
 

  
Fjölbrautaskóli Suðurlands 

Vorönn 2021 

HÖTE2HH05 

Hönnun og þráðlist 

   

Kennari:  Guðbjörg Bergsveinsdóttir Sk.st. GB 

 

Áfangalýsing:  

Í áfanganum er fjallað um vefjarefni, náttúruleg vefjarefni og gerviefni, ofinn og prjónuð. 
Nemendur kynnast prjóni, hekli, ullarvinnslu og tengingu þess við aðra tækni. Unnar eru 
prufur og í framhaldinu vinna nemendur að verkefnum t.d. nytjahlut fyrir heimili, flík, gjöf, 
minjagrip o.fl. 
 

Undanfari: HÖTEHU05 

Þekkingarviðmið: 

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á: 

• - hugmyndavinnu 
- undirbúningi verkefna á sviði prjónaaðferða, hekls og ullarvinnslu 
- notkun verklýsinga 
- einfaldri sníðagerð 
- þekkja mun á prjóni, hekli og þóf 
- sambandi milli hugmyndar, hráefnis, tækni, aðferða og niðurstöðu 
- notagildi prjónaðra og þæfðra nytjahluta 

 

Leikniviðmið: 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í: 

• - skrá hugmyndir 
- vinna eftir verklýsingu 
- skrá verklýsingu 
- geta lesið úr einföldum prjóna- og hekluppskriftum og mótað sína eigin 
vinnulýsingu        út frá þeim 
- einfaldri sníðagerð 

 

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



• - vinna verkefni frá hugmynd að tilbúnu verki 
- vinna á viðeigandi hátt í prjóni, hekli, ullarvinnslu og samsetningu með 
mismunandi tækni 
- viðhafa vönduð vinnubrögð í öllu vinnuferlinu 
- gera sér grein fyrir hönnunarferli frá upphafi til enda 
- ræða um og greina eigin verk á sviði hönnunar 

 
Námsefni: 

Bækur og blöð á sviði hönnunar, handverks og textíls í FSu. Ljósrit og efni af alneti. 

Áætlun um yfirferð og verkefnaskil: 

Vika 
nr 

Dagsetning Námsefni - viðfangsefni Próf og verkefni 

1 7. jan Kynning og skipulag  Vinnumöppugerð 
1  

2  
 

3-15 

11. - 15. jan 

 

18. jan - 30. 
apríl  

Hönnunarferli hefst Skissuteikning og 
tillaga að hönnun 1 

Prufur og prjónafesta 

Verkefnavinna 

Framleiðsla á lokaverkefni  

 

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. Samvinna um vinnu í forgangshóp og sjálfstæðishóp 
4. Öllum verkefnum áfangans séu gerð skil í vinnumöppu jafnóðum. 
5. Efnisgjald, kr. 7.000 skal greiðast á skrifstofu skólans sem fyrst. Innifalið í 

efnisgjaldi er að mestu efni í vinnumöppu, prufur og prufuflík, ásamt afnotum af 
textíllager og afnot af öllum tækjum, áhöldum og efnivið sem Hönnunardeild FSu. 
hefur yfir að ráða. 

Fyrirkomulag námsmats: 

 

Námsþáttur Lýsing á námsmati Vægi 

Símat og 
leiðsagnarmat í 
öllum þáttum 
námsins 

Samvinna kennara og nemenda við sameiginlegt 
matsblað hópsins. Tilraunavinna við gerð 
leiðsagnarmats. 
Megin þættir áfangans eru: Gagnasöfnun, úrvinnsla, 
mótun prufuhlutur og/eða tilraunavinna, auðskilin 
vinnulýsing, fullunnin flík/hlutur, frágangur og 
markaðssetning (þátttaka í sýningu í annarlok). 

100% 



 

Kennsluáætlun er gerð með fyrirvara um breytingar 

 


