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RUDUO-ŽIEMA 21/22



  Nemėgstu rudens, - eilinį kartą suraukdama nosį kalbėjo V.
  Tada... kai ruduo kėlė beprotiškai stiprias asociacijas su plaukus nuo galvos bandančiu nutraukti vėju, 
neperlipamas ir neperšokamas balas, lyg tyčia pasitaikančias kelyje, ir nuolat iš dangaus įjungtą dušą, 
kurio net ir penkioliktą kartą piktai užvertus akis į dangų... niekas neišjungdavo.
  Dar ruduo man asocijuodavosi su mokslo metų pradžia, kai po palaidų plaukų vasaros, įdegusių nosių 
ir basų kojų, reikėdavo grįžti į ankstyvų rytų rėžimą ir užsidėjus daugiau už mane sveriančią kuprinę 
kulniuoti į vis dar vasaros karščiu pritvinkusias klases.
  Dar vaikystės ruduo man siedavosi su Vėlinėmis ir baisulingai dideliu Senelių ir Tėvų vargu primygtinai 
uždegti žvakutes, kurias kas antras vėjo gūsis užgesindavo. Tuomet su dideliu susirūpinimu Tėtis vėl 
priklupdavo prie tų išstypusių neklaužadų žvakelių ir nuo šalčio sudirusiais pirštais bandydavo vėl jas 
įžiebti.
 Dar rudenį būdavo spanguolių sezonas. Kurio metu, mūsų šeimos žaliasis žiguliukas su pilnai „kašikų 
ir kašikėlių“ prikrauta bagažine pasukdavo Anykščių kryptim. Į raistą. Visi važiuodavo į raistą. O aš 
važiuodavau į pelkę. Kuri mano vaikiškoje vaizduotėje mane žadėjo praryti be jokių manęs priminimo žymių. 
Turbūt pasakų gerokai buvau pasiskaičiusi apie klampių pelkių negailestingus mažų vaikų „captelėjimus“. 
Ir grybavimai būdavo būtent tą sezoną. Nepažinojau tuomet dar Vilniaus pušynų. Neįsivaizdavau, kad 
miškai gali būti ne užžėlę krūmokšniais, apaugę mano pažastis siekiančiom žolėm ir sugriuvę sunkiai 
praeinamais šabakštynais, kuriose, mano subjektyviu manymu, gyveno gyvatės, o suaugusiųjų teigimu...
būtent ten egzistavo grybingiausios vietos. 
 Ir bulviakasiai atsitikdavo „rudėjant“. Kai į mano akim neaprėpiamą lauką atvykdavo tos dienos 
„herojus“ arklys, kuris mane ir beprotiškai žavėjo, ir stipriai baugino. Nes kažkodėl nedidelėje 
papurusių plaukų galvelėje gyveno istorija, kad jeigu jau arklys įkanda savo dideliais ir nešvariais 
dantimis... žaizda neužgyja visą gražų gyvenimėlį. Dabar, ketvirtoje dešimtyje, baigiu suprasti, 
kad ši istorija turbūt buvo paleista į orą ponų suaugusiųjų, nutūpti mūsų, vaikų, ausyse tik todėl, 
kad mes kur buvę, kur nebuvę ir vėl nestovėtume užvertę galvų į bulviakasio dienos herojų. 
  Dar galima pridėti nuolat šlapius batus. Ir kaip taisyklė, pradėjusią upeliais tekėti nosį. Kurios finale, 
atsitikdavo ir kosulių „salvės“. O tada poliklinikos. Neskanios mikstūros. Bulvių košių kompresai 
ir nesibaigiančiais puodeliais tiekiama arbata su medum, ko aš iki šiol baisulingai nemėgstu. 
Žodžiu, ruduo buvo blogis iš didžiosios B. Žiemą buvo kalnai ir rogutės. Pavasariais buvo gimtadienis ir 
„jau tuoj tuoj“ vasaros laukimas, vasaromis būdavo tiek gero, kad klaviatūra sugestų nuo bandymo viską 
aprašyti, o va ruduo buvo dykas nuo gerumų.
  Užaugau. Manęs nebebaugina galimas pelkių prarijimas, nebeegzistuoja bulviakasiai su grėsmingais 
dantimis apsiginklavusiais arkliais, per Vėlines žmonės išrado žvakeles indeliuose. Su dangtukais. 
Ir nors vėjas būna ne mažiau žvarbus, nuvykusi aplankyti kapų dairausi ir negaliu atsigrožėti aplink 
spingsinčių žvakelių gausa ir ore pakibusia kažkokia didele meile ir pagarba išėjusiems mylimiems. 
Pradėjau žavėtis rudenėjančiais miškais, kuriuose kelią man pastoja drūtakočiai baravykai. O pakelės 
nulinksta per vasarą nespėtom nurinkt uogų kekėm. Įsimylėjau rūkus. Kurių pasižiūrėti išeinu kaskart, 
kai tik horizontuose pamatau jų „patalus“. Man gražu tapo išskrendantys paukščiai. O vienu gardžiausių 
kvapų tapo orkaitėje besipučiantis ką tik darže pūpsojusio moliūgo pyragas. Pamėgau malonią vėsą, 
kuri leidžia po vasaros kaitros vienasluoksnių „madų“ grįžti į mano beprotiškai mylimą sluoksniavimą. 
Su dideliu ūpu nuo viršutinės lentynos nusikeliu aulinius batus, susirandu derančias pirštinaites, akimis 
nuglostau tvarkingai per vasarą miegojusius šalikus. Ir jau vasarai persiritus į antrąją pusę, mano galvoje 
pradeda voliotis mintys, kaip aš jungsiu deriniuose spalvas ir eisiu įsisiautusi į savo ilgai lauktus sluoksnius 
per būsimą rudenį. Galbūt skamba ir kvailai, kad mano gyvenime ateina laikas, kai imu laukti vasaros 
pabaigos todėl, kad galėsiu pakeisti garderobą. Bet tokia jau esu. Iš didelės nemeilės rudeniui vaikystėje, 
išgyvenanti jo įsimylėjimo stadiją dabar. Brandoje. Kaip kitomis akimis imi žiūrėti į daug ką.

KO D Ė L V I S K A S  B U S  TA I P ?

Mūsų Ruduo jau tuoj.
V.
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KAIP NEPASIKLYSTI DYDŽIUOSE?

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

KĄ DARYTI,  JEIGU NETIKO?

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

NEPAVĖLUOTI!

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 
galbūt ir nelabai lauktą, tačiau beprotiškai gražų ir išlauktais sluoksniai mojantį Rudenį. 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).

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
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…O „UŽKADRĖJ“...             

Myliu kolekcijas su istorija. 
Dievinu pabūti tokiose vietose, kuriose turbūt ir netektų gyvenime apsilankyti. 
Mėgstu prisiliesti prie tokių daiktų, kurie savyje talpina ne vieną šimtą metų. 
Ir turi mums ką papasakoti.

Statulos.
Pagrindiniame dvaro hole, 
prie pakilimo į antrąjį aukštą 
„svečius“ pasitinka statulos. 
Dabar jau kažkodėl „matančios“, 
nes kažkokie neprašyti svečiai 
„įpiešė“ joms akis. Tačiau  iš tų 
laikų, kai dar „nematė“, turbūt 
prabilusios papasakotų labai 
daug.

BEHIND THE SCENES    ARBA … TAI, KAS LIEKA UŽ KADRO …

Dvaro durys dvivėrės.
Laiko „dekoruotos“ stipriai 
atsilupusiais dažų sluoksniais.
Belieka tik spėlioti, kiek 
lankytojų pro jas laikui bėgant 
įėjo…ir išėjo.

Į antrą aukštą vedantys 
mediniai turėklai švelniai 
nugludinti rankų prisilietimų. 
Liečiu ir mintys sukasi 
kadryliais, kiek skirtingo 
grubumo rankų prisilietimų
jie „patyrę“.

VISADA LIEKA LABAI DAUG…

Daugelis dvaro langų išdužę. 
Sveikus randame tik kelis.
Rudeniu alsuojančiai nuotraukai…

Durys, sienos, plytelės…
Viskas mena, kad kažkada čia 
viskas buvo nauja ir kvepėjo to 
meto prabanga.

1906 m. įkurtas dvaras pasitinka neišpuoselėtu vaizdu.
Apleistas ir rodos niekam nebereikalingas.

O kažkada belieka tik įsivaizduoti, koks intensyvus 
gyvenimas jame virte virė.
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Vairas: Visi pačiupinėjame 
elegantišką, tačiau gerokai 
„patrintą“ vairą. Kiek ir kokių 
vairuotojų jis rankų prisilietimų 
patyręs. Vaizduotė nuo minčių 
net pasipurto palaidus plaukus.

Dydis: Į dvaro kiemelį įriedėjęs 
senas „Kadilas“ „užaugęs“ iki 
4 metrų ilgio. Prireikus nuotraukos 
kampams jį pasukioti, savininkas 
milimetrais elegantiškąjį 
„dičkį“ pristumia artyn istorija 
kvėpuojančio dvaro laiptų.

Odinis salonas: Kreminis, 
tobulai išlaikytas „Kadilako“ 
salonas dvelkia sena prabanga 
ir aristokratiškumu.

Šioje kolekcijoje, mes, didieji „scenaristai“ surezgėm istoriją apie merginą, kuri 
beklaidžiodama po vietines apylinkes, užklysta į seną, visų užmirštą dvarą.
„Scenarijus“ visiems patiko, tačiau visi stabtelėjom, ties žodžio „klaidžioja“ įprasminimu.
Kuo ji „naršo“ vietines apylinkes? Dviračiu? Visi papurtom galvas.
Pėsčia? Kažkaip ne... 
Motociklu? Per šiuolaikiška pagal dvaro aurą...
Ir tada... lyg lemputė galvoje užsidega mintis - reikia rasti seną, didelį, juodą „Kadilaką“!

Visa komanda „tupinėjame“
aplink senąjį automobilį.
Kuris žavi savo elegantiškomis 
formomis.

Techniniais, bei dizaino spren-
dimais, kurie yra „atsitikę“ prieš 
„pusšimtį“ metų mus visus „alei 
vieno“ verčia aikčioti ir norom ne-
norom nukelia vaizduotės sparnais 
į tuos laikus, kai kažkada visai nau-
jas jis išriedėjo iš gamyklos į savo 
pirmojo aristokrato garažą.

Daugiau nei pusšimčio metų amžiaus „Kadilakas“ atvyksta 
pas mus iš Ukmergės. Jį atvairuoja plačiai besišypsantis dėdė 
Donatas, kuris išlipęs iš savo „turto“, jį meiliai paglosto:
– Šaunuolis, atvyko „be kaprizų“.



„VANILINĖ“
LIEMENĖ

„VANILINĖ“ LIEMENĖ

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

10 11

KAINA, 145 EUR
Dydžiai: XS/S, M 
Sudėtis: 100 % poliesteris, 
užpildas - 100 % poliesteris, 
pamušalas - 100 % viskozė



PATOGIOS, DAUG TALPINANČIOS KIŠENĖS

APGALVOTA GALIMYBĖ DERINTI SU TO
PATIES ATSPALVIO
„SIMPATIŠKA“ STRIUKYTE

BE GALO „SKANI“ VANILĖS SPALVA

JAUKUS KAPIŠONAS

„Vanilinė“ liemenė, 145 EUR 

„Gyvenimo mylėtojų klubo“ 
palaidinė, 60 EUR

„Smart casual“ kelnės, 85 EUR 
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„Vanilinė“ liemenė, 145 EUR   
 
„Life lover“ džemperis, 90 EUR

„Life lover“ laisvalaikio
kelnės, 80 EUR
 

„Vanilinė“ liemenė, 145 EUR  
 
„Simpatiška“ vanilės spalvos 
striukytė, 135 EUR

„Gyvenimo mylėtojų klubo“ 
palaidinė, 60 EUR

„Smart casual“ kelnės, 85 EUR  
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Dailutė, mažytė, neapkrauta detalėmis striukytė yra būtent tai, ko labiausiai reikia išdun-
dančios vasaros ir ranka jau mojančio rudens deriniams. Lengvutė, idealiai tinkanti tiek ant 
kelnių, tiek ant suknyčių, tiek ant sijonukų derinių. O labiausiai džiaugiamės, kad mums dar 
kartelį pavyko įgyvendinti „Striukė + striukinė liemenė“ „projektą“. Ką tai reiškia? Pamenate 
mūsų „Purų ir pudrinį“ duetą? Įkvėpti jo patogumo, universalumo, galimybės du atski-
rus drabužius sukomplektuoti ir iškomplektuoti ir taip turėti beveik apskritus metus naudo-
jamą aprangą - mes „užsimojome“ misteriui rudeniui pasiūlyti panašios koncepcijos, tik skir- 
tingo modelio duetą. Todėl drąsiai derinkite striukytę po „Vanilės“ liemene, rudenėliui pradė-
jus dainuoti vėsesnių orų dainas - turėsite labai šiltą ir stilingą derinį, kurį pavasarėjant ir vėl 
galėsite išsikomplektuoti į du „vėsesnius“.
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„SIMPATIŠKA“ VANILĖS 
SPALVOS STRIUKYTĖ

KAINA, 135 EUR
Dydžiai: XS/S, M 
Sudėtis: 100 % poliesteris, 
užpildas - 100 % poliesteris, 
pamušalas - 100 % viskozė

„SIMPATIŠKA“ VANILĖS 
SPALVOS STRIUKYTĖ



MAŽA, KOMPAKTIŠKA IR BEVEIK 
NIEKO NESVERIANTI

GALIMYBĖ DERINTI SU  „VANILĖS“ STRIUKINE LIEMENE

PATOGUS „KNOPKYČIŲ“ UŽSEGIMAS

FUNKCIONALIOS KIŠENYTĖS, NETURINČIOMS KUR 
PASIDĖTI RANKOMS AR BŪTINIAUSIEMS DAIKTELIAMS

„Simpatiška“ vanilės spalvos
striukytė, 135 EUR  
 
„Balto šokolado“ megztukas 
su nėriniu, 70 EUR 
 
„Tabako“ džinsai, 95 EUR
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„Simpatiška“ vanilės spalvos
striukytė, 135 EUR  
 
„Gyvenimo mylėtojų klubo“
palaidinė, 60 EUR

„Smart casual“
kelnės, 85 EUR 

„Simpatiška“ vanilės spalvos
striukytė, 135 EUR  
 
„Gyvenimo mylėtojų klubo“
palaidinė, 60 EUR

„Smart casual“
kelnės, 85 EUR 
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„GYVENIMO MYLĖTOJŲ 
KLUBO“ PALAIDINĖ

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

KAINA, 60 EUR
Dydžiai: XS/S, M 
Sudėtis: 75 % viskozė,
22 % poliesteris, 
3 % elastanas

„GYVENIMO MYLĖTOJŲ 
KLUBO“ PALAIDINĖ



IDEALIAI TINKAMA KAIP TOBULAI „IŠLENDANČIOS“ 
RANKOVĖS PO „VANILĖS“ STRIUKINE LIEMENE

SU STILINGA KIŠENUKE NUGAROJEM ANT KURIOS 
„TUPI“ ŠIOS KOLEKCIJOS „MOTO“ ODINĖJE ETIKETĖJE 
„GYVENIMO MYLĖTOJŲ KLUBAS“

BEVEIK „BŪTINYBĖ“ DERINTI SU TO PATIES AUDINIO 
„SMART CASUAL“ KELNĖMIS

MIELO TEKSTŪRINIO TRIKOTAŽO

„Gyvenimo mylėtojų klubo“
palaidinė, 60 EUR

„Smart casual“ 
kelnės, 85 EUR 
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„Simpatiška“ vanilės spalvos
striukytė, 135 EUR  
 
„Gyvenimo mylėtojų klubo“
palaidinė, 60 EUR

„Smart casual“ kelnės, 85 EUR  
 

26 27

„Gyvenimo mylėtojų klubo“
palaidinė, 60 EUR

„Smart casual“ 
kelnės, 85 EUR 



„SMART CASUAL”
KELNĖS

Prieš daug daug metų, esame turėję šuo modelio kelnes. Ir aš asmeniškais su jomis kaskart jaus-
davausi be galo pasipuošusi ir stilinga, nors „išsamiau“ apžiūrėjus, jas būtų galima priskirti lais-
valaikio stiliaus kelnių kategorijai. Todėl šioje vietoje turbūt galima padaryti išvadą, kad žmogus 
jaučiasi labiausiai pasipuošęs tada, kai dėvi rūbus, kuriuose pats jaučiasi geriausiai. „Mandras“ 
kirpimas, išskirtinis siluetas ir beprotiškas patogumas - trys savybės, kurios „užprogramuoja“ 
kelnes būti stipriai mylimomis derinių dalyvėmis.
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KAINA, 85 EUR
Dydžiai: XS/S, M 
Sudėtis: 75 % viskozė,
22 % poliesteris, 
3 % elastanas

„SMART CASUAL“ KELNĖS



„APDOVANOTOS“ MANDRU KIRPIMU IR
IŠSKIRTINIU SILUETU

PASIŪTOS IŠ TAMPRAUS, TEKSTŪRINIO AUDINIO

SU PATOGIAUSIOMIS KIŠENĖMIS
IR STILINGU DIRŽU

MŪSŲ AKIAI IDEALIAUSIAI ŽIŪRISI KOMPLEKTUOJAMOS 
SU „GYVENIMO MYLĖTOJŲ KLUBO“ PALAIDINE

„Smart casual“ 
kelnės, 85 EUR 

„Gyvenimo mylėtojų klubo“
palaidinė, 60 EUR
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„Smart casual“ 
kelnės, 85 EUR 

„Gyvenimo mylėtojų klubo“
palaidinė, 60 EUR

„Smart casual“ kelnės, 85 EUR 

„Gyvenimo mylėtojų klubo“
palaidinė, 60 EUR
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Mielas, jaukus, mums ir Jums gerai pažįstamo audinio megztukas, šįkart „papuoštas“ mūsų 
ir Jūsų širdis „pavergusiomis“ nedrąsiai kyšančiomis nėrinukų „nosytėmis“. Šilta pieno spalva, 
malonus, švelnus, bet labai ilgaamžiškas audinys ir galimybė derinti bene su bet kuriomis 
kolekcijos kelnėmis ar sijonuku.

34 35

„BALTO ŠOKOLADO“
MEGZTUKAS SU NĖRINIU

KAINA, 70 EUR
Dydžiai: XS/S, M 
Sudėtis: 80 % medvilnė,
20 % poliesteris 

„BALTO ŠOKOLADO“ 
MEGZTUKAS SU NĖRINIU



JAUKI VANILĖS
SPALVA

GALIMYBĖ MEGZTUKĄ DĖVĖTI ABEJOMIS PUSĖMIS. T. Y. 
NĖRINUKAIS Į PRIEKĮ ARBA Į NUGARYTĘ

KVADRATUKO FORMA, KURI LEIDŽIA 
BE JOKIŲ KAPRIZŲ DERINTI
PRIE SKIRTINGŲ 
KELNIŲ AR SIJONUKŲ

ODĖ NĖRINUKAMS

„Balto šokolado“
megztukas su nėriniu,
70 EUR

„Tabako“ džinsai,
95 EUR 
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„Balto šokolado“
megztukas su nėriniu,
70 EUR

„Tabako“ džinsai,
95 EUR 
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„Balto šokolado“
megztukas su nėriniu,
70 EUR

„Tabako“ džinsai,
95 EUR 



Juokas juokais, tačiau tris kartus apsidairius kairėn ir tiek pat dešinėn savo nemenkoje spintoje... 
mano akys nerado klasikinio pilko melanžo treningučio. Dėliojant mintis, kad rudens scenarijus 
gali būti įvairus, dėl tyliau ir garsiau prognozuojamo dar sykį atidundėsiančio „vienkiemio režimo“, 
o prijungus savo pilvelyje vis intensyviau krutantį vežimuko stumdymo planelį, nusprendžiau, 
kad mieli pilki treningučiai nediskutuotinai yra vėsiojo sezono „MUST HAVE“. Kas beatsitiks, 
koks scenarijus beišsipildys... vienas reikalas, esu įsitikinusi, nepakis nei mano, nei Jūsų galvose 
- mes išliksime beprotiškai mylinčių gyvenimą ir jo mažas smulkmenėles klubo nariais. Todėl 
visą trijų dalių laisvalaikio kostiumą „apdovanojom“ išsiuvinėdami šio rudens MOTO - „Life 
lover“. „Just in case“, kad ir visi kiti aplinkiniai žinotų, su kuo gyvenime turi reikalų.
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„LIFE LOVER“ 
DŽEMPERIS

„LIFE LOVER“ DŽEMPERIS KAINA, 90 EUR
Dydžiai: XS/S, M 
Sudėtis: 50 % medvilnė, 
46 % poliesteris,
4 % elastanas 



„PAPUOŠTAS“ ŠIO RUDENS MOTO „LIFE LOVER“

SU „IŠLINDUSIA“ BALTA „PADALKYTE“, UŽMANYMUI 
IŠPILDYTI, LYG PO DŽEMPERIU BŪTŲ PAVILKTI BALTI 
MARŠKINUKAI

SU DIDELIU IR FUNKCIONALIU „KAPIŠONU“

BESĄLYGIŠKAI TINKAMAS PRIE „LIFE LOVER“ LAISVALAIKIO 
KELNIŲ IR DUETU SUDARANTIS VIENĄ IŠ ATIDUNDANČIO 
RUDENĖLIO „MUST HAVE‘Ų“

„Life lover“ 
džemperis, 90 EUR 
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„Life lover“ džemperis, 90 EUR

„Life lover“ laisvalaikio 
kelnės, 80 EUR

„Life lover“ džemperis, 90 EUR

„Life lover“ laisvalaikio 
kelnės, 80 EUR
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„Life lover“ džemperis, 90 EUR

„Life lover“ laisvalaikio 
kelnės, 80 EUR
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„Life lover“ džemperis, 90 EUR

„Life lover“ laisvalaikio 
kelnės, 80 EUR



Patogios, neperkrautos nereikalingomis detalėmis, pasiūtos iš išskirtinai mielo ir patogaus 
audinio Jūsų dėmesio prašo atidundančio rudenėlio vienas iš „must have‘ų“ - laisvalaikio kelnės. 
Ištiesdami šioms kelnėms bilietą į kolekciją, laikėmės įsikabinę principui „daugiau yra mažiau“ į 
parankę, įkurdinome tik patogiausias kišenes ir išsiuvinėjome beprotiškai teisingą mūsų drabužių 
mylėtojų kasdienybę atitinkantį užrašą: „Life lover“. Just in case, kad visi aplinkiniai matytų, su 
kuo turi reikalų. 
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„LIFE LOVER“
LAISVALAIKIO KELNĖS

„LIFE LOVER“
LAISVALAIKIO KELNĖS

KAINA, 80 EUR

Dydžiai: XS/S 164-170 cm,
XS/S 172-178 cm, 
M 164-170 cm, M 172-178 cm
Sudėtis: 50 % medvilnė,
46 % poliesteris, 4 % elastanas 



NE PRASČIAU „DRAUGAUJANČIOS“ SU „LIFE LOVER“ 
DŽEMPERIU. BELIEKA TIK IŠSIRINKTI

ITIN JAUKI IR MALONI MEDŽIAGA„NEDAUGIAŽODŽIAUJANTIS“ IR NEREIKALINGOMIS
DETALĖMIS NEPERKRAUTAS MODELIS

BESĄLYGIŠKAI TINKANČIOS Į PORĄ SU
„LIFE LOVER“ BOMBERIU 

„Life lover“
bomberis, 95 EUR

„Life lover“ laisvalaikio
kelnės, 80 EUR 
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„Life lover“ laisvalaikio
kelnės, 80 EUR 

„Life lover“
bomberis, 95 EUR 

„Life lover“ laisvalaikio
kelnės, 80 EUR 
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Ach, jų patogybės ir stilingybės misteriai „bomberiai“! Kiek esame jų turėję savo kolekcijose 
- tiek galime ranką prie širdies tiesti - jiems abejingos neliekate nei Jūs, nei mes. Šįkart šio 
tipo rūbą nusprendėme „suprojektuoti“, kaip laisvalaikio kostiumo viršutinę dalį. Pasiaiškiname: 
Pastaruoju metu gana stipriai pasileidę plaukus laisvalaikio kostiumų gamyboje sulaukėme Jūsų 
atodūsių: “o kodėl tiek mažai pasiūlome džemperių su užtrauktuku per priekį?“ Padėtį taisome. 
Esame pasiūlę „bomberį“ iš lengvo vasarinio dryžuoto audinio, esame Pavasaryje pristatę iš 
grubaus džinsinio... tačiau iš mielo ir švelnaus trikotažinio - dar ne. Situaciją taisome. Be išskir-
tinio patogumo, apdovanojome jį mūsų šio rudens moto „Life lover“, išskirtinio dydžio kišene 
nugarytėje ir stilingais, bei funkcionaliais raišteliais, kurie suteikia galimybę reguliuoti drabužio 
apačios plotį. Viskas, daugiau jame nebetrūksta nieko. Tik fakto, kad gyvenimo smulkmenų 
mylėtojai galės per rudeninį laisvalaikį žygiuoti su išskirtinio patogumo „uniformomis“.
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„LIFE LOVER“ 
BOMBERIS

„LIFE LOVER“  BOMBERIS KAINA, 95 EUR
Dydžiai: XS/S, M 
Sudėtis: 50 % medvilnė, 
46 % poliesteris,
4 % elastanas 



STIPRIAI REKOMENDUOJAMAS DERINTI SU 
„LIFE LOVER“ LAISVALAIKIO KELNĖMIS

STILINGA IR DIDELĖ KIŠENĖ NUGARYTĖJESU MŪSŲ ŠIO RUDENS IŠSIUVINĖTU MOTO „LIFE LOVER“

GALIMYBĖ RAIŠTELIAIS REGULIUOTIS APAČIOS PLOTĮ 

„Life lover“
bomberis, 95 EUR 

„Life lover“ laisvalaikio
kelnės, 80 EUR 
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„Life lover“
bomberis, 95 EUR 

„Life lover“ laisvalaikio
kelnės, 80 EUR 
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„Life lover“
bomberis, 95 EUR 

„Life lover“ laisvalaikio
kelnės, 80 EUR 
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„RŪKO“ PALTAS

Ruduo yra ne ruduo, jeigu jo horizontuose mano akiratyje neatsiranda rimtas „paletas“. Ir 
juokas juokais, bet kol nepamatau šaltajam sezonui skirto kolekcijos palto vizijos, tol viskas, ką 
bedėliotume į kolekcijos rėmus, man atrodo nepakankamai „rimta“. Neužtektinai „rudeniška“. 
Todėl kaip taisyklė, paltai stoja į savo kolekcijos vietas vieni pirmųjų. Nes tai jie dažniausiai groja 
„sluoksniavimo“ smuikeliais, o dėl šių „melodijų“, kaip žinia V. yra pametusi galvą. Nėra čia ko 
slėpti, jau ne sykį viešai sakiausi, kad rudens iš principo nebaisiai mėgstu, todėl faktas, kad į 
derinius būtent šis sezonas grąžina galimybę sluoksniuoti, man jį stipriai reabilituoja. Dėliojant 
šio paltuko viziją turėjau du būtinus reikalavimus: Pirmas - kad būtų besąlygiškai tinkamas ne tik 
prie klasikinių derinių, bet atitiktų funkciją „nei pridėsi, nei atimti“ prie laisvalaikio treningučių. 
Antras - būtų patogus iki mėnulio ir atgal ir po juo įkurdinus dar porą šiltų sluoksnių, vis dar būtų 
galima patogiai pakelti rankas į vairavimo poziciją (ko jau negaliu pakęst gyvenime, kai sėdant 
prie vairo, viso proceso metu reikia jausti visus po paltu esančius rūbus). Abu reikalavimus 
mums pavyko išpildyt ir Jūsų dėmesiui paltas, kuris pasiruošęs Jus lydėti į bet kokį būsimo 
rudens scenarijų. Tiek ofisinį, tiek laisvalaikinį.

„RŪKO“ PALTAS KAINA, 275 EUR
Dydžiai: universalus 164-170 cm, 
universalus 172-178 cm
Sudėtis: 70 % vilna, 30 % poliesteris,
pamušalas – 100 % viskozė 



„Rūko“ paltas, 275 EUR 

„Life lover“ 
džemperis, 90 EUR

„Life lover“ laisvalaikio
kelnės, 80 EUR
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„Rūko“ paltas, 275 EUR 

„Life lover“ 
džemperis, 90 EUR 
 

„Rūko“ paltas, 275 EUR 

„Gyvenimo mylėtojų klubo“ 
palaidinė, 60 EUR 
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PASIŪTAS IŠ JAUKAUS, MINKŠTO, JUDESIŲ 
NEVARŽANČIO AUDINIO

NEPRETENZINGO SILUETO. TINKA TIEK PRIE KLASIKINIŲ 
DERINIŲ, TIEK PRIE LAISVALAIKIO

SU GALIMYBE STILINGAI „PASIRAITYTI“ RANKOVES,
O ATSITIKUS „ŠALČIUI“ JAS GRĄŽINTI Į ILGŲ 
RANKOVIŲ „VERSIJĄ“

GALIMYBĖ JUOSTIS DIRŽU ARBA DĖVĖTI JĮ NELIEMENUOTĄ
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„Rūko“ paltas, 275 EUR

„Nėriniuota“ palaidinė,
65 EUR 
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„Rūko“ paltas, 275 EUR 
 

„Rūko“ paltas, 275 EUR

„Espresso kavos“ 
suknelė, 115 EUR
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„LAZDYNO RIEŠUTO“ 
SPALVOS SUKNELĖ

71

Prieš Jūsų akis be galo universali ilgarankovė suknelė, su kuria Jūs neprašausite pasilypėjusios 
ant dailesnių batelių elegantiškam nudundėjimui į darbą, lygiai taip pat atrodysite pataikiusi 
tiesiai į dešimtuką derindamos ją su grubesniais sportinio stiliaus batais ir jungdamos su kitais 
neformalaus stiliaus viršutiniais drabužiais. Kadangi nei mes, nei Jūs nežinome atidundančio 
rudens scenarijaus, abiems planams tinkančios suknytės yra tai, kas gelbės abiem atvejais. 
Ilgarankovė, pasiūta iš tampraus, mums ir Jums jau gerai pažįstamo audinio, su dailiais 
rankogaliukais ir asimetrišku kirpimu, bei jį atkartojančios formos diržu.

KAINA, 115 EUR
Dydžiai: XS/S, M 
Sudėtis: 70 % viskozė,
25 % poliesteris,
5 % elastanas

„LAZDYNO RIEŠUTO“ 
SPALVOS SUKNELĖ



ASIMETRIŠKO KIRPIMO SU PATOGIAUSIOM „PAKAVOTOM” 
ŠONINĖM KIŠENĖM

APDOVANOTA” DAILIAIS 
RANKOGALIUKAIS

GALIMYBĖ JUOSTIS DIRŽELIU ARBA
DĖVĖTI NELIEMENUOTĄ

„Lazdyno riešuto“
spalvos suknelė,
115 EUR 
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„Lazdyno riešuto“
spalvos suknelė, 115 EUR

„Tabako“ džinsinis
švarkelis, 115 EUR

„Lazdyno riešuto“
spalvos suknelė, 115 EUR

„Vanilinė“ liemenė, 145 EUR 
 

74 75



76 77

Ko jau ko, bet pristatinėti „legendinių“ kelnių manau tikrai nebereikia. Kad ir kiek kolekcijų savo 
bagaže turėtume ir kad ir kokias įspūdingas „legendinių“ kelnių krūveles Jūs mums rodytumėte 
savo spintose...atidundant naujai kolekcijai, daugiausiai užklausų sulaukiantis drabužis „ar bus?“ 
išlieka ne kas kitas, o LEGENDINĖS KELNĖS. O ko gi čia stebėtis, kai jos netinka... nebent tik 
prie kitų kelnių. Šįkart dar nebūtos, beprotiškai rudeniui tinkamos „ryžos“ spalvos.

„CINAMONINĖS“
LEGENDŲ KELNĖS

„CINAMONINĖS“
LEGENDŲ KELNĖ

KAINA, 80 EUR

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



SODRI, RUDENIU ALSUOJANTI „CINAMONINĖ“ SPALVA

PATOGIAUSIOS ŠONINĖS KIŠENĖS

TINKANČIOS PRIE VISKO

„NEDAUGIAŽODŽIAUJANTIS“, DETALĖMIS NEPERKRAUTAS 
MODELIS

„Cinamoninės“
legendų kelnės, 80 EUR
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„Cinamoninės“
legendų kelnės, 80 EUR

„Nakties juodumo“
marškiniai, 90 EUR

„Cinamoninės“
legendų kelnės, 80 EUR

„Nakties juodumo“
marškiniai, 90 EUR

 „Deginto molio“ 
vilnos liemenė, 145 EUR
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Žinot ką? Pastaruoju metu save pagavau - kai tik reikia patogiai nepersipuošiant pasipuošti 
darbui... aš čiumpu vieną iš dviejų turimų džinso kostiumų. Šyptelėjau save visai netyčia „pagavusi 
už uodegos“, kad į dvi Rudens - žiemos 21/22 fotosesijos dienas aš pasirinkau būtent juos. Į 
pirmąją mane lydėjo džinsinio bomberio ir „Kišenėtųjų“ džinsų komplektas iš Pavasario/21, o 
į antrąją- „Džiunglių“ švarkas ir chaki spalvos džinsai iš „Pavasario/20“. Patogu, stilinga, mažai 
galvos pasukimo, ar tinka vienas prie kito, ir užtikrintas jausmas, kad sąžiningai atidirbus ir grįžus 
namo purvinom alkūnėm ir keliais, užteks komplektą „palydėti“ į skalbimo mašiną ir ištraukti jį 
vėl tinkamą kasdienybės žygiams. Gera žinia dar ir ta, kad šis dailutis švarkelis tinkamas ne 
tik prie džinsų, drąsiai jį galite komplektuoti net su suknelėmis, sijonukais. O ankstyvo rudens 
deriniuose netgi naudoti vietoje plonos striukytės.

„TABAKO“ DŽINSINIS 
ŠVARKELIS

KAINA, 115 EUR
Dydžiai: XS/S, M 
Sudėtis:73 % medvilnė, 
24 % poliesteris,
3 % elastanas 

„TABAKO“ DŽINSINIS 
ŠVARKELIS
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„Tabako“ džinsinis
švarkelis, 115 EUR

„Nėriniuota“
palaidinė, 65 EUR 



RUDENIUI BE GALO 
TINKANTI SPALVA

PATOGUS DŽINSINIŲ SAGŲ UŽSEGIMAS

GALIMYBĖ DERINTI  SU TOKIO PAT AUDINIO IR SPALVOS 
DŽINSAIS IR TURĖTI BEPROTIŠKAI UNIVERSALŲ KOSTIUMĄ 
VISIEMS GYVENIMO ATVEJAMS

DAILUS, PRIE DAUGELIO DERINIŲ TINKANTIS SILUETAS

„Tabako“ džinsinis
švarkelis, 115 EUR

„Lazdyno riešuto“ spalvos
suknelė, 115 EUR
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„Tabako“ džinsinis švarkelis, 
115 EUR
 
„Tabako“ džinsai, 95 EUR
 
„Gyvenimo mylėtojų klubo“ 
palaidinė, 60 EUR

„Tabako“ džinsinis švarkelis, 
115 EUR

„Gyvenimo mylėtojų klubo“ 
palaidinė, 60 EUR

„Smart casual“ kelnės, 85 EUR 
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„TABAKO“ 
DŽINSAI
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KAINA, 95 EUR
Dydžiai: XS/S, M 
Sudėtis:73 % medvilnė, 
24 % poliesteris,
3 % elastanas 

Eteryje - džinsai! Pamėgto silueto, be galo tamprūs ir visiškai nepretenzingi vieno ar kito 
centimetro apimčių svyravimams kairėn ar dešinėn. Patogiausios šoninės kišenės, „nepakavotas“ 
džinsinių sagų užsegimas, stilingai „pabrizgusi“ apačia ir sodri cinamoninė spalva. Pridėjus 
faktą, kad džinsai besąlygiškai tinka su „Tabako spalvos“ džinso švarkeliu, neformalių kostiumų 
mylėtojos jau turėtų ruošti vietelę spintose - mylimiausias rudens kostiumas jau pakeliui.

„TABAKO“ DŽINSAI



SUBTILIAI PASMUKĘS SILUETASPABRIZGUSI APAČIA

GALIMYBĖ IR DIDELĖ REKOMENDACIJA DERINTI 
SU TO PATIES DŽINSO ŠVARKELIU

STILINGAS „NEPAKAVOTAS“ SAGŲ UŽSEGIMAS
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„Tabako“ džinsai, 95 EUR

„Tabako“ džinsinis
švarkelis, 115 EUR

„Nėriniuota“
palaidinė, 65 EUR
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„Tabako“ džinsai, 95 EUR

„Balto šokolado“ megztukas 
su nėriniu, 70 EUR

„Simpatiška“ vanilės spalvos 
striukytė, 135 EUR

„Tabako“ džinsai, 95 EUR

„Balto šokolado“ megztukas 
su nėriniu, 70 EUR 
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Mes juk pažadėjome, kad pamiltos „Jazmino“ palaidinės iš „Milkshake‘o kolekcijos turės savo 
rudenines „sesytes“, kurių  juodos nėrinukų nosytės, stilingai ir romantiškai bus iškištos iš storų 
megztukų, rudeninių švarkelių ir šmėžuos lengvute romantika rudeniniuose sluoksniuose. Paža-
dus vykdome. Parinkome tik kiek storenį, bet itin tamprų, kritų ir natūralų audinį, priderinom 
pačius dailiausius nėrinukus, „įtaisėme“ skel-tukus šonuose ir nusprendėme, kad daugiau jai 
nieko ir nebetrūksta.
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„NĖRINIUOTA“ 
PALAIDINĖ

KAINA, 65 EUR Dydžiai: XS/S, M 
Sudėtis: 100 % viskozė

„NĖRINIUOTA“ PALAIDINĖ



DAILUS NĖRINIO NOSYTĖS „IŠKIŠIMAS“ 
IŠ PO ŠVARKELIŲ SKVERNŲ

ŠONINIAI SKELTUKAI PATOGIAM SUSIKIŠIMUI Į 
KELNES/SIJONUKĄ

KRITUS, NATŪRALUS, BET LABAI MAŽAI GLAMŽUS AUDINYSDAILŪS NĖRINUKAI PALAIDINĖS „DEKOLTĖJE“ IR NĖRINUKŲ 
„PADALKYTĖS“ PALAIDINĖS APAČIOJE
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„Nėriniuota“
palaidinė, 65 EUR

„Tabako“
džinsai, 95 EUR
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„Nėriniuota“ palaidinė, 65 EUR 
 
„Tabako“ džinsinis
švarkelis, 115 EUR

„Tabako“ džinsai, 95 EUR
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„Nėriniuota“ palaidinė, 65 EUR
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„ESPRESSO KAVOS“ 
SUKNELĖ

103

KAINA, 115 EUR
Dydžiai: XS/S, M 
Sudėtis: 78 % poliesteris, 
19 % viskozė,
3 % elastanas 

„ESPRESSO KAVOS“ 
SUKNELĖ

Na, Damos, kas teisybė, tas ne melas, „maža juoda suknytė“, pataikanti į visus gyvenimo atvejus 
yra būtina ir reikalinga kiekvienos moters garderobe. Šįkart jai parinkome nepretenzingą, 
neįpareigojantį siluetą, dailius, atsiverčiančius rankogaliukus, dailią detalę ties petukais ir 
daugiau nusprendėme nedaugiažodžiauti. Fotografuojant derinius, parodėme, kaip ji atrodo 
sujuosus juodu odiniu dirželiu, besiruošiančioms šaltesniems orams galime šnypštelėti, kad 
atidundėsiančiame II dublyje prie suknelės galėsite priderinti ir to paties audinio klasikinio 
kirpimo švarkelį. Duetu jie suskamba kaip be galo rafinuotas derinys, idealiai tinkantis „back to 
office“ vaidmeniui, kurio viliamės tikrai prireiks daugeliui mūsų damų.



DAILŪS RANKOGALIUKAIMIELA DETALĖ PEČIŲ  SIŪLĖJE

NEPRETENZINGAS IR NEKAPRIZINGAS SILUETAS
GALIMYBĖ DERINTI SU TO PATIES AUDINIO 
II KOLEKCIJOS DUBLYJE PASIRODYSIANČIU ŠVARKU
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„Espresso kavos“
suknelė, 115 EUR

 „Deginto molio“ vilnos 
liemenė, 145 EUR

104
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„NAKTIES JUODUMO“ 
MARŠKINIAI

107

Po labai ilgos pertraukos - mūsų horizontuose juodi marškinukai. Taip, taip, taip, mielos 
Damos, to paties neglamžaus audinio ir nesiveržiantys į draugystes su lygintuvais. Lengvai 
deriname su daugybe apatinės dalies drabužių, nuo legendinių kelnių iki pieštukinių 
sijonukų. Marškinukų šonuose „įtaisėme“ skeltukus, kad be jokių problemų, jų priekinę dalį 
galėtumėte stilingai sukišti, o sagytėmis dekoruotą nugarytę paliktumėte dailiai pleventi. 
Trapecijos siluetas ir „žybsinčiomis“ sagytėmis, lyg žvaigždutėmis tamsiame rudens danguje, 
dekoruota nugarytė. Nepretenzinga priežiūra, ilgaamžiškas audinys ir galimybė suderinti su be- 
protiška galybe rūbų.

KAINA, 90 EUR
Dydžiai: XS/S, M 
Sudėtis: 95 % viskozė,
5 % elastanas 

„NAKTIES JUODUMO“ 
MARŠKINIAI



ATSILENKIANTYS RANKOGALIUKAI

TRAPECIJOS SILUETAS

AUKSO SAGYTĖMIS „ŽYBSINTI“ NUGARYTĖ

ĮKIRPUKAI ŠONINĖSE SIŪLĖSE, KURIE LEIDŽIA MARŠKI-
NUKŲ PRIEKINĘ DALĮ SUKIŠTI Į KELNES/SIJONUKĄ, O 
NUGARINĘ PALIKTI PALAIDĄ

109

„Nakties juodumo“
marškiniai, 90 EUR

„Cinamoninės“ legendų 
kelnės, 80 EUR
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„Nakties juodumo“
marškiniai, 90 EUR

„Cinamoninės“ legendų 
kelnės, 80 EUR

 „Deginto molio“ vilnos 
liemenė, 145 EUR
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„Nakties juodumo“
marškiniai, 90 EUR

„Cinamoninės“ legendų 
kelnės, 80 EUR
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Žinot, ką pasakysiu? Prieš gerą pusmetį kritišku žvilgsniu nužvelgusi savo spintos horizontus, 
žinot, kokios spalvos labiausiai pasigedau? Ogi „ryžos“. Išrikiuota eilė šios spalvos rankinių, 
diržų, pirštinių, įvairaus sezoniškumo batų, papuošalų... o rūbų zona... tokia sakyčiau netgi labai 
„biedna“. Turiu ryžą berankovį paltą, cinamoninį „kokoną“.... o kai reikia prie jų priderinti kelnes, 
norint išgauti „one colour set“ idėją... turiu sustot... nes nu.... pasirinkimo mano horizontuose...
nėra. Neturiu nieko prieš ir jungiant dvi spalvas į derinį... nu bet rudeniui vienspalvis ryžų 
atspalvių choras... man asmeniškai gniaužia kvapą. Todėl po ilgo pasiaiškinimo - metam kortas 
ant stalo - nustatytus spintos trūkumus - taisome. Jūsų dėmesiui klasikinio kirpimo, mūsų ir 
Jūsų pamilto ilginto silueto švarkas, kurio pašonėje žinoma rasite ir to paties audinio ir tobulai 
tinkančias kelnes.

„BRONZOS“ 
ŠVARKAS

KAINA, 135 EUR
Dydžiai: XS/S, M 
Sudėtis: 75 % poliesteris, 
23 % viskozė, 
2 % elastanas 

„BRONZOS“ ŠVARKAS
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BEVEIK „MUST HAVE“ REIKALAS, DERINTI 
SU TO PATIES AUDINIO IR KELNĖMIS

GALIMYBĖ LIEMENUOTIS TO PATIES AUDINIO DIRŽU

PATOGIOS KIŠENĖS, KURIAS PAPUOŠĖME DAILIA
DETALE, ŠVARKĄ IR KELNES „STIPRIAI SUŠAUKIANTI“
Į BENDRĄ KOSTIUMO VIZIJĄ

KLASIKINIS KIRPIMAS IR MYLIMAS
ILGINTAS SILUETAS

„Bronzos“ švarkas, 135 EUR

„Bronzos“ kelnės, 95 EUR

„Nėriniuota“ palaidinė, 65 EUR

114
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„Bronzos“ švarkas, 135 EUR

„Bronzos“ kelnės, 95 EUR

„Nėriniuota“ palaidinė, 65 EUR

„Bronzos“ švarkas, 135 EUR

„Bronzos“ kelnės, 95 EUR

116
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Pagaliau mūsų horizontuose „ryžos“ kelnės, išgyvendama šios spalvos piką beveik kiekvieną 
rudenį, išsirikiavusi eilę batų, rankinių, susičiupusi saujon glėbį aksesuarų... stabtelėjau... kelnių 
šios spalvos aš paprasčiausiai neturiu. Anei vienų. Todėl praeitą rudenį „nustačiusi“ šį spintos 
deficitą, pasižadėjau sau, kad ateinančiais metais situaciją išgelbėsiu. Jūsų dėmesiui - kostiu-
minio audinio kelnės su daug gražių detalių, kurios atsikartoja ir tokio pat audinio klasikiniame 
švarke. Dailūs antkišenukai priekinėje kelnių pusėje, dvispalvėmis sagytėmis puoštos detalės 
nugarinėje kelnių dalyje. Kelnių juosmenukas turi joms priklausantį dirželį, kurį galima išsiverti 
arba pakeisti jį odiniu. Kelnių galus rekomenduojame stilingai paraityti ir derinti jas su „kaip čia 
būta“ to paties audinio ir detalėmis atsikartojančiu švarku.

„BRONZOS“ 
KELNĖS

KAINA, 95 EUR
Dydžiai: XS/S, M 
Sudėtis: 75 % poliesteris, 
23 % viskozė, 
2 % elastanas 

„BRONZOS“ KELNĖS



KOSTIUMINIS AUDINYSDAILIOS DETALĖS KELNIŲ NUGARINĖJE DALYJE

TOBULAI TINKANČIOS PRIE TO PATIES
AUDINIO „BRONZOS“ ŠVARKO

Į KELNIŲ KILPUTES ĮSIVERIANTIS TO PATIES AUDINIO 
DIRŽELIS, KURĮ „UŽĖJUS NORUI“ GALĖSITE IŠSIVERTI
ARBA PASIKEISTI JĮ Į MYLIMIAUSIĄ ODINĮ

121

„Bronzos“ 
kelnės, 95 EUR

„Nėriniuota“ 
palaidinė, 65 EUR

120



Švarkas 
„Rubinas“, 135 EUR  
 
Palaidinė 
„Jazminas“, 65 EUR 

„Atogrąžų“ 
šortai, 85 EUR 
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„Bronzos“ švarkas, 
135 EUR

„Bronzos“ kelnės, 
95 EUR

„Bronzos“ švarkas, 135 EUR

„Bronzos“ kelnės, 95 EUR
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Tegyvuoja suknelės, kuriomis galima pasipuošti nepersipuošiant, bet kartu pasijusti stilingai 
pataikius į rudens stiliaus dešimtuką. Malonaus, nestoro, elastingo, marškininio audinio suknytė 
bus puiki „kolegė“ kasdienybės žygiuose. „Apdovanota“ daugybe kišenukių, stilingai paraitytom 
rankovytėm, dailiai susitraukianti per liemenį dirželiu ir savo spalva primenanti aromatingos 
„English breakfast tea“ puodelį, romantiškai geriamą Londono centro kavinukėje. Derinkite 
su dailiais bateliais arba kaip tik rinkitės grubius kerziukus, arba ilgus aulinukus - suknelės 
charakteris mielai dera su bet kuriais iš jų.

„ENGLISH BREAKFAST 
TEA“ SUKNELĖ

„ENGLISH BREAKFAST 
TEA“ SUKNELĖ

KAINA, 125 EUR

Dydžiai: XS/S 164-170 cm,
XS/S 172-178 cm, 
M 164-170 cm, M 172-178 cm
Sudėtis: 70 % medvilnė, 
27 % poliesteris, 3 % elastanas 



MARŠKINIŲ TIPO APYKAKLĖSTILINGAI PASIRAITANČIOS RANKOVĖS

DAILIAI PER LIEMENĮ SUSITRAUKIANTIS SILUETASKETURIOS FUNKCIONALIOS KIŠENĖS
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„English breakfast tea“
suknelė, 125 EUR

126



„English breakfast tea“
suknelė, 125 EUR

„English breakfast tea“
suknelė, 125 EUR

128 129
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„DEGINTO MOLIO“
VILNOS LIEMENĖ

KAINA, 145 EUR
Dydžiai: universalus
Sudėtis: 80 % vilna, 
20 % poliesteris

„DEGINTO MOLIO“
VILNOS LIEMENĖ

Dabar pasakysiu antrąją taisyklę, be kurios neįvykdymo, mano suvokimu, rudens kolekcija 
netektų dalies savo šarmo ir būtų „kažko trūksta“ iki pilno rimto vaizdo „kabliuku“. Taip, tai  vilnos 
liemenė. Rimta, vilnonė, tinkanti tiek prie klasikinių, tiek prie sportinių derinių. Itin kokybiško, 
jau eilę metų išbandyto natūralios vilnos audinio (kas turi paltą „Cinamoną“ supras apie ką aš 
kalbu). Klasikinio kirpimo, su patogiausiom „visą ką“ talpinančiom kišenėm, Jums pageidaujant 
susiliemenuojanti jai priklausančiu dirželiu. Ir nugarytė... judant prasiskleidžianti klostele, su 
tvarkinga eile sutupdytų sagyčių. Kol ruduo neįsisiūbavo darganos sūpynėse, liemenę vilkėkite 
ant kostiumėlių, palaidinių, marškinėlių vieną, kai ruduo atgręš savo vėsių orų nagelius, jokiu 
gyvu jos nepadėkite laukti geresnių laikų - derinkite ją su odine striukyte - tiesiog užsimerkiu ir 
jau dabar matau, koks stilingumas priešais akis sukiojas šiuos du grožius „suporavus“.



 „Deginto molio“
vilnos liemenė, 145 EUR
 
„English breakfast tea“
suknelė, 125 EUR 
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KLASIKINIS KIRPIMAS IR GALIMYBĖ DERINTI TIEK 
PRIE SPORTINIŲ, TIEK PRIE KLASIKINIŲ DERINIŲ

DIDELĖS IR „VISĄ KĄ“ TALPINANČIOS KIŠENĖS

SU BE GALO GRAŽIA NUGARYTĖS DETALE, KURI JUDANT 
SKLEIDŽIASI Į KLOSTELĘ, KURIOJE TVARKINGAI
SUTUPDYTA PRIDERINTŲ SAGYČIŲ EILĖ

PASIŪTA IŠ KOKYBIŠKOS NATŪRALIOS VILNOS

133



 „Deginto molio“
vilnos liemenė, 145 EUR

„Espresso kavos“ 
suknelė, 115 EUR

 „Deginto molio“
vilnos liemenė, 145 EUR
 
„English breakfast tea“
suknelė, 125 EUR 
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Į mūsų „eterį“ sugrįžta „Mažų“ megztukėlių modelis, tik šįkart patobulintas galimybe jį dėvėti 
abejomis pusėmis. Vieną pusę mes „apdovanojome“ gilesne iškirpte ir pritaikėme jos gylį 
deriniui su „Nėriniuota“ palaidine. Pasivilkus apačioje ploną palaidinę, ji po megztuku yra beveik 
nejuntama, tačiau iš apačios akį merkia dailiai nosytę iškišantis dailus nėrinukas. Nemėgstančiom 
derinių ar nėrinių, rekomenduojame megztuką nešioti laivelio formos kakliuku į priekį, paliekant 
atviresnę nugarytę. Megztuką pasiuvome iš mums ir Jums gerai pažįstamo labai mielo, jaukaus 
ir gerai besidėvinčio audinio ir parinkome jam prie kolekcijos derantį atspalvį.

„PIENIŠKO ŠOKOLADO“  
SPALVOS MEGZTUKAS

KAINA, 65 EUR
Dydžiai: XS/S, M
Sudėtis: 80 % medvilnė, 
20 % poliesteris

„PIENIŠKO ŠOKOLADO“ 
SPALVOS MEGZTUKAS



„KVADRATUKO“ FORMA, KURI TINKA TIEK PRIE KELNIŲ, 
TIEK PRIE SIJONUKŲ BEI IDEALIAI PO SAVIMI TALPINA 
MARŠKINUKUS AR PALAIDINĘ

GILESNIOJI IŠKIRPTĖ PRITAIKYTA „DRAUGYSTEI“  
SU „NĖRINIUOTA“ PALAIDINE

TOBULAI DERA SU „PIENIŠKO ŠOKOLADO“
SPALVOS PIEŠTUKO SIJONUKU

GALIMYBĖ DĖVĖTI MEGZTUKĄ DVIEM PUSĖM

„Pieniško šokolado“
spalvos megztukas, 65 EUR

„Pieniško šokolado“
spalvos sijonas, 65 EUR 
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Jūsų prašymu pagaliau pas mus sugrįžta patogieji ir be galo universalūs pieštukiniai sijonukai, 
kurie savo forma „byloja“ apie galimybę sugrįžtant į ofisus atrodyti elegantiškai, bet kartu dėl 
savo jaukaus audinio, tamprumo ir patogumo - drąsiai gali būti naudojamas ir kaip laisvalaikio 
rūbas, derinant jį su grubesniais batais ir aksesuarais.

„PIENIŠKO ŠOKOLADO“  
SPALVOS SIJONAS

KAINA, 65 EUR
Dydžiai: XS/S, M
Sudėtis: 80 % medvilnė, 
20 % poliesteris

„PIENIŠKO ŠOKOLADO“ 
SPALVOS SIJONAS



NEPRETENZINGAS DYDŽIUI, NES SIJONUKO AUDINYS YRA 
TAMPRUS, O Į LIEMENĮ ĮVERTA GUMA

„STIPRI“ DERMĖ SU „PIENIŠKO ŠOKOLADO“
SPALVOS MEGZTUKU

MAŽYTĖS ŠONINĖS KIŠENĖS, NETURINČIOMS KUR 
PASIDĖTI RANKOMS

DAILUS „PIEŠTUKINIS“ SILUETAS

142 143

„Pieniško šokolado“ spalvos
megztukas, 65 EUR

„Pieniško šokolado“ spalvos 
sijonas, 65 EUR

 „Deginto molio“
vilnos liemenė, 145 EUR 
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Prie stiprios vanilės spalvos rūbų „dozės“ Rudens-žiemos 21/22 kolekcijoje tiesiog negalė-
jome nepasiūlyti sklidino rankų darbo šilumos ir priderintos spalvos šaliko. Juk prie striukinių 
liemenių, striukyčių, prie jaukių megztukų ar viena spalva dainas traukiančių komplektukų... jis 
sudėlioja taip trūkstamus „aksesuarinius“ taškus ant „i“.

„STIKLINĖ ŠILTO PIENO“ 
RANKŲ DARBO ŠALIKAS

KAINA, 65 EUR
Ilgis: 220-230 cm
Plotis: 25 cm
Sudėtis: 40 % vilna,
60 % akrilas

„STIKLINĖ ŠILTO PIENO“ 
RANKŲ DARBO ŠALIKAS



„Stiklinė šilto pieno“
rankų darbo šalikas,
65 EUR

„Vanilinė“ liemenė,
145 EUR

„Life lover“ džemperis, 
90 EUR

„Life lover“
laisvalaikio kelnės, 
80 EUR

„Stiklinė šilto pieno“
rankų darbo šalikas,
65 EUR

„Vanilinė“ liemenė,
145 EUR

„Life lover“ džemperis, 
90 EUR

„Life lover“
laisvalaikio kelnės, 
80 EUR
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Beveik laikomės tradicijos, kad didžiosios kolekcijos neapsieina be beisbolo kepuraičių. Beis-
bolo kepuraičių gamintojais neketiname tapti, tačiau pasisakančiais, kad turėti bent po vieną, 
priderintą prie kolekcijos tiek spalva, tiek tematika - jau esame tapę senokai. Storo trikotažo 
kepuraitę spalva priderinome prie bendro kolekcijos kolorito, „apdovanojome“ Rudens-žiemos 
21/22 moto „Life lover“ ir jau nekantraujame pamatyti rudenėjančiose gatvėse laisvalaikiškai 
pasidabinusias damas, „nešančias“ ant savęs žinią, kad per kasdienybę keliauja „gyvenimo mylė-
tojas“.

„LIFE LOVER“ PILKA 
BEISBOLO KEPURAITĖ

„LIFE LOVER“ PILKA 
BEISBOLO KEPURAITĖ

KAINA, 29 EUR Dydžiai: universalus
Sudėtis: 100 % medvilnė



„Life lover“ pilka 
beisbolo kepuraitė, 29 EUR

„Rūko“ paltas, 275 EUR

„Life lover“ 
džemperis, 90 EUR

„Life lover“ laisvalaikio
kelnės, 80 EUR

„Life lover“ pilka beisbolo
kepuraitė, 29 EUR
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„V&V“
M.K. Paco g. 13, Vilnius

www.viktorijos.lt


