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KO D Ė L V I S K A S  B U S  TA I P ?

Būkite gražios!
Ne!

Būkite gražiausios!
Ne veidrodžiuose.

O. Jų akyse.
Supkitės ant nuoširdžiausių 

komplimentų sūpuoklių.
Kvėpuokite „kokia Tu graži“ oru.

Skleiskitės.
Spinduliuokit.

Ir.
Žvilgtelėjusios į sustabdytų 

akimirkų nuotraukas, žinokite, kad 
iš jų žvelgia žydinti grožiu ir laime

MOTERIS. 

Mua,
V.
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KUR?

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

info@viktorijos.lt, +370 620 78 793

Mūsų 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 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

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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Kad ir kiek „suktume“, galvas, kokio silueto sukneles pasiūlyti šių metų šventėms, jau esame 
išmokę vieną daug kartų pakartotą pamoką- pieštukinės suknytės su „peplum“ detale ir mini 
rankovytėmis REIKIA. Be DISKUSIJŲ. Kai tik į pasaulį „išleisdavome“ kolekcija, kurioje tokio si-
lueto suknelė „neatsitikdavo“, Jūs „užpildavote“ mus laiškų lavina, su klausimais „ar galima būtų 
tokią?“ ir kaip taisyklė, net neatidariusios prisegtos nuotraukos, mes žinodavome, kad ten bus 
JI. Taip, šios suknelės jau galėtų būti mūsų švenčių savotiškos vizitinės kortelės, kurias esate 
stipriai pamėgusios. Dar vienas „riebus“ pliusas, kurį Jūs nuolat pabrėžiate tiesdamos ranką link 
šio modelio suknelės yra tas, kad ji tinka ne tik šventei, bet ir „po jos“, tai reiškia, kad tokiomis 
suknelėmis Jūs tikrai drąsiai galite rėdytis dienomis, kai progos kaip ir nėra, bet „sužibėti ele-
gantiškumu“ NORISI.

„Delikati“ 
suknelė

KAINA, 165 EUR
Dydžiai: xS, S, M
Sudėtis: 96 % poliesteris, 
4 % elastanas

(pelenų rožinė, balta, mėtų, žydra, juoda)

„Delikati“ suknelė*
(pelenų rožinė, balta, mėtų, žyDra, juoDa)

Ilgis: 102 cm

*Pasirinktos spalvos suknelės „gimimą“ pradėsime tik 
 gavę Jūsų užsakymą, pasiūsime ją per 2 savaites.
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„Delikati“ suknelė, 165 EUR 

„Pieštukinis“, moteriškas 
linijas pabrėžiantis siluetas

puikiai įvairiems figūros 
tipams tinkanti „peplum“ 
detalė

„bančiukų“ mylėtojoms tiesiai 
į širdis taikantis tamprus 
dirželis

Dailūs „sparniukai“ – 
rankovytės

f

h

g

k
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„Delikati“ suknelė, 165 EUR 

„Delikati“ suknelė, 
165 EUR 

10



1312

balta

„Delikati“ suknelė, 165 EUR 
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„Delikati“ suknelė, 165 EUR 

„Delikati“ suknelė, 165 EUR 

14



1716

mėtų

„Delikati“ suknelė, 165 EUR 
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„Delikati“ suknelė, 165 EUR 

„Delikati“ suknelė, 165 EUR 
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žydra

„Delikati“ suknelė, 165 EUR 
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„Delikati“ suknelė, 165 EUR 

„Delikati“ suknelė, 165 EUR 
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juoda

„Delikati“ suknelė, 165 EUR 
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„Delikati“ suknelė, 165 EUR 

„Delikati“ suknelė, 165 EUR 
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„didžiojo kaspino“ 
pieno spalvos palaidinė

Šiais metais dėlioti taškus „Vasaros švenčių“ kolekcijoje, man nebuvo sunku. Kai pati glėbyje 
spaudžiu „birbyziuką“, kurį ketiname krikštyti, mintys, kaip norėčiau per šią šventę atrodyti pati, 
daro stebuklus. Išlaikant mums būdingą spalvinę ramybę, „nerėkavimą“ iškirptėmis ir „neakini-
mą“ blizgučiais, visada norisi pasiūlyti kažką tokio, kas būtų labai „mūsiška“, bet kartu dvelktų iš-
skirtinumu ir „užstrigtų“ atmintyje įspūdžiu, kad „tai bent buvo šventė“. Šis mažas, kuklus rūbelis 
būtent toks – pasipuošęs išskirtinio dydžio ir nenusakomo lengvumo „bantu“, jis spinduliuoja 
švelniu jausmu ir noru ant sienos „rėmintis“ svarbiausių gyvenimo švenčių įspūdžius, iš kurių 
pačios šypsosimės laime. Taip, ne rūbai suteikia įspūdžius, bet kad prie jų prisideda, labai šiam 
faktui „neužprieštaraučiau“.

„DiDžiojo kaspino“ 
pieno spalvos palaiDinė

KAINA, 125 EUR Dydžiai: xS/S, M 
Sudėtis: 100 % poliesteris

Ilgis: 61 cm
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„„Didžiojo kaspino“ pieno 
spalvos palaidinė, 125 EUR

„Plunksninių debesų“ 
kelnės, 125 EUR

„Dvisluoksnis“ labai lengvučių 
audinių pagrindas

Galimybė derinti prie plačių 
baltų kelnių ar pasirinkto 
sijono

„bantą“ pasiuvome iš 
perregimos organzos, tai 
suteikia palaidinei jausmą, kad 
ji „besvorė“

Įspūdingai didelis „bantas“, 
kurį nesunkiai susirišite pati

f

h

g

k
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„„Didžiojo kaspino“ pieno 
spalvos palaidinė, 125 EUR

„Plunksninių debesų“ 
kelnės, 125 EUR

„„Didžiojo kaspino“ pieno 
spalvos palaidinė, 125 EUR

„Plunksninių debesų“ 
kelnės, 125 EUR
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„Didžiojo kaspino“ pieno 
spalvos palaidinė, 125 EUR

„Didžiojo kaspino“ pieno 
spalvos palaidinė, 125 EUR
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„plunksninių Debesų“
kelnės

Neturėdama nieko prieš sukneles, aš visomis rankomis ir kojomis esu už... pasipuošimą kelnė-
mis! Tai ne mažiau dailu, tikrai ne mažiau puošnu, o patogumas ypač „tupinėjant“ su leliuku yra 
nepamainomas. Kelnių ir priderintos palaidinės duetas  mano širdyje griežia pačia stilingiausia, 
elegantiškiausia, moteriškiausia ir stipriausiai kvapą gniaužiančia „nata“.

KAINA, 125 EUR
Dydžiai: xS/S 164-170, xS/S 172-178, 
M 164-170, M 172-178
Sudėtis: 78 % poliesteris, 19 % viskozė, 
3 % elastanas.

„plunksninių 
debesų“ kelnės

Ilgiai:
164-170cm 
Vidinė siūlė –  82 cm
Išorinė siūlė – 113 cm
172-178cm
Vidinė siūlė – 90 cm
Išorinė siūlė – 121 cm
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„(Ne) puošni“ palaidinė, 95 EUR

„Plunksninių debesų“ 
kelnės, 125 EUR

stilingas į/išsiveriantis 
diržas

Platus siluetas

patogiausios kišenės

Didelė rekomendacija derinti 
su to paties atspalvio 
„Didžiojo kaspino“ palaidine

f

h

g
k



41

„Perlas“ švarkas, 135 EUR

„Didžiojo kaspino“ pieno 
spalvos palaidinė, 125 EUR

„Plunksninių debesų“  
kelnės, 125 EUR

„Perlas“ švarkas, 135 EUR

„Didžiojo kaspino“ pieno 
spalvos palaidinė, 125 EUR

„Plunksninių debesų“  
kelnės, 125 EUR
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Šiai Vasaros švenčių kolekcijai pasiūlydami kelnių ir išskirtinai puošnios, dekoruotos įspūdingu 
kaspinu palaidinės derinį, mes stabtelėjom. „O jeigu kažkam reikės kukliau? Ne taip puošniai? 
Jeigu ne visoms tiks be rankovių?“ Todėl apsidairiusios „kairėn ir dešinėn“ su baltų plačių kelnių 
audinio gabaliuku, mes savo „aruoduose“ radome identiško atspalvio audinį, kurį mes naudojo-
me Kalėdukių „Snieguotai“ tunikai. Pakoregavę tunikos modelį, mes gavome tobulai prie kelnių 
derančią palaidinę, su kuria galima pasipuošti stipriai nepersipuošiant. O vėliau? Vėliau ją „pri-
jungti“ į lengvų rytų derinius... kad ir prie mylimų kasdieninių džinsų! Tegyvuoja „multifunkci-
niai“ rūbai, kurie mums ant lėkštutės atneša jausmą, kad joks galvos skausmas dėl „apsirėdymo“ 
tiesiog NEEGZISTUOJA.

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

„(ne) puošni“ 
palaidinė

„(ne) puošni“ palaiDinė

Ilgis: 61 cm
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„(Ne) puošni“ palaidinė, 95 EUR

„Plunksninių debesų“ kelnės, 125 EUR

Daili apykaklaitės detalė

platesnės rankovės ir dailus 
jas „sulaikantis“ rankogaliukas

kriti, lengva ir itin tinkama 
net ir karštai dienai 
„neįliemenuoto“ audinio 
palaidinė tiks ir šventei, 
ir kasdienai

šoniniai „įkirpiai“, kurie leidžia 
palaidinės priekį sukišti į 
aukšto liemens kelnes, o 
nugarinę dalį palikti palaidą

f
h

g

k



47

„(Ne) puošni“ palaidinė, 95 EUR

„(Ne) puošni“ palaidinė, 95 EUR

„Plunksninių debesų“ kelnės, 125 EUR
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„didžiojo kaspino“ 
pudros spalvos palaidinė

O štai čia ne tik pačia įspūdingiausia detale (dičkiu kaspinu), bet ir pačia „mūsiškiausia“ spalva 
„apdovanota“ šios kolekcijos gražuolė. Išlaikant mums būdingą spalvinę ramybę, „nerėkavimą“ 
iškirptėmis ir „neakinimą“ blizgučiais, visada norisi pasiūlyti kažką tokio, kas būtų labai „mūsiš-
ka“, bet kartu dvelktų išskirtinumu ir „užstrigtų“ atmintyje įspūdžiu, kad „tai bent buvo šventė“. 
Šis mažas, kuklus rūbelis būtent toks – pasipuošęs išskirtinio dydžio ir nenusakomo lengvumo 
„bantu“, jis spinduliuoja švelniu  jausmu ir noru ant sienos „rėmintis“ svarbiausių gyvenimo 
švenčių įspūdžius, iš kurių pačios šypsosimės laime. Taip, ne rūbai suteikia įspūdžius, bet kad 
prie jų prisideda, labai šiam faktui „neužprieštaraučiau“.

„DiDžiojo kaspino“ 
puDros spalvos palaiDinė

KAINA, 125 EUR Dydžiai: xS/S, M 
Sudėtis: 100 % poliesteris

Ilgis: 61 cm
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„Didžiojo kaspino“ pudros spalvos 
palaidinė, 125 EUR

„Plunksninių debesų“ 
kelnės, 125 EUR

„Dvisluoksnis“ labai lengvučių 
audinių pagrindas

„bantą“ pasiuvome iš 
perregimos organzos, tai 
suteikia palaidinei jausmą, 
kad ji „besvorė“

Galimybė derinti prie plačių 
baltų kelnių ar pasirinkto 
sijono

Įspūdingai didelis „bantas“, 
kurį nesunkiai susirišite pati

f

h

g
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„Didžiojo kaspino“ 
pudros spalvos palaidinė, 
125 EUR

„Plunksninių debesų“ 
kelnės, 125 EUR

„Didžiojo kaspino“ pudros 
spalvos palaidinė, 125 EUR

„Plunksninių debesų“ kelnės, 125 EUR
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„Perlas“ švarkas, 135 EUR 

„Didžiojo kaspino“ pudros 
spalvos palaidinė, 125 EUR

„Plunksninių debesų“ 
kelnės, 125 EUR

„Perlas“ švarkas, 135 EUR 

„Didžiojo kaspino“ pudros 
spalvos palaidinė, 125 EUR

„Plunksninių debesų“ 
kelnės, 125 EUR
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Na, pripažinkit, mielos mano Damos, kad būna gyvenime tokių išskirtinių švenčių, kai norisi 
jausmu kuo stipriau prisiminti tą dieną, kai žemę šluojančia suknele ištarėme ilgaamžišką „taip“. 
Negaliu kalbėti už visas, tačiau mano atmintyje šis jausmas likęs labai „šviežias“. O gal mes visą 
gyvenimą liekame „šiek tiek“ princesės, kurios per nuosavos karalystės laiptus norime  „vin-
giuoti “ padalkytėmis žemę šluojančia suknele/sijonu. Turbūt ir tame tiesos yra. Prie šio jausmo 
pridėjus faktą, kad pasirinkus ilgą sijoną šventei nereikia sukti galvos, kaip visą dieną „prastyp-
čioti“ su dailiais aukštakulniais, o galima patogiai avėt „balerinas“ – turbūt daugelį apima jaus-
mas, kad „kandidatas“ tikrai stipriai vertas dėmesio.

KAINA, 155 EUR
Dydžiai: xS, S, M 
Sudėtis: 100 % poliesteris 
pamušalas: 100 % viskozė

„kilmingas“ 
maxi sijonas

„kilminGas“ maxi sijonas

Ilgis: 116 cm
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„Didžiojo kaspino“ pudros 
spalvos palaidinė, 125 EUR

„Kilmingas“ maxi sijonas, 155 EUR

Stipriai rekomenduotinas 
derinti su tobulai spalva 
priderinta „Didžiojo kaspino“ 
pudros spalvos palaidinė

„Įtaisytos“ patogiausios 
kišenukės, švenčių 
smulkmenėlėms paslėpti

tobulas ilgis norinčioms 
šventėje dalyvauti avint 
patogią avalynę

mūsiška „vizitine“ tapusi 
pudrinė spalva

f

h

g
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„Didžiojo kaspino“ pudros 
spalvos palaidinė, 125 EUR

„Kilmingas“ maxi sijonas, 155 EUR

„Didžiojo kaspino“ pudros 
spalvos palaidinė, 125 EUR

„Kilmingas“ maxi sijonas, 155 EUR
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„plazDanti“ Dirbtinio 
šilko suknelytė

Kaskart surėmusios pečius ties „Vasaros švenčių“ kolekcijos kūrimu, mes vienbalsiai sau prime-
name, kad reikalinga bent viena suknelė, kuri tiktų tiek šventei, tiek be jokių suabejojimų po 
„iškilmių“ būtų tinkama tolimesniam nuoširdžiam „sunaudojimui“ vasarytės „lengvų rytų“ kas-
dienybėje. Tai čia TA. Su kuria be galo patogiai ir elegantiškai jausitės tiek didesnėje, tiek ma-
žesnėje iškilmėje. O jai pasibaigus – galėsite drąsiai „peršokti“ į patogesnius batelius ir „skristi“ 
kasdien į darbą, po užantimi „pasispaudusios“ pasitikėjimą savimi ir mielą jausmą „kaip gera būti 
moterimi ir pleventi su beveik nieko nesveriančia ir nejuntama suknele per gyvenimą“.

„plazdanti“ dirbtinio 
šilko suknelytė

Ilgis: 105 cm

KAINA, 135 EUR Dydžiai: xS/S, M
Sudėtis: 100 % poliesteris
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„Plazdanti“ dirbtinio šilko 
suknelytė, 135 EUR

Dviejų sluoksnių dirbtinio šilko 
suknelės konstrukcija sukuria 
išskirtinai gerą jausmą, kai 
suknytė juda einat (arba 
šokant)

be galo švelni ir „mūsiška“ 
pelenų rožinė spalva

nepretenzingas siluetas ir 
galimybė reguliuotis liemens 
apimtį, bei suknelės ilgį su į ją 
įvertu dirželiu

stipriai apgalvota galimybė 
suknele puoštis ne tik 
„iškilmėms“, bet be jokių 
„kaži ar tiks“ pritaikyti 
vasarinėje kasdienybėje

f

h

g
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„Plazdanti“ dirbtinio šilko 
suknelytė, 135 EUR

„Plazdanti“ dirbtinio šilko 
suknelytė, 135 EUR
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„Never too elegant“ – tokia į lietuvių kalbą sunkiai beišsiverčianti mintis kaskart patogiai įsitaiso 
į galvą, kai prieš akis pamatau pieštukinę midi ilgio suknutę. Tai suknelės, su kuriomis sunkiai 
prašausi bet kurioje šventėje, su jomis sunku „nepataikyti“ pasirinkus į darbinį vakarėlį, o gal 
į konferenciją, kurioje reikia „stipriau sužibėti“ elegantiškumu? Dailiai pabrėžianti moteriškas 
linijas, išskirtinai pademonstruojanti grakštaus damiško kakliuko linkius ir pečių liniją – tokia 
yra mūsų elegantiškiausiųjų gretose jau daug metų „karaliaujanti“ „Decolte“. Šįkart jos apatinę 
dalį susiuvinėjome dailiomis klostelėmis, kurios žingsniuojant skleidžiasi. Dailu ir taip moteriška, 
tiesa?

„decolte“ 
suknelė

KAINA, 175 EUR
Dydžiai: xS, S, M
Sudėtis: 96 % poliesteris, 
4 % elastanas

(balta, mėtų, žydra, pelenų rožinė, juoda)

„Decolte“ suknelė*
(pelenų rožinė, balta, mėtų, žyDra, juoDa)

Ilgis: 97 cm

*Pasirinktos spalvos suknelės „gimimą“ pradėsime tik 
 gavę Jūsų užsakymą, pasiūsime ją per 2 savaites.
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„Decolte“ suknelė, 175 EUR

Dirželis, paryškinantis taliją

Grakščią pečių liniją 
paryškinanti detalė

„Pieštuko“ formos siluetas

Dailių klostelių „paradas“ 
suknelės apačioje

f
h

g
k
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„Decolte“ suknelė, 175 EUR

„Decolte“ suknelė, 175 EUR
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„Decolte“ suknelė, 175 EUR

„Decolte“ suknelė, 175 EUR
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mėtų

„Decolte“ suknelė, 175 EUR
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„Decolte“ suknelė, 175 EUR

„Decolte“ suknelė, 175 EUR
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žydra

„Decolte“ suknelė, 175 EUR
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„Decolte“ suknelė, 175 EUR

„Decolte“ suknelė, 175 EUR
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pelenų rožinė

„Decolte“ suknelė, 175 EUR
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„Decolte“ suknelė, 175 EUR

„Decolte“ suknelė, 175 EUR
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juoda

„Decolte“ suknelė, 175 EUR
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„Decolte“ suknelė, 175 EUR

„Decolte“ suknelė, 175 EUR



9392

širdies kapitonų ir 
princesių „poskyris“

Krūtinės apimtis

Klubų apimtis

Rankovės ilgis

Kelnių ilgis

Suknytės su 
kaspinu ilgis

Damutiškos 
suknytės ilgis

54

55

28

44

48

80-86

56

58

31

48

51

80-92

57

59

33

51

54

92-98

58

61

36

55

57

98-104

59

63

38

59

60

104-110

60

65

41

63

63

110-116

62

68

43

67

66

116-122

64

71

46

70

69

122-128

65

73

49

73

72

128-134

66

75

52

76

75

134-140

VAIKIŠKŲ RŪBELIŲ DYDŽIAI
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„mažytė romantiška“ (balta) suknytė

O čia yra mano Patricijos 4-ojo gimtadienio suknia. Turime tradiciją, kasmet jos gim-
tadieniui siūti po naują pastelinę suknelę. Virpu iš laimės matyti, kaip jos sukne-
lės kasmet „auga“ Išklausau jos pageidavimų gimtadienio rūbui, bet kol jie dar sude-
rinami su manyje rusenančiu grožio suvokimu- mums pavyksta rasti kompromisą. 
– Mama, noriu, kad suktųsi. Ne “bišky“, o va taip,– rodo,– kai atsispiri ant vienos kojos ir sukasi. 
Rožinę spalvą – ji vis dar vadina „mudviejų“ mylimiausia, o va kaspinai ir karūnos yra turbūt chro-
niškai paveldėti iš manęs, kaip aukščiausia grožio suvokimo materija. Gavusi išvakarėse suknelę 
ir patikrinusi, kad visos „užsiprašytos“ funkcijos yra į ją „įdiegtos“, ji lėkė per savo gimtadienį su 
geriausia nuotaika ir nerūpestingumu. O aš sekiau ją akimis galvodama “Dievuli šventas, kokia 
ji laiminga ir graži“. Po gimtadienio skalbdama „pavykusio gimtadienio“ suknelę pagalvojau, kad 
ji būtų nuostabi krikštynų suknelė. Tokiu būdu po mūsų „abrakadabros“ Ji tapo ir balta. O sykiu 
– jos idėja sudėliojo taškus ant „i“ ir „suaugėliškai“ romantikos porcijai.

„mažytė romantiška“ 
(balta) suknytė

KAINA, 65 EUR

Dydžiai: 80/86, 86/92, 92/98, 98/104
*104/110 ir didesnio dydžio siuvimas užsakomas 
individualiai, papildomai kainuoja 10 Eur
Sudėtis: 95 % poliesteris, 5 % elastanas
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„Mažytė romantiška“ (balta) 
suknytė, 65 EUR

„Mažytė romantiška“ (balta) 
suknytė, 65 EUR

„Delikati“ suknelė, 165 EUR 
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„Mažytė romantiška“ (balta)
suknytė, 65 EUR

„Mažytė romantiška“ (balta)
suknytė, 65 EUR
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„mažytė romantiška“ (rožinė) suknytė

O čia yra mano Patricijos 4-ojo gimtadienio suknia. Turime tradiciją, kasmet jos gim-
tadieniui siūti po naują pastelinę suknelę. Virpu iš laimės matyti, kaip jos sukne-
lės kasmet „auga“ Išklausau jos pageidavimų gimtadienio rūbui, bet kol jie dar sude-
rinami su manyje rusenančiu grožio suvokimu- mums pavyksta rasti kompromisą. 
– Mama, noriu, kad suktųsi. Ne “bišky“, o va taip,– rodo,– kai atsispiri ant vienos kojos ir sukasi. 
Rožinę spalvą – ji vis dar vadina „mudviejų“ mylimiausia, o va kaspinai ir karūnos yra turbūt 
chroniškai paveldėti iš manęs, kaip aukščiausia grožio suvokimo materija. Gavusi išvakarėse 
suknelę ir patikrinusi, kad visos „užsiprašytos“ funkcijos yra į ją „įdiegtos“, ji lėkė per savo gimta-
dienį su geriausia nuotaika ir nerūpestingumu. O aš sekiau ją akimis galvodama “Dievuli šven-
tas, kokia ji laiminga ir graži“.

„mažytė romantiška“ 
(rožinė) suknytė

KAINA, 65 EUR

Dydžiai: 80/86, 86/92, 92/98, 98/104
*104/110 ir didesnio dydžio siuvimas užsakomas 
individualiai, papildomai kainuoja 10 Eur
Sudėtis: 95 % poliesteris, 5 % elastanas
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„Mažytė romantiška“ (rožinė) 
suknytė, 65 EUR

„Mažytė romantiška“ (rožinė) 
suknytė, 65 EUR

„Delikati“ suknelė, 165 EUR
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„Damutiška“ suknytė

Kodėl ši suknelė užtikrintu stryktelėjimu atsirado mūsų „Mažose pastelinėse suknelėse“? Nes 
būtent tokia suknyte aš krikštijau savo Patriciją. Ir nors tuokart ji buvo visai mažiukė – jos gera 
savijauta ir likusios sustabdytos akimirkos, kurias neseniai su plačia šypsena dar kartelį peržiū-
rėjau, abejonių nepaliko, kad drąsiai galiu rekomenduoti ją ir Jūsų damučių puošimui per vieną 
gražiausių gyvenimo švenčių. Suknelė pasiūta iš standaus trikotažo, dekoruota blukios rožinės 
spalvos minkšto tiulio detalėmis (sijonuko „padalkytėse“ ir rankovytėse). Asimetriško kirpimo 
ir turinti „uodegėlę“, kuri yra tiesiog „must have“ išskirtinių progų detalė. Patogi ir taip stipriai 
besisukanti, kad supratusios ir pajutusios šią jos savybę mažosios damutės ima suktis... pamir-
šusios faktą, kad galvą reikia atsukti ir kitą priešingą pusę. O ką darysi, kad labai smagu ir amžius 
toks, kad jeigu nesisuka – tai galima mest per tvorą.

KAINA, 75 EUR

Dydžiai: 80/86, 86/92, 92/98, 98/104
*104/110 ir didesnio dydžio siuvimas užsakomas 
individualiai, papildomai kainuoja 10 Eur
Sudėtis: 24 % viskozė, 71 % poliesteris, 5 % elastanas

„damutiška“ 
suknytė
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„Damutiška“ suknytė, 75 EUR

„Damutiška“ suknytė, 75 EUR
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„Damutiška“ suknytė, 75 EUR

„Damutiška“ suknytė, 75 EUR
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O Jūs, mūsų padaužos ir padūkėliai, kokios gi vasaros šventės be Jūsų pokštų, klegesio ir juoko? 
Be nuolat kažkuo užsiėmusių lipnių rankyčių ir be nuolat kažkur lekiančių putlių pėdučių. O kad 
pokštam ir išdaigom, nuolat krutančiom rankytėm ir kojelėm netrukdytų drabužiai – mes juos 
pasiuvome patogius, tamprius ir nevaržančius judesių. Mamoms, dievinančioms pastelę ir visus 
pudros atspalvius – taikysime tiesiai į širdį  ir drąsiai palinksėsime galvomis, kad jeigu tik norite 
prie savęs (aišku rožinės/pastelinės/pudrinės) priderinti berniuką ir vyrą – rinkitės švelnaus 
smėlio atspalvio kostiumą. Ne per daug saldu, bet vyriškai pasteliška. Sujungę į bendrą vaizdą 
visą šeimą mano manymu nuotraukose  atrodysite – nuostabiai. Reguliuojamo liemens kelnytės 
tiks bet kokio „pavalgymo“ pilveliui, o kelnių ilgis – vienodai puikiai atrodo ir porą sykių stilingai 
paraitytas, tad prašauti su dydžiu mažyliui staiga ūgtelėjus – vilčių mažai.

Komplektą sudaro: kelnės, marškiniai, liemenė, varlytė.
Papildoma varlytė draugui/broliui kainuoja – 10 Eur, „Varlius“ tėčiui –15 Eur.

KAINA, 75 EUR

Dydžiai: 80/86, 86/92, 92/98, 98/104
*104/110 ir didesnio dydžio siuvimas užsakomas 
individualiai, papildomai kainuoja 10 Eur
Sudėtis: 23 % viskozė, 73 % poliesteris, 4 % elastanas, 
100 % viskozė (pamušalas), 95 % viskozė, 5 % elastanas (marškinukai)

„rimto vyruko“ 
komplektas berniukui

„rimto vyruko“ komplektas berniukui
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„Rimto vyruko“ komplektas 
berniukui, 75 EUR

„Rimto vyruko“ komplektas 
berniukui, 75 EUR
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„Rimto vyruko“ komplektas 
berniukui, 75 EUR

„Rimto vyruko“ komplektas 
berniukui, 75 EUR
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Ir sakykite, ką norit, bet tos „frakinės uodegytės“ dviejų metų sulaukusiems „kavalieriams“ at-
rodo įspūdingai mielai. Keturių dalių kostiumas – teisingos švelniai pilkos spalvos, kuri nepre-
tenzingai „draugauja“ su didžiąja dalimi egzistuojančių atspalvių, o itin dieviškai – su balta. 
Tampraus audinio kelnės ir frakas nevaržys mažylio judesių ir leis šventės metu būti savimi. Re-
guliuojamo liemens kelnytės tiks bet kokio „pavalgymo“ pilveliui, o kelnių ilgis – vienodai puikiai 
atrodo ir porą sykių stilingai paraitytas, tad prašauti su dydžiu mažyliui staiga ūgtelėjus – vilčių 
mažai. Patogūs, praktiškai neglamžūs, siuvinėto priekio marškinukai suteiks misteriui būdingo 
„rafinuotumo“, o po kaklu „patupdytas“ varliukas – visą klasikinę  eilutę tik užbaigs jau pradėtu 
teisingu keliu.

Komplektą sudaro: kelnės, marškiniai, frakas, varlytė. 
Pilkos spalvos varlytė tėčiui – 15 Eur, papildomas „Varliukas“ broliui/draugui –10 Eur.

KAINA, 95 EUR

Dydžiai: 80/86, 86/92, 92/98, 98/104
*104/110 ir didesnio dydžio siuvimas užsakomas 
individualiai, papildomai kainuoja 10 Eur
Sudėtis: 23 % viskozė, 73 % poliesteris, 4 % elastanas, 
100 % viskozė (pamušalas), 95 % viskozė, 5 % elastanas (marškinukai)

„misteris“ 
komplektas berniukui

„misteris“ komplektas berniukui
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„Misteris“ komplektas 
berniukui, 95 EUR

„Misteris“ komplektas 
berniukui, 95 EUR

„Decolte“ suknelė, 175 EUR
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KAINA, 25 EUR Sudėtis: 100 % viskozėkrikšto skraistė  
(tinka tiek berniukui, tiek merGaitei)

„Misteris“ komplektas 
berniukui, 95 EUR
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„V&V“
M.K. Paco g. 13, Vilnius

www.viktorijos.lt


