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KENNSLUÁÆTLUN Í TEXT1FH05 – FATAHÖNNUN, SAUMTÆKNI OG 
SNIÐAGERÐ.                                          Undirtitill er TEXTÍL OG FATAHÖNNUN. 

 
Áfangalýsing: 
 

Nemendur vinna með grunnsnið og læra einfaldar sniðabreytingar. Nemendur laga snið að vexti, sauma 

einfaldar flíkur og máta. Kennd eru grunnformin á líkamanum og einnig flatar teikningar. Nemendur 

vinna nokkrar prufur í saumtækni. Vettvangsferðir og sýning á verkefnum nemenda. 
 
Markmið: 

● Að kynnast fatahönnun með notkun grunnsniða. 
● Að kynnast fatasaum út frá hönnun og framleiðslu á eigin flík. 
● Að upplifa helstu atriði fatahönnunar út frá vali á textílefni, útreikningi á efnisþörf, vali á 

litum og formum út frá eigin forsendum, vexti og stíl. 
● Að þjálfast í skipulagi fatahönnunar og saums með gerð vandaðrar vinnumöppu að eigin hætti. 

Þar með taldar verklýsingar. 
● Að kynnast leiðum til að tjá hugmyndir með skissuvinnu, leit á tölvuneti verklýsingar og flatar 

teikningar, saumtækni, ákveða efnismagn og fleira tengt fatahönnun. 
● Að þjálfa vönduð vinnubrögð og árangursríka nýtingu tímans. 

 

Námsefni: 
 
Textíl/Efnislager í Textíldeild 
Verkfæri í eigu skólans, tilheyrandi mismunandi handverki á sviði þráðlista. 
Bækur, blöð, myndir og tölvugögn um fata- og textílhönnun og handverk. 
Verkefni frá kennara í  ýmsum birtingarmyndum; hugmyndavinna í hóp út frá töflu, útprentuð verkefni, 
netverkefni og munnleg fyrirmæli. 
Grunnsnið unnin út frá bókunum Snið og sniðteikning í þýðingu Ásdísar Jóelsdóttur, miðuð við persónulega 
hönnun hvers og eins. 
Saumtækni; kynningarefni á netinu og á útprentuðum blöðum. Tískublöð skoðuð.  Bókasafnsbækur kynntar. 
Skipulag og vinnulag; ýmis sýnishorn af vinnumöppum og fyrri verkefnum í Textíldeild eru til kynningar og 
fyrirmyndar.  
 

1. Kynning  
2. Efniviður skoðaður og valinn. Kynning á textílfræði meðfram skoðun á efnislager. 
3. Hugmyndavinna, í fyrstu sameiginleg, síðan persónuleg. Rými fyrir vettvangsferð og sýningu tekin 

fyrir 
4. Nýting tímans tekin fyrir; sjálfstæð verkefni og forgangsverkefni undirbúin 
5. Sniðavinna 
6. Saumtækni 
7. Framleiðsla og frágangur. 
8. Sýning 

 
 

Námsmat: 
 
40% Persónuleg nýting tímans samkv dagbók hópsins 
30% Hugmyndavinna og skipulag 
30% Handverk 
 
Hagkvæmar upplýsingar: 
 
Efniskosnaður: kr. 6.500 - greitt á skrifstofu fyrir 1. september. Mætingar og mat: Skilyrt, regluleg samskipti 
við kennara varðandi forföll og nýtingu tímans, í tímum og varðandi heimaverkefni. 

 
Kennari er Helga Jóhannesdóttir, kennari í fata- og textílhönnun -  
viðtalstímar á fimmtudögum kl. 10.25 og samkvæmt samkomulagi 


