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KO D Ė L V I S K A S  B U S  TA I P ?

 Vieni turi svajonę vairuot kosminį automobilį. Antri – skrost vėją motociklu. Įsigyti jach-
tą. Turėt lėktuvą. Dar kiti svajoja gyvent, ten kur amžinai vasara. Arba atostogaut, kuri 
niekada nelyja. Ir aš ne kitokia. Būna atsigulu ir vynioju svajonių meškeres. „mažum, kada 
kokia ims ir užkibs“,- nusišypsau. Ir užkibo! Jau labai daug metų svajojau Vasaros fotosesiją 
organizuot prie Jūros. Juokiatės? Nes nuskambėjo, panašiai, kaip vaikas svajoja apie ledų 
porciją? Iš pirmo žvilgsnio taip. Bet. O. tačiau. Kai pradėdavau sukt minčių malūnus, kaip 
čia reikėtų viską įgyvendint: Su kokiu transportu visiems iki jos nusigauti? Kur apsistoti? 
Kur nakvoti? Kokiu atstumu būtų jūra? ar nelis? O jeigu nebus saulėta? O jeigu labai vėjuo-
ta? O jeigu šalta? Ar visa komanda galės? O jeigu pasikeitus prognozėms teks greit keisti 
datą? Ar pavyks prisiderinti kitiems? O rezervuotai vietai? Ar joje bus laisvos kitos datos? 
Kai į galvą supypsėdavo tiek daug klaustukų… svajonę Vasarytę vežtis prie jūros, atidė-
davau. Dėl per daug nežinomųjų. Šįkart. Komandai susirinkus fotografuoti “Vasaros iškil-
mių” kolekcijos, prie ryto kavytės stalo, buvo iškelta “kur fotografuojam Vasarytę?” klausi-
mas. Pristačius kelias „nieko įspūdingo“ idėjas, kambaryje garsiai nuskambėjo klausimas: 
-O tai gal šįkart imam ir ryžtamės tikrai jūrai? Ir žinot ką? Ore pasklido vienbalsis “DA-
VAY”. Baltijos jūra neprognozuojama. Ne super fotogeniška. Vėsi. Ne pačios gražiausios 
spalvos. Štai kodėl, mūsų pastarųjų metų vasaryčių fotosesijos sukosi aplink vietas, ku-
rios atrodo “be penkių minučių pajūrys”. Vaizdas panašus, bet va jausmas su ”aktoriniais 
elementais” O šįkart. Nuo tos dienos, kai buvo gautas vienbalsis “Davay”… kiekviena 
diena buvo palydima oro prognozių sekimu, tinkamos vietos paieška, griežtu skaičia-
vimu, ką ir kaip supakuoti ir kaip reikėtų spręsti netyčia atsitikusį “ups”. Tą ankstyvą 
rytą, kai  sklidinai prikrautas mūsų autobusėlis stabtelėjo ir “pričiupo” paskutinę ko-
mandos narę ir laisvų sėdimųjų vietų nebeliko, man beliko patikėti mintimi, kad mano 
ilgus metus supta svajonė yra finišo tiesiojoje link jos IŠSIPILDYMO. Nebuvo labai šilta. 
 Antrą dieną, buvome apdovanoti stipriais vėjo gūsiais. Tačiau abi dienas mums virš 
galvų “kybanti” saulė, šnarančios smilgos, ošianti jūra ir komandoje pasklidęs jausmas, 
kad išvykome trumpų atostogų, per kurias netrūko gardaus namudinio maisto, mielo 
šurmulio, jaukių vakarienių, moteriškų plepučių, tostų ir juoko, nuo kurio žandus skau-
dėjo dar dvi dienas…. Leido patikėti, kad mano “ilgametė” rodos paprasta, kaip dvi ka-
peikos svajonė… buvo verta išlaukimo ir įgyvendinimo ne tiesiog “fotosesija” principu, 
o “workation” ritmu.
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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!

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 į 
labai lauktą, šiltą ir atostogų džiaugsmais užpildytą Vasarytę. 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

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 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

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. 
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„KaKava su zefyrais“ 
dviejų spalvų megztukas

Šis rūbelis buvo pats pirmasis gavęs bilietą į Vasarytės kolekciją. Lengvutis, „apdovanotas“ dve-
jomis tarpusavyje labai gardžiai „susižiūrinčiomis“ spalvomis, tobulai tinkantis tiek lietuviškai 
Vasarytei, tiek saulės palydėtuvėms po dienos karščių rimstančiam vakarui. Pridėjus faktą, kad 
megztukas turi jam „giminingas“ kelnes (kakavinė megztuko spalva sutampa su kelnių „Kakava“ 
audiniu ir spalva), galime dar kartelį pabūti sau ištikimi ir garsiai šūktelėti: „taip, mes už kostiu-
mus!“... Ir dar mes už rytus, padabintus juos lengvinančiu žinojimu, kad kostiumus iškomplekta-
vus, galima „susilipdyti“ nenusakomą kiekį naujų duetų, lydinčių mus per gražios kasdienybės 
dienas.

„KaKava su zefyrais“ 
dviejų spalvų megztukas

KaiNa, 105 eur
Dydžiai: XS/S, M 
Sudėtis: 48 % medvilnė, 
48 % modalas, 
4 % elastanas
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tampri gumytė megztuko 
apačioje, leidžianti jam dailiai 
„nutūpti“ ties klubų linija

dviejų tarpusavyje gardžiai 
derančių spalvų duetas

tobula galimybė derinti su to 
paties audinio ir tekstūros 
kelnėmis „kakava“

itin malonus prie kūno, 
plonytis audinys

f

h

g

k

„Kakava su zefyrais“ dviejų 
spalvų megztukas, 105 EUR

„Kakava“ plačios megzto 
audinio kelnės, 95 EUR
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„Kakava su zefyrais“ dviejų 
spalvų megztukas, 105 EUR

„Kakava“ plačios megzto 
audinio kelnės, 95 EUR

„Kakava su zefyrais“ dviejų 
spalvų megztukas, 105 EUR

„Kakava“ plačios megzto 
audinio kelnės, 95 EUR
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„Kakava su zefyrais“ dviejų 
spalvų megztukas, 105 EUR

„Kakava“ plačios megzto 
audinio kelnės, 95 EUR
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„Fėjų“ lietpaltukas, 155 EUR 

„Kakava su zefyrais“ dviejų 
spalvų megztukas, 105 EUR

„Kakava“ plačios megzto 
audinio kelnės, 95 EUR

„Big Hug“ drobinis 
krepšys, 49 EUR

Fėjų“ lietpaltukas, 155 EUR 

„Kakava su zefyrais“ dviejų 
spalvų megztukas, 105 EUR

„Kakava“ plačios megzto 
audinio kelnės, 95 EUR

„Big Hug“ drobinis 
krepšys, 49 EUR
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„kakava“ plačios 
megzto audinio kelnės

Nežinau, kaip Jums, mano mielos Damos, bet mano Vasaros neapsieina be plačių, aplink kojas 
lengvai „plevėsuojančių“ kelnių. Kai po ranka „nepapuola“ suknytė, tai dažnai žvilgsnis nukryps-
ta į platesnio silueto kelnes. Lengvas, nevaržančias judesių, „neprilimpančias“ prie kūno karštą 
vasaros dieną ir tinkančias ne tik atostogoms, bet ir vasarinio ofisiuko „šturmui“. Šio stiliaus kel-
nės kaip taisyklė, būna tokios patogios, kad dėl šios jų savybės, jos susidėvi greičiausiai. Kodėl? 
Nes grįžus namo, esu įpratusi visus dienos rūbus, keistis į patogesnius, dėmių mažiau bijančius 
namų drabužius, o su šiom kelnėm būna sudėtingiau. Nes pranyksta jausmas, kad reikia „per-
šokti“ į kažką patogesnio ir vakariniai namų sopkučių susiraitymai būna išgyventi su jomis.

„kakava“ plačios 
megzto audinio kelnės

18

KaiNa, 95 eur
Dydžiai: XS/S 164-170, XS/S 172-178, 
M 164-170, M 172-178
Sudėtis: 48 % medvilnė, 
48 % modalas, 4 % elastanas
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„mes už kostiumus“ rubriką 
atitinkantis rūbas, nes šalia 
kakavos spalvos kelnių, 
mes siūlome tobulai duetu 
suskambantį kakavos/pieno 
spalvų megztukėlį

patogus, „paslėpta“ guma 
„apdovanotas“ ir jokių 
pretenzijų centimetrui šen ar 
ten nereiškiantis, kelnių liemuo

itin malonus, kritus ir lengvas 
audinys

patogiausios šoninės kišenės

f

h

g

k

 „Kakava su zefyrais“ dviejų 
spalvų megztukas, 105 EUR

„Kakava“ plačios megzto 
audinio kelnės, 95 EUR

„Big Hug“ drobinis 
krepšys, 49 EUR
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 „Kakava su zefyrais“ dviejų 
spalvų megztukas, 105 EUR

„Kakava“ plačios megzto 
audinio kelnės, 95 EUR

 „Kakava su zefyrais“ dviejų 
spalvų megztukas, 105 EUR

„Kakava“ plačios megzto 
audinio kelnės, 95 EUR
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Fėjų“ lietpaltukas, 155 EUR 

„Kakava su zefyrais“ dviejų 
spalvų megztukas, 105 EUR

„Kakava“ plačios megzto 
audinio kelnės, 95 EUR

„Big Hug“ drobinis 
krepšys, 49 EUR
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Nors kiekvienas kolekcijos rūbas yra kuriamas su vienodu dėmesiu, rūpesčiu ir atsakomybe, 
kiekvienam bilietas į kolekciją yra ištiesiamas tik tada, kai jis „praeina“ mūsų testus ir „išban-
dymus“, kai jis atsako į klausimus „ar tiks ne tik prie kolekcijos, į kurią keliaujam, bet ir prie tų, 
kurios „išsirikiavusios“ aplink ją“, vis tiek kiekvienoje kolekcijoje atsiranda toks, kurio laukiu la-
biausiai. Ne, ne todėl, kad jis kažkuo geresnis ar pranašesnis už kitus, bet atsitinka galvoje toks 
jausmas, kad be konkrečiai šio rūbo neįsivaizduoju SAVO VASAROS. Šioje Vasarytėje/22 tokia 
„vinimi“ tapo šis gražuolis. Kai prie visos jo vasaros jausmu alsuojančios konsepcijos prisidėjo 
bendrai V&V merginų chate gimęs pavadinimas, kad jis tampa „Fėjų“ lietpaltuku... kolekcijos 
„vinis“ dar žiupsniu pagražėjo.

„Fėjų“ lietpaltukas KaiNa, 155 eur Dydžiai: XS/S, M 
Sudėtis: 100 % poliesteris

26

„Fėjų“ 
lietpaltukas
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stilingos ir funkcionalios 
kišenės

lengvutis ir beveik 
nieko nesveriantis, todėl 
neabejotinai turi „įlipti“ 
vykstant į bet kokios 
krypties vasarytės atostogų 
„čiumudaną“

susitraukiantis raišteliais 
siluetas. ir ant virvučių 
„pakibęs“ sunkiai įžiūrimas 
odinis užrašėlis, kad jis 
priklauso „summer lover‘iui“

stilingai pasiraitančios 
rankovytės

f

h

g

k

„Fėjų“ lietpaltukas, 155 EUR

„Pajūrio bliuzas“ džemperis, 110 EUR

„Smėlio smilčių“ kelnės, 105 EUR
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Fėjų“ lietpaltukas, 155 EUR 

„Kakava su zefyrais“ dviejų 
spalvų megztukas, 105 EUR

„Kakava“ plačios megzto 
audinio kelnės, 95 EUR

„Big Hug“ drobinis 
krepšys, 49 EUR
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„Fėjų“ lietpaltukas, 155 EUR 

„Kakava su zefyrais“ dviejų 
spalvų megztukas, 105 EUR

„Kakava“ plačios megzto 
audinio kelnės, 95 EUR

„Big Hug“ drobinis 
krepšys, 49 EUR

Fėjų“ lietpaltukas, 155 EUR 

„Kakava su zefyrais“ dviejų spalvų 
megztukas, 105 EUR

„Kakava“ plačios megzto audinio 
kelnės, 95 EUR

„Big Hug“ drobinis 
krepšys, 49 EUR
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„Fėjų“ lietpaltukas, 155 EUR

„Pajūrio bliuzas“ džemperis, 110 EUR
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„Fėjų“ lietpaltukas, 155 EUR

„Pajūrio bliuzas“ džemperis, 110 EUR

„Fėjų“ lietpaltukas, 155 EUR

„Pajūrio bliuzas“ džemperis, 110 EUR
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Žinau žinau. Kad mus mylinčių Damų tarpe yra dvejopos nuomonės apie dryžuotus audinius. 
Yra tokių, kurioms „zebriukai“ yra iš tos srities, kai „dėl manęs gali ir neegzistuot“. O yra tokių, 
kurioms „dryžuočiai“ siejasi su išskirtiniu jaukumu ir užima pirmaujančias vietas „gražiausiųjų“ 
rinkimuose (jeigu tokius organizuotume). Ypač Vasarose. Aš asmeniškai, save priskiriu prie pas-
tarųjų. Dryžius aš myliu. Ir dar labai myliu paprastumą. Kai dvi šios mano „meilės“ susijungia 
į krūvą, išeina mielas, praktiškas ir daug kur pritaikomas rūbas, tobulai tinkantis prie didelės 
saujos derinių.

„saulės zuikių“ megztukas KaiNa, 75 eur
Dydžiai: XS/S, M 
Sudėtis: 70 % medvilnė, 
28 % poliesteris, 
2 % elastanas

38

„saulės zuikių“
megztukas
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Įliemenuotas siluetas

ilgos, aptemptos rankovytės, 
tobulai tinkančios „patogiai 
tilpt“ po liemenėmis ar 
„statytų“ rankovių 
švarkeliais/striukytėmis

Baltos/kakavinės spalvų 
dryžiukų „miksas“

ir taisyklė „daugiau yra 
mažiau“, kuri šiame rūbe 
pasiteisina 101%

f
h

g

k„Saulės zuikių“ 
megztukas, 75 EUR

„Kakava“ plačios megzto 
audinio kelnės, 95 EUR
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„Delikati“ suknelė, 
165 EUR 
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„Saulės zuikių“ 
megztukas, 75 EUR

„Kakava“ plačios megzto 
audinio kelnės, 95 EUR

„Saulės zuikių“ 
megztukas, 75 EUR

„Kakava“ plačios megzto 
audinio kelnės, 95 EUR
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O dabar 1088 kartą pasikartosiu. Turbūt jau įtariat, ką sakysiu. MES – UŽ KOSTIUMUS. Dabar 
žvitriai akimis šypsotės? Nes atspėjot? Daromės prognozuojami, bet nelaužydami galvos ir „ne-
auklėdami“ savęs už besąlygišką, kai kurių n-tąjį kartą kartojamų taisyklių laikymąsi, žinome, kad 
būtent šie (iki gyvo kaulo pažįstami) teiginiai leidžia tiek mums, tiek Jums džiaugtis LENGVAIS 
RYTAIS.

„smilčių“ liemenė KaiNa, 105 eur
Dydžiai: XS/S, M 
Sudėtis: 48 % medvilnė, 
25 % linas, 24 % viskozė, 
3 % elastanas

44

„smilčių“ 
liemenė
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tvarkinga švarkinė apykaklė ir 
lininio rūbo nėrūpestingumas – tai 
dvi šio drabužio savybės, kurios 
susijungusios į vieną krūvą – 
leidžia džiaugtis itin universalaus 
panaudojimo drabužiu

stilingai  atrodo nejuosta dirželiu, o 
mėgstančioms paryškinti liemenį 
– pagalbos ranką tiesia liemenei 
priklausantis diržiukas

natūralaus pluošto audinių mikso 
pasiūta liemenė tobulai dera prie 
to paties audinio „smėlio smilčių“ 
kostiumo

„apdovanota“ stilingomis, 
„dičkėmis“ kišenėmis

f

h

g

k

„Smilčių“ liemenė, 105 EUR

„Smilga“ palaidinė su 
kišenuke, 72 EUR
 
„Smėlio smilčių“
kelnės, 105 EUR
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„Smilčių“ liemenė, 105 EUR

„Smilga“ palaidinė su 
kišenuke, 72 EUR
 
„Smėlio smilčių“
kelnės, 105 EUR

„Smilčių“ liemenė, 105 EUR

„Smilga“ palaidinė su  
kišenuke, 72 EUR
 
„Smėlio smilčių“
kelnės, 105 EUR
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„Smilčių“ liemenė, 105 EUR
 
„Smėlio smilčių“
kelnės, 105 EUR

„Smilčių“ liemenė, 105 EUR

„Smilga“ palaidinė su  
kišenuke, 72 EUR
 
„Smėlio smilčių“
kelnės, 105 EUR
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Kokių kelnių vasarai norisi? Tokių, kurios primintų suknelės „nejuntamumą“, bet stipriai „atsto-
vautų“ patogumo „fronte“. Tos, su kuriomis drąsiai galėtum nurūkt į ofisiuką be anei vienos abe-
jonės „ar tinkamai čia apsirėdžiau?“, lygiai taip pat tai būtų rūbas, kurio link išsitiesia pati ranka, 
kai kalba pakrypsta nerūpestingo savaitgalio planų tematika. Kelnės, kurios užima tarpinę vietą 
tarp „klasikinės kostiuminės“ ir „treninginės laisvalaikinės“. O tokių, kaip žinia, nūdienoje reikia 
LABIAUSIAI.

„smėlio smilčių“ kelnės KaiNa, 105 eur
Dydžiai: XS/S, M 
Sudėtis: 48 % medvilnė, 
25 % linas, 24 % viskozė, 
3 % elastanas
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 „smėlio smilčių“ 
kelnės
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patogios kišenukės

galimybė susikurti kostiumą 
derinant kelnes su „pajūrio 
bliuzo“ džemperiu

natūralaus lino-medvilnės-
viskozės „mikso“ 
sudėtis leidžia džiaugtis 
„kvėpuojančiu“, tačiau 
nepasižyminčiu „armonikiniu“ 
glamžumu, rūbu

tobulai tiek audiniu, tiek 
stiliumi „suskambančios 
duetu“ su „smilčių“ liemene

f
h

g

k

„Smilga“ palaidinė su  
kišenuke, 72 EUR
 
„Smėlio smilčių“
kelnės, 105 EUR
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„Pajūrio bliuzas“ 
džemperis, 110 EUR
 
„Smėlio smilčių“
kelnės, 105 EUR

„Big Hug“ drobinis
krepšys, 49 EUR
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„Smilčių“ liemenė, 105 EUR

„Smilga“ palaidinė su  
kišenuke, 72 EUR
 
„Smėlio smilčių“
kelnės, 105 EUR

„Fėjų“ lietpaltukas, 155 EUR 

„Pajūrio bliuzas“ 
džemperis, 110 EUR

„Smėlio smilčių“
kelnės, 105 EURR



6160

Kai galvoje „užsižiebė“ mintis šiai vasarai pasiūlyti DVIEJŲ NETRADICIJŲ džemperį, apsvars-
čiusi visus „už ir prieš“, nusprendžiau, kad šis rūbas pretenduos tapti mano asmeninės Vasaros 
TOP‘u. Kodėl dviejų NEtradicijų? Pirma, jis yra visai kitokios formos, nei dažnas džemperis. Turi 
plačias rankoves, kurias „sutramdo“ rankogalyje įverta gumytė ir „oversize“ kirpimą, kurį „suval-
do“ gumelė jo apačioje. Antra, jis pasiūtas iš dviejų stipriai Vasara dvelkiančių audinių- megztos, 
itin švelnios prie kūno medvilnės, išsiskiriančios be galo nuostabia tekstūra bei lino, viskozės ir 
medvilnės „mikso“ audinio, kuris suteikia drabužio detalėms formą ir galimybę tobulai derinti 
prie paties audinio „Smėlio smilčių“ kelnių.

„pajūrio Bliuzas“ 
džemperis 

KaiNa, 110 eur

Dydžiai: universalus
Sudėtis: džemperis – 70 % medvilnė, 
20 % poliesteris, 10 % akrilanas,
detalės – 48 % medvilnė, 25 % linas, 
24 % viskozė, 3 % elastanas
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„pajūrio bliuzas“ 
džemperis 
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stipriai „nedžemperinės“ 
formos

dvelkiantis vasaryte ir 
nekantraujantis palaikyt 
jums kompaniją saulės 
palydėtuvėse

lino-viskozės-medvilnės 
detalės suteikia drabužiui 
galimybę „tobulai derėti“ 
su to paties audinio „smėlio 
smilčių“ kelnėmis

pasiūtas iš dviejų natūralių 
audinių „mikso“

f

h

g

k

„Pajūrio bliuzas“ 
džemperis, 110 EUR 

„Smėlio smilčių“ 
kelnės, 105 EUR



656464

„Pajūrio bliuzas“ 
džemperis, 110 EUR 

„Smėlio smilčių“ 
kelnės, 105 EUR

„Pajūrio bliuzas“ 
džemperis, 110 EUR 
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„Pajūrio bliuzas“ 
džemperis, 110 EUR 

„Smėlio smilčių“ 
kelnės, 105 EUR

„Pajūrio bliuzas“ 
džemperis, 110 EUR 

„Smėlio smilčių“ 
kelnės, 105 EUR
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„smilga“ palaidinė 
su kišenuke

O dabar rašysiu juokingą tiesą apie šioje kolekcijoje pirmą kartą naudojamo audinio atsiradimą 
mūsų kolekcijoje. Praeitą Vasarytę, kai V galvoje gimė idėja, kad fotosesijos vizijos „ana“ visiškai 
neįsivaizduoja be svajonių „sopkės“. Dėka mylimų vyrų rankų, „sopkiniai“ kaprizai virto dideliu ir 
galingu baldu, kurį du vyrai vos sukrovė į priekabą. Bet. O. Tačiau. Surentus medinę „sopkutės“ 
dalį, nosis susiraukė. „Kažkaip nejauku“, – išsprūdo. Todėl nudundėjusi pas savo auksarankes į 
siuvyklą, paprašiau pasiūti jaukių pagalvyčių, mielų dekučių. „Mieliakų“ siuvybai sunaudojome 
turimų audinių atraižas ir nepanaudotus audinių gabaliukus. O va čia palaidinės audinio istorija 
ir prasideda. Tarp turimų, bet nepanaudotų audinių, tinkamų „mieliakų“ siuvybai, drybsojo ir šis, 
beprotiškai mielas, bet nepanaudotas kolekcijai audinys. Kodėl mes jo nepanaudojome? Nes jis 
į mūsų rankas pateko pavėlavęs ir nebespėjęs „praeit“ naujokų testavimo „programos“. „Gimęs“ 
dekučiu ir sėkmingai „sudalyvavęs“ sopkutės „apjaukinimo“ vaidmenyje, galop dėl savo išskirti-
nio mielumo... apsigyveno V namuose, į kuriuos ankstyvą rudenį atidundėjo naujokas MY. Visai 
neplanuotai, būtent šis dekutis tapo pagrindiniu mažojo My namų užklotuku. Mamoms pasako-
ti, kiek sykių išplaunami kūdikiški daikteliai turbūt nereikia. Kai po pusmečio aktyvaus naudoji-
mo, dar sykį akis užkliuvo už mylimo dekučio ir kritiškai nužvelgus garsiai spygtelėjo išvada, kad 
jis vis dar atrodo tobulai, į mintis patogiai įsitaisė žinojimas, kad geresnio audinio „testavimo“ 
būdo, turbūt sugalvoti ir nepavyktų. Todėl šioje Vasarytėje, bilietą į kolekciją, gavo net trys šio 
tikra istorija „paremto“ audinio rūbai. Taip. Trumpai reikšti minčių aš vis dar neišmokau.

„smilga“ palaidinė
su KišeNuKe 

KaiNa, 72 eur
Dydžiai: XS/S, M 
Sudėtis: 70 % medvilnė, 
20 % poliesteris, 
10 % akrilanas
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mielumo suteikianti 
nedidukė kišenėlė

lengvos „a“ formos 
siluetas

išskirtinės tekstūros ir 
mielumo audinys

miniatiūriniai skeltukai 
palaidinės šonuose, kad jos 
priekį būtų galima susikišti į 
aukštenio liemens šortus 
ar kelnes, o nugarytė palikti 
palaidą

f

h

g

k

„Smilga“ palaidinė su 
kišenuke, 72 EUR

„Smėlio smilčių“ 
kelnės, 105 EUR
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„Pajūrio bliuzas“ 
džemperis, 110 EUR

„Smilga“ palaidinė su 
kišenuke, 72 EUR

„Smėlio smilčių“ 
kelnės, 105 EUR

„Pajūrio bliuzas“ 
džemperis, 110 EUR

„Smilga“ palaidinė su 
kišenuke, 72 EUR

„Smėlio smilčių“ 
kelnės, 105 EUR

„Big Hug“ drobinis 
krepšys, 49 EUR
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„Smilga“ palaidinė su 
kišenuke, 72 EUR

„Smėlio smilčių“ 
kelnės, 105 EUR

„Big Hug“ drobinis 
krepšys, 49 EUR

„Smilga“ palaidinė su 
kišenuke, 72 EUR

„Smėlio smilčių“ 
kelnės, 105 EUR

„Big Hug“ drobinis 
krepšys, 49 EUR
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Iki paskutinio savo siūlelio alsuojanti jūra. Kvepianti įspūdžiais ir jausmu, kad žygiuoti per šiltas 
dienas reikia suknelių, kurios, jeigu panelė Vasara užsimanytų „užsisakyt“ savo vizitinę, ji turėtų 
būt „išausta“ iš tokio ar bent jau panašaus į jį audinio. Apie audinį ir jo „atsiradimą“ šioje kolek-
cijoje, „paklodinį“ rašinėlį, pagrįstą tikra istorija, galima paskaityti čia: Praeitą Vasarytę, kai V gal-
voje gimė idėja, kad fotosesijos vizijos „ana“ visiškai neįsivaizduoja be svajonių „sopkės“. Dėka 
mylimų vyrų rankų, „sopkiniai“ kaprizai virto dideliu ir galingu baldu, kurį du vyrai vos sukrovė 
į priekabą. Bet. O. Tačiau. Surentus medinę „sopkutės“ dalį, nosis susiraukė. „Kažkaip nejauku“, 
– išsprūdo. Todėl nudundėjusi pas savo auksarankes į siuvyklą, paprašiau pasiūti jaukių pagal-
vyčių, mielų dekučių. „Mieliakų“ siuvybai sunaudojome turimų audinių atraižas ir nepanaudotus 
audinių gabaliukus. O va čia palaidinės audinio istorija ir prasideda. Tarp turimų, bet nepanau-
dotų audinių, tinkamų „mieliakų“ siuvybai, drybsojo ir šis, beprotiškai mielas, bet nepanaudotas 
kolekcijai audinys. Kodėl mes jo nepanaudojome? Nes jis į mūsų rankas pateko pavėlavęs ir ne-
bespėjęs „praeit“ naujokų testavimo „programos“. „Gimęs“ dekučiu ir sėkmingai „sudalyvavęs“ 
sopkutės „apjaukinimo“ vaidmenyje, galop dėl savo išskirtinio mielumo... apsigyveno V namuo-
se, į kuriuos ankstyvą rudenį atidundėjo naujokas MY. Visai neplanuotai, būtent šis dekutis tapo 
pagrindiniu mažojo My, namų užklotuku. Mamoms pasakoti, kiek sykių išplaunami kūdikiški 
daikteliai turbūt nereikia. Kai po pusmečio aktyvaus naudojimo, dar sykį akis užkliuvo už myli-
mo dekučio ir kritiškai nužvelgus garsiai spygtelėjo išvada, kad jis vis dar atrodo tobulai, į mintis 
patogiai įsitaisė žinojimas, kad geresnio audinio „testavimo“ būdo, turbūt sugalvoti ir nepavyktų. 
Todėl šioje Vasarytėje, bilietą į kolekciją, gavo net trys šio tikra istorija „paremto“ audinio rūbai. 
Na, o trumpai drūtai, tariant, prieš Jūsų akis supasi paprasta suknytė, į kurią žiūrint mes vienbal-
siai nutarėm: „101% atitinkanti taisyklę, kai DAUGIAU YRA MAŽIAU“. Pridėjome jai tik diržiuką 
su ant jo „pakibusia“ kišenuke... mylimiausiam, gardžios spalvos lūpų blizgiui. Žygiuojant per 
gražuolę Vasarą, rodos tokie „duetai“ yra patys paklausiausi.

„vasarotoja“ megzto
audinio suknelė

KaiNa, 115 eur
Dydžiai: XS/S, M 
Sudėtis: 70 % medvilnė, 
20 % poliesteris, 
10 % akrilanas
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„vasarotoja“ 
megzto audinio 
suknelė
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su dirželiu, ant kurio 
„gyvena“nedidelė kišenukė, 
skirta mylimiausiam gardžios 
spalvos lūpdažiui

„apdovanota“ lengvos 
trapecijos siluetu

pasiūta iš ypatingai mielos 
tekstūros audinio

dvisluoksnė: „sudaryta“ 
iš nerto audinio pagrindo 
bei tampraus ir plonyčio 
pamušaliuko

f

h

g

k

„Saulės zuikių“ 
megztukas, 75 EUR

„Vasarotoja“ megzto audinio 
suknelė, 115 EUR

„Big Hug“ drobinis 
krepšys, 49 EUR



8180

„Vasarotoja“ megzto audinio 
suknelė, 115 EUR

„Vasarotoja“ megzto audinio 
suknelė, 115 EUR



838282 83

„Saulės zuikių“ 
megztukas, 75 EUR

„Vasarotoja“ megzto 
audinio suknelė, 115 EUR
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„Vasarotoja“ megzto audinio 
suknelė, 115 EUR

„Pajūrio bliuzas“ džemperis, 
110 EUR

„Vasarotoja“ megzto audinio 
suknelė, 115 EUR

„Big Hug“ drobinis 
krepšys, 49 EUR



878686

„Vasarotoja“ megzto 
audinio suknelė, 115 EUR

„Big Hug“ drobinis 
krepšys, 49 EUR

„Vasarotoja“ megzto 
audinio suknelė, 115 EUR
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„Vasarotoja“ megzto 
audinio suknelė, 115 EUR

„Big Hug“ drobinis 
krepšys, 49 EUR

„Vasarotoja“ megzto 
audinio suknelė, 115 EUR

„Big Hug“ drobinis 
krepšys, 49 EUR
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Pagaliau mūsų frontuose debiutuoja ilgai lauktas „must have‘as“, kurio mano asmeniniai va-
sarinių derinių resursai stipriai stokodavo. Paprastas, kaip dvi kapeikos, bet „musėt“ dėl šios 
priežasties taip stipriai ir reikalingas. Nes tinka – PRIE VISKO! Prie džinsų – ok. Prie šortų – ok. 
Prie sijonuko – ok. Netgi prie klasikinio kostiumo, suporavus jį su paprastais baltais sportba-
tėliais – šis rūbas YRA LABAI OK. Taip, šįkart savo ir Jūsų lengvų rytų spintos resursus kviečiu 
papildyti vyriško tipo marškinėliais. Savyje talpinančius jausmą, kad atsikėliau „vavataip“, įsliuo-
giau į pirmus po ranka pasitaikiusius vyro marškinėlius, plaukus susiraičiau į per dvi sekundes 
susisukantį kuoduką, stryktelėjau į kedukus ir išlėkiau semti vasaros rieškutėmis. Nes „Summer 
lover‘iams“ toks nerūpestingumas, išgyvenant sezoną, kai saulė ritinėjasi žydra padange, o pa-
ežerės „pūkši“ smagiausiomis „bambioškėmis“... yra BŪTINAS AKSESUARAS.

„summer lover“ 
marškinėliai

KaiNa, 57 eur Dydžiai: XS/S, M 
Sudėtis: 100 % medvilnė
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„summer lover“ 
marškinėliai
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su dailiai „paraitytomis“ 
rankovytėmis, kurios ir po 
skalbimo lieka „vietoje ir 
tvarkoje „mažiau“, kuri šiame 
rūbe pasiteisina 101 %

su skambia ir nuotaiką 
keliančia „tatuiruote“ – 
„summer lover“

vyriško silueto, iki 
paskutinio siūlo dvelkianti 
nerūpestingumu ir 
neformalumu 

gilūs šoniniai „įkirpiai“, dėl 
kurių „maikytė“ nekels jokių 
kaprizų, norint jos priekį sukišti 
į kelnes/šortus/sijonuką, o 
nugarytę palikti palaidą 

f

h

g

k

„Summer lover“ 
marškinėliai, 57 EUR

„Kakava“ plačios megzto 
audinio kelnės, 95 EUR



959494 95

„Kakava su zefyrais“ dviejų 
spalvų megztukas, 105 EUR

„Summer lover“ 
marškinėliai, 57 EUR

„Kakava“ plačios megzto 
audinio kelnės, 95 EUR
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„Kakava su zefyrais“ dviejų 
spalvų megztukas, 105 EUR

„Summer lover“ 
marškinėliai, 57 EUR

„Kakava“ plačios megzto 
audinio kelnės, 95 EUR

„Summer lover“ 
marškinėliai, 57 EUR

„Kakava“ plačios megzto 
audinio kelnės, 95 EUR
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Ne, jogos užsiėmimų mes neorganizuosime, tačiau patogių rūbų, su kuriais būtų galima atlikti 
šio pobūdžio pratimus – mes galime pasiūlyti. Išleisdami  Rudens-žiemos 21/22 kolekciją ir nu-
sprendę, kad joje tikrai turi „gyvent“ patrumpintos kelnės, ilgai svarstėme, koks „klešnių“ užbai-
gimo būdas joms turi būti „priskirtas“. Komandos nuomonės išsiskyrė į dvi dalis, vieni „pasisakė“ 
už plačias, kitiems arčiau širdies buvo „užsiaurintos“, gumyte „sutrauktos“ klešnės. Kadangi ant 
nosies „tupėjo“ šaltasis sezonas, tuokart nusprendėme, kad prie ilgaaulių batų, klešnes palieka-
me plačias. Tačiau į atminties stalčiuką pasidėjome žinojimą, kad šis modelis ne prasčiau žiūrisi 
ir kitokiame „amplua“. Šįkart besiruošdami kolekcijai ir „kratydami“ savo audinių likučių rezervą, 
radome vienišą, šio puikiai besidėvinčio audinio ritinuką ir labai laiku iš atminties „skrynios“ išsi-
traukėme prisiminimą, kad dabar yra pats laikas pasiūlyti patogias vasarines, trumpintas kelnes. 
Ką ir kaip pasiūnam – nei abejonių, nei diskusijų nebeliko.

„joga” trumpintos 
kelnės

98

„joga” trumpintos 
kelnės

KaiNa, 85 eur
Dydžiai: XS/S, M 
Sudėtis: 97 % organiška 
medvilnė, 3 % elastanas 
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itin ilgaamžiškas, natūralaus 
pluošto, lengvos priežiūros ir 
beveik ant kūno nejuntamas 
audinys

neturinčias kur pasidėt rankas 
talpinančios šoninės kišenės, 
diržas ir patrumpintas, 
vasarytei itin tinkamas ilgis, 
tobulai derantis prie kedukų

„paskrudusi“ bronzos spalva, 
kuri itin dera prie saulės 
nuglostytos odos

patogios, nevaržančios judesių 
ir tobulai tinkamos ne tik 
laisvalaikiui, bet ir sportui

f

h

g

k
„Summer lover“ 
marškinėliai, 57 EUR

„Joga” trumpintos 
kelnės, 85 EUR
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„VISUR‘eigiškas“ džinsinis 
švarkelis, 135 EUR 

„Summer lover“ 
marškinėliai, 57 EUR

„Joga” trumpintos 
kelnės, 85 EUR

„Summer lover“ 
marškinėliai, 57 EUR

„Joga” trumpintos 
kelnės, 85 EUR
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– V., pasiūk, džinsinį švarkelį,– daug kartų esu girdėjusi Jūsų prašymą. Karts nuo karto „numyk-
dama“, kad esame pasiūlę „Tabako“ švarkelį, Khaki spalvos džinsinį kostiumą, pati supratau, kad 
išsisukinėju ir aš pati puikiai suprantu, kokio „džinsinsinio“ švarkučio Jūs norit. Nes lygiai tuo 
pačiu noru, spygauja ir mano asmeninės spintos „horizontai“. Ir Jums ir man reikia klasikinio 
tamsaus, standaus, bet tampraus TIKRO džinso, rūbo. Kuris tiktų ne tik prie džinsų, bet ir prie 
vasarinių romantiškų, lengvų suknelių. Ilgai delsiau, nes žinau, kad tikro džinso siūlės išaugina 
drabužio kainą, lyg pabarsčius ją geriausiomis trąšomis. O kai tų siūlių tokiame nedidukame rū-
belyje devynios galybės... Bet bala nematę, – šįkart treptelėjau koja ir pasinaudojus proga, kad 
turime galimybę pasiūlyti pilną tikro džinso kostiumą, kuris pretenduoja tapti ne tik Vasaros, bet 
ir apskrito sezono „dažniausiai išvedamu pasivaikščiot“ deriniu, nusprendžiau degt žalią šviesą 
TIKRAM DŽINSINIAM ŠVARKELIUI.

„visur‘eigiškas“ 
džinsinis švarkelis

KaiNa, 135 eur
Dydžiai: XS/S, M 
Sudėtis: 98 % medvilnė, 
2 % elastanas
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„visur‘eigiškas“ 
džinsinis švarkelis
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pasiūtas iš tamsaus, standaus, 
bet tampraus džinso 

kad švarkutis būtų dar 
jaukesnis, jau pasiūtą gaminį, 
mes atidavėme į patikimas 
rankas, kad specialiomis 
priemonėmis jį išplautų ir 
suminkštintų

tobulai „suskambantis“ mūsų 
gerai pažįstamu teiginiu „mes 
už kostiumus“ su to paties 
audinio „smart“ džinsais

netinka prie... čia turiu ir 
sustoti. nes manau, kad toks 
rūbas, kaip ir odinė striukytė, 
tinka prie visko

f

h

g

k

„VISUR‘eigiškas“ džinsinis 
švarkelis, 135 EUR

„SMART‘ai“ džinsai, 115 EUR
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„VISUR‘eigiškas“ džinsinis 
švarkelis, 135 EUR

„Summer lover“ 
marškinėliai, 57 EUR

„SMART‘ai“ 
džinsai, 115 EUR

„VISUR‘eigiškas“ džinsinis 
švarkelis, 135 EUR

„Summer lover“ 
marškinėliai, 57 EUR

„SMART‘ai“ 
džinsai, 115 EUR
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„VISUR‘eigiškas“ džinsinis 
švarkelis, 135 EUR

„Smilga“ palaidinė su 
kišenuke, 72 EUR

„SMART‘ai“ 
džinsai, 115 EUR

„Big Hug“ drobinis 
krepšys, 49 EUR
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„VISUR‘eigiškas“ džinsinis 
švarkelis, 135 EUR

„Smilga“ palaidinė su 
kišenuke, 72 EUR

„SMART‘ai“ 
džinsai, 115 EUR

„Big Hug“ drobinis 
krepšys, 49 EUR
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TADAM! Pagaliau mes „pribrendome“ naujam džinsų modeliui. Išgirdę Jus, kad norite „aukš-
tesnio“ liemens, nepasmukusio „klynelio“ džinsų, mes „surėmėme“ savo darbingas galvas, kokį 
modelį pasiūlyti, kad jame „atsitiktų“ visi prašomi kriterijai, bet tuo pačiu, jie nebūtų tiesiog 
paprasti klasikiniai džinsai, kuriais lūžta krautuvių lentynos. Kai pirmą kartą matavau šiuos džin-
sus, man pačiai jau akyse sproginėjo širdelės. Žinojau, kad tobulinti yra ką, bet nuo pirmų „pa-
simatymų“ su jais, tikėjau, kad galop iš jų išeis rūbas, kuris „tupi“ po ranka kasdien ir „pypauja“ 
žinojimu, kad kai nesugalvoji, į ką greituoju būdu įsliuogti, visuomet žinai, kad yra DŽINSAI. O 
jeigu tie džinai yra ne „bili džinsai“, o išskirtino modelio ir konstrukcijos... Kiekvienas greitas su-
siruošimas iš namų, tampa ne „bili deriniu“, o nuotaiką ir pasitikėjimą savimi keliančia apranga.

KaiNa, 115 eur
Dydžiai: XS/S, M 
Sudėtis: 98 % medvilnė, 
2 % elastanas
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„smart‘ai“ 
džinsai

„smart‘ai“ džinsai



115114

mūsų horizontuose dar 
„neregėtas“ modelis

aukštesnio liemens, 
nepasmukusio „klynelio“, 
su džinsams priklausančiu 
diržiuku

tobulu duetu suskambanti 
su „visur‘eigišku“ džinso 
švarkučiu

pasiūti iš patogaus, minkštinto 
džinso, „padabinti“ vardinėmis 
„v&v” sagomis

f

h

g

k

„VISUR‘eigiškas“ džinsinis 
švarkelis, 135 EUR

„Summer lover“ 
marškinėliai, 57 EUR

„SMART‘ai“ 
džinsai, 115 EUR
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„VISUR‘eigiškas“ džinsinis 
švarkelis, 135 EUR

„Summer lover“ 
marškinėliai, 57 EUR

„SMART‘ai“ 
džinsai, 115 EUR

„VISUR‘eigiškas“ džinsinis 
švarkelis, 135 EUR

„Summer lover“ 
marškinėliai, 57 EUR

„SMART‘ai“ 
džinsai, 115 EUR
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Labas, ILGAI LAUKTOJI, gražuole! Šimtą metų nešmėžavusi mūsų horizontuose GILIAI MĖ-
LYNOS spalvos, išskirtinio lengvumo suknelė, šįkart čiupo bilietą į kolekciją, be „anei vieno“ 
sudvejojimo, ar ji čia „vietoje ir laiku“. O kaip gi čia abejosi jos reikalingumu, kai ji iki paskutinės 
siūlės ir miniatiūrinės sagytės spinduliuoja VASARĄ. Prisipažinsime. Dalį detalių „nugvelbėm“ iš 
be galo daug komplimentų sulaukusios „English Breakfast Tea“ suknelės. Patobulinome audiniu, 
parinkdami jai seną gerą ir milijoną kartų pasiteisinusį į draugystes su lygintuvu nesiprašantį 
mūsų „marškinukinį“ audinį ir kritiška akimi nužvelgę, nuspredėm, kad ji YRA PUIKI. O ką gi la-
bai bepridursi prie „titulo – puiki“, tai nagelių ir nebekišome. Ir tiesiame į Jūsų vasarines dienas 
būtent joms sukurtą suknelę.

„jūrinė“ marškininė 
suknelė

118

„jūrinė“ marškininė 
suknelė

KaiNa, 125 eur
Dydžiai: XS/S 164-170, XS/S 172-178, 
M 164-170, M 172-178
Sudėtis: 95 % viskozė, 5 % elastanas
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„nusigvelbę“ gražiausias 
detales iš „english Breakfast 
tea“, savo pažadą jums 
ištesėjome, kad tokia graži 
suknelė privalo sugrįžti. 
Bent detalėmis...

daug mielų kišenėlių

pasiuvome ją iš giliai mėlynos 
mums ir jums gerai pažįstamo 
marškinio audinio spalvos

galimybė reguliuotis liemens 
apimtį pagal savo talijos linkius

f

h

g

k

„Jūrinė“ marškininė 
suknelė, 125 EUR
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„Jūrinė“ marškininė 
suknelė, 125 EUR
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„Jūrinė“ marškininė 
suknelė, 125 EUR

„Jūrinė“ marškininė 
suknelė, 125 EUR
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Saulės nubučiuota oda. Vėjas, žaidžiantis skverne. Ilgesni vakarai. Ir. Jausmas, kad staiga vis-
kas palengvėja. Kasdienybė tampa šviesi ir saldi, nors niekas jos cukrumi nebarstė. Tokia yra 
vasara. Iš pirmo žvilgsnio beprotiškai paprasta. O gal dėl to labiausiai ir stebuklinga? Vasarytė 
man neatsiejama asocijuojasi su BALTA. Plombyro ledais, „pamestomis“ žuvėdrų plunksnomis, 
smulkiomis pajūrio kriauklytėmis... Ir... baltais pasprukusiais nuo klasikos marškiniais. Kuriuos 
apsirengus, „derinys“ pasisaldina stebuklingu paprastumu, kuris Vasarytėmis būna pats madin-
giausias.

KaiNa, 110 eur Dydžiai: universalus 
Sudėtis: 100 % medvilnė

126

„plunksna“ muslino 
marškinukai

„plunksna“ muslino 
marškinukai
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nerūpestingai raitomos 
rankovės

išskirtinio minkštumo 
natūralaus pluošto muslino 
audinys

lengvas „oversize“ siluetas

stipri „dermė“ su „kriauklyčių“ 
šortukais

f

h

g
k

„Plunksna“ muslino
marškinukai, 110 EUR

„Kriauklyčių“ balti lino
šortai, 88 EUR
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„Plunksna“ muslino
marškinukai, 110 EUR

„Kriauklyčių“ balti lino
šortai, 88 EUR

„Plunksna“ muslino
marškinukai, 110 EUR

„Kriauklyčių“ balti lino
šortai, 88 EUR
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„Plunksna“ muslino
marškinukai, 110 EUR

„Kriauklyčių“ balti lino
šortai, 88 EUR

„Plunksna“ muslino
marškinukai, 110 EUR

„Kriauklyčių“ balti lino
šortai, 88 EUR
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Kokia gi Vasara užantyje neglaudžiant baltų lengvučių, „plačiaklešnių“ natūralaus audinio šortu-
kų, į kuriuos tik ir ieškai progos „įšokti“ ir šauti nosies tiesumu pajūrin ar paežerėn? Ok. Nedra-
matizuoju. Galima Vasara džiaugtis ir be šortų. Bet, kad apsirėdžius baltutėliu, neįpareigojančiu, 
iki paskutinio siūlo galo dvelkiančiu laisve ir nerūpestingumu deriniu paprasta Vasara tampa 
LABAI VASARA – yra faktas, kaip blynas.

KaiNa, 88 eur
Dydžiai: XS/S, M
Sudėtis: 48 % medvilnė, 
25 % linas, 24 % viskozė, 
3 % elastanas 

134

„kriauklyčių“ 
balti lino šortai

„kriauklyčių“ 
Balti lino šortai
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dailus į jūrinį mazgą 
susirišantis diržas

patogios, daug talpinančios 
kišenės

aukštas liemuo ir galimybė 
derinti su daugeliu šios 
kolekcijos viršutinei daliai 
pritaikytų rūbų

mūsų ir jūsų mylimiausio 
silueto „plačiaklešniai“

f

h

g

k

„Plunksna“ muslino
marškinukai, 110 EUR

„Kriauklyčių“ balti lino
šortai, 88 EUR
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„Plunksna“ muslino
marškinukai, 110 EUR

„Kriauklyčių“ balti lino
šortai, 88 EUR

„Fėjų“ lietpaltukas, 155 EUR 

„Plunksna“ muslino
marškinukai, 110 EUR

„Kriauklyčių“ balti lino
šortai, 88 EUR
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„Plunksna“ muslino
marškinukai, 110 EUR

„Kriauklyčių“ balti lino
šortai, 88 EUR 
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„Plunksna“ muslino
marškinukai, 110 EUR

„Kriauklyčių“ balti lino
šortai, 88 EUR
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Ji kvepia kopomis. Ji dvelkia ilgai neišsisklaidančiu Jūros kvapu. Ji savo spalva panaši į vėjyje 
siūruojančius palaidus smilgų plaukus. Kai žiemą išleistoje Mus – Have III kolekcijoje, pristatė-
me Jums juodą sarafaniuką ir pasiūlėme jį dėvėti ant marškinukų, mintyse suspurdėjo mintis: 
“O dievai, kaip gražu toks rūbas būtų Vasarytėje, kai ant saulės nubučiuotos odos gali „įkur-
dini“ maudymosi kostiumėlį ir... ant viršaus šmurkšteli tik į JĄ. VISKAS. Kelionei kopomis jau 
pasiruošus. Reikia ne tik kopomis? Prašome! Siūlome Jums po Vasaros suknyte įkurdinti baltą 
„maikytę“, skryktelėti į sportbatukus...ir užantin pasisipaudus žinojimą, kad iki paskutinio siūlo 
esi pasipuošus VASARA, dumti per gražų gyvenimą.

KaiNa, 95 eur
Dydžiai: universalus
Sudėtis: 80 % medvilnė, 
20 % poliesteris

142

„vasaryt, 
tu nerūpestinga“ 
paplūdimio suknelė

„vasaryt, tu nerūpestinga“ 
paplūdimio suknelė



145144

po drabužiu įkurdinus „maikytę“, 
duetas suskamba tobulu 
nerūpestingos vasaros uniformos 
amplua

mūsų ir jūsų pamilto, stipriai 
ilgaamžiško ir nuotykių 
intensyvumui atsparaus audinio

na, o nugarytėje „apgyvendinome“ 
šios kolekcijos „moto“, kad visi 
alei vieno žinotų, kad per gražias 
vasaros dienas aukštai pakelta 
galva žygiuoja ne kas kitas, o 
„summer lover‘is“

tobulai „išpildo“ funkciją, kai 
nežinai, ką greitai ir lengvai 
užsimesti žygiuojant iki jūros/
ežero ar sugalvojus iš paplūdimio 
greit nudumti kavos/ledų ar dar 
kokios gardžios „nuodėmės“

f

h

g

k

„Summer lover“
marškinėliai, 57 EUR

„Vasaryt, tu nerūpestinga“ 
paplūdimio suknelė, 95 EUR
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„Vasaryt, tu 
nerūpestinga“ 
paplūdimio suknelė, 
95 EUR

„Vasaryt, tu nerūpestinga“ 
paplūdimio suknelė, 95 EUR
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„Vasaryt, tu nerūpestinga“ 
paplūdimio suknelė, 95 EUR

„Vasaryt, tu nerūpestinga“ 
paplūdimio suknelė, 95 EUR
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Tegyvuoja mažos, „fanfariškom“ detalėm „nepypaujančios“ palaidinės, kurios Vasarytėmis yra 
tokios reikalingos ir tokios nepakeičiamos. Šįkart itin gardžios karamelės spalvos palaidinu-
kę „padabinę“ tik mažulyčiu inkariuku, kartu link Jūsų tiesiame faktą, kad palaidinė yra vie-
na iš atostoginio kostiumo „trio“. Apie ką aš čia? Palaidinę „Inkariukas“, „Inkaruotus“ šortus ir 
„Terasyčių“ vasaros paltuką mes pasiuvome iš to paties malonaus ir gardžia karamelės spalva 
„apdovanoto“ audinio. Tad tik nuo Jūsų pačių norų, nusiteikimo, nuotaikos ir mėgstamiausių 
aprangos formų, priklauso, ką pasirinksite derinti tarpusavyje: Palaidinę su šortais? Šortus su 
paltuku? Paltuką su palaidine? O gal visus trio kartu? Žodžiu, ką benuspręstumėte, mes stipriai 
rekomenduojame priimti į savo spintą bent 2. Tokiu atveju, joje „gyvens“ atostogoms paruoštas 
kostiumas, į kurį galima šokti čia ir dabar ir stačia galva nerti į vasaros dienas semti įspūdžių. O 
kai „aplanko įkvėpimas (ar poreikis)“, išsikomplektuoti ir turėti karamele kvepiančių rūbų, pasi-
ruošusių jungtis į naujas draugystes su esamais ir būsimais spintos gyventojais.

KaiNa, 65 eur Dydžiai: XS/S, M 
Sudėtis: 100 % medvilnė

150

„inkariukas“
palaidinė

„inkariukas“ palaidinė
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mažulytis vasaros sezono 
„logotipas“ – siuvinėtas 
inkariukas

šoniniai įkirpėliai, leidžiantys 
palaidinės priekį susikišti į 
šortukus, o nugarytę palikti 
palaidą

„gardi“ karamelės spalva

dailiai „paraitytos“ rankovytės

f

h

g
k

„Inkariukas“ palaidinė, 65 EUR

„Inkaruoti“ šortukai, 78 EUR
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„Inkariukas“ palaidinė, 65 EUR

„Inkaruoti“ šortukai, 78 EUR

„Inkariukas“ palaidinė, 65 EUR

„Inkaruoti“ šortukai, 78 EUR
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Lai šėlsta Vasarytės dienos patogiausių šortukų kompanijoje.
A. Patogaus, nepretenzingos priežiūros audinio.
B. Daug talpinančių kišenių.
C. „Doro“ ilgio.
Rodos, šie trys punktai yra „must have“, kuriuos privalo turėti  dažnai „išvedami pasivaikščioti“ į 
vasarinius nuotykius šortukai. Gera žinia ta, kad pastarieji turi visus A-B-C ir dar truputį:
D. Itin „gardžią“ spalvą.
E. Patogų, besireguliuojantį centimetrui šen ar ten nepretenzingą liemenį.
... ir likusias abėcėlės raides, kurios galėtų žymėt jų patogumą.

KaiNa, 78 eur Dydžiai: XS/S, M 
Sudėtis: 100 % medvilnė

156

„inkaruoti“ 
šortukai

„inkaruoti“ šortukai
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Besąlygiškai tinkantys prie 
iš to paties audinio pasiūtos 
„inkariuko“ palaidinės ir 
„terasyčių“ vasaros paltuko

„papuošti“ mažulyčiu dailiai 
siuvinėtu vasarytės „logo“- 
inkariuku

„skanios“ spalvos

„doro“ jūsų pamėgto ilgio ir 
silueto „plačiaklešniai“

f

h

g
k

„Terasyčių“ vasaros 
paltukas, 125 EUR

„Inkariukas“ 
palaidinė, 65 EUR

„Inkaruoti“ 
šortukai, 78 EUR
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„Inkariukas“ palaidinė, 65 EUR

„Inkaruoti“ šortukai, 78 EUR

„Summer lover“ 
marškinėliai, 57 EUR 

„Inkaruoti“ šortukai, 78 EUR



163162

KaiNa, 125 eur Dydžiai: XS/S, M 
Sudėtis: 100 % medvilnė

162

„terasyčių“ 
vasaros paltukas

Sluoksniuoti. Net vasaromis. Man yra beprotiškai gražu ir stilinga. Suprasdama, kad karštuoju 
sezonu, aukštai dangumi saulei besiritinėjant ir dosniai į kairę ir dešinę besidalinant karščio 
glėbiais, labai „nepasisluoksniuosi“, visuomet ieškau būdų, kaip išlaikyti mano mėgstamiau-
sią aprangos kodą ir jaustis pataikius tiesiai į dešimtuką sezoniškume. Viena iš galimybių – 
TRUMPARANKOVIAI DŽEMPERIAI ir PALTUKAI. Pirmą kartą savo istorijoje, tiesiame link Jūsų 
laisvalaikiui pritaikytą patogaus trikotažo paltuką, kuriam parinkome netradicinį sprendimą: 
„trumpintas“ rankoves. Ištiesdami bilietą į kolekciją šiam daug kur pritaikomam rūbui, mes jam 
palinkėjome apkeliauti VISĄ PASAULĮ. Nes esame tvirtai įsitikinę, kad tokios formos ir pato-
gumo rūbas tikrai „įlips“ į dažnos atostogautojos „čiumudaną“, ir skris, plauks, važiuos ten, kur 
įspūdžiai ir nuotykiai bus semiami rieškutėmis. Užantin „įtalpinę“ faktą, kad paltukas tobulai 
tinka prie „Inkariuko“ palaidinės ir „Inkaruotų“ šortukų, drįstame dar sykį pasikartoti, kad esame 
„UŽ KOSTIUMUS“. Šįkart už pačius patogiausius ir stipriausiai adaptuotus ilgai lauktoms atos-
togoms ir ilgametražiams vakarams mylimiausiose terasytėse.

„terasyčių“ 
vasaros paltukas
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„apdovanotas“ dideliu „kapišonu“, 
daug talpinančiomis kišenėmis ir 
patogiu užtrauktuku

gera žinia mėgstančioms paryškinti 
liemenį – paltukas turi jam 
priklausantį diržiuką, kurį galėsite 
susirišti paltuko priekyje arba jo 
nugarytėje

pasiūtas iš patogaus, nekaprizingos 
priežiūros trikotažo

tobulai tinkantis prie „inkaruotų“ 
šortukų, „inkariuko“ palaidinės ne 
tik spalva, audiniu, bet ir faktu, kad 
ir jis kaip šios trio „grupuotės“ 
atstovas – turi dailiai išsiuvinėtą 
inkariuką

f

h

g

k

„Terasyčių“ vasaros 
paltukas, 125 EUR

„Summer lover“
marškinėliai, 57 EUR

„Inkaruoti“ 
šortukai, 78 EUR
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„Terasyčių“ vasaros 
paltukas, 125 EUR

„Inkariukas“ 
palaidinė, 65 EUR

„Inkaruoti“ 
šortukai, 78 EUR

„Terasyčių“ vasaros 
paltukas, 125 EUR

„Inkariukas“ 
palaidinė, 65 EUR

„Inkaruoti“ 
šortukai, 78 EUR
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„Terasyčių“ vasaros 
paltukas, 125 EUR

„Summer lover“ 
marškinėliai, 57 EUR

„Inkaruoti“ 
šortukai, 78 EUR

„Terasyčių“ vasaros 
paltukas, 125 EUR

„Summer lover“ 
marškinėliai, 57 EUR

„Inkaruoti“ 
šortukai, 78 EUR
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Natūralaus pluošto audinio, marškinukų tipo suknelė, kurios panaudojimas nediskutuotinas ne 
tik atostogų metu, bet ir kasdienybėje, žygiuojant per kaitrias Vasarytės dienas, kai puoštis ne-
reikia, bet jaustis su apranga „neprašovus“ į šoną irgi neprošal. Didelį ir riebų pliusą drąsiai ga-
lima duoti už itin malonų, „muslino“ audinį. Daugeliui patinkantis „marškinukų“ stiliaus siluetas 
ir galimybė dėvėti suknytę, tiek suliemenuotą, tiek palaidą, rūbą padaro tikrai „multifunkciniu“ 
ir galimu pritaikyti prie įvairaus pobūdžio Vasaros dienų nuotykių.

„kopų“ suknelė KaiNa, 115 eur Dydžiai: XS/S, M 
Sudėtis: 100 % medvilnė

170

„kopų“ suknelė
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mylimo „marškinukų“ silueto

galimybė dėvėti suliemenuotą, 
sutraukiant į suknelę 
įvertą diržiuką ir palaidą, jį 
atpalaidavus

pasiūta iš natūralaus pluošto, 
„skanios“ karamelės spalvos, 
„muslino“ audinio

paslėptos, bet itin patogios 
šoninės kišenukės 
svarbiausioms kasdienybės 
smulkmenoms

f
h

g

k

„Kopų“ suknelė, 115 EUR
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„Kopų“ suknelė, 115 EUR

„Kopų“ suknelė, 115 EUR
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„Kopų“ suknelė, 115 EUR

„Kopų“ suknelė, 115 EUR
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Kaip gera iš savo atminties stalčiuko traukti Jūsų prašymą „pasiūk, V., daugiau marškinių“, ypač 
tada, kai galiu juos pasiūlyti tokios „gardžios“ spalvos, derančios prie viso „saulės nubučiuoto“ 
Vasarytės kolekcijos koncepto. Šįkart adaptavome juos tikrai Vasarai. Berankovius. Nesiprašan-
čius į draugystes su lygintuvu. „Padabintus“ plačia juosta, kurią galima „susiraityt“ net į kaspiną. 
Parinkę itin nežymią trapecijos formą, šįkart siūlome Jums tarpinę „stotelę“ tarp itin aptempto 
ir oversize silueto. Derinkite tiek prie klasikinės, kartais net ir Vasaros sezonu itin reikalingos 
aprangos, tiek su stipriai neformaliais džinsais ar šortukais. Tinka prie ABIEJŲ. NEDISKUTUO-
TINAI.

„saulės nuBučiuoti“ 
marškinukai

KaiNa, 95 eur
Dydžiai: XS/S, M 
Sudėtis: 95 % viskozė, 
5 % elastanas

178

„saulės nubučiuoti“ 
marškinukai
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to paties audinio juosta, 
kurią drąsiai galite rištis ant 
kakliuko, kaip žavų moterišką 
„kaklaraištį“. arba. netgi 
suraityti į žavingą dičkį 
kaspiną

skeltukai šonuose, kurie 
leidžia marškinukų priekį dailiai 
susikišti į kelnes, šortukus, 
sijonuką, o nugarytę palikti 
palaidą

dailus, neplatus siluetas

mums ir jums gerai 
pažįstamas, į draugystes 
su lygintuvais nesiprašantis 
marškininis audinys

f

h

g
k„Saulės nubučiuoti“ 

marškinukai, 95 EUR

„SMART‘ai“ džinsai, 115 EUR
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„Saulės nubučiuoti“ 
marškinukai, 95 EUR

„SMART‘ai“ džinsai, 115 EUR

„Saulės nubučiuoti“ 
marškinukai, 95 EUR

„SMART‘ai“ džinsai, 115 EUR
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Kai V&V komanda susirinko „posėdžiaut“ atidundančios Vasarytės pirminiame susirinkime, ku-
riame dėliojome, kokio stiliaus ir formos rūbai turi šiais metais gauti bilietus į kolekciją, vien-
balsiai nusprendėme žinote ką? Kad šioje kolekcijoje turime paspausti „pauzę“ ilgintiems, kla-
sikiniams švarkams ir didelį dėmesį skirti trumpesniems, kasdieniškumui labiau pritaikytiems 
švarkeliukams. Kodėl? Nes į atminties stalčiuką buvo „padėtas“ daug kartų girdėtas Jūsų prašy-
mas būtent tokios kategorijos rūbams. Todėl šįkart kolekcijoje esame skūpūs griežtesnei klasi-
kai ir dosnūs naujoms formoms ir ilgiams.

„irisiukas“ švarkutis KaiNa, 115 eur
Dydžiai: XS/S, M 
Sudėtis: 73 % poliesteris,
21 % viskozė, 
6 % elastanas

184

„irisiuKas“ 
švarkutis
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stilingas trumpintas, toli nuo 
klasikos pabėgęs siluetas

dičkės, imitacinės kišenės 
ir stilingai pasiraitantys 
rankovių galai

itin „gardi“ irisiuko spalva

tobulai tiek spalva, tiek 
forma tinkantis prie „iriso“ 
spalvos ne mažiau lauktų 
šortukų

f

h

g
k

„Irisiukas“ švarkutis, 115 EUR

„Iriso“ spalvos šortai, 88 EUR
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„Irisiukas“ švarkutis, 115 EUR

„Iriso“ spalvos šortai, 88 EUR

„Irisiukas“ švarkutis, 115 EUR

„Iriso“ spalvos šortai, 88 EUR
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Pagaliau mūsų horizontuose – KARAMELINIAI ŠORTUKAI. Praeitą vasarą nedrąsiai kyštelėję 
nosį viename „kraunu „čiumudaną“ pajūrin selfyje“, jie „nutilo“. Nes? Nes bandomas audinys 
gavo riebų NE, už audinio neilgaamžiškumą. Žinau, kad dalį Jūsų nuliūdinome. Gavome netgi 
laiškų, su gilesniu už gilų atodūsį :„NU, V., kodėėėėl?“ Bet pažadėjome rankų nenuleisti. Ir toliau 
ieškoti TO SKANIAUSIO ATSPALVIO AUDINIO, kuris bus tobulai tinkamas Vasaros IRISIU-
KAMS. Ir, mano manymu, radome. Todėl šįkart pasinaudoję proga, kad rankose supam išskir-
tinio „gardumo“ spalvos audinuką, nusprendėm pasiūlyti ne tik šortus, bet ir nerūpestingumu, 
bei stilingumu kvepiantį švarkelį, stipriai nudūmusį nuo klasikos horizontų.

KaiNa, 88 eur
Dydžiai: XS/S, M 
Sudėtis: 73 % poliesteris,
21 % viskozė, 
6 % elastanas
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„iriso“ spalvos 
šortai

„iriso“ spalvos šortai
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itin skani „irisiuko“ spalva

„padorus“ ir tinkamas 
ne tik į paplūdimį ilgis

didelės ir talpios kišenės, bei 
funkcionalus diržiukas

tobula dermė su to paties 
audinio ir atspalvio „irisiuko“ 
švarkeliu

f
h

g

k

„Irisiukas“ švarkutis, 115 EUR

„Summer lover“ marškinėliai, 
57 EUR

„Iriso“ spalvos šortai, 88 EUR
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„Irisiukas“ švarkutis, 115 EUR

„Summer lover“ marškinėliai, 57 EUR

„Iriso“ spalvos šortai, 88 EUR

„Irisiukas“ švarkutis, 115 EUR

„Summer lover“ marškinėliai, 57 EUR

„Iriso“ spalvos šortai, 88 EUR
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„V&V“
M.K. Paco g. 13, Vilnius

www.viktorijos.lt


