ir drūtu šaliku prie +32?“, „kokiu būdu organizuosime fotosesiją „at-
sitikus“ vienkiemio rėžimui?“. Buvo fotosesijų, po kurių važiuodama braukiau ašaras. Ne iš laimės. Buvo 
kasdieninių akimirkų, kai norėjau išspardyti neteisingam gyvenimui minkštąją. Buvo minučių, kai inten-
syviai naudojau išmoktą skaičiavimo iki 10 techniką. Kai nepasiteisindavo iki 10, skaičiuodavau iki 20. 
Pasigailėti, kad geriau būčiau viešai „išpylusi“ tai, ką norėjau išrėkti pirmąją sekundę, nei tai, ką pasakiau 
po 20-osios niekada neteko. Ne sykį mano telefonas yra suskambėjęs skambučiu :“ Atsisėsk, V.“...ir tai 101 
% žadėdavo „nieko gero“. Buvo laiškų, kuriuos perskaičius, man norėjosi juos uždaryti ir apsimesti, kad 
aš juos susapnavau. Buvo situacijų, kai įjungusi turbo minčių apsukas...aš pripažindavau, kad „aš nežinau, 
ką daryti“. Būdavo dienų, kurias reabilituodavau auksine taisykle „ir tai praeis“. Bet... Turėdama tokį „ups“, 
„atsisėsk“, „atsiprašau, bet“, „mums nepavyko“, „nepasisekė“ BAGAŽĄ.... Aš nieku gyvu...nekeisčiau jo į 
istoriją, kurioje viskas TIK ŽYDI. TIK KVEPIA. TIK KELIA SUSIŽAVĖJIMO KUPINUS AIKČIOJIMUS. Myliu 
dvyliką savo intensyvios kasdienybės metų. Su visom nesėkmėm. Su brokais. Su nervų mūšiais. Su išmok-
tom pamokom, įgyta patirtim, išsiugdyta kantrybe, išaugintais jausmais ir santykiais. Ir jeigu vieną dieną, 
atsirastų kažkas, kas pamojęs burtų lazdele mane grąžintų į 2009 metus ir pasiūlyti rinktis: V&V istori-
ją pabarstytą žiedlapiais ar tokią, kurią aš, 2022 metais supu glėby... Anei akimirką nesuabejočiau...ir 
pasirinkčiau sudėtingesnį variantą, Tvirtai žinodama, kad tai ir išaugino mano „kūdikį“ doru verslu. Kur 
viskas, iki paskutinio siūlo galo, paaiškinama ne verslo vadovėlių principais. Bet... žmogiškumu ir širdimi. 
Dieną prieš fotosesiją, kroviau į dėžutes liniuotes, metrus, eskizus, audinius, lekalus, katalogus, siūlus, sa-
gutes, etiketes ir stabtelėjusi vis pabraidydavau po „Dievuliau, kaip man visa tai brangu ir artima“ pievas. 
Į jas kviečiu ir Jus. Pasiraitykite kelnes, nuspirkite batus. Pasileiskite plaukus. Ir...duokit ranką. Kartu bėg-
sime į jau 12-ąjį mūsų PAVASARĮ.

KO D Ė L V I S K A S  B U S  TA I P ?

Mua,
V.
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KUR?

V&V Boutique, 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“, Vilniaus g. 28, 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

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!

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 
Jūsų gražią, pavasario įkvėptą, kasdienybę. Tačiau tada, kai baigsime užsibrėžtą vieno modelio 
kiekį – daugiau nebesiūsime. Toks yra pagrindinis mūsų darbo principas. 

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

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. 

Visus drabužius kolekcijoje matote ant 174 cm ūgio žmogaus, dėvinčio XS/S arba XS dydį
(kr. 88 cm, lm. 64 cm, kl. 91 cm).
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Šimtas devyniasdešimt devintą, o gal sąžiningai suskaičiavus ir dar didesnį skaičių kartų esu 
pasakius, kad esu „švarkinė“. Ne, tai visai nereiškia, kad esu TIK klasikinė. Mano deriniuose, 
švarkai jau senokai „nebegroja“ vien tik klasikos smuikais. Aš juos derinu prie džinsų, prie kerzų, 
prie plačių kritaus trikotažo kelnių, po jais „kurdinu“ ir didelius megztinius ir plonytes „maikytes“ 
su subtiliai nosį kyštelėjančiais nėrinukais. Švarkai jau senokai man nebereiškia „tik ofiso“, nes 
pastebėjau, kad netikėtai „užsukus“ draugams, ar supypsėjus telefonui „užsukit arbatos“ aš ant 
namudinių džinsų čiupteliu vieną iš švarkų... ir esu pasiruošusi svečių priėmimui ar išdūmimui iš 
namų be jokių ilgametražių pasiruošimų per mažiau nei dvi minutes. Šįkart kurdami kolekciją ir 
džiaugsmingai prisileidę mintį, kad viena iš spalvų bus „nude“, net suplojome delnais. „Ištiesiant“ 
bilietą kolekcijos spalvai, aš jau kažkaip net nesąmoningai sulakstau savo drabužinės pakabomis 
pirmyn ir atgal ir pagalvoju, ar jau turiu tokios spalvos švarką, jeigu ne – esu iškart dvigubai 
laiminga. Nes tai reiškia, kad mano spintoje atsiras dar neturėtos spalvos švarko ir kelnių kos- 
tiumas. O jo atsiradimas reiškia be galo daug mylimų derinių, kurių centre sukasi ŠVARKAS. 
Nenutolome nuo mūsų mylimo švarkinio silueto, nepamiršome, kad labai mėgstate „mūsiškus“ 
diržus liemenuotis su jiems priklausančiais dirželiais. Bet išlikdami lojalūs siluetui ir „must 
have“ detalėms, mes visuomet ieškome sprendimo, kaip nepakenkdami švarko funkcionalumui 
„įdiegti“ į jį kažką kitokio, kažką labai „mūsiško“, kažką nediduko, bet tvirtai ir užtikrintai mer- 
kiančio akį, kad drabužis yra apgalvotas iki smulkmenų. Šįkart pamėginome „pažaisti“ rankovių 
grožiu. Ir nesuklydome. Žiūrėdama į galutinį rezultatą, pagalvojau, kad atsisegantys rankogaliai 
daro jį tyliai šnibždančiu: „esu iš V&V šeimos“.

„ŠAMPANINIS“ 
ŠVARKAS

„ŠAMPANINIS“ ŠVARKAS KAINA, 155 EUR
Dydžiai: XS/S, M 
Sudėtis: 78 % poliesteris, 
19 % viskozė, 3 % elastanas
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Be galo graži ir mūsų fronte 
nebūta „šampaninė“ spalva

Klasikinis siluetas ir galimybė 
liemenuotis jam priklausančiu 
diržu

Galimybė derinti su to paties 
audinio ir spalvos kelnėmis ir 
prisijungti prie mūsų šūkio: 
„taip, mes už kostiumus“

„Mūsiškumu“ kvėpuojančios 
detalės rankogaliuose

f

h

g

k

„Šampaninis“ švarkas, 155 EUR

„Šampano“ spalvos kelnės, 105 EUR



„Lotoso“ megztinis, 105 EUR

„Pudros“ džinsai, 105 EUR
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„Šampaninis“ švarkas, 155 EUR

„Mokka“ golfytis, 95 EUR

„Šampano“ spalvos kelnės, 105 EUR

„Šampaninis“ švarkas, 155 EUR

„Mokka“ golfytis, 95 EUR



„Šampaninis“ švarkas, 155 EUR

„Mokka“ golfytis, 95 EUR

„Šampano“ spalvos kelnės, 105 EUR
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„Šampaninis“ švarkas, 155 EUR

„Mokka“ golfytis, 95 EUR

„Šampano“ spalvos kelnės, 105 EUR
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„Stilingasis“ berankovis paltas, 275 EUR

„Šampaninis“ švarkas, 155 EUR

„Šampano“ spalvos kelnės, 105 EUR

„Stilingasis“ berankovis paltas, 275 EUR

„Šampaninis“ švarkas, 155 EUR

„Šampano“ spalvos kelnės, 105 EUR
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„ŠAMPANO“ 
SPALVOS KELNĖS

Jeigu pirmą skaitėte „Šampaninio“ švarko aprašymą, tai dabar bus šiek tiek nuobodu, nes karto-
siuos. Jeigu kalbėdama apie švarkus mano deriniuose sakiau, kad „esu švarkinė“, bet tikrai ne tik 
klasikinė, tai kalbėdama apie klasikinio kirpimo, kostiuminio audinio kelnes galiu tik paantrint. 
Tokios kelnės mano gyvenime taip pat seniai nebereiškia „tik ofiso“, jos toli gražu nebereiškia 
tik aukštakulnių batelių. Ir jau daug metų... mes jas siuvame tik iš patogių, tamprių audinių, 
kurie netrukdytų judėjimui, nevaržytų judesių, nereikalautų ilgų ir nuobodžių draugysčių su 
lygintuvais, nereikštų jokių kaprizų išpakuojant iš kelioninio „čiumudano“. Susumavus... mes 
jas kuriame tokias, kad jomis žygiuotumėte per gražią kasdienybę. Ne išskirtinėmis progomis. 
Ne tik į darbą, laukiant, kada gi greičiau baigsis darbo valandos ir galėsiu įlįst į ką nors pato-
gesnio.... Mūsų kostiuminės kelnės reiškia patogumą ir moterišką eleganciją visais gyvenimo 
atvejais. Tiek darbe, tiek kelionėse, tiek savaitgaliniuose susitikimuose su seniai matyta drauge. 
Derinamos prie plokščiapadžių balerinų arba prie grubių kerzų arba... prie dailių aukštakulnių 
batelių, stilingai paraitytomis klešnėmis ir „mūsiškai“ suraitytu diržu, jos yra pasiruošusios vesti 
Jus į pačius lengviausius rytus, kurie „perauga“ į pasitikėjimą keliančias „kad atrodau ir jaučiuosi 
gerai“ dienas.

„ŠAMPANO“ 
SPALVOS KELNĖS

KAINA, 105 EUR
Dydžiai: XS/S, M 
Sudėtis: 78 % poliesteris, 
19 % viskozė, 3 % elastanas
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„Mokka“ golfytis, 95 EUR

„Šampano“ spalvos kelnės, 105 EUR

Paaukštintas liemuo ir jo 
konstrukcija, leidžianti 
„susireguliuoti“ kelnių plotį 
pagal savo „parametrus“ 

Galimybė derinti su to paties 
audinio ir spalvos švarku ir 
prisijungti prie mūsų „moto“: 
– TAIP, MES UŽ KOSTIUMUS!

Patogiausios kišenės

Mūsų ir Jūsų pamiltas 
klasikinių „Anglies“ 
kelnių siluetas

f

h

g
k
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„Šampaninis“ švarkas, 155 EUR

„Mokka“ golfytis, 95 EUR

„Šampano“ spalvos kelnės, 105 EUR

„Šampaninis“ švarkas, 155 EUR

„Mokka“ golfytis, 95 EUR

„Šampano“ spalvos 
kelnės, 105 EUR
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Mūsų kolekcijos didžioji naujiena. Kuri neįspūdinga dydžiu, nešūkaujanti detalėmis, nerėkau-
janti spalva. Bet yra be galo verta dėmesio ypač toms, kurios vertina išskirtinės kokybės rū-
bus. Pirmą kartą mūsų horizontuose pasirodo megztas, itin plonytis, visai „nesikandžiojantis“, 
100 % merino vilnos golfytis. Ilgai norėjau Jums ir sau į derinius pasiūlyti išskirtinai ploną, 
bet šiltą ir mielai priglundantį prie kūno rūbelį, kurį galima tobulai kurdinti po švarkais, kišti 
į kelnes, sijonus ir „išgauti“ papildomą sluoksnį, neapsunkinant derinio suvaržytais judesiais, 
o save palepinant lengvumo ir šilumos jausmu. Papuošę golfyčio rankovytes trimis „mūsiš-
komis“ aukso sagytėmis, pasirūpinome, kad paskutinioji būtų funkcionali ir ją prasegus, rankos 
riešą „apkabintų“ daili rankogalio detalė. Smulkmena, tačiau išlendantis iš po švarko toks ran- 
kogaliukas, daro mažą, „neplyšaujantį“ akivaizdžiu išskirtinumu rūbą apgalvotą ne tik išskirtinės 
sudėties, bet ir detalių prasme.
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„MOKKA“ 
GOLFYTIS

„MOKKA“ GOLFYTIS KAINA, 95 EUR Dydžiai: XS/S, M 
Sudėtis: 100 % merino vilna
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Įliemenuotas siluetas, 
uždegantis žalią šviesą 
pavasariniam sluoksniavimui

Dailūs rankogaliai, dekoruoti 
aukso sagutėmis

Išskirtinės kokybės sudėtis, 
kuri leidžia golfyčiui būti 
išskirtinai plonu, bet 
neįtikėtinai šiltu

Prie švarko priderinta 
„šampano“ spalva

f

h

g

k

„Šampaninis“ švarkas, 155 EUR

„Mokka“ golfytis, 95 EUR

„Šampano“ spalvos kelnės, 105 EUR



„Mokka“ golfytis, 95 EUR

„Šampano“ spalvos kelnės, 105 EUR

„Mokka“ golfytis, 95 EUR

„Šampano“ spalvos kelnės, 105 EUR
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„Mokka“ golfytis, 95 EUR

„Šampano“ spalvos kelnės, 105 EUR

„Mokka“ golfytis, 95 EUR

„Šampano“ spalvos kelnės, 105 EUR



Kas aktyviai sekate mūsų „storius“ iš kasdieninio gyvenimo, jau turbūt pastebėjote, kad 
kuriant šią kolekciją džiaugėmės ir demonstravomės, kaip mokomės draugauti su plisu. Mūsų 
dažniausiai naudojamus ir mylimus audinius mes bandėme plisuoti įvairaus pločio ir tankio 
dailiomis juostelėmis, kurias pajudinus detalė išsiskleidžia į „armonikėlę“. Visuomet džiaugiuosi, 
kai išmokstame kažko naujo, prisiliečiame prie technologijų, kurių iki šiol nebuvome taikę savo 
gaminiuose, nes mums tai reiškia nedidelį žingsnelį pirmyn. O tada išmoktas pamokas, susirinktą 
į galvą informaciją, mes galime sėkmingai naudoti kuriant ateities kolekcijas ir „lepinti“ savo 
drabužius naujomis, dar nebūtomis detalėmis. Šįkart „plisuoto“ audinio detalė „nutupė“ į mums 
ir Jums gerai pažįstamo minkšto, švelnaus ir ilgaamžiško audinio megztuką.
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„ŠILTO SMĖLIO“ 
MEGZTUKAS 

„ŠILTO SMĖLIO“ MEGZTUKAS KAINA, 78 EUR
Dydžiai: XS/S, M 
Sudėtis: 80 % medvilnė, 
20 % poliesteris, detalė: 
95 % viskozė, 5 % elastanas
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„Šilto smėlio“ megztukas, 78 EUR

„Šampano“ spalvos kelnės, 105 EUR

Šampaninės spalvos Jums 
ir mums gerai pažįstamo 
audinio megztukas

Daili, plisuota detalė 
megztuko priekyje

Tiek spalviškai, tiek stilistiškai 
tinka prie daugelio kolekcijos 
rūbų

Ilgos, aptemptos rankovės, 
pritaikytos „nekaprizingai“ 
išlįsti iš liemenių, kurių šioje 
kolekcijoje itin daug

f

h

g

k
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Kai didžioji Pavasario/22 spalvų paletė buvo apspręsta ir saujoje gniaužėme tarpusavyje be 
galo dailiai derančių spalvio „trio“, akimirkai stabtelėjom. Trio gražus. Nei pridėsi nei atimsi. 
Rimtas. Tvarkingas. Dvelkiantis prabanga ir lengvų rytų lengvumu. Tačiau „paglostę save“ už 
tradicinę meilę žemės spalvoms ir dar kartelį akivaizdų pademonstravimą, kad „nerėkaujančios“ 
spalvos yra gėris, stabtelėjom. Juk Pavasaris. Kai viskas atbunda, pradeda krutėt, sprogt, ilgai 
žiemos miegu snaudę pumpurai „prinoksta“ ir iškiša vienos ar kitos ryškesnės spalvos nosis. 
Gražu. Niekada „nesipurčiau“ pavasarinio žydėjimo. Kaskart jo laukiu. Kaskart juo žaviuosi. Tai 
kodėl gi į kolekciją, bent vieno ryškesnio trupinio  neįbarsčiau? Pagavusi save tinkamu „etapu“, 
kai kolekcijos bilietai dar nebuvo iki galo išdalinti, nusprendžiau „taisytis“. Ir, prie jau saujoje 
spaudžiamų spalvų trio... prijungiau vieną, pavasario pražydimu „skambantį“ KORALO SPAL-
VOS RŪBĄ. Įsitikinusi, kaip „skaniai“ koralo spalva žiūrisi su „nude‘u“ ir „dramblio kaulu“, kaip 
stilingai „susišaukia“ su žemiškąją „chaki“, nusprendžiau „vitaminais“  nedaugiažodžiauti ir likti 
ištikima savo įsitikinimui, kad ryškaus drabužio... užtenka deriniuose, kad ir vieno. Ir peržvelgusi 
bendrą kolekcijos dermę, pagalvojau, kad nebūsiu suklydusi.
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„KORALO“ 
MARŠKINIAI

„KORALO“ MARŠKINIAI KAINA, 95 EUR
Dydžiai: XS/S, M 
Sudėtis: 95 % viskozė, 
5 % elastanas
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„Koralo“ marškiniai, 95 EUR

„Šampano“ spalvos kelnės, 105 EUR

Be galo dailūs rankogaliai

„Skani“ koralo spalva

Mažai glamžus, į ilgametražes 
draugystes su lygintuvu 
nesiprašantis audinys

Po apykaklaite „pasirišanti“ 
juostelė, kurią pagal nuotaiką 
galite raizgyti į dailų kaspinėlį, 
į paprastą mazgelį arba... 
jos visai nesirišti

f
h

g

k



„Koralo“ marškiniai, 95 EUR

„Šampano“ spalvos kelnės, 105 EUR

„Koralo“ marškiniai, 95 EUR

„Šampano“ spalvos kelnės, 105 EUR

4140
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„Šampaninis“ švarkas, 155 EUR

„Koralo“ marškiniai, 95 EUR

„Šampano“ spalvos kelnės, 105 EUR

„Šampaninis“ švarkas, 155 EUR

„Koralo“ marškiniai, 95 EUR

„Šampano“ spalvos 
kelnės, 105 EUR



GINGER 
TONES

4544
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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 dažniausiai 
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 istoriją. 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, 
nepasižymintis klasikiniu siluetu, neturintis „aklino“ užsegimo, kuris kaip tikras drūtas 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, džiaugsmingai 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 egzistavusi dviguba apykaklė, daliai Jūsų 
„nepatinkančiai“ didina viršutinės kūno dalies apimtis, mes rūbo konstrukciją pakoregavome. 
Atlikę korekcijas, mes likome „ištikimi“ beprotiškai ilgaamžiškam vilnos audiniui (kuris ir po tiek 
mano nuoširdaus mylėjimo metų, atrodo, kaip naujas) ir „ryžai“ spalvai, kuri šiam drabužiui suteikia 
didelę porciją šarmo ir stilingumo. O dabar – pirmyn į naujus derinius, mano STILINGIAUSIAS 
GYVENIMO RŪBE!

46

„STILINGASIS“ 
BERANKOVIS PALTAS

„STILINGASIS“ 
BERANKOVIS PALTAS

KAINA, 275 EUR
Dydžiai: XS/S 164-170, XS/S 172-178, 
M 164-170, M 172-178
Sudėtis: 80 % vilna, 20 % poliesteris, 
pamušalas: 100 % viskozė
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„Stilingasis“ berankovis paltas, 275 EUR

„Mokka“ golfytis, 95 EUR

Stilingas ir išskirtinis siluetas

Įsimylėtina „ryža“ spalva

Ilgaamžiškas, tobulai 
besidėvintis, į draugystes su 
burbuliukais visai nelinkęs, 
vilnos audinys

Ir žinojimas, kad tai yra 
PIRMOSIOS VIETOS LAUREATAS 
visų laikų mūsų kolekcijų 
„stilingiausiųjų“ konkurse
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„Lotoso“ megztinis, 105 EUR

„Pudros“ džinsai, 105 EUR

„Stilingasis“ berankovis paltas, 275 EUR

„Mokka“ golfytis, 95 EUR

5150

„Stilingasis“ berankovis paltas, 275 EUR

„Mokka“ golfytis, 95 EUR
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„Stilingasis“ berankovis paltas, 275 EUR

„Mokka“ golfytis, 95 EUR

„Stilingasis“ berankovis 
paltas, 275 EUR

„Mokka“ golfytis, 95 EUR
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„KARAMELINIS“ 
VILNOS SIJONAS

Kai uždegėme šviesą žinojimui, kad „Stilingasis“ berankovis paltas atgims į Pavsarį/22, kartu 
savo galvose patogiai įkurdinome mintį, kad prie „atgimstančiojo“ būtinai turime pasiūlyti tobulai 
priderintą kompaniją. Ilgai negalvoję – apsisprendėme, kad duetu tobuliausiai suskambėtų tokio 
pat audinio ir spalvos sijonukas. Jam parinkome „mandrą“ konstrukciją ir pirmosios „primierkos“ 
metu apžiūrėjusi save veidrodyje su nauju komplektu, pagalvojau, kad abu derinami rūbai 
skamba ta pačia stiliaus ir detalių prasme ir tyliai šnibžda, kad pretenduoja tapti dažniausiai 
„išvedamais pasivaikščioti“ šio pavasario rūbais.

„KARAMELINIS“ 
VILNOS SIJONAS

KAINA, 95 EUR
Dydžiai: XS, S, M 
Sudėtis: 80 % vilna, 
20 % poliesteris, 
pamušalas: 100 % viskozė
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„Mokka“ golfytis, 95 EUR

„Karamelinis“ vilnos 
sijonas, 95 EUR

„Mandra“ mūsų horizontuose 
dar neregėta konstrukcija

Idealiai duetu „suskambantis“ 
su „Stilinguoju“ berankoviu 
paltu

Pažįstamas ir daugybę 
aplodismentų už kokybę 
ir ilgaamžiškumą gavęs 
audinys

Šiltas ir tobulai „ryžos“ 
spalvos
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„Klevų sirupo“ 
striukinė liemenė,  155 EUR

„Mokka“ golfytis, 95 EUR

„Karamelinis“ vilnos sijonas, 95 EUR
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„Stilingasis“ berankovis paltas, 275 EUR

„Rudo cukraus“ megztukas, 105 EUR

„Karamelinis“ vilnos sijonas, 95 EUR
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„ENJOY THE LITTLE 
THINGS“ DŽEMPERIS

Pagaliau mūsų horizontuose KARAMELINIS LAISVALAIKIO KOSTIUMAS. Visas, kurios nespė-
jote įsigyti „Life lover‘io“ aprangos, guodėme, kad draugystę su šiuo minkštučiu ir ant kūno 
nejuntamu audiniu, mes tikrai tęsime. Pažadus vykdome. Šįkart džemperį nusprendėme „apdo-
vanoti“ net dviem užtrauktukais, vienas- ant didžiulio „kapišono“, kuris padeda išlaikyti dailią jo 
formą, kitas, priekyje, kurio pagalba džemperiuką galima užsitraukti beveik iki smakro ir saugiai 
„pakavoti“ nuo pavasarinių vėjų kaklą, arba jį atsitraukus džiaugtis vėsesniu rūbo variantu. „A“ 
formos rūbas turi patogias „kengūrines“ kišenes, nugarytėje dailų skeltuką, su nerūpestingai 
kabaliuojančiais raišteliais, o rankogaliuose, mes pirmą kartą „suprojektavome“ skylutes, per ku- 
rias iškišus nykščius, dalis rankos pasislepia rankogalyje. Šilta ir jauku, kai netyčia imi ir pamiršti 
namuose pirštinaites.

„ENJOY THE LITTLE THINGS“ 
DŽEMPERIS

KAINA, 98 EUR
Dydžiai: XS/S, M 
Sudėtis: 50 % medvilnė, 
46 % poliesteris, 
4 % elastanas
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„Enjoy the little things“ 
džemperis, 98 EUR

„Enjoy the little things“ 
kelnės, 88 EUR

Trapecijos forma, kuri 
suformuoja proporcingai gražų 
kelnių ir džemperiuko duetą

„Enjoy the little things“ 
siuvinėtas užrašas

Fukcionalus užtrauktukas, 
kuris leidžia reguliuoti 
drabužėlio iškirptės gylį ir 
kakliuko apsaugą nuo vėjo

Ilgos rankovės su „skyluke“ 
nykščiui. Dėl šio sunkiai 
pastebimo konstrukcinio 
sprendimo, pirštinaites galima 
pamiršti ir namuose. Plaštaka 
galės „pasikavot“ rankogalyje
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„Stilingasis“ berankovis paltas, 275 EUR

„Enjoy the little things“ džemperis, 98 EUR
„Stilingasis“ berankovis paltas, 275 EUR

„Enjoy the little things“ džemperis, 98 EUR

„Enjoy the little things“ kelnės, 88 EUR

64



„Enjoy the little things“ džemperis, 98 EUR

„Enjoy the little things“ kelnės, 88 EUR

6766
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„ENJOY THE LITTLE 
THINGS“ KELNĖS

Patogios, jaukios, visai nevaržančios judesių ir leidžiančios susiraityti taip, kaip patogu. Kelnės 
pasiūtos iš itin švelnaus, viduje švelnų pūkelį turinčio audinio. Visas, kurios nespėjote įsigyti 
„Life lover‘io“ aprangos, guodėme, kad draugystę su šiuo minkštučiu ir ant kūno nejuntamu 
audiniu, mes tikrai tęsime. Pažadus vykdome. Išgirdę pastabas, kad ne visoms patiko „Life 
lover‘io“ spalva, padėtį taisome, ant lėkštutės tiesdami laisvalaikio kostiumą, pasiūtą iš gardžios 
karamelės spalvos audinio. Prie šios spalvos itin lengva derinti tiek avalynę, tiek drabužius, 
kuriuos ketinate kurdinti, kaip papildomą sluoksnį metui, kai pavasaris dar nebus įsisiūbavęs ant 
šilumos sūpynių. Be to, spalva yra netepli ir garsiai „nerėkauja“ atsitikus vienai ar kitai dėmelei.

„ENJOY THE LITTLE 
THINGS“ KELNĖS

KAINA, 88 EUR
Dydžiai: XS/S 164-170, XS/S 172-178, 
M 164-170, M 172-178
Sudėtis: 50 % medvilnė, 
46 % poliesteris, 4 % elastanas
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Tobulai tinka prie „Enjoy 
the little things“ džemperio

Patogios šoninės kišenės, 
dekoruotos užtrauktuku

Minkštas, jaukus ir 
be galo patogus audinys

Kelnių dešinės klešnės apačia 
„tatuiruota“ mūsų šios 
kolekcijos „moto“ 
„Enjoy the little things“
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„Enjoy the little things“ džemperis, 98 EUR

„Enjoy the little things“ kelnės, 88 EUR



„Lotoso“ megztinis, 105 EUR

„Pudros“ džinsai, 105 EUR
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„Klevų sirupo“ 
striukinė liemenė,  155 EUR

„Enjoy the little things“ 
džemperis, 98 EUR

„Enjoy the little things“
kelnės, 88 EUR

„Klevų sirupo“ striukinė liemenė,  155 EUR

„Enjoy the little things“ džemperis, 98 EUR

„Enjoy the little things“ kelnės, 88 EUR
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„KLEVŲ SIRUPO“ 
STRIUKINĖ LIEMENĖ

Kaip stipriai aš ir mano aplinkos moteraitės įsimylėjo ryžą, turbūt daugiažodžiaut 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 striukinės 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“ 
STRIUKINĖ LIEMENĖ

KAINA, 155 EUR
Dydžiai: XS/S, M 
Sudėtis: 100 % poliesteris, 
užpildas: 100 % poliesteris, 
pamušalas: 100 % viskozė
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„Klevų sirupo“ striukinė liemenė,  155 EUR

„Mokka“ golfytis, 95 EUR

„Šampano“ spalvos kelnės, 105 EUR

„Puf“ terba, 78 EUR

Liemenės apačioje yra įverta 
gumytė, kurią sutraukus 
integruotais „spaustukais“, 
galima sutraukti apačią arba 
ją užlenkus, gauti trumpą, 
stipriau pūstą liemenės siluetą

Lengva, bet šilta

„Skanios“ cinamoninės spalvos

Fukcionalios, daug 
talpinančios kišenės

f

h

g
k



„Lotoso“ megztinis, 105 EUR

„Pudros“ džinsai, 105 EUR
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„Klevų sirupo“ 
striukinė liemenė,  155 EUR

„Mokka“ golfytis, 95 EUR

„Šampano“ spalvos 
kelnės, 105 EUR

„Klevų sirupo“ 
striukinė liemenė,  155 EUR

„Mokka“ golfytis, 95 EUR
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„PUF“ TERBA

O koks pavasaris, be visą gyvenimą talpinančios ir tobulai prie naujų drabužių derančios „ter-
bos“? Patyrę savo kailiu, koks funkcionalus ir stipriai kasdienybėje pasitarnaujantis daiktas yra 
striukinio audinio rankinė, nusprendėme gražią tradiciją tęsti. Šįkart siūlome „daiktų ir daiktelių“ 
talpyklą, kuri yra kiek mažesnė nei pirmoji „Kraftinė“, tačiau talpinanti tikrai daug. Ištiesdami 
bilietą į kolekciją, žinojome, kad mums, mamoms, žygiuojant per gražų pavasarį, kartais prireikia 
šalia telefono, lūpdažio ir darbo knygos, kirst ant stabdžių vietinėje krautuvėje ir šalia asmeninių 
daiktų, „įkurdint“ litrą pienelio ar kepalioką duonos. Beprotiškai mėgstu, kai galiu išeit iš krautu-
vės nešina tik rankine, bala nematė, kad ir išsipūtusia. Svarbu be papildomai tįsiamo čežančio 
maišo.

„PUF“ TERBA KAINA, 78 EUR
Dydžiai: 43 x 34 x 15 cm
Sudėtis: 100 % poliesteris, 
užpildas: 100 % poliesteris, 
pamušalas: 100 % viskozė



„Klevų sirupo“ striukinė liemenė,  155 EUR

„Mokka“ golfytis, 95 EUR

„Šampano“ spalvos kelnės, 105 EUR

„Puf“ terba, 78 EUR

Turi net 4 rankenas

Dailiai sudygsniuota „15x15“ 
kvadratais

Tobulai tinka prie „Klevų 
sirupo“ spalvos liemenės, nes 
pasiūta iš to paties audinio

Talpinanant daug. 
Tikrai daug...
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„Klevų sirupo“
striukinė liemenė,  155 EUR

„Mokka“ golfytis, 95 EUR

„Šampano“ spalvos kelnės, 105 EUR

„Puf“ terba, 78 EUR
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„Klevų sirupo“ striukinė 
liemenė,  155 EUR

„Enjoy the little things“ 
džemperis, 98 EUR

„Enjoy the little things“ 
kelnės, 88 EUR

„Cinamonas“ merino 
vilnos kepurė, 35 EUR

„Ponas Cinamonas“ rankų 
darbo šalikas, 75 EUR

„Puf“ terba, 78 EUR
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„RUDO CUKRAUS“ 
MEGZTUKAS

Plonytis, vos juntamas, bet šiltas, jaukus ir mielas megztukėlis, kuriam draugų deriniuose, 
pažadame, ilgai ieškoti neteks. Jis toks universalus, kad tinka deriniams nuo džinsų... iki klasikinio 
ofisinio pieštuko. Su juo drąsiai galite žygiuoti tiek į kino teatrą, tiek į pavasarėjantį miestą išgerti 
kavytės su seniai matyta drauge. Pažadame, neprašausite juo pasipuošusi ir mažoje iškilmėje. 
Nes nors ir gimęs „megztiniu“, jis savo plonyčiu rašteliu ir lengvumu...mielai „pretenduoja“ ir į 
puošnesnių bliuzelių gretas. Pridėjus faktą, kad jis nuostabiai „ryžas“, šioje vietoje jau galime ir 
dėti tašką, nes įrodinėti, kad jis puikus manau nereikia. Apžiūrėkit, nuotraukose „kalba“ jo vos 
juntamas  svoris, beveik į saują telpantis lengvumas ir didelis kaip dramblys jausmas, kad su 
juo – labai gera ir jauku.

„RUDO CUKRAUS“ 
MEGZTUKAS

KAINA, 105 EUR
Dydžiai: universalus
Sudėtis: 30 % mohera, 
4 % vilna, 36 % akrilas, 
30 % poliamidas



8988

„Rudo cukraus“ 
megztukas, 105 EUR

„Karamelinis“
vilnos sijonas, 95 EUR

Derantis prie įvairaus „plauko“ 
spintos draugų

Tobulai „ryžos“ spalvos

Vos juntamas savo lengvumu

Nors plonytis, tačiau šildantis 
ir švelniai priglundantis prie 
kūno
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„Stilingasis“ berankovis paltas, 275 EUR

„Rudo cukraus“ megztukas, 105 EUR

„Karamelinis“ vilnos sijonas, 95 EUR

„Stilingasis“ berankovis paltas, 275 EUR

„Rudo cukraus“ megztukas, 105 EUR

„Karamelinis“ vilnos sijonas, 95 EUR



„Lotoso“ megztinis, 105 EUR

„Pudros“ džinsai, 105 EUR
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„Rudo cukraus“ megztukas, 105 EUR

„Šampano“ spalvos kelnės, 105 EUR

„Klevų sirupo“ 
striukinė liemenė,  155 EUR

„Rudo cukraus“ megztukas, 105 EUR

„Šampano“ spalvos kelnės, 105 EUR

„Puf“ terba, 78 EUR
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„KONJAKO“ 
SPALVOS SUKNELĖ

95

Ir nors atsitikę „viekiemio“ režimai, pasikeitusios darbų organizavimo tvarkos, kad į ofisiukus 
reikia kulniuoti ne kiekvieną dieną ir pakoregavo Jūsų derinių stilistiką... Ranką prie širdies 
dedame... į didžiąją savo kolekciją neištiesti bilieto ilgarankovei pieštukinei suknelei... 
mes tiesiog negalime. Jos juk tooookios mūsiškos, pabrėžiančios moteriškus privalumus, 
maskuojančios nežymius trūkumus... prieš dvejus metus karaliavusios Jūsų geidžiamiausiųjų 
sąrašų viršūnėse. O vat pastarieji dveji metai šio stiliaus suknelėms buvo gana sudėtingi. 
– Gražios, – lingavote galvas Jūs, bet kur gi dabar eisi....
Pralingavo dveji nesipuošimo metai. Ir žinote, ką pajautėme? Kad IR MES, IR JŪS PASIILGOME 
ELEGANCIJOS! Pati po ilgos pertraukos turėjusi progą, pasipuošti aš net nemirktelėjusi ištiesiau 
ranką link pieštukinės suknelės. Ir įsliuogusi į ją, bei palypėjusi ant aukštesnės pakulnės batelių 
atsidusau:
– Dievuliau, kaip aš šio jausmo pasiilgau. Todėl pakraipę „ūsą“, mes nusprendėm nemest kelio 
dėl takelio – pieštukinės suknelės yra savotiška mūsų vizitinė, ne tik silueto, bet ir moteriško 
jausmo prasme. Įsliuogi. Dailiai apsitempi. Pečiai nejučia atsilošia atgal. Nosis netikėtai pakyla 
aukštyn. Ir trys du vienas... įgimtas moteriškumas pradeda kunkuliuot, kaip ką tik užviręs puodas. 
Apsirenkit. Jeigu senokai jų nevilkėjot. Manau paantrinsit man, kad jos yra jausmas.

„KONJAKO“ 
SPALVOS SUKNELĖ

KAINA, 145 EUR
Dydžiai: XS, S, M 
Sudėtis: 96 % poliesteris, 
4 % elastanas
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„Konjako“ spalvos suknelė, 145 EUR

Mylimas iki dangaus ir atgal, 
moteriškus privalumus 
pabrėžiantis siluetas

Dailus dirželis

Kvapą gniaužianti cinamoninė 
spalva

Miniatiūrinės kišenytės, 
neturinčioms kur pasidėt 
rankoms
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„Konjako“ spalvos suknelė, 145 EUR

99

„Stilingasis“ berankovis paltas, 275 EUR

„Konjako“ spalvos suknelė, 145 EUR



KHAKI 
TONES
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Kaip aš jos laukiu! Ir tai galiu sakyt be „anei vieno vaidybos elemento“, kai paskutinėje „pri- 
mierkoje“ 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 gražus, mintyse supdama žinojimą, kad į gražiausią 
metų laiką išeisiu pati sau fantastiškai graži ir stilinga... ir du fantastiškumai susijungs... Yra tie-
siog vienas didelis džiaugsmas netelpantis širdy.

KAINA, 220 EUR
Dydžiai: XS/S, M 
Sudėtis: 100 % poliesteris, 
užpildas: 100 % poliesteris, 
pamušalas: 100 % viskozė„DŽIAZO“

STRIUKĖ
„DŽIAZO“ STRIUKĖ
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„Džiazo“ striukė, 220 EUR

Šampano“ spalvos kelnės, 105 EUR

„Ponas Kaktusas“ rankų 
darbo šalikas, 75 EUR

Paširdžius kutentanti 
chaki spalva

Patogiausios kišenės 
neturinčioms, kur 
pasidėt rankoms

Galimybė ilgas rankoves 
stilingai pasitrumpinti iki 
4/5 ilgio. Šią „funkciją“ 
suteikia rankogalyje įverta 
gumelė

Lengvai „pūstas“ siluetas, 
kurį stipriau „pūstesniu“ 
galima išgauti striukės 
apačią sutraukus gumyte 
ir netgi ją užlenkus
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g
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„Džiazo“ striukė, 220 EUR

„Aitrios alyvuogės“
merino vilnos liemenė, 110 EUR

„Šampano“ spalvos kelnės, 105 EUR

107

„Džiazo“ striukė, 220 EUR

„Aitrios alyvuogės“
merino vilnos liemenė, 110 EUR

„Šampano“ spalvos 
kelnės, 105 EUR

„Alyvuogė“ merino vilnos 
kepurė, 35 EUR

„Ponas Kaktusas“ rankų 
darbo šalikas, 75 EUR



„Lotoso“ megztinis, 105 EUR

„Pudros“ džinsai, 105 EUR
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„Džiazo“ striukė, 220 EUR

„Tebūnie savaitgaliai“ 
tunika/džemperis, 105 EUR

„Alyvmedžio spalvos“ 
legendinės kelnės, 88 EUR

„Alyvuogė“ merino vilnos 
kepurė, 35 EUR

„Ponas Kaktusas“ rankų 
darbo šalikas, 75 EUR

„Džiazo“ striukė, 220 EUR

„Tebūnie savaitgaliai“ 
tunika/džemperis, 105 EUR

„Alyvmedžio spalvos“ 
legendinės kelnės, 88 EUR

„Alyvuogė“ merino 
vilnos kepurė, 35 EUR
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Damos, Jūsų dėmesio prašosi mūsų horizontuose dar neregėtas, išskirtinės kokybės, stilingumo 
ir „daugiametražio“ panaudojimo rūbelis. Numezgėme jį iš beprotiškai švelnių, anei kiek 
„nesikandžiojančių“ 100 % merino vilnos siūlų. Juos rinkdamiesi žinojome, kad rūbelis, keliauja į 
Pavasario kolekciją, tačiau supdami mintyse savo tikėjimą, kad mūsų rūbai neturi „sezoniškumo“ 
ir sudalyvavę Pavasario deriniuose, jie privalo sėkmingai „susilipdyti“ su būsimais Vasarytės 
deriniais, dar sykį pasidžiaugėme savo pasirinkimu. Jeigu šioje kolekcijoje liemenę mes siūlome 
derinti ant palaidinių su rankovėmis arba kurdinti jas po švarkeliais, tai „išaušus“ vasariniams 
orams, mes rekomenduosime jas vilktis ant visai plonyčių „maikyčių“ ir drąsiai jaustis pataikius 
į lietuviškos vasaros sezono tendencijas. O dera ji išties prie DAUG KO. Nesipyksta nei su 
kasdieniniais, laisvalaikio deriniais, nosies nerauko „poruojama“ su klasikos atstovais. Papildomą 
simpatiją jai skiriant už tikrai išskirtinį švelnumą ir galimybę drąsiai rekomenduoti netgi itin 
jautrią odą turinčioms damos, rodos pridurti daugiau ir nebėra ko. Nebent tai, kad Jūsų dėmesio 
prašo MIKSAS. Kokybės, švelnumo ir „daugiametražio“ derinimo miksas.

110

„AITRIOS ALYVUOGĖS“
MERINO VILNOS LIEMENĖ 

KAINA, 110 EUR Dydžiai: universalus
Sudėtis: 100 % merino vilna

„AITRIOS ALYVUOGĖS“ 
MERINO VILNOS LIEMENĖ 
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„Aitrios alyvuogės“ merino vilnos 
liemenė, 110 EUR

„Kaktuso“ spalvos palaidinė, 65 EUR

„Plačiaeigės“ kaktuso 
spalvos kelnės, 95 EUR

Dailiai „gula” ant plonyčio 
trikotažo palaidinės

Numegzta iš išskirtinės 
kokybės ir švelnumo siūlų

Puikiai telpa po mylimu 
švarkeliu

Galima dėvėti ir vieną, 
apačioje pasivelkant tik 
paprastą „maikytę“ 
ant petnešėlių
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„Aitrios alyvuogės“ 
merino vilnos liemenė, 110 EUR

„Šampano“ spalvos kelnės, 105 EUR

115

„Šampaninis“ švarkas, 155 EUR

„Aitrios alyvuogės“ 
merino vilnos liemenė, 110 EUR

„Šampano“ spalvos 
kelnės, 105 EUR



„Šampaninis“ švarkas, 155 EUR

„Aitrios alyvuogės“ merino vilnos liemenė, 110 EUR

„Šampano“ spalvos kelnės, 105 EUR

116 117



„Aitrios alyvuogės“ merino vilnos liemenė, 110 EUR

„Šampano“ spalvos kelnės, 105 EUR

„Džiazo“ striukė, 220 EUR

„Aitrios alyvuogės“ merino vilnos liemenė, 110 EUR

„Šampano“ spalvos kelnės, 105 EUR

118 119
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„TEBŪNIE SAVAITGALIAI“ 
TUNIKA/DŽEMPERIS

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

„TEBŪNIE SAVAITGALIAI“ 
TUNIKA/DŽEMPERIS

KAINA, 105 EUR Dydžiai: XS/S, M 
Sudėtis: 100 % medvilnė

121
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„Tebūnie savaitgaliai“ 
tunika/džemperis, 105 EUR

„Alyvmedžio spalvos“ 
legendinės kelnės, 88 EUR

Prie kolekcijos „kolegų“ 
tobulai deranti chaki spalva

„Tatuiruota“ vienu mano 
mylimiausių „moto“ 
„LIFE LOVER“

Stilingai  šonuose 
„maskatuojantys“ dirželiai, 
kurie suteikia galimybę 
reguliuotis tunikos plotį

Patogiausios kišenės
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g
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„Klevų sirupo“ striukinė liemenė,  155 EUR

„Tebūnie savaitgaliai“ tunika/džemperis, 105 EUR

„Alyvmedžio spalvos“ legendinės kelnės, 88 EUR

„Tebūnie savaitgaliai“ 
tunika/džemperis, 105 EUR

„Alyvmedžio spalvos“ 
legendinės kelnės, 88 EUR
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„ALYVMEDŽIO SPALVOS” 
LEGENDINĖS KELNĖS

Cha! O štai ir jos! Kelnės, be kurių „neprasprunka“ anei viena mūsų sezoninė kolekcija. Juokas 
pro ašaras, mano mielos Damos, tačiau tada, kai pradedame pilna gerkle plyšauti naujos ati-
didundančios kolekcijos intrigomis, mes bene daugiausiai klausimų sulaukiame būtent tokių: 
– V., o „legendinių“ bus? Pristatinėti jų tikrai nebereikia. Tik paminėsime, kad jas besąly-
giškai priderinome prie didžiosios „chaki“ flango dalies kolegų ir dar kartelį atsidusome: 
– Ką gi čia daugiau ir bepridursi... tiesiog lengvų rytų „laureatės“... :)

„ALYVMEDŽIO SPALVOS” 
LEGENDINĖS KELNĖS

KAINA, 88 EUR
Dydžiai: XS/S 164-170, XS/S 172-178, 
M 164-170, M 172-178
Sudėtis: 72 % viskozė, 24 % poliesteris, 
4 % elastanas

127
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„Džiazo“ striukė, 220 EUR

„Kaktuso“ spalvos palaidinė, 65 EUR

„Alyvmedžio spalvos“ 
legendinės kelnės, 88 EUR

Įsimylėtas siluetas

Su patogiausiomis  šoninėmis 
kišenėmis ir pridedamu 
jausmu, kad „dažniau 
panaudotinų“ deriniuose 
kelnių... paprasčiausiai 
nebūna

Spalviškai priderintos prie 
kolekcijos „chaki“ spalvos 
kolegų 
 
Tamprus liemuo, kuris visai 
nepretenzingai „reaguoja“ 
į +- vieną ar kitą centimetrą

f
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„Lotoso“ megztinis, 105 EUR

„Pudros“ džinsai, 105 EUR
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„Džiazo“ striukė, 220 EUR

„Tebūnie savaitgaliai“ 
tunika/džemperis, 105 EUR

„Alyvmedžio spalvos“ 
legendinės kelnės, 88 EUR

„Alyvuogė“ merino 
vilnos kepurė, 35 EUR

„Džiazo“ striukė, 220 EUR

„Tebūnie savaitgaliai“ 
tunika/džemperis, 105 EUR

„Alyvmedžio spalvos“ 
legendinės kelnės, 88 EUR

„Alyvuogė“ merino vilnos kepurė, 35 EUR

„Ponas Kaktusas“ rankų darbo šalikas, 75 EUR

131
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Mes Jus girdime. Ir pritariame linkčiojame savo apskritomis galvomis, kad  iš mūsų frontų 
greičiausiai dingsta... paprastos, bet ne prastos PALAIDINĖS. Ne, „neskūpijam“, dosniai savo 
kolekcijas jomis apdovanojame, tačiau nespėję apsidairyt žiūrėk ir vėl trimituojame apie 
paskutiniąsias. Karts nuo karto pasvarstome, kodėl taip atsitinka? Ir esame beveik vieningai priėję 
prie išvados, kad mūsų palaidinės kolekcijose nebūna vienišos, šalia savęs jos dažniausiai turi prie 
jų besąlygiškai derančias bent dvi ar tris „apatines“ dalis, arba kelis pasiūlymus, ką būtų galima 
apsirengti ant jos, todėl stebint Jūsų krepšelius, nuolat pasidžiaugiame, kad pavienių drabužių... 
juose beveik nebūna, o kaip taisyklė į juos „gula“ palaidinė ir vienas iš apatinės dalies. Šioji 
kolekcija ne išimtis. Jūsų dėmesiui – paprasta, bet ne prasta palaidinė, besąlygiškai deranti prie 
„Plačiaeigių“ kaktuso spalvos kelnių, tobulai deranti po megzta chaki spalvos liemene, be anei 
vieno kaprizo, tobulai gulanti po „Džiazo“ striuke. Mažas daiktelis, be kurio kvapą gniaužiantys 
deriniai „pypsės“ atsitikusio deficito pypsiuku.

KAINA, 65 EUR
Dydžiai: XS/S, M 
Sudėtis: 97 % medvilnė, 
3 % elastanas

„KAKTUSO“ 
SPALVOS PALAIDINĖ 

„KAKTUSO“ SPALVOS 
PALAIDINĖ 
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„Kaktuso“ spalvos palaidinė, 65 EUR

„Plačiaeigės“ kaktuso spalvos 
kelnės, 95 EUR

Pasiūta iš plono, ilgaamžiško 
trikotažo

„Mirksinti“ trimis mažulytėmis 
vardinėmis sagytėmis

Besąlygiškai derant prie 
„Plačiaeigių“ kaktuso 
spalvos kelnių
 
„Apdovanota“ stilingomis 
¾ ilgio rankovytėmis

f
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g
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„Kaktuso“ spalvos palaidinė, 65 EUR

„Plačiaeigės“ kaktuso 
spalvos kelnės, 95 EUR
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„Aitrios alyvuogės“ 
merino vilnos liemenė, 110 EUR

„Kaktuso“ spalvos palaidinė, 65 EUR

„Plačiaeigės“ kaktuso 
spalvos kelnės, 95 EUR
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Pamenate praeitą Pavasarį ir jame pasirodžiusias juodas plataus silueto kelnes? 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 
„banginiškoji“ 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 aptemptų „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 pavasarį atgimsta į gražuoles „chaki“.

138

„PLAČIAEIGĖS“ KAKTUSO 
SPALVOS KELNĖS

„PLAČIAEIGĖS“ KAKTUSO 
SPALVOS KELNĖS

KAINA, 95 EUR
Dydžiai: XS/S 164-170, XS/S 172-178, 
M 164-170, M 172-178
Sudėtis: 97 % medvilnė, 3 % elastanas
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„Kaktuso“ spalvos palaidinė, 65 EUR

„Plačiaeigės“ kaktuso spalvos 
kelnės, 95 EUR

Patogios ir visai 
nepretenzingos dydžiui

Ilgaamžiškas, itin lengvai 
prižiūrimas audinys

Galimybė derinti su itin plačiu 
spektru įvairaus stiliaus rūbų

„Apdovanotos“ 
patogiausiomis šoninėmis 
kišenėmis
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„Lotoso“ megztinis, 105 EUR

„Pudros“ džinsai, 105 EUR
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„Džiazo“ striukė, 220 EUR

„Plačiaeigės“ kaktuso 
spalvos kelnės, 95 EUR

„Klevų sirupo“ striukinė 
liemenė,  155 EUR 

„Kaktuso“ spalvos palaidinė, 65 EUR

„Plačiaeigės“ kaktuso 
spalvos kelnės, 95 EUR

„Puf“ terba, 78 EUR



„Lotoso“ megztinis, 105 EUR

„Pudros“ džinsai, 105 EUR
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„Lotoso“ megztinis, 105 EUR

„Pudros“ džinsai, 105 EUR
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„Džiazo“ striukė, 220 EUR

„Plačiaeigės“ kaktuso spalvos kelnės, 95 EUR

„Kaktuso“ spalvos palaidinė, 65 EUR

„Plačiaeigės“ kaktuso spalvos 
kelnės, 95 EUR

144



10

„ALYVUOGĖ“ MERINO 
VILNOS KEPURĖ

Esu „įvairaus plauko“ kepurių gerbėja ir prisiekusi mylėtoja. Ant mano galvos dažnai „tupi“ 
vienokio ar kitokio stiliaus kepuraitė. Ne, ausų aš nebijau nušalt. Ir plaukų nuo vėjo ar saulės 
aš išskirtinai nesaugau. Kepurės mano stiliaus neatskiriama dalis. Jos labai dažnai padeda 
paskutinį tašką derinio užbaigtume, kai žvilgteli į veidrodį ir pagalvoji: „taip, tik jos čia iki pilnos 
laimės ir betrūko“. Žinodami, kad netrukus į mūsų širdis belsis pavasaris, mes pagaliau savo 
horizontuose pristatome itin plonytes, „nesikandžiojančias“, 100% merino vilnos kepures, ir 
atsižvelgdami į Pavasario spalvas, tiesiame į Jūsų stilingiausius derinius dvi spalvas: ilgai lauktą 
„RYŽĄ“ ir stilingąją žemiškąją „CHAKI“. Rinktis Jums. O gal verta turėti abejas?

„ALYVUOGĖ“ MERINO 
VILNOS KEPURĖ

KAINA, 35 EUR Dydžiai: universalus
Sudėtis: 100 % merino vilna

Plonytė ir visai 
„nesikandžiojanti“

Puikiai „padedanti“ tašką  
daugelio stilingiausiųjų 
derinių gale

Žemiškos „chaki“ spalvos

Numegta iš 100% merino 
vilnos plonyčio siūlo
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„CINAMONAS“ MERINO 
VILNOS KEPURĖ

Esu „įvairaus plauko“ kepurių gerbėja ir prisiekusi mylėtoja. Ant mano galvos dažnai „tupi“ 
vienokio ar kitokio stiliaus kepuraitė. Ne, ausų aš nebijau nušalt. Ir plaukų nuo vėjo ar saulės 
aš išskirtinai nesaugau. Kepurės mano stiliaus neatskiriama dalis. Jos labai dažnai padeda 
paskutinį tašką derinio užbaigtume, kai žvilgteli į veidrodį ir pagalvoji: „taip, tik jos čia iki pilnos 
laimės ir betrūko“. Žinodami, kad netrukus į mūsų širdis belsis pavasaris, mes pagaliau savo 
horizontuose pristatome itin plonytes, „nesikandžiojančias“, 100% merino vilnos kepures, ir 
atsižvelgdami į Pavasario spalvas, tiesiame į Jūsų stilingiausius derinius dvi spalvas: ilgai lauktą 
„RYŽĄ“ ir stilingąją žemiškąją „CHAKI“. Rinktis Jums. O gal verta turėti abejas?

„CINAMONAS“ MERINO 
VILNOS KEPURĖ

KAINA, 35 EUR Dydžiai: universalus
Sudėtis: 100 % merino vilna

Plonytė ir visai 
„nesikandžiojanti“

Puikiai „padedanti“ tašką  
daugelio stilingiausiųjų 
derinių gale

Ilgai lauktos „ryžos“ 
spalvos

Numegta iš 100% merino 
vilnos plonyčio siūlo
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„PONAS KAKTUSAS“ 
RANKŲ DARBO ŠALIKAS

Anei kolekcijos – be dručkio šaliko! Sluoksnių mylėtojų kasdienybėje neturėti prie derinio 
tobulai tinkančio šaliko... nei šis nei tas. Chaki spalvos šalikus iš senesniųjų kolekcijų Jūs į savo 
derinukus priėmėte su begaline meile, kai kurioms iš Jūsų teko nuliūsti, nes mikliosios rankytės 
jų neprimezgė tiek, kad užtektų Jums visoms, tad nedaugžodžiaudami, prie pono Pavasario 
„chaki“ artilerijos priderinome ir Poną Šaliką – kaip visuomet – pažadus tęsiame!

„PONAS KAKTUSAS“ 
RANKŲ DARBO ŠALIKAS

KAINA, 75 EUR
Dydžiai: universalus
Sudėtis: 30 % mohera, 
10 % vilna, 60 % akrilas

Jūsų ir mūsų numylėta 
CHAKI spalva

Išskirtinis dydis ir purumas

Puikiai tinkantis su 
chaki spalvos kolekcijos 
„artilerija“

Numegztas rankytėmis su 
didele meile ir rūpesčiu
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„PONAS CINAMONAS“ 
RANKŲ DARBO ŠALIKAS

Anei kolekcijos – be dručkio šaliko! Sluoksnių mylėtojų kasdienybėje neturėti prie derinio 
tobulai tinkančio šaliko... nei šis nei tas. O va su „ryžųjų“ horizontų sluoksniais taip ir 
atsitiko. Rudens-žiemos kolekcijos abu dubliai buvo dosnūs „cinamoniniais“ atspalviais. 
Džiaugėsi V. ir trynė rankas kas rytą sukdama vis naują „paskrudusių“ spalvų suktinį, tik va- 
susisluoksniavusi rūbus, išsiskaičiavusi rankinę, kuri mane lydės į dieną, stabtelėdavau ties 
šalikų skyreliu. Turėjau tokį. Iš bėdos. Numylėtą. Pirktą kažkurioje batų krautuvėje. „Aplipusį“ 
bumbuliukais ir jau stipriai „besiprašantį“ į pensiją. Bet kol neturėjau, kad ir tokio „pavargusio“ 
kuo pakeist... neišleidau senojo iš drabužinės į užtarnautą poilsį. Kolekcijos dundėjo. O mes 
vis ieškojom tinkamų RYŽŲ siūlų... kaip žibučių žiemą. Sąžiningai, bet neįsivaizduoju, kodėl 
šio atspalvio siūlų jokiose per visą stalą „išsivartančiose“ paletėse nebuvo. Bet vieną dieną... 
Atsitiko laimė ir stebuklas viename... ir mano pirštas bakstelėjo į nediduką siūlų pundelį. 
-RYYYYYŽAAAAAAA,- išpūčiau akis. O kas atsitiko paskui... jau turbūt pasakot nebereikia.

„PONAS CINAMONAS“  
RANKŲ DARBO ŠALIKAS

KAINA, 75 EUR
Dydžiai: universalus
Sudėtis: 30 % mohera, 
10 % vilna, 60 % akrilas

Išlaukta „RYŽA“ spalva

Išskirtinis dydis ir purumas

Puikiai tinkantis su 
cinamonine šios kolekcijos 
„artilerija“

Numegztas rankytėmis su 
didele meile ir rūpesčiu
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„V&V“
M.K. Paco g. 13, Vilnius

www.viktorijos.lt


