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Hönnunarfyrirtækið Bility hefur sent frá sér kertastjaka og kertaklemm-
ur sem varpa frá sér hlýlegu munstri á vegg. Kertastjakarnir, sem hönn-
uðurinn Guðrún Lilja Gunnlaugsdóttir kallar kristalla vetrarins, heita 
Mjöll, Drífa og Snær og vísa í íslensk nöfn á snjó. Kertaklemmunum er 
smellt á sprittkerti og fást í átta mismunandi gerðum, þrjú vetrarljós og 
fimm vættir. 

„Munstrin eru öll úr Sjónabókinni, sem kom út árið 2009, en hún hefur 
að geyma munstur sem voru notuð í útsaumi, vefnaði og til ýmissa hann-
yrða áður fyrr og hafa margir hönnuðir sótt innblástur í hana.“ Vörurnar 
fást í flestum hönnunarverslunum.

Vættir og kristallar á vegg

ÞAÐ ER SANNARLEGA HÆGT AÐ SPARA MEÐ SPARPERUM
Margir eru eflaust að býsnast yfir því að vera neyddir í að skipta út gömlu góðu glóperunum fyrir 
nýjar svokallaðar sparperur. Orðið sparperur segir okkur í raun allt sem segja þarf um hvers vegna 
þessi breyting á sér stað. Sparperur nota um 80 prósentum minna rafmagn. Ef farið er inn á vef 
Orkuseturs, www.orkusetur.is, er fljótlegt að reikna út kostnaðarlækkunina sem þessu fylgir. Tökum 
dæmi um heimili með 25 ljósaperur. Þar af eru 15 stykki fjörutíu vatta perur og 10 stykki sextíu vatta 

perur. Að meðaltali er kveikt á hverri peru í 25 tíma á viku. Kostnaðurinn við lýsinguna miðað við 
gömlu glóperurnar er 18.720 krónur á ári en 4.914 miðað við sparperur. Mismunurinn, 13.806 krónur, 
er hreinn og klár sparnaður. Sparperur endast líka lengur, eða um það bil 15.000 klukkustundir, en 
venjulegar ljósaperur endast einungis í um 1.000 klukkustundir. Fjárfesta þarf því í um 15 glóperum 
til að fá fram sama endingartíma og ein sparpera veitir.

Við köllum kertastjakann 
Árstíðir því við viljum ekki 
einskorða hann við eina 

hátíð á ári,“ segir Árný Þórarins-
dóttir, önnur tveggja arkitekta 
sem mynda hönnunarteymið 
Stáss en þær Helga G. Vilmundar-
dóttir hafa sent frá sér nýja jóla-
vöru síðustu fjögur ár.

„Okkur fannst það áskorun 
að búa eitthvað til sem ekki væri 
eingöngu tengt jólunum en yfir-
bragði stjakans má breyta eftir 
því hvað við á. Kertastjakinn 
er búinn til úr álgrind og ofan í 
hann miðjan fellur handrennd 
beykiskál. Með því að setja til 
dæmis rauð epli, jólakúlur eða 
köngla í skálina má nota hann 
sem aðventukrans en með því að 
setja eitthvað allt annað í skálina, 
sælgæti eða popp, er stemmingin 
orðin önnur.“

Kertastjakinn er framleidd-
ur hér á landi og segjast Árný og 
Helga reyna í lengstu lög að nýta 
innlend framleiðsluf yrirtæki. 
„Við erum mjög stoltar af því að 
geta framleitt hér heima. Skálina 
rennir yndislegur smiður fyrir 
okkur en hann hefur unnið með 
okkur áður og rennt litlar tréskál-
ar sem falla ofan í FOLD-hilluna. 

FOLD-hillan er einmitt líka úr áli 
og hugmyndin að kertastjakan-
um er af sama meiði. Í báðum til-
fellum vinnum við með ál og við 
og látum þessi ólíku efni mæt-
ast, harðan málm og mjúka nátt-
úruna. Álið er mjög skemmti-
legt efni og framleitt hér á landi 
en hefur þó ekki verið mikið nýtt 
í hönnunarvöru fram að þessu. 
Það er þó að aukast,“ segir Árný. 

Þær Árný og Helga eru einnig 
farnar að undirbúa nýjar vörur 
fyrir HönnunarMars sem hald-

inn verður í vor og hafa því í nógu 
að snúast. „Við erum að undirbúa 
HönnunarMarsinn með fram því 
sem við tökum að okkur arki-
tektaverkefni. Fólk gleymir því 
gjarnan að við erum báðar arki-
tektar og heldur að við framleið-
um bara jólaskraut,“ segir Árný 
hlæjandi.

Kertastjakinn Árstíðir er fá-
anlegur í svörtu og hvítu í Neta-
gerðinni, þar sem Stáss er með 
vinnustofu. Þá má einnig forvitn-
ast um Stáss á Facebook

Glæný vara frá stelpunum í Stássi
Arkitektarnir Helga G. Vilmundardóttir og Árný Þórarinsdóttir hafa undanfarin fjögur ár sent frá sér nýja jólavöru fyrir hver jól 
undir merkinu Stáss. Í ár frumsýndu þær nýjan kertastjaka á sýningu Handverks og hönnunar sem haldin var í Ráðhúsi Reykjavíkur 
um síðustu helgi. Í þetta skiptið á varan þó ekki bara erindi upp úr skúffunum á jólum.

Rauð kerti og epli skapa jólalega stemm-
ingu.

Stjakinn er kallaður Árstíðir en auðvelt er 
að breyta yfirbragði hans eftir tilefni.

Handrennd skál úr beiki fellur ofan í miðjann stjakann.Arkitektarnir Helga G. Vilmundardóttir og Árný Þórarinsdóttir  hanna undir merkinu Stáss.

JÓLABLAÐ 
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Elsa Jensdóttir 
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Jónína María  
Hafsteinsdóttir 
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Sverrir Birgir Sverrisson
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KOMDU MEÐ MÁLIN og við 
hönnum, teiknum og gerum 
þér hagstætt tilboð

FAGMENNSKA Í FYRIRRÚMI
Þú nýtur þekkingar og 
reynslu og fyrsta flokks 
þjónustu.

VIÐ KOMUM HEIM TIL ÞÍN, 
tökum mál og ráðleggjum 
um val innréttingar.

ÞÚ VELUR að kaupa inn-
réttinguna í ósamsettum 
einingum, samsetta, eða 
samsetta og uppsetta.

HREINT OG KLÁRT

Við sníðum innrétt-
inguna að þínum 
óskum.  Þú getur fengið 
skúffur og útdregin 
tauborð undir véL-
arnar, einnig útdreginn 
óhreinatausskáp, 
kústaskáp o.m.fl . 

Fataskápar og sérsmíði

Baðherbergi

Uppþvottavélar

Helluborð

Ofnar

Háfar

RAFTÆKI
AFSLÁTTUR30% 

AF ÖLLUM 

RAFTÆKJUM ÞEGAR 

INNRÉTTING ER 

KEYPT

Vandaðar hillur Pottaskápar Þvottahúsinnréttingar

ÁBYRGÐ - ÞJÓNUSTA

Fríform annast alla þjónustu. 
(Trésmíðaverkstæði, raftækjaviðgerðaverkstæði).

VÖNDUÐ RAFTÆKI 
Á VÆGU VERÐI

friform.is

Viftur

BESTA VERÐ!
NÚ Í AÐDRAGANDA JÓLANNA HÖFUM VIÐ ÁKVEÐIÐ AÐ BJÓÐA OKKAR 

ALBESTA VERÐ, SANNKALLAÐ JÓLAVERÐ!

HREINT OG KLÁRT

Við sníðum in
inguna að þín
óskum.  Þú g
skúffur og 
tauborð u
arnar, ein
óhreina
kústas

FFataskskápar og séér

ÞvoÞvottttahúhúsiinnréttingar

AFSLÁTTUR

25% 
AF ÖLLUM 

INNRÉTTINGUMTIL JÓLA
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EINSTÖK 
FIÐRILDAKLUKKA
Fiðrildaklukka sem hin þýska 
Susanne Philippson hannaði 
hefur farið sigurför um allan 
heim. Klukkan fæst í mörgum 
litum og þykir einstaklega 
skemmtilega hönnuð og henta 
vel fyrir hvers konar heimili. Um 
klukkuna hefur verið fjallað á 
helstu hönnunarsíðum. Susanne 
er innanhússhönnuður sem 
hefur fengið margar viðurkenn-
ingar fyrir störf sín. Hún þykir 
vera nákvæm í smáatriðum og 
kunna að nota háþróuð efni. 
Susanne hefur rekið eigið fyrir-
tæki í Berlín frá árinu 2005 en 
hún hefur hannað fyrir mörg 
stórfyrirtæki. Má þar til dæmis 
nefna Habitat.

Sumir vilja ekki sætar kökur. 
Þess vegna er ágætt að raða 
saman fallegum smákökum 

og litlum samlokum á kökudisk. 
Hægt er að nota heilhveitibrauð 
í samlokurnar en mjög gott er að 
nota rúgbrauð, ekki er verra ef það 
er heimabakað. 

Hægt er að skera brauðið með 
piparkökumótum eða hringmót-
um.

Samlokur með rækjusalati
Þetta salat er afar gott og passar vel í 
litlar samlokur.
500 g smáar rækjur
100 g gráðaostur, niðurrifinn
120 g rjómaostur
Örlítið sérrí (má sleppa)
5 vorlaukar, smátt saxaðir
½ bolli sellerístöngull, smátt skorinn
½ bolli valhnetur, smátt saxaðar
Smávegis salt og nýmalaður pipar
Ferskt dill til skrauts

Blandið öllu saman og setjið á litl-
ar brauðsneiðar. Önnur brauðsneið 
er síðan lögð yfir hverja og eina til að 
útbúa samloku. 

Samloka með kalkúni og 
trönuberjum
Hægt er að fá þurrkuð trönuber í 
stórverslunum og heilsubúðum en 
þau er afar góð og hægt að nota í 
bakstur, í salat eða með hvítu kjöti. 
Trönuber eru holl og góð.
Kalkúnaálegg, smátt skorið
¾ bolli þurrkuð trönuber
1 búnt vætukarsi (watercress)
200 g rjómaostur
Salt og nýmalaður pipar

Hrærið allt saman og setjið um það bil 
matskeið á litla rúgbrauðssneið. Leggið 
síðan aðra brauðsneið yfir.

Grænmetissalat
150 g rjómaostur
Graslaukur
3 msk. sýrður rjómi
Dill
Hvítlaukssalt og hvítur pipar

Til að setja ofan á brauðið má nota 
mjög þunnt skorna agúrku, kúrbít, radís-
ur, gulrætur og kirsuberjatómata. Skreytt 
með ferskri steinselju eða dilli.

Hrærið rjómaostinn með sýrðum rjóma 
og bætið síðan graslauk og kryddi 
saman við. Setjið um það bil matskeið 
af ostblöndunni ofan á lítið brauð og 
skreytið með þunnt skornu grænmeti .

Samloka með ostakremi
Rífið niður tvo bragðsterka osta
1 ½ bolli majónes
Niðursoðin paprika, smátt skorin
½ laukur, saxaður
Pipar

Blandið öllu vel saman og setjið um 
það bil matskeið á litla ferkantaða hvíta 
brauðsneið og setjið síðan aðra yfir.

Raðið litlu samlokunum á kökudisk á 
standi ásamt fallegum jólasmákökum. 

Mjög einfalt og gott með kaffinu. 

Fallegar og góðar 
mini-samlokur
Kökubakkar á fæti eru fallegir og punta kaffiborðið. Í dömulegum teboðum í Bretlandi eru diskarnir 
oftast á nokkrum hæðum og á þeim er blanda af sætum kökum, skonsum og litlum samlokum. Hér eru 
nokkrar hugmyndir að öðruvísi smásamlokum sem henta vel á fallegan margra hæða kökudisk.

Rúgbrauð er gott í litlar samlokur, sér-
staklega sé það heimabakað.

Kósí andrúmsloft með léttvíni og litlum samlokum.

JÓLAHANDVERK OG 
GLEÐI Á GRANDA
Jólagleði og eftirvænting 
fylla andrúmsloftið í Víkinni 
Sjóminjasafni þegar þar verður 
haldinn handverksmarkaður á 
sunnudag.
Á boðstólum verður íðilfagurt, 
íslenskt handverk sem er spenn-
andi í jólapakkana eða bara til 
að kæta sjálfan sig og skreyta 
með heima.
Heitt verður á könnunni í 
Víkinni og heimabakað bakkelsi 
að vanda og yfir öllu einstök 
notalegheit og lifandi harmón-
íkutónlist.
Þá verður ævintýri fyrir fjöl-
skyldufólk að setjast niður yfir 
jólaföndri með börnunum og 
allt efni verður á staðnum.
Að sjálfsögðu verður safnið 
opið og leiðsögn um varðskipið 
Óðin.
Handverksmarkaðurinn verður 
opinn frá klukkan 11 til 17 og allir 
velkomnir.

Víkin Sjóminjasafn er að 
Grandagarði 8.

Meðal handverksfólks í Víkinni verða 
Guðrúnardætur og Ævintýrasteinar.

Guðrún Benediktsdóttir
Innanhússarkitekt FHI
hefur áratuga reynslu 
í eldhúshönnun og 
teiknar draumaeldhúsið 
fyrir þig....vönduð...stílhrein...falleg...

Suðurlandsbraut 26   Sími: 587 2700

Opið 11-18 virka daga og 11-16 laugardaga.   Sunnudaginn 21. október opið 13-17

Eldhús


