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Þó það geti verið snúið að velja 
buxur og peysur á bóndann er lítið 
mál að finna húfu, trefil, hanska, nátt-
föt, sokka eða skó án þess að hann sé 
með í för.

AV224 620W höggborvél
SDS & herðslupatróna

13.900,-

AN891 2200W 230mm slípirokkur

14.890,-

Neytendur athugið! Múrbúðin selur  al lar  vörur s ínar  á lágmarksverði  fyr ir  a l la ,  a l l taf .  Gerið verð- og gæðasamanburð!

Sími 412 2500  -  sala@murbudin.is  -  www.murbudin.is

Asaki VERKFÆRI

Reykjavík Kletthálsi 7. Opið virka daga kl. 8-18, laug. 10-16

Reykjanesbær Fuglavík 18. Opið virka daga kl. 8-18

Akureyri Furuvöllum 15. Opið virka daga kl. 8-18, laug. 10-14

Vestmannaeyjar Flötum 29. Opið virka daga kl. 8-18

AR636 118V Skrúfvél 
Ni-Cd 2,0Ah 158Nm

18..890,-

93 150W PússvélAB69
85mm93x18

890,-5.

AV245 9900W Brothamar
45mm 5,3Kg

21..900,-

AN848 1000w slípirokkur 125mm

7.990,-

ALM14DF 14,44V Li-Ion 
herðsluskrúfvéél  
2,8Ah  135Nmm

36.8990,-

LM18DBB 18V Li-Ion
orvél 2,88Ah / 38Nm

39.990,-

M18DD 18ALM 8V höggborvél
on 2,8Ah Li-Io 38Nm 2 hraðar

41.84 890,-

AS1033 370W 10mm borvél

4.9990,-ALB110DAS 10,8V Li-Ion 
Bor/sskrúfvél 1,4Ah 30Nm

144.890,-

*****  5 stjörnu jólagjafir

ATH: Tvær rafhlöður, taska og hraðvirkt 
hleðslutæki fylgir hverri hleðsluvél!

AL
bo

3

1 Nálgastu verkefnið á nýjan 
hátt. Hættu að leita að „gjöf“ 
handa honum og leitaðu held-
ur að „honum“ í gjöfinni. Þó 
það hljómi kannski undarlega 
er þetta rökrétt nálgun. Bestu 
gjafirnar sem maður fær eru 
þær sem segja eitthvað um 
mann sjálfan, er það ekki?

2 Hafðu í huga hvers konar 
tilfinningar gjöfin vekur. Það 
er mikilvægt. Þegar einhver 
gefur þér gjöf sem vel hefur 
verið valin, finnurðu strax 
hvað viðkomandi finnst um 
þig. Þú veist að hann var að 
hugsa um þig og hvaða mann 
þú hefur að geyma þegar hann 
valdi gjöfina. Slíkar gjafir 
veita bæði gefandanum og við-
takandanum gleði.

3 Settu þig því í stellingar 
og hugsaðu um hvað þú veist 
um viðtakandann. Hversu vel 
þekkirðu manninn þinn?

Spurðu þig til dæmis þessara 
spurninga:

-hvaða áhugamál hefur 
hann?

-hvaða markmið hefur hann 
sett sér í lífinu?

-hvað gerir hann eiginlega í 
frítíma sínum?

Veldu svo eitthvað sem teng-
ist einhverju atriðanna beint 
eða óbeint. Ef hann hefur 
áhuga á sporti eins og köfun 

gæti verið of dýrt að kaupa til-
heyrandi búnað og græjur, en 
áhugaverð bók um viðkomandi 
sport gæti verið sniðug lausn.

5 Ef þú ert alveg lens er ein-
faldast að spyrja hann hreint 
út hvað hann langar í.

6 Ef þér finnst það hins vegar 
eyðileggja algjörlega spennuna 
gætirðu beðið hann að nefna 
til dæmis fimm atriði og velja 
síðan eitt. Þá veit hann að 
minnsta kosti ekki hvert þeirra 
verður undir trénu.
www.wikihow.com

Þegar velja á gjöf handa honum
Hina fullkomnu gjöf getur reynst þrautin þyngri að finna. Eftirfarandi leiðbeiningar er gott að hafa bak við eyrað.

Hafðu í huga hvers konar tilfinningar gjöfin vekur.

Hversu vel þekkirðu manninn þinn? Hvaða áhugamál hefur hann og hvað gerir hann í 
frítíma sínum?

Finndu hina fullkomnu gjöf með því að leita að „honum“ í gjöfinni.

Bóndinn má ekki fara í jólaköttinn frekar en aðrir meðlimir fjöl-
skyldunnar og er alger fásinna að halda því fram að karlmenn vilji 
ekki mjúka pakka. Vissulega getur verið snúið að velja peysu, skyrtu 
eða buxur sem passa og hugsanlega betra að láta makann um það. 
Húfu, trefil, hanska, náttföt, nærföt, sokka og skó er þó vel hægt að 
velja án þess að hann sé með í för. 

Síðastliðin ár hafa æ fleiri karlmenn tekið upp á því að klæðast 
skræpóttum sokkum og eru jafnvel dæmi um að menn flauti til 
keppni um skrautlegasta parið. Þá er nokkuð um að þeir lyfti upp 
skálmunum á mannamótum og hefji meting. Eftir því sem næst 
verður komist þykir það tákn um karlmennsku að þora að skarta 
litríkum sokkum. Skraut- legt sokkapar ætti því víðast hvar að 
hitta í mark.

Ekki láta bóndann 
fara í jólaköttinn

Góðir íþróttaskór 
gagnast flestum.

Sokkarnir frá Happy Socks 
eru sérlega skrautlegir



Reykjavík  Akureyri

Jóladagatal á Facebook
Nýtt sértilboð á hverjum degi í Desember.
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ÖÐRUVÍSI BINDI
Viðarbindi er góð gjöf fyrir 
þann sem vill vera öðruvísi og 
klæðast sérstakri hönnun. Þessi 
aðili þarf að hafa persónulegan 
stíl, kímnigáfu og hafa gaman af 
að vekja athygli. Maðurinn þarf 
ekki að kunna að gera bindishnút 
því hann er áfastur. Þessi djarfa 
hönnun kemur frá San Francisco 
er handgerð, viðurinn er slípaður 
og lakkaður gæðaviður. Um háls-
inn fer þægileg teygja sem liggur 
undir skyrtukraganum og sést 
því ekki.  
Hönnuðir eru David og Christ-
opher, en þeir eru bæði hönnuðir 
og smiðir. Þeir vinna með gæðavið 
og leggja áherslu á að öll smáatriði 
séu fagurlega gerð. Félagarnir trúa 
á endurvinnslu og vilja stuðla að 
sjálfbærum iðnaði. Þeir 
halda úti bloggsíðu en 
bindin er hægt að 
kaupa á netinu 
á vefsíðunni 
uncommongoods.
com en boðið er 
upp á sendingar 
til Íslands. Bindin 
kosta frá 28 
evrum eða 
tæpum fimm 
þúsund 
krónum. 

NOKKRAR HUGMYNDIR
Stundum skotgengur að finna 
réttu gjöfina en eigi að síður 
kannast flestir við að standa 
einhvern tíma alveg á gati. Þá er 
gott að renna augunum yfir hug-
myndalista. Hér er einn:
Kauptu:
Fallegar bjórkönnur
Viskíglös
Úr
Fatnað
Spjaldtölvu
Tölvuleik
Leikhúsmiða
Flugmiða
Gjafabréf í 
nudd
Borspil
Delludót (t.d. golfdót, veiðidót, 
matreiðsludót)
Málverk
Rakspíra
Krem
Reyfara
Fræðirit
Ljósmyndabók
Kvikmyndasafn

RÉTTU ELDHÚSGRÆJURNAR 
Karlmenn eru misduglegir við eldamennskuna 
heima fyrir ef grillið er undanskilið. Til að virkja hús-
bóndann meira gæti verið góð hugmynd að gefa honum 
jólagjöf sem tengist eldhúsinu og eldamennsku og 
ekki er verra að höfða aðeins til ævintýramennskunnar. 
Hægt er að kaupa reykofn víða hérlendis en í honum er 
bæði hægt að reykja kjöt, fisk og pylsur. Þá er upplagt 
að byrja á því að reykja til dæmis svínakjöt og lax og slá 
um sig með heimagerðu beikoni. Ef eiginmaðurinn er 
veiðimaður er reykofn frábær viðbót á heimilið enda lítið 
mál að reykja villibráðina, laxinn og bleikjuna. Pulsugerð 
heimafyrir er afar einföld ef réttu græjurnar eru til staðar. 
Pylsugerðarstútar fást fyrir flestar algengar hrærivélar og  

síðan þarf garnir. Hægt er að útbúa pylsur úr 
svínakjöti, nauta- og lambakjöti og kjúklingi 
auk þess sem mörgum þykja grænmetis-
pylsur herramannsmatur. Uppskriftir að 
ljúffengum pylsum má finna í fjölmörgum 
matreiðslubókum og á netinu. Endalausir 
möguleikar eru í boði þegar kemur að 
kryddi og öðru meðlæti. Fyrir metnaðarfyllri 
gæti ostagerð heima fyrir verið skemmtileg 
áskorun. Hægt er að kaupa byrjendapakka 
í ostagerð hérlendis sem býður upp á fram-
leiðslu átta ostategunda, til dæmis fetaost, 
kotasælu og parmesanost.
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Kjöt, fiskur og pylsur verða 
enn ljúffengari úr reykofni.

MacBook Pro Retina verð frá 249.990 kr.

Laugavegur 17 | Sími: 580 7500 | verslun@macland.is | macland.is

Bjart er yfir Maclandi
blikar jólastjarna
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