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Forest  mood
MUST-HAVE’22
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KO D Ė L V I S K A S  B U S  TA I P ?
Tos, kurios sekate mūsų kasdienybę jau ne pirmus metus, žinote, kas yra mažulytės kolek-

cijos, gana keistoku pavadinimu „Must-have“. Neįspūdingo dydžio, kartais ne taip stipriai 
suderintos spalvomis, dažnai „suręstos“ kažkurios vienos ar dviejų kategorijų rūbų pagrin-
du, bet. Sudėliotos taip, kad rodos pačiai būtų beprotiškai sunku pasakyti, kuris drabužis 
„MUST-HAVE“ kolekcijose man pačiai būtų nebais reikalingas. Dardėdami metai iš metų 
nesibaigiančiu sezoninių kolekcijų vežimaičiu, mes gana griežtai laikomės savo „nerašytos 
taisyklės“: KAI PABAIGĖME UŽSIBRĖŽTĄ KIEKĮ VIENO AR KITO RŪBO – daugiau nebe-
siuvame. Ne. Taip elgiamės tikrai ne todėl, kad mums kišenę draskytų „lyšnas“ pinigėlis ar 
jaustume malonumą liūdinti nespėjusius, bet labai norėjusias. Tokiam principui už parankės 
esame tvirtai įsikabinę, nes... Besąlygiškai gerbiame JUS PAČIAS. Koja kojon žygiuojančias 
su mumis per kolekcijas ir laukiančias jų kartais net stipriau nei Kalėdų. Žongliruodami tokiu 
Jūsų pasitikėjimu – mes esame laimingi iki dangaus ir atgal. Bet. Šalia tokios laimės, gyvena 
ir žinojimas, kad kažkieno širdyse gyvena „nespėjau“ liūdesys, kažkam turėjęs būti lengvas 
rytas, pasidaro „antilengvas“, o tobulai galvoje susidėliotas derinys spiegte spiegia vienu ar 
kitu trūkumu, kuris gadina gražias dienas ir kaišo pagalius į geros nuotaikos ratus.

Įkvėpkite, Damos! Jūsų lengvais rytais rūpinas LYGIAI TOKIA PATI MOTERIS, kaip ir JŪS. 
Kuri yra išgyvenusi ir „nespėjau“, ir „labai noriu, bet negaliu sau to leisti“, ir „kai jau sutaupiau 
ir nuėjau pirkti – nebebuvo“. Aš, prie V&V laivo vairo, stovinti prekės ženklo motušė, Jus 
suprantu. Todėl nors ir žinau, kiek papildomo darbo „kaštuos“ nauja mini kolekcija ir koks 
saldus būtų visai jėgų nekainuojantis veiksmas „siūnam tokių pačių tik daugiau“... Susidėlio-
jus taškus ant „i“, tik dar tvirčiau įsikabinu savo pamatiniam darbo principui į parankę ir jau 
netrukus surinkus fotografės telefono numerį, pasakoju apie tai, kokią mini kolekciją turime 
ir kokią jai viziją galime parinkti. Šįkart, „atsidarę“ tvarkingai galvoje surikiuotus Jūsų „nespė-
jimų“ atodūsius ir „gal kada nors“ prašymus, mes sulipdėme mažulytę, bet daug deficitinių 
rūbų talpinančią kolekciją. Tobulų kopijų „neprištampavome“. Pakeitę spalvas ar detales – ant 
lėkštutės tiesiame naujienas, kurioms neleis raudonuoti susitikus kolegę „su broliu dvyniu“. 
 Šis mūsų „Must-have‘as“ kvepia mišku. Po lietaus. Kasdien „bimbinėdama“ po aplinkinius 
miškus, turbūt „įsikvėpiau“ dviem mano akyse nuolat šmėžuojančiom spalvom, kurios jau 
eilę metų yra nutūpusios ne tik į mano širdį, bet ir į derinius. Tad net suplojau delnais, kai... 
„NESPĖJAU, bet labai norėjau“ rūbus, mes „prižadinom“ naujam gyvenimui mano širdies 
spalvų duetu. Ir kasdien akimis geriamo pušyno atspalviais.

Įkvėpkite ir Jūs,
Gaivaus pušyno oro ir dar stipriau palengvėjusių rytų,
„užkamšius“ spintos deficitus,
Jie užliūliuos dar didesne ramybe.
Beveik tokia, kokią teikia
Pasivaikščiojimais miškais.
Po lietaus. 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!

KADA LAUKTI?

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

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

UNIVERSALUS

Visus drabužius kolekcijoje matote ant 174 cm ūgio žmogaus, dėvinčio XS/S arba XS dydį
(kr. 88 cm, lm. 64 cm, kl. 91 cm). KUR?

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

info@viktorijos.lt, +370 620 78 793

Mūsų draugai  kituose Lietuvos kampel iuose:

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

„Wapsva| LT lietuviško dizaino namai“, Vilniaus g. 138, Šiauliai
 „Moustache boutique“, Konstitucijos pr. 7A, PC Europa, Vilnius

„Green Podium“, Laisvės al. 39, Kaunas 

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

 Arba visą parą dūzgiančioje
e-parduotuvėje:

www.viktorijos.lt/e-parduotuve

XS
XS/S
S
S/M
M 
M/L

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

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

88/92
90/96
94/98

96/102
100/104
102/106

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

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

Krūtinės ap. Liemens ap. Klubų ap. Pečių ap. Rankos ap. 
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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 ne taip stipriai lauktą, tačiau sluoksnius ir jaukiausius derinius simbolizuojantį Rudenį. 
Tačiau tada, kai baigsime užsibrėžtą vieno modelio kiekį – daugiau nebesiūsime. Toks yra 
pagrindinis mūsų darbo principas. 
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Forest tones: 
pinewood



988

Miškų spalvos 
„kraft‘as” 

–„Kraaaaaftas“,– pasisaldinu mintis visai nesaldžiai pučiančiame įpusėjusio rudenėlio vėjyje. Ir rodos 
vien nuo minties, kad ir toliau bjurstant orams ir termometro stulpeliui sėkmingai įgavus pagreitį 
leistis žemyn, aš turėsiu naują „kraft“ šeimos narį savo deriniuose – pasidaro ne tokios jau bau-
ginančios ir darganos, kaip plaukus besitaikantys nuplėšt vėjai. Bene didžiajai Jūsų daliai „Kraft“ 
striukinio palto pristatinėti nereikia, nes mūsų kūrybinėje istorijoje, mes esame turėję juos du.Beje, 
šiandien „storiuose“ įvykdžius apklausą: „kreminį ar juodą glaudžiate savo spintose“, mus labai nu-
džiugino Jūsų atsakymai. Beveik lygiomis dalimis su vienos arba kitos spalvos pasirinkimu, žygiavo 
atsakymas, kad turite JUOS ABU. Arba... atsakydamos, kad turite tik kreminį ar tik juodą, pridėda-
vote pastabą, kad nebuvo dar šaltos dienos, kad nepasigailėčiau „nepriglaudusi“ ir antrojo. Mums 
tokios linksmos istorijos, bei reakcijos yra ne tik geros nuotaikos kuras, bet ir labai naudinga infor-
macija apie rūbus, kuriuos leidžiame sau tarpinėse kolekcijose kartoti, keičiant detales ir spalvas, 
bet esmę ir drabužio konstrukciją, bei funkcionalumą – paliekant nepakeistą. Juk tikrai beprotiškai 
svarbu, kad rūbas būtų ne tik gražus, bet ir mylimas, bei panaudotas nesuskaičiuojamą kiekį kartų 
nuo kasdieninių „išeigų“ į darbą iki vakarinių pasisvaikčiojimų su ilgašnipiu. Trumpai drūtai ir kaip 
nors „glaustai“? Pabaigai palieku tiesiog „Krafto“ apibrėžimą, jeigu kada nors tektų jį „įtraukti“ į V&V 
mylimiausiųjų „žodynėlį“: „Kraftas“ – tai ilgas, šiltas, sunkiai perpučiamas, funkcionalus, „didžiaki-
šenis“ striukinis paltas, kurio neturėti žygiuojant per lietuviškas ne visada malonias šaltojo sezono 
staigmenas būtų tiesiog liūdna.

KAINA, 325 EUR
Dydžiai: xS/S, M
Sudėtis: 100 % poliesteris, 
pamušalas - 100 % viskozė, 
užpildas – 100 % poliesteris

Miškų spalvos
„kraft‘as” 
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Ilgiai:

Paltas – 110 cm
Rankovė – 64 cm 
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Miškų spalvos
„Kraft‘as“, 325 EUR

„Pinewood“ golfytis, 75 EUR

„SMART‘ai“ samanų
spalvos džinsai, 115 EUR

Šiltas ir pritaikytas šaltajam 
lietuviškam sezonui

funkcionalus dviejų krypčių 
užtrauktukas, leidžiantis 
striukinį paltą atsisegti ne 
tik iš viršaus, bet stilingai 
prasisegti ir iš apačios

Didelis ir patogus kapišonas, 
„apdovanotas“ užsisegančiu/
nusisegančiu dirbtiniu kailiuku

stilinga, „parkoms“ būdinga 
nugarytė su dviem chaki 
spalvos juostelėmis

f

h

g

k
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Miškų spalvos
„Kraft‘as“, 325 EUR

„Pinewood“ golfytis, 75 EUR

„SMART‘ai“ samanų
spalvos džinsai, 115 EUR

Miškų spalvos
„Kraft‘as“, 325 EUR

„SMART‘ai“ samanų
spalvos džinsai, 115 EUR
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Miškų spalvos
„Kraft‘as“, 325 EUR

„SMART‘ai“ samanų
spalvos džinsai, 115 EUR
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Miškų spalvos
„Kraft‘as“, 325 EUR

„Pinewood“ golfytis, 75 EUR

„SMART‘ai“ samanų
spalvos džinsai, 115 EUR
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Miškų spalvos
„Kraft‘as“, 325 EUR

„Pinewood“ golfytis, 75 EUR

„SMART‘ai“ samanų
spalvos džinsai, 115 EUR

Miškų spalvos
„Kraft‘as“, 325 EUR

„Pinewood“ golfytis, 75 EUR
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Miškų spalvos
„Kraft‘as“, 325 EUR

„SMART‘ai“ samanų
spalvos džinsai, 115 EUR
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Miškų spalvos
„Kraft‘as“, 325 EUR
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Miškų spalvos
„Kraft‘as“, 325 EUR

„Pinewood“ golfytis, 75 EUR

„SMART‘ai“ samanų
spalvos džinsai, 115 EUR

„Alyvuogė“ merino vilnos 
kepurė, 35 EUR

„Ponas Kaktusas“ rankų darbo 
šalikas, 75 EUR

Miškų spalvos
„Kraft‘as“, 325 EUR

„Pinewood“ golfytis, 75 EUR

„SMART‘ai“ samanų
spalvos džinsai, 115 EUR

„Alyvuogė“ merino vilnos 
kepurė, 35 EUR

„Ponas Kaktusas“ rankų 
darbo šalikas, 75 EUR



2322

Miškų spalvos
„Kraft‘as“, 325 EUR

„Khaki tones lover“ 
megztukėlis, 78 EUR

„SMART‘ai“ samanų
spalvos džinsai, 115 EUR
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Miškų spalvos
„Kraft‘as“, 325 EUR

„Khaki tones lover“
megztukėlis, 78 EUR

„SMART‘ai“ samanų
spalvos džinsai, 115 EUR
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Labai dažnai prieš išlėkdama į ilgametražes fotosesijų dienas, Jums pasirodau pykštelėdama selfį. 
Nesumeluosiu turbūt pasakiusi, kad beveik visada, į fotosesijų „backstage“ darbo vietą, mane atlydi 
KOSTIUMAS. Ir dažniausiai tai būna DŽINSINIS KOSTIUMAS. Kodėl? Jie atrodo gana kultūringai, 
yra patogūs, nevaržo judesių, dažnai būna itin neteplaus atspalvio ir turi kišenes. Pradundėjusią 
Vasarytę, mano labiausiai nešiojamu kostiumu buvo „tituluotas“ „Visur‘eigiško“ džinsinio švarkelio 
ir „Smart“ džinsų duetas. Su juo puikiai jaučiausi ir darbe, ir „užkulsiuose“, ir atostogose, ir Misterio 
Ego treniruotėse. Vasarai pasibaigus – pagalvojau, kad taip sąžiningai dėvėtas kostiumas yra vertas 
„atgimimo“ ir pradėjus supti idėją dėl „Must-have“ kolekcijos, abejonių, kad jis ten bus – nebeturė-
jau. Nemėgstate kostiumų? O gal turite nesumylėtus chaki spalvos džinsus „iš ankstesniųjų“ mūsų 
kolekcijų? Puiku! Šis švarkutis pasiūtas iš to paties džinso, su kuriuo mes jau daug metų žygiuojam 
koja kojon, todėl nusprendusios sujungti turimą „seną“ su dabartiniu „nauju“ – liks patenkintos.

KAINA, 125 EUR
Dydžiai: xS/S, M
Sudėtis: 73 % medvilnė, 
24 % poliesteris, 
3 % elastanas

„visur‘eigiškas“ saManų 
spalvos švarkelis

„visur‘eigiškas“ saManų 
spalvos švarkelis

Ilgiai:

Švarkas – 49 cm
Rankovė – 60 cm
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„Visur‘eigiškas“ samanų 
spalvos švarkelis, 125 EUR

„Khaki tones lover“ 
megztukėlis, 78 EUR

„SMART‘ai“ samanų
spalvos džinsai, 115 EUR

su mažulytėmis kišenukėmis ir 
tvarkinga eilute mūsų vardinių 
džinsui skirtų sagyčių

švarkutis pasiūtas iš itin 
patogaus ir tampraus džinso

Tobulai tinkantis prie šios 
kolekcijos „smart“ džinsų

Dailus, nedidukas ir mielas 
rūbas, kurį drąsiai galėsite 
rengtis netgi ant suknelės

f

h

g

k
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„Visur‘eigiškas“ samanų 
spalvos švarkelis, 125 EUR

„SMART‘ai“ samanų
spalvos džinsai, 115 EUR
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„Visur‘eigiškas“ samanų 
spalvos švarkelis, 125 EUR

„Khaki tones lover“ 
megztukėlis, 78 EUR

„SMART‘ai“ samanų
spalvos džinsai, 115 EUR
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„Visur‘eigiškas“ samanų 
spalvos švarkelis, 125 EUR

„Pinewood“ golfytis, 75 EUR

„SMART‘ai“ samanų
spalvos džinsai, 115 EUR

„Visur‘eigiškas“ samanų 
spalvos švarkelis, 125 EUR

„Khaki tones lover“ 
megztukėlis, 78 EUR

„SMART‘ai“ samanų
spalvos džinsai, 115 EUR
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„Visur‘eigiškas“ samanų 
spalvos švarkelis, 125 EUR

„Pinewood“ golfytis, 75 EUR

„SMART‘ai“ samanų
spalvos džinsai, 115 EUR

„Visur‘eigiškas“ samanų 
spalvos švarkelis, 125 EUR

„Pinewood“ golfytis, 75 EUR

„SMART‘ai“ samanų
spalvos džinsai, 115 EUR

32
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„Visur‘eigiškas“ samanų 
spalvos švarkelis, 125 EUR

„Khaki tones lover“ 
megztukėlis, 78 EUR

„SMART‘ai“ samanų
spalvos džinsai, 115 EUR
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Kaskart į gyvenimą išleidę naują džinsų modelį, įkvepiame didelį oro gurkšnį ir sulaikę kvėpavimą 
laukiame Jūsų reakcijų. Ar patiks? Ar tiks? Ar pritaikysit? Ar pamilsit? Ne kitaip buvo ir su Vasaros/22 
kolekcijoje startavusiu „Smart“ modeliu. Kaip taisyklė, naujienai niekuomet nesiseka taip gerai, kaip 
senam, geram ir dažnai matytam džinsų modeliui. Ir jeigu mūsų „Subtiliuosius“ džinsus Jūs pažįstat 
kaip nuluptus ir į klausimą „Ar matuositės?“, Jūs tik nusišypsote: „Kad tikrai ne“, tai „Smart‘us“ mata-
votės beveik visos! Kas buvo toliau? Mūsų motyvacija imtis naujienų sukunkuliavo, kai po pirmosios 
savaitės, vos tik spėję apšilt padus juos besimatuojant – visi Smart‘ai išsiskirstė į Jūsų derinius. Savo 
pirmąjį pasirodymą jie baigė su dideliu trūkumu ir „pypaujančiais“ klausimais: „O kada vėl bus?“ To-
dėl šįkart dalindami bilietus į „Must-have“ kolekciją, leidome sau „paspausti pauzę“ seniesiems džin-
sų modeliams ir pasileisti plaukus, pasiūlant Jums net dviejų spalvų SMART‘us. Vieni iš jų – chaki 
spalvos – tiesiai priešais Jūsų akis.
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„sMart‘ai” saManų 
spalvos džinsai 

„sMart‘ai” saManų 
spalvos Džinsai 

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

36

Ilgis – 99 cm
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„Visur‘eigiškas“ samanų 
spalvos švarkelis, 125 EUR

„Pinewood“ golfytis, 75 EUR

„SMART‘ai“ samanų
spalvos džinsai, 115 EUR

Dailiausiai atrodo dukart 
paraityti ir „suporuoti“ su Jūsų 
mėgstamu odiniu diržu

pasiūti iš itin tampraus ir 
patogaus džinso

Tobulai derantys prie iš to 
paties džinso pasiūto chaki 
spalvos švarkelio

nuo vasaros/22 kolekcijos 
jau pažįstamo ir spėto pamilti 
„smart“ modelio

f

h

g
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„Visur‘eigiškas“ samanų 
spalvos švarkelis, 125 EUR

„Pinewood“ golfytis, 75 EUR

„SMART‘ai“ samanų
spalvos džinsai, 115 EUR
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„Visur‘eigiškas“ samanų 
spalvos švarkelis, 125 EUR

„Pinewood“ golfytis, 75 EUR

„SMART‘ai“ samanų
spalvos džinsai, 115 EUR
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Miškų spalvos
„Kraft‘as“, 325 EUR

„Visur‘eigiškas“ samanų 
spalvos švarkelis, 125 EUR

„Pinewood“ golfytis, 75 EUR

„SMART‘ai“ samanų
spalvos džinsai, 115 EUR
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Miškų spalvos
„Kraft‘as“, 325 EUR

„Visur‘eigiškas“ samanų 
spalvos švarkelis, 125 EUR

„Pinewood“ golfytis, 75 EUR

„SMART‘ai“ samanų
spalvos džinsai, 115 EUR
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Miškų spalvos
„Kraft‘as“, 325 EUR

„Pinewood“ golfytis, 75 EUR

„SMART‘ai“ samanų
spalvos džinsai, 115 EUR

Miškų spalvos
„Kraft‘as“, 325 EUR

„Pinewood“ golfytis, 75 EUR

„SMART‘ai“ samanų
spalvos džinsai, 115 EUR
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Dar rugsėjo pradžioje, spėję atgaivinti prisiminimus apie tai, kad ruduo atlinguoja su visa jam bū-
dinga kompanija: misteriu vėju, ponia dargana, kolega lietumi, mes stabtelėjome ties galutiniais 
„Must-have“ kolekcijos štrichais:
– Ko nors šilto ir saugaus kaklui! – beveik vienbalsiu „užtraukėm“ V&V komandinę „sutartinę“. 
Taip atsirado jis – švelnus, šiltas, tobulai tinkantis toms, kurios bijo vilnos „žnaibulių“, “pataikantis į 
tą pačią spalvinę natą“ su chaki spalvos džinsiniu kostiumu ir miškų spalvos „Kraft‘u“.

KAINA, 75 EUR
Dydžiai: xS/S, M
Sudėtis: 80 % medvilnė, 
20 % poliesteris

„pinewood”
golfytis

„pinewooD” golfytis

Ilgiai:

Golfukas – 52 cm
Rankovė – 31 cm
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„Pinewood“ golfytis, 75 EUR

„SMART‘ai“ samanų
spalvos džinsai, 115 EUR

Tobulai tinkantis su to paties 
atspalvio Chaki spalvos 
džinsais ir švarkeliu

aukštas, dailiai prigludęs ir 
nuo rudeninių vėjų saugantis 
kakliukas

Dailios alkūnes siekiančios 
rankovės su mažulytėmis 
aukso sagytėmis

pasiūtas iš švelnaus, minkšto, 
puikiai besidėvinčio audinio
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5150

„Pinewood“ golfytis, 75 EUR

„SMART‘ai“ samanų
spalvos džinsai, 115 EUR

„Pinewood“ golfytis, 75 EUR

„SMART‘ai“ samanų
spalvos džinsai, 115 EUR



535252

Miškų spalvos
„Kraft‘as“, 325 EUR

„Visur‘eigiškas“ samanų 
spalvos švarkelis, 125 EUR

„Pinewood“ golfytis, 75 EUR

„SMART‘ai“ samanų
spalvos džinsai, 115 EUR

„Visur‘eigiškas“ samanų 
spalvos švarkelis, 125 EUR

„Pinewood“ golfytis, 75 EUR

„SMART‘ai“ samanų
spalvos džinsai, 115 EUR
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Miškų spalvos
„Kraft‘as“, 325 EUR

„Pinewood“ golfytis, 75 EUR

„SMART‘ai“ samanų
spalvos džinsai, 115 EUR

Miškų spalvos
„Kraft‘as“, 325 EUR

„Pinewood“ golfytis, 75 EUR

„SMART‘ai“ samanų
spalvos džinsai, 115 EUR



575656

Na, o toms, kurios dievina švelnius, „neturinčius vilnos“ žnaibulių audinius, BET nemėgsta „golfinių“ 
kaklų – mes paruošėme išeitį – pasiuvome megztukėlius. Kurie neprasčiau nei „Pine wood“ golfy-
čiai tiek spalviškai, tiek proporciškai dera prie šios kolekcijos chaki spalvos kolegų. „Apdovanojome“ 
juos ilgomis rankovytėmis ir dailiais rankogaliais, kuriuose lyg žvaigždutės žybsi mūsų vardinės sa-
gutės. Ir atsižvelgę, kad dažniausiai mūsų ausis pasiekęs prašymas būna:
- V., pasiūk paprastų megztukų kasdienai, – mes neapkrovėme jo detalėmis ir palikome jį būti tie-
siog „daug ir dažnai“ prie visko pritaikomu nediduku, bet šiltu rūbeliu.

KAINA, 78 EUR
Dydžiai: xS/S, M
Sudėtis: 80 % medvilnė, 
20 % poliesteris

„khaki tones lover” 
Megztukėlis

„khaki tones lover”
Megztukėlis

Ilgiai:

Megztukas – 51 cm
Rankovė – 59 cm



5958

„Visur‘eigiškas“ samanų 
spalvos švarkelis, 125 EUR

„Khaki tones lover“ 
megztukėlis, 78 EUR

„SMART‘ai“ samanų
spalvos džinsai, 115 EUR

puikiai tinkantis prie chaki 
spalvos džinsų, švarkelio ir 
„krafto“

ilgos rankovytės su itin dailiais 
rankogaliais

pasiūtas iš minkšto, švelnaus, 
itin gerai besidėvinčio audinio

Įliemenuoto, bet stipriai 
„neįžviegto“ silueto
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„Khaki tones lover“ 
megztukėlis, 78 EUR

„SMART‘ai“ samanų
spalvos džinsai, 115 EUR

61

„Khaki tones lover“ 
megztukėlis, 78 EUR



636262

Sekančios mus koja kojon, jau labai gerai žino, kas yra „Must-have“ kolekcijos. Tik ką pradėjusioms 
žygį su mumis trumpai papasakoju: Tai yra tokie mini drabužių „susibūrimai“, skirti „užkamšyti“ len-
gvų rytų filosofijoje „žiojėjančias“ skyles. Iš kur mes apie jas sužinome? Jūs mums pasakote/parašo-
te/pakomentuojate/padūsaujate, kad nespėjote, o TAIP NORĖJOTE. Visus šiuos „ištiktukus“ tvar-
kingai rikiuojame į savo apskritas galvas... ir ... kai tik randame laisvą „tarpelį“ tarp reguliarių kolekcijų 
– ŠAUNAME „NENAUJIENŲ“ FEJERVERKĄ. Sakau „nenaujienų“, nes... „Must-have“ kolekcijose 
„atsitinkantys“ rūbai yra anksčiau ar vėliau jau švystelėję mūsų kolekcijose. Kai kurie žaibišku greičiu 
radę namus, kai kurie apdejuoti „kaip norėčiau tokio, tik kitos spalvos“, kiti – spėti pamiršti ir jau 
pasiilgti. Ši suknelė – ne išimtis. Pasirodžiusi Rudens-žiemos 20/21 kolekcijoje, ji akimirksniu dingo. 
Stipriai nenustebome – juk tikrai ir daili, ir stipriai daug kur pritaikoma. Tuokart suknelei parinkome 
gardų cinamoninį atspalvį ir naują audinį, kuriam minus balą skyriau už glamžumą. Šįkart tą minus 
vieną nusprendžiau „paversti“ plius vienu. Nes? Nes ją pasiuvome iš nebežinau kiek komplimentų 
dėl „bekaprizės“ priežiūros ir „antidraugysčių“ su lygintuvu pelniusio marškininio audinio, kurį tiek 
mes, tiek Jūs pažįstate jau beveik dešimtmetį. Išsiskalbiam. Per naktį leidžiame pasisupti ant paka-
bytės. Sekantį rytą – švari „draugė“ pasiruošusi Jus lydėti į naują dieną. Skamba, kaip puikus savo 
brangaus laiko ir dar brangesnių nervų taupymo planas, ar ne?

KAINA, 125 EUR

Dydžiai: xS/S 164-170 cm, 
xS/S 172-178 cm, 
M 164-170 cm, M 172-178 cm
Sudėtis: 95 % viskozė, 
5 % elastanas

„english breakfast tea” 
saManų spalvos suknelė

„english breakfast tea” 
saManų spalvos suknelė

62

Ilgiai:

164-170 cm – 109 cm
172-178 cm – 117 cm 



6564

„English breakfast tea“ samanų 
spalvos suknelė, 125 EUR

„Apdovanota“ keturiomis 
nemenkomis kišenaitėmis

lengvai prisitaikanti prie Jūsų 
liemens apimties. suknelė 
turi įvertą diržiuką, kuris leis 
suknelės plotį „adaptuoti“ sau

galimybė rinktis iš dviejų ilgių

pasiūta iš itin lengvos 
priežiūros marškininio audinio
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„English breakfast tea“ samanų 
spalvos suknelė, 125 EUR

„English breakfast tea“ samanų 
spalvos suknelė, 125 EUR
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„English breakfast tea“ samanų 
spalvos suknelė, 125 EUR

„English breakfast tea“ samanų 
spalvos suknelė, 125 EUR
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Miškų spalvos „Kraft‘as“, 325 EUR

„English breakfast tea“ samanų 
spalvos suknelė, 125 EUR

70

Miškų spalvos „Kraft‘as“, 325 EUR

„English breakfast tea“ samanų 
spalvos suknelė, 125 EUR
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Forest tones: 
rustic
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Kai rankas padėjau ant klaviatūros rašyti pirmąjį sakinį apie šią liemenę, jis turėjo būti štai toks: 
Ir pagaliau, mielos Damos, prieš Jūsų akis – pats laukiamiausias šios mini kolekcijos rūbas – „gar-
džiaspalvė“ striukinė liemenė. Bet tada sustojau. Nes pagalvojau, kad itin daug pagyrų jau kūrybi-
niame procese sulaukusi liemenė turi rimtą konkurentą – to paties audinio miško spalvos „Kraftą“. 
Todėl pirmą sakinį nutryniau, bet jausmas, kad aprašinėju vieną iš dviejų „TOP“ rūbų, liko. Kad mes 
esame striukinių liemenių „lover‘iai“ įrodinėt ir pasakot jau turbūt nebereikia, ne kitokiu „virusu“ 
užkrėtėme ir Jus. Susitikusios butikėlyje „tarškame“ visos laimingos, kad sergame bendru „striuki-
nių liemenių“ virusu ir nenorime nuo jo išgyti. O kai esi tiek pažengęs „mylėtojas“, tai neturėti šios 
rūšies rūbo, vienos savo mėgstamiausių spalvų – tiesiog „griekas“. Situaciją taisome ir pristatome: 
Mūsų horizontuose dar nematyto modelio, „gardžios“ spalvos ir itin funkcionalią striukinių liemenių 
atstovę, kuri netikti gali tik prie... kitos striukinės liemenės? Nors gerai pagalvojus ir „pastilizavus“, 
gal netgi ir tokį „netinka“ būtų įmanoma paversti „susluoksniuotu wow“.

KAINA, 155 EUR
Dydžiai: xS/S, M
Sudėtis: 100 % poliesteris, 
pamušalas – 100 % viskozė, 
užpildas – 100 % poliesteris
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„MigDolinė”
striukinė lieMenė

„Migdolinė”
striukinė lieMenė

Ilgis – 63 cm
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„Migdolinė“ striukinė liemenė, 
155 EUR

„Nekaprizinga“ iriso spalvos 
palaidinė, 75 EUR

„Smart casual“ iriso spalvos 
kelnės, 95 EUR

Mūsų horizontuose dar 
nematyto modelio-įkvėpta 
mūsų geriausiųjų „baby blue“ 
ir „pipirinės“ liemenės detalių

„apdovanota“ didelėm 
ir talpiom kišenėm

vidutinio storio ir saikingai 
„išpūsta“

pasiūta iš pirmojo mūsų 
„Kraft“ striukinio palto audinio, 
todėl jį turinčios – galės 
„pašėlt“ sluoksniavimu
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„Migdolinė“ striukinė 
liemenė, 155 EUR

„Nekaprizinga“ iriso 
spalvos palaidinė, 75 EUR

„Smart casual“ iriso 
spalvos kelnės, 95 EUR

78

„Migdolinė“ striukinė 
liemenė, 155 EUR

„Nekaprizinga“ iriso 
spalvos palaidinė, 75 EUR

„Smart casual“ iriso 
spalvos kelnės, 95 EUR



8180

„Migdolinė“ striukinė 
liemenė, 155 EUR

„Toffee“ megztinis, 115 EUR

„SMART‘ai“ toffee spalvos 
džinsai, 115 EUR

80

„Migdolinė“ striukinė
liemenė, 155 EUR

„Toffee“ megztinis, 115 EUR

„SMART‘ai“ toffee spalvos 
džinsai, 115 EUR
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Visus savo drabužius myliu, tačiau taip jau kartais atsitinka, kad kai kuriuos jų – „išvedu“ pa-
sivaikščioti gerokai dažniau, nei jų kolegas. Kaip taisyklė, tokiais rūbais tampa gana pa-
prastų konstrukcijų rūbai, kurie deriniuose nerodo jokių kaprizų juos derinant prie įvai-
rios formos rūbų. Ši palaidinė – visiškai atitinka šios kategorijos rūbui keliamus reikalavimus: 
– paprasta konstrukcija,
– įliemenuotas siluetas,
– „statytos“, ilgos rankovės,
– „laiveliu“ kirpta apykaklė.
Pridėjus faktą, kad „Gyvenimo mylėtojų“ klubo palaidinė „atgimsta“ į beprotiškai mano mylimą – 
CINAMONINĘ spalvą, jau dabar mintyse „volioju“ naujus derinius, prie kiek daug „senbuvių“ ji de-
rės.

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

„nekaprizinga” iriso 
spalvos palaidinė

„nekaprizinga” iriso
spalvos palaiDinė

Ilgiai:

Palaidinė – 57 cm
Rankovė – 63 cm



8584

„Nekaprizinga“ iriso spalvos 
palaidinė, 75 EUR

„Smart casual“ iriso spalvos 
kelnės, 95 EUR

be galo funkcionali, nes tinka 
tiek po švarkeliais, tiek po 
liemenėmis, dar geresnė žinia ta, 
kad ne prasčiau atrodo dėvima ir 
viena

„Apdovanota“ dailiais 
rankogaliais, kurie leis nosį 
kištelti Jūsų riešo aksesuarams

Mes už kostiumus, pamenat? o 
prijungus prie palaidinės „smart 
casual“ irisines kelnes – tik dar 
sykį galime garsiai patvirtinti, 
kad liekame ištikimi savo 
„pamatiniams“ – kostiuminiams 
dėsniams

pasiūta iš itin ilgaamžiško ir 
puikiai besidėvinčio tekstūrinio 
trikotažo
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„Nekaprizinga“ iriso spalvos 
palaidinė, 75 EUR

„Smart casual“ iriso spalvos 
kelnės, 95 EUR

„Nekaprizinga“ iriso spalvos 
palaidinė, 75 EUR

„Smart casual“ iriso spalvos 
kelnės, 95 EUR



8988

Miškų spalvos „Kraft‘as“,
325 EUR

„Nekaprizinga“ iriso spalvos 
palaidinė, 75 EUR

„Smart casual“ iriso spalvos 
kelnės, 95 EUR

88

Miškų spalvos „Kraft‘as“,
325 EUR

„Nekaprizinga“ iriso spalvos 
palaidinė, 75 EUR

„Smart casual“ iriso spalvos 
kelnės, 95 EUR
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9190

Prieš Jūsų akis uodegą sukioja mano vienos mėgstamiausių kelnių. Kodėl jas taip mėgstu? Nes jos 
užima tarpinę poziciją tarp klasikinių – kostiuminių ir visiškai „treninginių“ kelnių modelio. Patogios, 
kaip treningiukai, o vizualiai atrodančios gana kultūringai ir netgi „mandriai“. Prijungus į kompaniją 
to paties tekstūrinio trikotažo ilgarankovę palaidinę, gauname puikų, daugybei kasdieninių progų 
pritaikomą kostiumą, kuris nuoširdžiai tikiu, spintoje besisupdamas nenuobodžiaus.

9090

„sMart casual” 
iriso spalvos kelnės

„sMart Casual” 
iriso spalvos kelnės

KAINA, 95 EUR
Dydžiai: xS/S, M
Sudėtis: 75 % viskozė,
22 % poliesteris, 3 % elastanas

Ilgis – 102 cm



9392

„Nekaprizinga“ iriso spalvos 
palaidinė, 75 EUR

„Smart casual“ iriso spalvos 
kelnės, 95 EUR

„Mandros“ konstrukcijos ir 
jau pamilto „smart casual“ 
modelio, kurį pirmą kartą 
savo horizontuose turėjome 
rudens-žiemos 21/22 
kolekcijoje (pieno spalvos)

su patogiausiomis šoninėmis 
kišenėmis

pasiūtos iš kokybiško, puikiai 
besidėvinčio tekstūrinio 
trikotažo

puikiai derančios duetu su to 
paties audinio „nekaprizinga“ 
palaidine

f

h

g

k



9594

„Nekaprizinga“ iriso spalvos 
palaidinė, 75 EUR

„Smart casual“ iriso spalvos 
kelnės, 95 EUR

94

„Nekaprizinga“ iriso spalvos 
palaidinė, 75 EUR

„Smart casual“ iriso spalvos 
kelnės, 95 EUR



9796

Miškų spalvos „Kraft‘as“,
325 EUR

„Nekaprizinga“ iriso spalvos 
palaidinė, 75 EUR

„Smart casual“ iriso spalvos 
kelnės, 95 EUR

Miškų spalvos „Kraft‘as“,
325 EUR

„Nekaprizinga“ iriso spalvos 
palaidinė, 75 EUR

„Smart casual“ iriso spalvos 
kelnės, 95 EUR



9998 9998
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Mūsų seni geri pažįstami megztukėliai, „apdovanoti“ gražuole detale ir „pagardinti“ išskirtinai „ska-
nia“ spalva, sugrįžta. Mano asmeniškoje lengvų rytų „programoje“ itin dažnas derinių dalyvis būna 
vienas iš šių megztukų (nes spintoje jų turiu bent 5 skirtingų spalvų). Kai reikia iš namų išrūkti per 
maksimaliai trumpą laiką, labai dažnais atvejais aš ranką ištiesiu link vienos ar kitos spalvos megz-
tuko ir derančių džinsų. Pasirinkusi tokį saugų derinį – aš visuomet žinau, kad „neprašoviau“ nei 
spalviškai, nei stilistiškai, nei proporciškai į šoną, o jausmas, kad apsirengiau ne tik suderintai, bet 
ir patogiai – palaiko kompaniją visą gražią dieną. Beje, gera žinia nemėgstančioms vilnos žnaibulių 
– šios kategorijos megztukai (tokie kaip „Lotosas“, „Eukaliptas“) – yra pasiūti iš itin kokybiško ir mūsų 
kolekcijose dažnai naudojamo audinio, kuris neturi vilnos. Dėl šios priežasties megztukėlis, neabe-
joju, bus mylimas visų. Be išimties. Pridėjus itin žavingą nugarytės detalę ir gardžią „toffee“ saldainio 
spalvą – nedaugiažodžiaujame: jis įsimylėtinas.

KAINA, 115 EUR
Dydžiai: xS/S, M
Sudėtis: 80 % medvilnė, 
20 % poliesteris

„toffee” 
Megztinis

„toffee” Megztinis

Ilgiai:

Priekis – 58 cm
Nugara –  71 cm



103102

„Toffee“ megztinis, 115 EUR

„SMART‘ai“ toffee spalvos
džinsai, 115 EUR

neturintis vilnos, todėl tobulas 
net ir toms, kurios bijo vilnos 
„žnaibulių“

pasiūtas iš itin lengvai 
prižiūrimo ir ilgaamžiško 
audinio

asimetriško kirpimo ir gardžios 
„toffee“ saldainio spalvos

„apdovanotas“ žavinga 
nugarytės detale
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„Toffee“ megztinis, 115 EUR

104

„Toffee“ megztinis, 115 EUR

„SMART‘ai“ toffee spalvos
džinsai, 115 EUR
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„sMart‘ai” toffee 
spalvos džinsai

Kai saujoje glaudėme idėją, pasiūti pirmojo „Kraft‘o“ striukinę liemenę, priešais akis iškart „išniro“  
tuokart prie Pavasario/21 spalvinės gamos, tobulai derėję „Kišenėtieji“ džinsai. Būsiu sąžininga – ir 
nors džinsų spalva patiko turbūt visoms, „kišenėtoji“ idėja buvo palydėta nemažai atodūsių: „taip 
gražu, bet storina kojas“, „čia tik „kūdakojoms“, „norėčiau tokių „gardžiaspalvių“, tik kito modelio“... 
Todėl šias konstruktyvias „kritikėles“ susirikiavę į savo galvų stalčiukus, pažadėjome pasitaikius pro-
gai – traukti į dienos šviesą ir pasiūti tokios pat gardžios spalvos, bet kito modelio džinsus. Taip 
gimė idėja šioje kolekcijoje „pažadinti“ gyvenimui Vasarą startavusį „Smart“ džinsų modelį – kuris 
sulaukė labai daug teigiamų Jūsų įvertinimų. Istoriją apie „Smart” džinsus „supyškinome“ prie cha-
ki spalvos „Smart“ džinsų aprašymo, bet neradusioms – pakartojame: „Kaskart į gyvenimą išleidę 
naują džinsų modelį, įkvepiame didelį oro gurkšnį ir sulaikę kvėpavimą laukiame Jūsų reakcijų. Ar 
patiks? Ar tiks? Ar pritaikysit? Ar pamilsit? Ne kitaip buvo ir su Vasaros/22 kolekcijoje startavusiu 
„Smart“ modeliu. Kaip taisyklė, naujienai niekuomet nesiseka taip gerai, kaip senam geram ir dažnai 
matytam džinsų modeliui. Ir jeigu mūsų „Subtiliuosius“ džinsus Jūs pažįstat, kaip nuluptus ir į klausi-
mą „Ar matuositės?“, Jūs tik nusišypsote: „Kad tikrai ne“, tai „Smart‘us“ matavotės beveik visos! Kas 
buvo toliau? Mūsų motyvacija imtis naujienų sukunkuliavo, kai po pirmosios savaitės, vos tik spėję 
apšilt padus juos besimatuojant – visi Smar‘ai  išsiskirstė į Jūsų derinius. Savo pirmąjį pasirodymą 
jie baigė su dideliu trūkumu ir „pypaujančiais“ klausimais: „O kada vėl bus?“. Todėl šįkart dalindami 
bilietus į „Must-have“ kolekciją, leidome sau „paspausti pauzę“ seniesiems džinsų modeliams ir pa-
sileisti plaukus, pasiūlant Jums net dviejų spalvų SMART‘us.“ Vieni iš jų – „Toffee“ spalvos – tiesiai 
priešais Jūsų akis.

„sMart‘ai” toffee
spalvos Džinsai

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

106

Ilgis – 99 cm
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„Migdolinė“ striukinė
liemenė, 155 EUR

„Toffee“ megztinis, 115 EUR

„SMART‘ai“ toffee spalvos 
džinsai, 115 EUR

nuo vasaros/22 kolekcijos 
jau pažįstamo ir spėto pamilti 
„smart“ modelio

pasiūti iš itin tampraus ir 
patogaus džinso

Dailiausiai atrodo dukart 
paraityti ir „suporuoti“ su Jūsų 
mėgstamu odiniu diržu

Tobulai derantys prie „Toffee“ 
megztinio ir „Migdolinės“ 
striukinės liemenės
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„Migdolinė“ striukinė
liemenė, 155 EUR

„Toffee“ megztinis, 115 EUR

„SMART‘ai“ toffee spalvos 
džinsai, 115 EUR

„Migdolinė“ striukinė
liemenė, 155 EUR

„Toffee“ megztinis, 115 EUR

„SMART‘ai“ toffee spalvos 
džinsai, 115 EUR



113112112 113

„Migdolinė“ striukinė liemenė, 155 EUR

„Toffee“ megztinis, 115 EUR

„SMART‘ai“ toffee spalvos džinsai, 115 EUR



115114

Bebaiginėjant dalint  bilietus į šią „Must-have“ kolekciją ir pasidemonstravus kūrybinio proceso 
rezultatais su butikėlio merginomis, sulaukėm iš jų klausimo:
– O tai juodų marškinukų nebus?
Stabtelėjom. Ir tikrai – dar ankstyvą pavasarį, kai nuo mūsų lentynų ir vėl žaibišku greičiu „nugara-
vo“ marškiniai, mes į kairę ir į dešinę dalinome pažadus – kad kai tik bus proga pristatysime tarpinę 
kolekciją, itin didelį dėmesį skiriant marškinukams. Ir va. Priešais akis sukiojosi žadėtoji „Must-have“ 
kolekcija, o marškinukų joje buvo apskritas nulis. Prisiminusios, kad itin daug Jūsų prašote pasiūti 
JUODŲ marškinukų – mes situaciją „griebėm už ragų“. Ir į fotosesiją vykome savo glėbyje nešini 
net dvejais itin mylimais marškinukų modeliais, „prikeltais“ į juodą spalvą. Pirmieji – ex – „baby blue“ 
marškinukai iš Pavasario/21. Klasikinio kirpimo, „ne oversize“ silueto, „padabinti“ to paties audinio 
juostele, kurią galima rištis į romantišką bantuką arba palikti kabėti bohemiškai perrištą mazgeliu. 
Tobulai tinkantys į „bet kokio plauko“ derinius, na, o mėgstančioms klasiką ir neprijaučiančioms 
„oversize‘ui“ – turėtume pataikyti tiesiai į širdį.

KAINA, 105 EUR
Dydžiai: xS/S, M
Sudėtis: 95 % viskozė,
5 % elastanas
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„odė klasikai”
Marškinukai

„oDė klasikai”
MARŠKINUKAI

Ilgiai:

Marškiniai – 70 cm
Rankovė – 66 cm
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„Odė klasikai“ marškinukai, 
105 EUR

„SMART‘ai“ toffee spalvos 
džinsai, 115 EUR

turintys dailiai išrikiuotą 
vardinių sagyčių eilę

Šoniniai skeltukai, kad 
galėtumėte priekį dėvėti 
sukištą, o nugarytę – palaidą

platūs rankogaliai, kuriuos 
galima dėvėti palenktus 
arba ilgus bei stilingai 
apgaubiančius plaštaką

Dailaus, „ne oversize“ kirpimo, 
su dailia apykaklaitės detale

f

h

g

k
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„Odė klasikai“ marškinukai, 
105 EUR

„SMART‘ai“ toffee spalvos 
džinsai, 115 EUR
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„Odė klasikai“ marškinukai, 
105 EUR

„SMART‘ai“ toffee spalvos 
džinsai, 115 EUR
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„Odė klasikai“ marškinukai, 
105 EUR

„SMART‘ai“ toffee spalvos 
džinsai, 115 EUR

„Odė klasikai“ marškinukai, 
105 EUR

„SMART‘ai“ toffee spalvos 
džinsai, 115 EUR
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O čia yra mano patys mylimiausi visų laikų marškiniai. Visuomet pati pradėdama galvoti – kokių 
marškinukų norėčiau atitinkamos spalvos – niekaip negaliu atsiriboti nuo šio modelio, kuris savo 
patogumu, funkcionalumu ir galimybe dėvėti po megztukais – mano deriniuose stipria persvara 
„nurungia“ kitus šios kategorijos dalyvius. Dėvėdama šio modelio marškinukus po megztukais – 
visuomet galiu pasidžiaugt itin gražiai susidėliojančia dviejų rūbų proporcija, nes iš megztuko iš-
lendantys marškinukų rankogaliai ir „padalkytės“ visuomet suformuoja vaizdą, kuris mano akiai yra 
labai priimtinas. Drąsiai galimi dėvėti vieni, ne prasčiau atrodo „suporuoti“ su liemenėmis, švarkais, 
megztiniais ir kitais viršutiniais rūbais. Pridėjus faktą, kad pasiuvome juos iš to paties, nekaprizingo 
ir su lygintuvu į draugystes nesiprašančio audinio – tiesiame Jums į glėbius dar vieną itin funkciona-
lų ir dažnai panaudotiną rūbą, kuris gali vykdyti ir kuklaus pasipuošimo funkciją ir nevaržyti judesių 
smagiai leidžiant laisvalaikį.

KAINA, 105 EUR
Dydžiai: xS/S, M
Sudėtis: 95 % viskozė,
5 % elastanas

122

„lyg pasiskolinti
iš vyro spintos”
juodi Marškiniai

„lyg pasiskolinti iš vyro 
spintos” JuoDi Marškiniai

Ilgiai:

Marškiniai - 74 cm
Rankovė – 68 cm
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„Lyg pasiskolinti iš vyro spintos“ 
juodi marškiniai, 105 EUR

„SMART‘ai“ toffee spalvos
džinsai, 115 EUR

pasiūti iš Jums jau gerai 
pažįstamo marškininio audinio, 
kurio nereikia lyginti 

Asimetriškas kirpimas ir 
funkcionalūs šoniniai skeltukai 

oversize tipo marškinukai

tobulai žiūrisi vieni, ne 
prasčiau leidžiasi į draugystes 
su kitais viršutiniais rūbais 
(pvz. striukine liemene)

f

h

g
k
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„Lyg pasiskolinti iš vyro 
spintos“ juodi marškiniai, 
105 EUR

„SMART‘ai“ toffee spalvos
džinsai, 115 EUR

„Lyg pasiskolinti iš vyro spintos“ 
juodi marškiniai, 105 EUR

„SMART‘ai“ toffee spalvos
džinsai, 115 EUR
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„Lyg pasiskolinti iš vyro spintos“
juodi marškiniai, 105 EUR

128

„Lyg pasiskolinti
iš vyro spintos“
juodi marškiniai, 
105 EUR
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„Migdolinė“ striukinė
liemenė, 155 EUR

„Lyg pasiskolinti iš vyro spintos“
juodi marškiniai, 105 EUR

„SMART‘ai“ toffee spalvos 
džinsai, 115 EUR

„Migdolinė“ striukinė
liemenė, 155 EUR

„Lyg pasiskolinti iš vyro spintos“
juodi marškiniai, 105 EUR

„SMART‘ai“ toffee spalvos 
džinsai, 115 EUR



133132

.

.

.

.

Esu „įvairaus  plauko“ kepurių gerbėja ir prisiekusi mylėtoja. Ant mano galvos dažnai „tupi“ vienokio 
ar kitokio stiliaus kepuraitė. Ne, ausų aš nebijau nušalt. Ir plaukų nuo vėjo ar saulės aš išskirtinai 
nesaugau. Kepurės mano stiliaus neatskiriama dalis. Jos labai dažnai padeda paskutinį tašką derinio 
užbaigtume, kai žvilgteli į veidrodį ir pagalvoji: „taip, tik jos čia iki pilnos laimės ir tetrūko“. Žinodami, 
kad netrukus į mūsų širdis belsis žiema, mes siūlome į derinius  prijungti itin plonytes, „nesikandžio-
jančias“, 100 % merino vilnos kepures, kurios suteiks ne tik saują šilumos, bet ir žiupsnį stilingumo.

KAINA, 35 EUR Dydžiai: universalus
Sudėtis: 100 % merino vilna
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„alyvuogė“ Merino 
vilnos kepurė

„alyvuogė“ Merino 
vilnos kepurė

plonytė ir visai 
„nesikandžiojanti“

puikiai „padedanti“ tašką 
daugelio stilingiausiųjų 
derinių gale

žemiškos „chaki“ spalvos

numegzta iš 100 % merino 
vilnos plonyčio siūlo
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Esu „įvairaus plauko“ kepurių gerbėja ir prisiekusi mylėtoja. Ant mano galvos dažnai „tupi“ vienokio 
ar kitokio stiliaus kepuraitė. Ne, ausų aš nebijau nušalt. Ir plaukų nuo vėjo ar saulės aš išskirtinai 
nesaugau. Kepurės mano stiliaus neatskiriama dalis. Jos labai dažnai padeda paskutinį tašką derinio 
užbaigtume, kai žvilgteli į veidrodį ir pagalvoji: „taip, tik jos čia iki pilnos laimės ir tetrūko“. Žinodami, 
kad netrukus į mūsų širdis belsis žiema, mes siūlome į derinius  prijungti itin plonytes, „nesikandžio-
jančias“, 100 % merino vilnos kepures, kurios suteiks ne tik saują šilumos, bet ir žiupsnį stilingumo.

KAINA, 35 EUR Dydžiai: universalus
Sudėtis: 100 % merino vilna
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„CinaMonas“ Merino
vilnos kepurė

„cinaMonas“ Merino 
vilnos kepurė

plonytė ir visai 
„nesikandžiojanti“

puikiai „padedanti“ tašką 
daugelio stilingiausiųjų 
derinių gale

ilgai lauktos „ryžos“ spalvos

numegzta iš 100 % merino 
vilnos plonyčio siūlo
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Anei kolekcijos – be dručkio šaliko! Sluoksnių mylėtojų kasdienybėje neturėti prie derinio tobulai 
tinkančio šaliko... nei šis nei tas. Nors chaki spalvos šaliką turbūt kiekviena gali rasti savo spintose, 
toms, kurios galbūt visai neseniai pradėjo su mumis draugystę, siūlome tooobulai prie mūsų naujo-
sios chaki spalvos „Kraft‘o“ tinkančią šaltojo sezono būtinybę!

KAINA, 75 EUR
Dydžiai: ilgis – 220 cm 
Sudėtis: 30 % mohera,
10 % vilna, 60 % akrilas

„ponas kaktusas“
rankų Darbo šalikas

„ponas kaktusas“ 
rankų darbo šalikas

Jūsų ir mūsų numylėta
CHAKI spalva

Išskirtinis dydis ir purumas

puikiai tinkantis su chaki 
spalvos kolekcijos „artilerija“

numegztas rankytėmis su 
didele meile ir rūpesčiu

136
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Anei kolekcijos – be dručkio šaliko! Sluoksnių mylėtojų kasdienybėje neturėti prie derinio tobulai 
tinkančio šaliko... nei šis nei tas. Nors ryžos spalvos dručkį siūlėme Jums pavasarį, artėjant itin 
žvarbiam sezonui, nuodėmė būtų nepasiūlyti Jums taip puikiai spalva prie ryžųjų kolekcijos kolegų 
derančio šaliko!

KAINA, 75 EUR
Dydžiai: ilgis – 220 cm
Sudėtis: 30 % mohera,
10 % vilna, 60 % akrilas
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„ponas CinaMonas“ 
rankų Darbo šalikas

„ponas cinaMonas“
rankų darbo šalikas

Mūsų ir Jūsų mylima 
ryža spalva

Išskirtinis dydis ir purumas

puikiai tinkantis su 
cinamonine šios kolekcijos 
„artilerija“

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

www.viktorijos.lt


