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   Kaip pirmą kartą garsiai išstransliavau mintį, „atsitikusią“ po „mažamiegės“ nakties apmąstymų 
audros… sulaukiau daug stipriai pakeltų antakių į viršų.
 – Garažas? Kalėdoms? – pasipylė ne baisiai sužavėtųjų mano „grand“ idėja reakcijos.  
  Pašokusi iš lovos su nedaug miegotų valandų, bet... „tobula idėja“ užantyje, po komandos 
pagūščiojimų pečiais, nusileidau ant žemės.
  O netrukus nusileidau ir į nulinį namo aukštą, kuriame įsikūrusi vyro „oazė“.
  Apsidairiau. Gal ir tikrai ne kažką... pagavau save galvojančią.
  Vyro „matacyklas“, familijos dviračiai, padangos, daug šalmų, apsaugų, įrankių, beprotiškas 
kiekis įvairiaspalvių tepaluotų buteliukų, šuns pavadėliai, žoliapjovė, kastuvas, šluota... Dar 
stiklainiokai uogienių ir raugtų agurkėlių...
  „Not instagramable“, – nusipurčiau. 
  O nakčia... man viskas ten taip atrodė gražu ir Kalėdiška.
  Nukabinusi nosį žemiau nei nulinis namo aukštas... užsliūkinau atgal namo. Išsiviriau kavos.
   Ir nusprendžiau iki tol, kol bus galutinai pripažintas mano užmanymo „fiasko“, dar paskambint 
Erikai. Fotografei, su kuria jau eilę metų... mes kalbame visiškai ta pačia grožio ir jaukumo 
suvokimo kalba. Išklausiusi mano vienu atokvėpiu išpyškintą viziją. Po trumpos tylos pauzės, 
telefono „ragelyje“ išgirdau:
  – Nu žinok, aš matau.
  Mūsų namuose garažas – išskirtinai vyro „oazė“.
  Sukdami naują šeimos „lizdą“ sutarėm, kad jis nesikiš į mano drabužinės klausimus ir niekada 
nesikėsins į jos erdvę. Aš pažadėjau nereguliuot garažo reikalų. Ir nesikėsint į jo okupaciją.
  Niekada. Netvarkyti. Nedailinti. Nekvėpinti. Nereguliuoti, kur kas turi būt padėta. Ir neįve- 
dinėti jokios moteriškos logikos, nes toje erdvėje – jos ir neturi būti. 
  O tada išaušo rytas, „atsitikęs“, po stiprių apmąstymų ir valanda, kai gavau antrą TAIP, kad 
mano sugalvota vizija šių metų fotosesijai yra gera.
  – Kalėdas fotografuosime Tavo garažioke,– išpyškinau į žinutę vyrui.
   Atsakymo reikėjo luktelėti. Ir ta pauzė buvo turbūt tinkamų žodžių ieškojimas, primenant 
duotą pažadą, apie mano „niekada“ neįvyksiantį įsiveržimą į „Men‘s cave‘ą“. Bet Dievas 
man davė santūrų vyrą. Todėl po tylos pauzės mano akis pasiekė tik atgalinė subtili, manau 
„susikaupta“ žinutė:
  – Tai, kad nieko gražaus jame nėra... 
  – Dabar gal ir nėra,- pagalvojau aš, - bet Tu, mielas mano, net neįsivaizduoji, kaip iš „nėra“ 
galima padaryti „yra“.
  Ir tada pasiraitojau rankoves. Lygiai tą pačią dieną, aš jau skambinau dėdulei, kuris skelbimų 
portale skelbėsi parduodantis seną ryžą, odinę sopkę. Ir visai netrukus, aš jau stovėjau garaže ir 
reguliavau „eismą“ apgyvendinant naująjį baldą. Tada sekė kilimas, lentynos, garažui tinkamos 
girliandos. Pridėjus Kalėdinius vainikus ir eglutes... vaizdas panašėjo į tą, kurį aš supau savo 
mintyse... bet.. jaukumo trūko.
  – Po šimts paralių, – stovėjau suraukusi nosį aš, – negi teks pripažint, kad vis dėlto iki mintyse 
supamo jaukumo reikia KAŽKO. O liūdniausia dalis tame, kad aš pati nesuprantu ko.
 

KO D Ė L V I S K A S  B U S  TA I P ?
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  – Gražu, – mykiau aš, – tik va tas siauras langas... man taip vaizdą gadina...
  O tada... tada sekė vyro atodūsis. Gilus gilus. Ir išganingas pasiūlymas, su kuriuo aš nedelsiant 
sutikau: Tada sekė malkų paieška. Tada jų suvežimas garažiokan. Tada jų krovimas. Tada 
pripažinimas, kad sukrovus vienodo storio malkas, išeina per dideli negražiai besižiūrintys tarpai, 
pro kuriuos rodėsi uždengti bandomas langas. Tada – vėl malkų iškrovimas. Tada bandymas 
derint plonesnius rąstelius su storesniais. Tada atsitraukimas ir vėl kritiškas įvertinimas: „Malkos 
gražios, tik va – tos kurios perpjautos dabar – buvo gelsvos, o tos, kurios seniau – rusvos“. 
 – Galim sendint, – mestelėjo mintį vyras. Ir netrukus jo rankose vyko kiekvienos malkos 
„sendinimas“. Ir vėl visų jų sukrovimas į savo vietas.
  Darbai buvo baigti vėlų sekmadienio vakarą. Malkų siena buvo baigta. Kai galop sustačius 
viską į vietas... ir su „trys du vienas“ iškilmingumu įjungus į rozetę girliandas...
  Men‘s Cave‘as... tapo neatpažįstamas:
 Ką tik iškepti imbieriniai sausainiai, viedriokas šližikėlių, vis dar šiltas naminis spanguolių 
kisielius, „permušė“ benzino ir tepalo kvapus. Ir jaukiai „įsikūrė“ ant ką tik Senelio 
rankomis pagaminto ir baigto dažyt „Kalėdinio kioskelio“ prekystalio. Į garažioko 
kampus „įsipatogino“ lietuviškos nenusakomu kvapu dvelkiančios žaliaskarės. O „įvykių 
epicentre“ lyg medalis įsitaisė drūtas, jaukiai kankorėžiais apkibęs Kalėdinis vainikas. 
 – Dar turiu Mamos megztą didįjį dekį, – garsiai prisiminiau aš.
 Ir netrukus jį jau kurdinau ant visai šviežiai atvykusios sendaikčių „sopkės“.
 Viskas. Daugiau iki bemiegėje naktyje sudėlioto mintyse vaizdo nieko netrūko. 
 Buvo jauku ir beprotiškai šilta.
 Na...gal tik mielo mirktelėjimo Vyro pusėn ir tylaus atsiprašymo... už „Kalėdinę prakartėlę“, 
įrengtą vietoje... kur pažadėjau nebūti.
 Niekada. 
 Dairydamasi po sumobilizuotus mano mylimiausių žmonių rankomis pagamintus daiktus 
vienoje vietoje... Pagalvojau: 
„Ir vėl atsitiko Kalėdos. Iš širdies.“ 
 
Pamynusi pažadus, 
Ir įrengusi „Kalėdinę prakartėlę“, 
Ten kur jos turėjo nebūt niekada. 
 
V.
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KUR?

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

info@viktorijos.lt, +370 620 78 793

Mūsų draugai  kituose Lietuvos kampel iuose:

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

„Wapsva| LT lietuviško dizaino namai“, Vilniaus g. 138, Šiauliai
 „Moustache boutique“, Vilniaus g. 28, Vilnius 

„Green Podium“, Laisvės al. 39, Kaunas 

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

 Arba visą parą dūzgiančioje
e-parduotuvėje:

www.viktorijos.lt/e-parduotuve

KAIP NEPASIKLYSTI DYDŽIUOSE?

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

KĄ DARYTI,  JEIGU NETIKO?

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

NEPAVĖLUOTI!

Dedam ranką prie širdies ir vienos auksinės nerašytos taisyklės laikomės bet kokiu oru, bet kokį 
sezoną ir bet kokia proga. Papuošime, patarsime ir su „užkurtu“ pasitikėjimo katilu išleisime į 
laime sningančią, jaukumu ir spanguolių kisieliumi kvepiančią Žiemą. Tačiau tada, kai baigsime 
užsibrėžtą vieno modelio kiekį – daugiau nebesiūsime. Toks yra pagrindinis mūsų darbo 
principas. 

KADA LAUKTI?

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

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

 

UNIVERSALUS

XS

XS/S

S

S/M

M 

M/L

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

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

88/92
90/96
94/98
96/102
100/104
102/106

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

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

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

Visus drabužius kolekcijoje matote ant 174 cm ūgio žmogaus, dėvinčio XS/S arba XS dydį
(kr. 88 cm, lm. 64 cm, kl. 91 cm).
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„MAŽAS“ BRUKNIŲ 
MEGZTUKAS

Nepulsiu sakyt, kad raudona yra mano pati mėgstamiausia spalva ir tikrai nepulsiu įtikinėt, kad 
šioms Kalėdom Jūsų garderobe privalo atsirasti pilnas ryškiai raudonas kostiumas. Ne. Kalėdų 
Senelių amplua nesiūlysiu. Bet šalia visų „ne“ eilinį kartą pasakysiu, kad Kalėdos, be kruopos 
raudonos, man – ne Kalėdos. Visiškai oficialus faktas yra tas, kad vieną kartą per metus mano 
nagai tampa raudoni ir tai yra savotiška be galo šventiškai nuteikianti detalė. O šalia raudonų 
nagų, man visada norisi ir dar „kažko“. Praeitais metais, atsitiktinai užsukus į krautuvę, „kažkuo“ 
tapo prigriebtas megztinis su elniu. Su juo viskas kaip ir ok, tik kai norisi Kalėdiškai, bet be el- 
niukų ir eglučių, ir pilnai pritaikomai pasibaigus Kalėdoms – tuomet mano „elniukiškas lobis“ jau 
ne kažką. Šiais metais sau ir Jums – ant lėkštutės atsinešu išeitį. Mūsų ir Jūsų pamiltas „Mažas“ 
megztukas atgimsta. Ir šįkart į Kalėdomis kvepiančią raudoną spalvą.

KAINA, 68 EUR
Dydžiai: XS/S, M 
Sudėtis: 80 % medvilnė, 
20 % poliesteris
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„MAŽAS“ BRUKNIŲ 
MEGZTUKAS



IR PRINCIPAS – RAUDONA YRA PAKANKAMA DETALĖ
DAUGIAU „NEDAUGIAŽODŽIAUTI“ DETALĖMIS

KVADRATINIS SILUETAS

AUKSINIŲ SAGYČIŲ „RIKIUOTĖS“ ANT RANKOVYČIŲ

JAUKI, ŠILTA IR ILGAAMŽIŠKA MEDŽIAGA
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„Mažas“ bruknių megztukas, 68 EUR

„Smart classy“ sijonas, 90 EUR



„Mažas“ bruknių megztukas, 68 EUR

„Smart classy“ sijonas, 90 EUR
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„Mažas“ bruknių megztukas, 68 EUR

„Smart classy“ sijonas, 90 EUR

„Karūnos reikalai“ apykaklė, 49 EUR
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Raudonos mūsų horizontuose būna labai mažai. Oj, mažai. Ir nors iš Jūsų lūpų dažnai atskrieja 
prašymai į sezoninę kolekciją „maktelt“ raudonos – aš tik pagūžčioju pečiais, kad raudono trijų 
dalių kostiumo, man ir pačiai nereikia, todėl įtikinėti Jūsų, kad toks pasiūlymas yra geras, aš tie-
siog nemokėčiau. Visai kitas reikalas, kai kalba pasisuka apie VIENĄ nedidelį raudoną rūbelį. Tai 
gali būti maža suknytė (turbūt visi gerai prisimenat „Spanguolę ir spanguolytę“ prieš porą metų 
praūžusiose Kalėdose), tai gali būti kuklus ir neperkrautas detalėmis megztukėlis ar golfytis. 
Šalia vieną kartą per metus „raudonai“ nusidažančių mano nagų... širdis jau virpa džiaugsmu, 
kad mažutėlis, kuklus golfytis – bus tiesiog šių Kalėdukių šventinės jaukios nuotaikos vinis.

„BRUKNĖ“ GOLFUKAS KAINA, 70 EUR
Dydžiai: XS/S, M 
Sudėtis: 80 % medvilnė, 
20 % poliesteris
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„BRUKNĖ“
GOLFUKAS
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MUMS IR JUMS GERAI PAŽĮSTAMAS JAUKUS, ŠILTAS, 
MALONUS IR LABAI ILGAAMŽIŠKAS AUDINYS

AUKSINIŲ SAGYČIŲ „PARADAS“ RANKOGALIUOSE

ĮLIEMENUOTAS SILUETAS

„STATUS“ IR PUIKIAI NUO
ŽIEMINIŲ VĖJŲ APSAUGANTIS KAKLIUKAS
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„Bruknė“ golfukas, 70 EUR

„Smart classy“ kelnės, 95 EUR
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„AGUONOS GRŪDO“
SUKNYTĖ

Aš mėgstu juodą ir kažkaip visuomet ilgesnį laiko tarpą „nepabuvus“ juodame derinyje, jo 
nuoširdžiai pasiilgstu. Ar juoda apranga atspindi nuotaiką? Tikrai ne. Apsirėdžius juodai – man 
rodos tikrai plačiau „užsitaiso“ šypsena ir beveik kaskart įkėlusi juodą „outfit of the day“, pypteliu 
prierašu: „Juoda apranga. Ne nuotaika.“ Šįkart Kalėdose pristatome dvi juodas sukneles. Niekaip 
neapsisprendėme, kuri reikalingesnė – pieštukinė, elegantiška ir prašyte besiprašanti stipriau 
pasitempti ir paieškoti jai tinkamos progos. Ar jaukaus, šilto audinio ir tokia, kurią drąsiai galima 
derinti prie „ugg‘ų“ ir nepabijoti „susiraityti“ prie Kalėdinės eglutės. Ilgai negalėję apsispręsti „tai 
kuri“, nusprendėm nenuskriausti abiejų. Nors ir juodų, bet beprotiškai skirtingais charakteriais 
apdovanotų, suknelyčių. Tad prieš Jūsų akis toji, su kuria galima keliauti praktiškai visur: ir į 
jaukias židiniais spragsinčias sodybas, ir į vakarėlį. Žongliruoti reikės tik avalyne. Gera žinia, kad 
draugauja ji su „įvairaus“ tipo batais: nuo gremėzdiškų, bet labai jaukių „ugg‘ų“ iki smailianosių 
aukštesnės pakulnės batelių. Nedaugiažodžiavome. Nes pasidairę kairėn ir dešinėn savo 
kolekcijų horizontuose, pagalvojome, kad būtent kuklios, stipriai universalios juodos suknelės... 
mes bene niekada ir nebuvom pasiūlę.

KAINA, 98 EUR
Dydžiai: XS/S, M 
Sudėtis: 80 % medvilnė, 
20 % poliesteris
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„AGUONOS 
GRŪDO“ SUKNYTĖ
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STIPRIAI UNIVERSALI, NES PASIRINKUS SKIRTINGĄ 
AVALYNĘ IR AKSESUARUS, SU JA GALIMA PATAIKYTI 
Į DEŠIMTUKĄ BEVEIK VISOMS PROGOMS

PROTO RIBOSE ĮLIEMENUOTAS SILUETAS (SU GALIMYBE 
„SUTALPINTI“ JOJE IR KALĖDINIŲ STALŲ GARDUMYNUS)JAUKAUS IR MIELO, BEI ITIN GERAI BESIDĖVINČIO AUDINIO

 
PUIKIAI DERANTI PRIE APYKAKLAITĖS SU KARŪNĖLĖMIS
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„Aguonos grūdo“ 
suknytė, 98 EUR

„Karūnos reikalai“
apykaklė, 49 EUR
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Kalėdos yra ta kolekcija, kai galime kiek stipriau pasileisti plaukus ir leisti „pasitaškyti“ patogesniais 
rūbais. Juk tai laikas, kai susitikimai su draugais, šeima ir giminaičiais „atsitinka“ namų aplinkose, 
jaukiai „sugriuvus“ spingsinčios eglutės prieigose. Todėl kaskart „lipdydami“ Kalėdas, daugiau 
nei apie „elegantiškąją“ natą, pagalvojame apie „akordą“ PATOGU IR JAUKU. Prieš Jūsų akis 
stipriai „demisezoninė“ suknelė. Su kuria galima jaukiai „niurkytis“ tiek išpakuojant bala žino iš 
kur po nakties išdygusias po egle dovanas, tiek aplankant svečius, tiek leidžiantis į jaukią išvyką 
„miškelin“... o pasibaigus „iškilmėms“ tai bus drabužis, kurį Jūs tikrai mylėsite ir pavasariais, ir 
vasaromis, kai pakuositės lagaminus į sodybas ir paežeres. O galop... nemėgstančioms namuose 
sėdėti „bet kaip“, ar vedžioti šuns įšokus „į bet ką“– tai yra rūbas, kuris nepaves ir tokiais atvejais. 
Jauku, šilta, patogu, nevaržo judesių ir atrodo „ne bili kaip“.

„ŠERKŠNO“ SUKNELĖ KAINA, 95 EUR
Dydžiai: XS/S, M 
Sudėtis: 80 % medvilnė, 
20 % poliesteris

30

„ŠERKŠNO“ 
SUKNELĖ



SU PASLĖPTOMIS PATOGIAUSIOMIS KIŠENĖMIS, Į KURIAS 
TILPS AMŽINAI NETURINČIOS KUR PASIDĖTI RANKOS

ASIMETRIŠKO KIRPIMO

PASIŪTA IŠ MŪSŲ IR JŪSŲ PAMĖGTO 
ILGAAMŽIŠKO IR LABAI JAUKAUS AUDINIO

„APDOVANTA“ ILGU UŽTRAUKTUKU, KURIUO GALĖSITE 
„REGULIUOTI“ IŠKIRPTĖS GYLĮ IR DRABUŽIO ŠILTUMĄ
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„Šerkšno“ suknelė, 95 EUR



„Šerkšno“ suknelė, 95 EUR

„Apšerkšnijęs“ rankų darbo
šalikas, 65 EUR 

„Jaukiau kaži ar bebūna“
siaustinis, 165 EUR

„Šerkšno“ suknelė, 95 EUR

„Švelniai pilkos“
legendų kelnės, 80 EUR

„Apšerkšnijęs“ rankų darbo
šalikas, 65 EUR
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„Jaukiau kaži ar bebūna“
siaustinis, 165 EUR

„Šerkšno“ suknelė, 95 EUR

„Švelniai pilkos“
legendų kelnės, 80 EUR

„Apšerkšnijęs“ rankų darbo
šalikas, 65 EUR

„Jaukiau kaži ar bebūna“
siaustinis, 165 EUR

„Šerkšno“ suknelė, 95 EUR

„Apšerkšnijęs“ rankų darbo
šalikas, 65 EUR

3736



3938



41

Nesuklysiu sakydama, kad bene dažniausiai panaudojamas drabužėlis nūdienoje yra kokios 
nors formos džemperis. Tačiau šioje vietoje ir reikėtų sustoti. Mes, V&V moteriškaitės, esam 
iš tos „srities“, kur „bili kaip ir bet kaip“ netinka. Net iki krautuvės nulėkt ar šunį pavedžiot 
reikia GRAŽIAI ir apgalvotai. Nuoširdžiai esu įsimylėjusi vieną kartą mūsų istorijoje buvusį juodą 
trumpą džemperiuką „Nugalėjimai > negu Negalėjimai“. Tą patį apie jau įvykusius mylimiausių  
„numylėjimus“ esu girdėjusi ir iš Jūsų. Nusprendėm, kad reikia KARTOT. Ir vėl turėt MYLI- 
MIAUSIĄ ir be galo dažno „panaudojimo“ rūbą. Tik šįkart pasirinkome nesportiniams rūbams 
naudojamą audinį, kurio ilgaamžiškumu jau turėjome progą daug kartų įsitikinti, „susiprojek-
tavome“ mūsuose dar nebūtą siluetą ir ant lėkštutės „padėjome“ galimybę derinti komplektu su 
to paties audinio kelnėmis arba sijonu (arba... priimti į savo derinius ir spintą visus tris ir turėti 
labai universalų trio komplektą).

„SMART’AS“ DŽEMPERIS KAINA, 105 EUR
Dydžiai: XS/S, M 
Sudėtis: 65 % viskozė,
30 % poliesteris,
5 % elastanas
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„SMART’AS“ 
DŽEMPERIS



NESPORTINIS, ITIN ILGAAMŽIŠKAS AUDINYS, KURIS
PASIŽYMI NEGLAMŽUMU, LENGVA PRIEŽIŪRA PROGOMS

GALIMYBĖ DERINTI SU TO PATIES AUDINIO KELNĖMIS ARBA 
SIJONU (ARBA TOBULIAUSIU ATVEJU... TURĖTI TRIO)

REGULIUOJAMO PLOČIO APAČIA, KURIĄ GALĖSITE
„VALDYTI“ SU DŽEMPERIO APAČIOJE ĮVERTA JUOSTELE

 
DIDŽIULĖS, STILINGOS KIŠENĖS

4342

„Smart’as“ džemperis, 105 EUR

„Smart classy“ kelnės, 95 EUR

„Karūnos reikalai“ apykaklė, 49 EUR



„Smart’as“ džemperis, 105 EUR

„Smart classy“ kelnės, 95 EUR

„Smart’as“ džemperis, 105 EUR

„Smart classy“ sijonas, 90 EUR

4544



4746



49

Ėmėm ir nusprendėm, kad istoriškai žvelgiant į mūsų kūrybinius aruodus, baisiai retai pasiūlome 
JUODŲ sijonų.Juodų kelnių karts nuo karto „iškeliame“, o va su sijonais esame „skūpesni“. 
Esame moterys, turinčios išskirtinę privilegiją kasdien dėvėti sukneles ir sijonus...bet va... kar-
tais imame ir šią savo „priedermę“ pamirštame. Kodėl? Todėl, kad dažnu atveju...kelnės yra 
patogiau negu sijonas. Bet. Jeigu sijonas yra patogios formos, tamprios, judesių nevaržančios 
medžiagos, nesusiraitantis į „garmoškę“ ilgiau pasėdėjus ofise ar automobilyje ir dar įdomesnės 
konstrukcijos... Manau, galima imt ir padėt lygybės ženklą. Šįkart prieš Jūsų akis „besisu- 
kiojančiam“ sijonėliui parinkome visas aukščiau išvardintas savybes ir„pasigardinę“ faktu, kad 
derindami skirtingą avalynę ir „viršutinės“ dalies rūbus, išgausime kaskart stilistiškai vis kitokį 
derinio „amplua“ – drąsia širdimi atiduodame jį Jūsų teismui, žinodamos, kad rūbas tikrai „ne iš 
kelmo spirtas“.

KAINA, 90 EUR
Dydžiai: XS/S, M 
Sudėtis: 65 % viskozė,
30 % poliesteris,
5 % elastanas

„SMART CLASSY“ 
SIJONAS

10

„SMART CLASSY“
SIJONAS

48



 
TAMPRUS, ILGAAMŽIŠKAS IR ITIN PATOGUS AUDINYS

„MANDROS“ KONSTRUKCIJOS KIŠENĖS

GALIMYBĖ DERINTI SU DŽEMPERIU „SMART‘AS“ , KAD 
ANEI VIENAS DRABUŽIS SPINTOJE NEBŪTŲ VIENIŠAS IR 
TURĖTŲ NEABEJOTINĄ LENGVO RYTO KOLEGĄ, KURIUOS 
SUPORAVUS – PRAŠAUTI TIESIOG NEĮMANOMA

KILPUTĖS JUMS PATINKANČIAM DIRŽUI ARBA...
JUODAI JAM PRIKLAUSANČIAI JUOSTELEI,
KURI SUTEIKIA KUKLAUS PUOŠNUMO

5150

„Mažas“ bruknių megztukas, 68 EUR

„Smart classy“ sijonas, 90 EUR

„Karūnos reikalai“ apykaklė, 49 EUR



53

Prieš Jūsų akis sukiojasi JUODOS kelnės. Kurias „dėliojant“ buvome sau išsikėlę uždavinį: Kad 
nebūtų visiškai laisvalaikinės, su „treninginiu“ prieskoniu ir kad nebūtų totaliai kostiuminės su 
„ofisiniu“ poskoniu. Ir iš visų pusių apžiūrinėdamos gautą rezultatą, manome, kad mums pavyko. 
Kelnėms parinkome tamprų, tačiau standų ir visišku sportiškumu „nespygaujantį“ trikotažą, 
kurio ilgaamžiškumu ir be galo lengva priežiūra jau esame įsitikinę ne vieną kartą. „Apdovanoję“ 
kelnes daugiau mažiau klasikiniu modeliu ir „pagardinę“ į kilputes įveriamu juostele/diržu – 
neapribojome jų panaudojimo faktu, kad tai tik „DAR VIENOS klasikinės ofisinės kelnės“. Sujungę 
šias dvi savybes mes gavome „mišrūnes“, kurios tikrai yra 2 in 1. Jos Jus drąsiai lydės į ofisą 
ir ištikimai „tarnaus“ baltų marškinių bei švarkelių kompanijos pozicijose. Bet tikrai ne mažiau 
naudingos bus ir formuojant kasdieninius derinius, kuriuose treningai lyg per daug namudiška, 
o kostiumai – per daug formalu. Todėl „pakrikštydami“ jas „SMART CLASSY“ vardu... manome, 
kad neprašovėme ir anei „gramo“ nepamelavome. Akivaizdu, kad jos bus derinamos DAUG IR 
DAŽNAI.

KAINA, 95 EUR
Dydžiai: XS/S, M 
Sudėtis: 65 % viskozė,
30 % poliesteris,
5 % elastanas

„SMART CLASSY“ 
KELNĖS

52

„SMART CLASSY“
KELNĖS



NEĮPAREIGOJANTIS IR DAŽNAME DERINYJE VIETĄ
RASIANTIS MODELIS, BEI 10+ ĮVERTINIMO VERTAS AUDINYS, 
KURIS NESIPRAŠO DIDELIO DĖMESIO JĮ PRIŽIŪRINT

NEAPTEMPTAS SILUETAS

GALIMYBĖ DERINTI SU TO PATIES AUDINIO DŽEMPERIU 
„SMART‘AS“ IR GAUTI PUIKŲ, KLASIKOS IR LAISVALAIKIO 
KOSTIUMO „MIŠRŪNĄ“, KURIS NŪDIENOJE TURBŪT 
PRITAIKOMAS BUS 101 %, O GAL IR DAUGIAU

 
PATOGIOS KIŠENĖS

5554

„Pilka su juodais pakraščiukais” 
palaidinė, 65 EUR

„Smart classy“ kelnės, 95 EUR



„Smart’as“ džemperis, 105 EUR

„Smart classy“ kelnės, 95 EUR

„Karūnos reikalai“ apykaklė, 49 EUR

„Cukruotas“ megztinis, 120 EUR

„Smart classy“ kelnės, 95 EUR

56 57



5958



61

Žiema man dažniau yra ne metų laikas, o jausmas, kuris sukasi aplink daug jaukumo, sniego 
kalnus ir šaltuko nužnaibytus skruostus, kurių dažnu atveju nebereikia „maliavot“ net skaistalais. 
Prieš kiekvieną žiemą, kartu su gamtos ženklus stebinčiais sinoptikais ir aš viena ausimi klausau 
„burtų“ ar atidundanti žiema bus snieguota ir galvon susidedu tik tuos, kurie sako, kad sniego 
bus daug. Na, o jeigu kartais taip nutiktų, kad išsipūtę žieminiai debesys būtų „skūpūs“ sniegu... 
iš anksto pasiruošiu planą „B“ – „apsistatau“ daiktais, kurie tas laukiamas purias pusnis primintų. 
Prieš Jūsų akis vienas iš tų daiktelių, į kurį žiūrint taip ir įsivaizduoji po pūguotos nakties 
„atsitikusį“ vaizdą už lango. Purus, šiltas, jaukus, bet lengvas ir beveik besvoris „dručkis“ yra 
mano šių Kalėdukių „must have‘as“. Labai gerai pamenu, kai per praeitas Kalėdas abi su sese 
dūsavom, kad labai norisi ir labai trūksta drūto balto megztinio iki šventinės nuotaikos pilno 
komplekto. Šį sezoną – reikalus taisome ir kolekcijos horizontus puošiam sniego pusnimis. 
Arba... jų atitikmenimis.

„CUKRUOTAS“ MEGZTINIS KAINA, 120 EUR
Dydis: universalus
Sudėtis: 30 % mohera, 
10 % vilna, 60 % akrilas

10

„CUKRUOTAS“
MEGZTINIS

60



MEGZTAS JAU
SAVOTIŠKA MŪSŲ VIZITINE KORTELE TAMPANČIU RAŠTU ŠILTAI BALTOS SPALVOS

SU ŠONINIAIS „PRASKIEPUKAIS“,
KURIE LEIDŽIA MEGZTINIO PRIEKĮ
DAILIAI SUKIŠT Į KELNES/SIJONUKAS,
O NUGARYTĘ PALIKTI „PALAIDĄ“

 
DIDELIS IR PURUS

6362

„Cukruotas“ megztinis, 120 EUR

„Smart classy“ kelnės, 95 EUR



„Cukruotas“ megztinis, 120 EUR

„Smart classy“ kelnės, 95 EUR

„Cukruotas“ megztinis, 120 EUR

„Smart classy“ kelnės, 95 EUR

6564



6766



Iš mūsų  horizontų  palaidinės su „pakraščiukais“ taip greitai „nugaruoja“, kad mes nusprendėm, 
jog būtų nuodėmė imt ir paspaust pauzę jų istorijoje. Juk tokios „daugiafunkcinės“, juk taip 
dažnai pritaikomos į eilę derinių, juk tokios jaukios ir idealiai tinkančios lyg mažas taškelis 
ant „i“ lengvų rytų kontekste. Šįkart pagaliau pavykus „sunarplioti“ ilgai lauktą didįjį siaustinį, 
vieningai pritarėme, kad po juo tiesiog privaloma „įkurdinti“ derančią palaidinukę su nėriniu. 
Prie dičkio šilumos dozės, plonytė palaidinukė ant petnešėlių? Mes sakome tvirtą ir užtikrintą 
„taip“. Sujungus juos „krūvon“ išeina šiltas, bet ne per karštas derinys. O dar tas nedrąsiai karts 
nuo karto iš po siaustinio išlendantis tik petnešėle „pridengtas“ petukas... norom nenorom 
pakvimpa „pastiprintu“ jaukumu, kurio per gražiausias metų šventes taip norisi. Šįkart – stipriai 
prie visko derančios pilkos spalvos... su juodais nėrinukais.

„PILKA SU JUODAIS 
PAKRAŠČIUKAIS” PALAIDINĖ

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

„PILKA SU JUODAIS
PAKRAŠČIUKAIS“ PALAIDINĖ

6968



KRITUS, NATŪRALUS,
BET LABAI MAŽAI GLAMŽUS AUDINYS

SUBTILUS NĖRINIUOTOS NOSYTĖS
„IŠKIŠIMAS“ IŠ PO DIDŽIOJO SIAUSTINIO

ŠONINIAI SKELTUKAI 
PATOGIAM SUSIKIŠIMUI
Į KELNES/SIJONUKĄ

 
DAILŪS JUODI NĖRINUKAI

7116

„Pilka su juodais pakraščiukais” 
palaidinė, 65 EUR

„Švelniai pilkos“ legendų
kelnės, 80 EUR

70



7372



Esu didelių ir jaukių megztinių „fanatė“. Aš juos dėviu apskritus metus. Jie visada „įlipa“ į 
mano terbą, vasaromis vykstant prie ežero ir ilgai netemstančiais vakarais jaukiai įsitaiso man 
ant pečių. Žiemomis jie lydi į visas židiniais „traškančias“ sodybas, nes nėra labiau nuotaikos 
atitinkančio drabužio, nei drūtas, šiltu glėbiu apgaubiantis rūbas, į kurį galima susisukti, kaip į 
jaukų dekutį. Vieną kartą kolekcijoje esame pasiūlę tokį ir Jums, tik pasiūlę labai menką kiekį... 
palikome daugelį „nespėjus“ ir be pažado, kad galėsime pasipildyti. Ėjo metai, tačiau galvoje 
esančiame stalčiuke, visuomet kirbėjo mintis, kad tokį gėrį reikia atgaminti. Ir ne tik savo, bet 
ir Jūsų jaukiausias visų metų laikų išvykas „pabarstyti“ papildomu jaukumu. Kaip tarėm, taip ir 
padarėm. „Išgryninome“ modelį,  kad „didelis ir ilgas“ megztinis nesvertų pečių ir kompaktiškiau 
susitalpintų į „čiumudanus“, „įtaisėme“ beprotišku trūkumu jo pirmtake spygavusias kišenes, 
parinkome jaukiai švelnią pilką spalvą... ir palinkėję „daug jaukių“ potyrių... kruopščiai paruošėme 
didžiuosius siaustinius Jūsų gražiausių dienų jaukumui.

„JAUKIAU KAŽI AR
BEBŪNA“ SIAUSTINIS

KAINA, 165 EUR
Dydžiai: universalus
Sudėtis: 30 % mohera, 
10 % vilna, 60 % akrilas

„JAUKIAU KAŽI AR
BEBŪNA“ SIAUSTINIS

7574



SU PATOGIOMIS KIŠENĖMIS

DIDELIS, ILGAS, BET SVERIANTIS NEDAUG

ŠVELNIAI JAUKIOS PILKOS SPALVOS

TOBULAI DERANTIS SU
„PILKA SU JUODAIS PAKRAŠČIUKAIS” PALAIDINE

7776

„Jaukiau kaži ar bebūna“ 
siaustinis, 165 EUR

„Pilka su juodais
pakraščiukais”
palaidinė, 65 EUR

„Švelniai pilkos“
legendų kelnės, 80 EUR



„Jaukiau kaži ar bebūna“ siaustinis, 165 EUR

„Pilka su juodais pakraščiukais” palaidinė, 65 EUR

„Švelniai pilkos“ legendų kelnės, 80 EUR

„Jaukiau kaži ar bebūna“ 
siaustinis, 165 EUR

„Sluoksniuota“ suknytė, 125 EUR

„Apšerkšnijęs“ rankų darbo 
šalikas, 65 EUR

7978



„Jaukiau kaži ar bebūna“ siaustinis, 165 EUR

„Pilka su juodais pakraščiukais” palaidinė, 65 EUR

„Švelniai pilkos“ legendų kelnės, 80 EUR

8180



„Jaukiau kaži ar bebūna“ 
siaustinis, 165 EUR

„Švelniai pilkos“
legendų kelnės, 80 EUR

„Jaukiau kaži ar bebūna“ siaustinis, 165 EUR

8382



„Jaukiau kaži ar bebūna“ siaustinis, 165 EUR

„Sluoksniuota“ suknytė, 125 EUR

„Apšerkšnijęs“ rankų darbo šalikas, 65 EUR

8584
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Kokia kolekcija be „legendinių“ kelnių? Jokia. Jeigu tik „neištiesiame“ bilieto į kolekciją spalviškai 
tinkančioms „legendinukėms“ – Jūs imate ir „užverčiate“ mus klausimais: „O tai ką tada į 
apačią???“. 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 stipriai prie „Kalėdinės“ kolekcijos 
spalvinės gamos tinkančios švelniai pilkos spalvos.

„ŠVELNIAI PILKOS“
LEGENDŲ KELNĖS

KAINA, 80 EUR
Dydžiai: XS/S 164-170 cm, XS/S 172-78 cm, 
M 164-170, M 172-178 cm 
Sudėtis: 72 % viskozė, 24 % poliesteris, 
4 % elastanas

„ŠVELNIAI PILKOS“
LEGENDŲ KELNĖS

8988



„NEDAUGIAŽODŽIAUJANTIS“,
DETALĖMIS NEPERKRAUTAS MODELIS

TINKANČIOS PRIE VISKO

TAMPRUS AUDINYS, SU LIEMENS
SRITYJE ĮVERTA GUMA, TODĖL KELNĖS YRA STIPRIAI 
NEPRETENZINGOS DYDŽIUI IR VIENO KITO CENTIMETRO 
„SVYRAVIMAMS“ KAIRĖN AR DEŠINĖN

 
PATOGIAUSIOS ŠONINĖS KIŠENĖS

9116

„Pilka su juodais pakraščiukais”
palaidinė, 65 EUR

„Švelniai pilkos“
legendų kelnės, 80 EUR

90



„Jaukiau kaži ar bebūna“ siaustinis, 165 EUR

„Pilka su juodais pakraščiukais” palaidinė, 65 EUR

„Švelniai pilkos“ legendų kelnės, 80 EUR

„Apšerkšnijęs“ rankų darbo šalikas, 65 EUR

„Snieguota“ tunika, 95 EUR

„Švelniai pilkos“
legendų kelnės, 80 EUR

9392



„Jaukiau kaži ar bebūna“ siaustinis, 165 EUR

„Pilka su juodais pakraščiukais” palaidinė, 65 EUR

„Švelniai pilkos“ legendų kelnės, 80 EUR

9594



9796
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Mūsų horizontuose dar nematyto modelio suknelė, kuri mano mintyse „gyvena“ jau senokai, 
tik vis negimdavo, nes į nagus nepapuldavo tinkamas kritus, plonas, bet neperregimas audinys. 
O šįkart ėmė ir atsitiko „stebuklas“, „sukant“ būsimos kolekcijos spalvinį suktinį – į rankas 
papuolė tai, ko reikėjo seniai norėto modelio gimimui. Na, o ir laikas baisiai tinkamas, kad Jums 
pasiūlytume šiek tiek puošnesnę suknytę, kuri neįpareigotų „stiebtis“ ant aukštakulnių batelių, 
tačiau stilingiausia savo nata „suskambėtų“ derinant ją su grubesniais ilgaauliais, o ant viršaus 
užmestas didelis siaustinis – V. galvoje „užmanytą“ derinį išpildytų 101%. Mėgstančioms 
„pūstesnes“ rankoves pasiūlysime suknelės rankogalius susisegti ties riešu, nemėgstančioms 
šio modelio rankovių – raginame pamėginti rankogalių neužsegti ir rankoves paraitoti du sykius. 
Vaizdas stipriai skirsis, o kuriuo atveju gražiau – beliks apsispręsti tik Jums.

„SLUOKSNIUOTA“ SUKNYTĖ KAINA, 125 EUR Dydžiai: XS/S, M 
Sudėtis: 100 % viskozė

98

„SLUOKSNIUOTA“ 
SUKNYTĖ



SUKNELĖ PASIŪTA IŠ PLONO,
KRITAUS, NEPERREGIMO AUDINIO

RANKOGALIUOSE „SPINGSINČIOS“ AUKSINĖS SAGYTĖS

DIRŽELIS, KURIS SUKURS STIPRIAI  KITOKĮ SUKNELĖS 
„CHARAKTERĮ“ IR PALIKS JUMS TEISĘ SPRĘSTI, KURIS 
SUKNELĖS „AMPLUA“ JUS LYDĖS ŠIANDIEN

SILUETAS TINKAMAS TIEK
IŠKILMINGESNIAM PASIPUOŠIMUI, TIEK  JAUKIAM
KALĖDŲ LAIKOTARPIUI ŠVENČIANT ARTIMŲJŲ RATE

101

„Sluoksniuota“ suknytė, 125 EUR

100



„Sluoksniuota“ suknytė, 125 EUR

„Sluoksniuota“ suknytė, 125 EUR
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„Sluoksniuota“ suknytė, 125 EUR

„Sluoksniuota“ suknytė, 125 EUR

105104
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109

Tradicijų nelaužome ir jau eilę metų jas tęsiame. Pilna burna sakydami, kad Kalėdos yra jaukios 
ir stipriau nei kaukšinčios aukštakulniais, jos spragsi židinių liepsna... mes bent vieną „natą“ 
Kalėdinėje savo dainoje „užtraukiame“ stipriai elegantišką. Vis naiviai tikėdamiesi, kad galbūt 
šie metai bus tie, kai vienkiemio režimai nutūps į atminties stalčiuką ir  žmonės grįš į įmonių 
vakarėlių, iškilmingų reprezentacinių vakarienių vėžes. Ne išimtis ir šie metai. Pritardami minčiai, 
kad „jaukūs“ drabužiai groja pagrindinę melodiją kolekcijoje, viena nata leidome sau nuklyst į 
elegancijos pievas ir „skambtelėjom“ suknele, kuri savo siluetu ir detalėmis papirks elegancijos 
mylėtojas. Į „Mažos juodos“ suknelės kategoriją „telpanti“ suknelė kukli savo spalva, bet 
daugiažodžiaujanti apgalvotomis detalėmis. Todėl, mielos damos, jeigu tik savo horizontuose 
matote progą, į kurią reikalingas elegantiškas rafinuotumas – nesuabejokite. Prieš Jūsų akis 
suknelė, kurią pradžioje buvau sugalvojus „krikštyti“ pavadinimu: „Kill me with elegance“. O 
paskui pervertusi jį į lietuvių kalbą, nusprendžiau, kad išeina „per stipru“ ir lietuviškasis sąskambis 
„neatliepia“ to jausmo, kuris kaupiasi galvoje, pamačius užtikrintu žingsniu žengiančią trapią 
moterį su maža juoda suknele ir dailiais kaukšinčiais bateliais.

„ĮSTABI“ SUKNELĖ KAINA, 155 EUR
Dydžiai: XS, S, M 
Sudėtis: 96 % poliesteris, 
4 % elastanas
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„ĮSTABI“ SUKNELĖ

108



TAMPRUS, JUDESIŲ NEVARŽANTIS AUDINYS

DAILIAUSIOS DETALĖS

PIEŠTUKINIS SILUETAS

IR NEĮVYKĘS, BET VIS TIEK LABAI TINKANTIS
JAI PAVADINIMAS „KILL ME WITH ELEGANCE“

11116

„Įstabi“ suknelė, 155 EUR

110



„Įstabi“ suknelė, 155 EUR„Įstabi“ suknelė, 
155 EUR

113112
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Mano Kalėdos būna šiltos. Visomis prasmėmis. Tiek jausmu širdyje, tiek temperatūra aplinkoje, 
kur aš šias metų šventes dažniausiai švenčiu. Todėl dažniausiai „pasipuošti“ reikia „ilgarankoviškai“, 
tačiau nebaisiai šiltai. Visuomet mūsų akis pasiekia lentynose „atsitikę“ palaidinių trūkumai, 
o ausyse suskamba Jūsų žodžiai: – V., o gal galima daugiau palaidinių? Šįkart Jums siūlome 
šventiškai baltą, tačiau modeliu lengvai pritaikomą ir kasdieniniams deriniams palaidinę. 
„Apdovanojome“ ją prašmatnaus kirpimo rankovėmis, dailia kaklo detale ir ilgu dirželiu, kurį 
pagal savo norus galėsite juostis ir džiaugtis liemens liniją pabrėžiančia tunika arba... palikti 
saugoti namų ir rėdytis lengvai krintančiu siluetu. Tunikoje „įtaisėme“ ilgus šoninius įkirpus, 
kurie leis tuniką dėvėti, kaip palaidinę, jos priekinę dalį sukišus į kelnes/sijoną.

117

KAINA, 95 EUR
Dydžiai: XS/S, M 
Sudėtis: 50 % viskozė, 
38 % poliesteris, 
12 % elastanas 

„SNIEGUOTA“ TUNIKA
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„SNIEGUOTA“
TUNIKA



„MANDROS“, PUOŠNUMO SUTEIKIANČIOS RANKOVĖSKUKLI, BET LABAI DAILI APYKAKLAITĖS DETALĖ

GALIMYBĖ DĖVĖTI KAIP TUNIKĄ ARBA KAIP PALAIDINĘ
PUIKIAI ATRODANTI PALAIDA
ARBA SUJUOSTA JAI PRIKLAUSANČIU ILGU DIRŽELIU
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„Snieguota“ tunika, 95 EUR

„Švelniai pilkos“
legendų kelnės, 80 EUR



„Snieguota“ tunika, 95 EUR

„Smart classy“ kelnės, 95 EUR

„Jaukiau kaži ar bebūna“ 
siaustinis, 165 EUR 

„Snieguota“ tunika, 95 EUR

„Švelniai pilkos“
legendų kelnės, 80 EUR
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Na, kasdienybės karalienės, išmušė mūsų valanda. Jeigu dar be „karūnuotų“ reikalų, esate 
neabejingos ir baltų apykaklaičių mylėtojos – tuomet ir galėčiau šioje vietoje jau dėti tašką. 
Tačiau, kadangi „reikalas“ visai naujas ir mūsų horizontuose nematytas, dar pašnekėsiu... Aš labai 
mėgstu baltus marškinius, tačiau ne visada jų rankovių/rankogalių/silueto konstrukcija dera 
su viršutiniu „užvilktuku“. Kitaip tariant – baltos apykaklaitės „išlindimas“ yra labai reikalingas, 
tačiau papildomas sluoksnis apačioje – ne. Todėl mes siūlome išeitį – balta apykaklaitė, kuri 
neturi „marškininės“ dalies. Ją lengva išsiplauti, ji labai greitai išdžiūsta ir ją galima derinti su 
bet kuriuo nesusagstomu megztuku, suknele. T.y. didžiajai daliai rūbų – galima suteikti naują 
charakterį, po juo „apgyvendinant“ baltą KARŪNUOTĄ apykaklaitę. Sumanu? Mums irgi taip 
pasirodė. Siūlome derinti ne tik su naujos kolekcijos rūbais, tačiau apsidairius kairėn ir dešinėn 
savo jau turimuose drabužių „aruoduose“, pakviesti spintos senbuvius draugaut su apykaklaite 
ir džiaugtis naujai „suskambėjusiais“ deriniais. IR VĖL LENGVAIS RYTAIS. „Its all about the 
details, babe“. Oh yes.

„KARŪNOS REIKALAI“ 
APYKAKLĖ

KAINA, 49 EUR
Dydžiai: universalus
Sudėtis: 95 % viskozė, 
5 % elastanas

„KARŪNOS REIKALAI“ 
APYKAKLĖ
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PASIŪTA IŠ NEGLAMŽAUS, LYGINIMO 
NEREIKALAUJANČIO AUDINIO

SU IŠSIUVINĖTOMIS KARŪNĖLĖMIS

GALIMYBĖ DERINTI SU DAUGELIU 
NESUSAGSTOMŲ DRABUŽIŲ
IR BŪDAS SPINTOS SENBUVIAMS 
SUTEIKTI NAUJĄ AMPLUA

REGULIUOJAMAS DYDIS

„Aguonos grūdo“ suknytė, 98 EUR

„Karūnos reikalai“ apykaklė, 49 EUR

127126



129

„APŠERKŠNIJĘS“
RANKŲ DARBO ŠALIKAS

Nedaugiažodžiausiu. Nes Kalėdos... be jaukių rankų darbo šalikų.... yra ne Kalėdos. O jaukiai 
susuktas purus šalikas – žiūrėk jau ir kelia nuotaiką iki dangaus, iš kurio ima ir pradeda elegan-
tiškai snigt.

KAINA, 65 EUR
Ilgis: 220-230 cm
Plotis: 25 cm
Sudėtis: 40 % akrilas, 
35 % vilna, 25 % mohera
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„APŠERKŠNIJĘS“
RANKŲ DARBO ŠALIKAS



131130



O čia yra asmeninis V. „kaprizas“, kurio daug daug metų aš įgyvendint negalėjau. Bet nuo to... 
norėjau jo tik daugiau. Gimus kiekvienam mano vaikui, aš turėjau svajonę, turėt „širdelinį“ dekutį, 
tik va besidairydama „aplinkiniuose horizontuose“ niekur neradau, o paprašyt, kad darbščios 
rankos numegztų... neatėjo į galvą mintis. Šįkart, dar pilve kadrylius šokant My, mano išsvajotoji 
mintis vėl sukrebždėjo. „Nu „maž“ šįkart?“ – pagalvojau. Ir minties nebepaleidau. O netrukus jau 
ir „mieravau“ baby My, jaukiai užklodama jį vežimuke. Prieš Jūsų akis – šiltutis, jaukus, minkštas 
ir mielas dekutis, kuris gimė galvojant apie kūdikius ir pačias nuoširdžiausias dovanas, einant į jų 
„palankynas“, tačiau „nepasileidę“ plaukų į tradicinius „ružavumus ar žydrumus“ galime drąsiai 
teigti, kad šis daiktas gali tapti Jūsų jaukių namų  „gyventoju“. Ir ilgais žiemos vakarais, patogiai 
įsitaisius su gera knyga, taps ištikimiausiu draugu, kuris visuomet pasiūlys draugiją, ištiesdamas 
šiltą savo glėbį. Idealus sau. Ar savo mylimiausiems. Bet ne mažiau puikus, tam, kuriam norisi 
pasakyti ką nors be galo nuoširdaus.

KAINA, 75 EUR
Dydžiai: 80x80 cm
Sudėtis: 30 % mohera, 
10 % vilna, 60 % akrilas

„IŠ ŠIRDIES Į ŠIRDĮ“ DEKUTIS

„IŠ ŠIRDIES Į ŠIRDĮ“
DEKUTIS
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Porelė jaukiai cinamoninės spalvos rankšluosčių su „mūsuose“ beprotiškai „prigijusiu“ moto: 
„Maži dalykai. Dideli jausmai“. Rankšluostėlių duetas idealus namų jaukumui, tobulas dovanai ir 
visiems tiems atvejams, kai norisi pasikelti sau kasdieninę nuotaiką ar praskaidrinti dieną tiems, 
kurie tau labai svarbūs. O gal... būdas kažkam netiesiogiai pasakyti „ačiū“ už mažą poelgį, kuris 
pakuteno dideliam jausmui paširdžius. Rankšluostukų duetą rasite supakuotą į dailią cinamono 
spalvos vardinę dėžutę.

KAINA, 54 EUR
Dydžiai: 50x70 cm, 
70x140 cm
Sudėtis: 100 % medvilnė

„MAŽI DALYKAI. DIDELI JAUSMAI“
RANKŠLUOSČIŲ KOMPLEKTAS

„MAŽI DALYKAI. DIDELI JAUSMAI“ 
RANKŠLUOSČIŲ KOMPLEKTAS

137136



Ir jeigu vyras nebūtų mano „bendradarbis“, aš jau dabar žinočiau, ką Jam atneštų mielas Kalėdų 
Senelis. Nes apžiūrėjęs vyriškus „naujokus“ sakė, kad „reikalas geras“. Moteriškai „nesaldus“ ir 
vyriškai praktiškas. Juk turbūt mažai diskusijų sulauktų teiginys, kad rankšluostis yra daiktas, 
kurio reikalingumu suabejosi. Jūsų dėmesiui – porelė juodų mylimiausiems vyrams „sukurtų“ 
rankšluosčių su paširdžius kutenančiu užrašu: „Nuotykiams žemėlapio nereikia“. Mano kukliu 
suvokimu, asmeniniams „navigatoriams“ tokia dovana yra nei pridėsi, nei atimsi. Rankšluostėlių 
duetas idealus namų jaukumui, tobulas dovanai ir visiems tiems atvejams, kai norisi  praskaidrinti 
dieną tiems, kurie tau labai svarbūs. O gal... būdas kažkam netiesiogiai pasakyti „ačiū“ ar 
„myliu“ už tai, kad padeda nepasiklysti klaidžiuose gyvenimo labirintuose visomis įmanomomis 
prasmėmis.

KAINA, 54 EUR
Dydžiai: 50x70 cm, 
70x140 cm
Sudėtis: 100 % medvilnė

„NUOTYKIAMS 
ŽEMĖLAPIO NEREIKIA“ 
RANKŠLUOSČIŲ KOMPLEKTAS

„NUOTYKIAMS ŽEMĖLAPIO NEREIKIA“ 
RANKŠLUOSČIŲ KOMPLEKTAS
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Krūtinės apimtis
Klubų apimtis
Rankovės ilgis
Suknytės ilgis

54
55
28
48

80-86
56
58
31
51

80-92
57
59
33
54

92-98
58
61
36
57

98-104
59
63
38
60

104-110
60
65
41
63

110-116
62
68
43
66

116-122
64
71
46
69

122-128
65
73
49
72

128-134
66
75
52
75

134-140

VAIKIŠKŲ RŪBELIŲ DYDŽIAI



„BRUKNĖ JUODAME ŠOKOLADE“ KOMPLEKTAS MERGYTEI

– Komplektas pasiūtas iš minkšto, jaukaus ir labai ilgaamžiško audinio 
– Raudonas, kaip stipriai prinokusi bruknė megztukas turi dideles ir stilingas kišenes
– ... ir nuo žieminių vėjų apsaugantį aukštesnį kakliuką
– Jaukus ir šiltas (o svarbiausia BESISUKANTIS) sijonukas ant liemens „laikosi“ tampria guma,
   todėl mažosioms damutėms bus patogu tiek apsirengti, tiek suktis per gražią kasdienybę.

KAINA, 60 EUR
Dydžiai: 80/86, 86/92, 92/98, 98/104
+10 Eur 104/110 ir didesnis (iki 134-140 cm)
Sudėtis: 80 % medvilnė, 20 % poliesteris

„BRUKNĖ
JUODAME ŠOKOLADE“ 
KOMPLEKTAS MERGYTEI 
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„Bruknė juodame šokolade“ komplektas
mergytei (džemperis + sijonukas), 60 EUR

„Bruknė juodame šokolade“ komplektas
mergytei (džemperis + sijonukas), 60 EUR
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„ZUIKĖ“ DŽEMPERIS/SUKNYTĖ MERGAITEI 

– O tu, šventas mielume, - išsprūsta, - timptelėjus „zuikei“ už dvispalvės ausytės 
– Patogus, šiltas ir ilgaamžiškas beprotiškai daug kartų Jūsų ir mūsų išbandytas audinys 
– Stilingos ir itin patogios kišenės 
– Pageidaujančios „į kompaniją“ to paties audinio kelnyčių, jas gali užsisakyti asmenine žinute
   (+28 EUR).

KAINA, 48 EUR
Dydžiai: 80/86, 86/92, 92/98, 98/104
+10 Eur 104/110 ir didesnis (iki 134-140 cm)
Sudėtis: 80 % medvilnė, 20 % poliesteris

„ZUIKĖ“
DŽEMPERIS/SUKNYTĖ 
MERGAITEI 
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„Zuikė“ džemperis/suknytė
mergaitei, 48 EUR

„Zuikė“ džemperis/suknytė
mergaitei, 48 EUR
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„Zuikė“ džemperis/suknytė
mergaitei, 48 EUR
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„SLUOKSNIUOTO PYRAGĖLIO“ SUKNYTĖ SU DIRŽELIU

– Šventiška, stipriai besisukanti ir Patricijos, kaip „wow“ įvertinta švelniai pilkos spalvos suknytė
– Pūstos, puošnumo suteikiančios  rankovytės
– „Sluoksniuotas“ siluetas
– Galimybė dėvėti sujuostą dirželiu arba palaidą.

KAINA, 48 EUR
Dydžiai: 80/86, 86/92, 92/98, 98/104
+10 Eur 104/110 ir didesnis (iki 134-140 cm)
Sudėtis: 100 % viskozė

„SLUOKSNIUOTO
PYRAGĖLIO“
SUKNYTĖ SU DIRŽELIU
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„Sluoksniuoto pyragėlio“
suknytė su dirželiu, 48 EUR

„Sluoksniuota“
suknytė, 125 EUR

„Sluoksniuoto pyragėlio“
suknytė su dirželiu, 48 EUR
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„Sluoksniuota“ suknytė, 125 EUR

„Sluoksniuoto pyragėlio“
suknytė su dirželiu, 48 EUR 
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„ŠVELNIAI PILKAS“ DŽEMPERIS BERNIUKUI

– Šiltas, jaukus ir itin ilgaamžiškas audinys 
– Funkcionalus ir berniukų mėgstamas „kapišonas“, kuris dėl priekyje „atsitikusio“ sukryžiavimo,  
   puikiai saugo kakliuką nuo vėjo 
– Puikiosios daug talpinančios kišenės 
– Juodos detalės, leidžiančios džemperiuką lengvai priderinti prie savo mėgstamų kelnių.

KAINA, 40 EUR
Dydžiai: 80/86, 86/92, 92/98, 98/104
+10 Eur 104/110 ir didesnis (iki 134-140 cm)
Sudėtis: 80 % medvilnė, 20 % poliesteris
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„ŠVELNIAI PILKAS“ 
DŽEMPERIS BERNIUKUI



„Švelniai pilkas“ džemperis berniukui,  40 EUR
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– Švelniai pilkos spalvos, kuri tobulai dera prie „Zuikės“ suknelės arba „Zuikyčio“ kombinezono 
– „Nesikandžiojantis“ siūlas 
– „Pūpsantys“ du žavingi bumbulaičiai.

– Sakėm tik fotosesijai, bet palingavę galvas, kad nu „taip miela, taip miela“, nusprendėm,
   kad jeigu kam irgi pasirodys panašiai – imsimės virbalų ir Jūsų kepuraitei 
– Pieno spalvos pagrindas ir švelniai pilka širdelė 
– „Nesikandžiojantis“ siūlas 
– „Pūpsantis“ žavingas bumbulaitis.

„ŠIRDUKĖ“
RANKŲ DARBO KEPURĖ

KAINA, 35 EUR Dydžiai: 1-4 m. ir 5-9 m.
Sudėtis: 60 % vilna, 40 % akrilas

„BUMBULIUKAS“ 
RANKŲ DARBO KEPURĖ

KAINA, 35 EUR
Dydžiai: 1-4 m. ir 5-9 m.
Sudėtis: 60 % vilna, 40 % akrilas

„BUMBULIUKAS“
RANKŲ DARBO KEPURĖ

„ŠIRDUKĖ“ RANKŲ 
DARBO KEPURĖ
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„ZUIKYTIS“ KOMBINEZONAS KŪDIKIUI

– Patogus, mielas ir itin praktiškas rūbas kūdikiui 
– Funkcionalus užtrauktukas, kuris leidžia itin lengvai kūdikį į kombinezoną „įtalpinti“ ir
   iš jo „išlukštenti“ 
– Jaukus „kapišonas“ su ant jo „įkurdintom“ zuikelio ausytėmis 
– „Prasiilginantys“ rankogaliai ir kojų „atvartukai“, kurie vaikučiui ūgtelėjus leis draugystę
   su kombinezonu pratęsti.

KAINA, 55 EUR
Dydžiai: 56-74 (ilgis nuo petuko 50 cm), 
74-86 (igis nuo petuko 58 cm), 86-98 (ilgis nuo petuko 64 cm)
Sudėtis: 80 % medvilnė, 20 % poliesteris

„ZUIKYTIS“ 
KOMBINEZONAS KŪDIKIUI
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„Jaukiau kaži ar bebūna“ siaustinis, 165 EUR

„Šerkšno“ suknelė, 95 EUR

„Švelniai pilkos“ legendų kelnės, 80 EUR

„Zuikytis“ kombinezonas kūdikiui, 55 EUR

179178

„Jaukiau kaži ar bebūna“ siaustinis, 165 EUR

„Šerkšno“ suknelė, 95 EUR

„Švelniai pilkos“ legendų kelnės, 80 EUR

„Zuikytis“ kombinezonas kūdikiui, 55 EUR
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„Jaukiau kaži ar bebūna“ siaustinis, 165 EUR

„Šerkšno“ suknelė, 95 EUR

„Švelniai pilkos“ legendų kelnės, 80 EUR

„Zuikytis“ kombinezonas kūdikiui, 55 EUR
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„V&V“
M.K. Paco g. 13, Vilnius

www.viktorijos.lt


