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Kennari:

Helga Jóhannesdóttir

Fatahönnun
Sk.st.

HJ

Áfangalýsing:
Nemendur hanna flíkur sem eru annars vegar fóðraðar og hins vegar framleiddar úr jersey. Farið
verður í gegnum ferlið hugmyndavinna, tilraunir, sniðagerð út frá grunnsniðum og tilbúnum sniðum,
saumtækni, framleiðsla og markaðssetning.
Kynning á sérstöðu fóðraðs vestis, pils og jakka. Nemendur velja eitt af þessu þrennu og að framleiða
flík á ½ saumagínu eða á eigin líkama. Tilraunir með snið og prufuflík úr jersey fataefni.

Undanfari: Enginn
Þekkingarviðmið:
Nemandi skal hafa aflað sér þekkingar og skilnings á:
●
●
●
●
●
●

Saumtækni
Saumur og fóður
Vinna með teygjanleg efni (jersey)
Flóknari frágangur á saumum
Verklýsing og flatar teikningar
Tískuteikning

Leikniviðmið:
Nemandi skal hafa öðlast leikni í:
●
●
●
●
●
●
●

Vinna flóknari útfærslur á sniðum
Vinna eftir verklýsingu
Sauma og fóðra einfalda flík
Gera eigin vinnulýsingar
Fara eftir vinnulýsingum
Saumtækniprufur
Áætla efniskaup

Hæfniviðmið:
Nemandi skal geta hagnýtt þá þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
●
●
●

Vinna sjálfstætt við snið og sniðútfærslur
Sauma einfalda fóðraða flík
Þekkja mun á ofnu efni og prjónuðu (jersey)

●

Nota og gera vinnulýsingar

Námsefni:
Bækur og blöð á sviði hönnunar í FSu. Ljósrit og efni af veraldarvefnum.
Áætlun um yfirferð og verkefnaskil:
Vika nr
1
2

Dagsetning

Námsefni - viðfangsefni

Próf og verkefni

5. - 6. jan.
9. - 13.jan.

Kynning og skipulag
Að hanna út frá grunnsniðum
Skipt í hópa eftir þörfum
Flöt teikn. af jerseyflík
Bein- og varpsaumsvélar
Sníða og sauma 1/2 jersey flík
Sníða og sauma 1/2 fóðraða flík
1/1 flík framleidd ásamt vinnulýs.
Sýningarvinna
Vettvangsferð EF HÆGT

Klippiverkefni
Möppuvinna hafin
Tekið upp grunnsnið
Hönnunarkafli
Saumaprufur úr jersey
og lérefti
Myndræn lýsing á 1/2
gínu verkefnum
Vinnuframlag skráð
Myndræn lýs. á ferð

3-4
5-7
8 - 10

16. - 27.jan.
30.jan. - 17.feb.
20.feb. - 10.mars

11 - 17
1 - 18
5 - 16

13.mars - 5.maí
2.jan. - 10.maí
snemma eða
seint

Sérreglur áfangans:
1. Vinnumappa merkt og myndskreytt í takt við innihald. Mappan sé ávalt til taks á vinnuborði
ásamt ritföngum, efnivið og áhöldum verkefna hvers tíma.
2. Nemandi sinni símati vikulega í samvinnu við kennara: Innlögn 1 x í viku, verkefnaskil 1 x í
viku. Samráð við kennara um heimaverkefni og persónulegt vinnulag.
3. Öllum verkefnum áfangans séu gerð skil í vinnumöppu jafnóðum.
4. Efnisgjald, kr. 7.000 skal greiðast á skrifstofu skólans. Nemandi fær efni í vinnumöppu og
einfalda nytjahluti úr textíl, ásamt afnotum af öllum tækjum, áhöldum og efnivið sem
Hönnunardeild FSu hefur yfir að ráða.

Fyrirkomulag námsmats:
Námsþáttur
Símat og
leiðsagnarmat í
öllum þáttum
námsins

Lýsing á námsmati
Samvinna kennara og nemenda við sameiginlegt matsblað
hópsins. Tilraunavinna við gerð leiðsagnarmats. Mæting og
virkni. Vinnulýsingar og notkun þeirra. Útfærsla á sniðum
metin. Heimapróf. Hópverkefni. Mat á umfangi, frágangi og
vinnubrögðum við saum á eigin flík

Kennsluáætlun er sett fram með fyrirvara um breytingar.

Vægi
100
%

