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SNK2A3K

Sniðagerð herrafatnaður

Kynnt er máltaka og málútreikningur fyrir herrajakka. Kennd er teikning grunnsniða fyrir jakka eftir
máltöflum og leiðsagnarteikningum. Kennd er handvegsmæling og ermateikning fyrir jakka. Lögð er
áhersla á góða kunnáttu og skilning í teikningu jakkagrunns. Teikning jakkagrunna er æfð ítarlega
ásamt samanburðarmælingum (kontrólmælingum). Æfðar eru ýmsar sniðútfærslur af jökkum ásamt
jakkakrögum. Teiknuð eru snið af fóðri og öðru sem tilheyrir jakkanum. Verkefni áfangans eru
teiknuð í hlutföllunum 1/3, 1/4 og 1/1 (raunstærð). Nemendur koma sér upp ítarlegri vinnubók með
sniðteikningum og tilheyrandi upplýsingum til notkunar í námi og starfi.
Undanfari SNK1A3K
Um markmið, kennslubúnað og kennslufyrirkomulag vísast í námskrá. Um vikudaga og tímasetningu
innan hverrar viku vísast til stundatöflu í Innu.
Námsmat:
Matshlutar

Lýsing matshluta

Verkefni 1

Hreinteikningar í 1/3. Jakka og ermagrunnur nr. 1

15%

Verkefni 2

Hreinteikningar í 1/3. Jakka og ermagrunnur nr. 2 og 3

15%

Tímaverkefni

Samantekt á fyrri hluta námsefnis

15%

Verkefni 3

Hreinteikningar í 1/1 og 1/3 Kragi, tillegg o.fl (athuga skil í 3 hlutum)

30%

Próf

Málblað – jakki
Samtals:

Vægi

25%
100%

Annað
Allir matsþættir eru lagðir fyrir í Innu. Úrlausnum og sundurliðuðum einkunnum verður skilað í Innu
á því formi sem best hentar.
Ef veikindi hindra próf á réttum tíma þá skal nemandi hafa samband við kennara með tölvupósti og
láta vita til að eiga rétt á endurtöku prófa. Þá þarf að skila inn vottorði á skrifstofu skólans, sjá reglur
um veikindi og forföll á heimasíðu skólans.
Önnur forföll sem hindra vinnslu matsþátta þurfa að vera tilkynnt fyrirfram og samþykkt hjá kennara
til að eiga rétt á endurtöku. Ef nemandi skilar ekki verkefni á réttum tíma þá er einn heill í mínus fyrir
hvern sólarhring, nema að um sé að ræða vottuð veikindi. Ekki er tekið við verkefnum eftir að búið
er að skila þeim til baka til bekkjarins.
Það er á ábyrgð nemandans að tala sjálfur við kennarann ef hann óskar eftir upptökuprófi vegna
forfalla, áður en verkefnum/prófum er skilað til baka.
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Áætlun:
Tímabil
Vika

34

Námsefni (verklegt og bóklegt)

Heimavinna/verkefni

Dags.
19.08.-25.08.

35
26.08.-01.09.

Vægi
matshl.
%

Kennsla hefst 20.08.

Verkefni vetrarins kynnt.
Farið í máltöku á herrajakka.
Jakka- og ermagrunnur nr. 1.
Teiknað í stærð 50 í skalanum 1/3

Hreinteiknað í 1/3

36

02.09.-08.09.

Grunnur herrajakki og ermi frh.
Jakka- og ermagrunar nr. 2 - 3

Hreinteiknað í 1/3

37

09.09.-15.09.

Grunnur herrajakki og ermi frh.
Þrjár mismunandi útáhneppur teiknaðar.

Verkefni 1. Skil. 14 sept.

15%

38

16.09.-22.09.

Teikna jakka- og ermagrunn í stærð 50
og útfæra útáhneppu í 1/1

39

23.09.-29.09.

Klára jakkagrunn í 1/1
Myndir af herrajökkum skoðaðar og
spáð í grunna og útáhneppur

Verkefni 2. Skil. 28 sept

15%

40

30.09.-06.10.

Tímaverkefni 5 okt.

41

07.10.-13.10.

Námsmat og endurgjöf

42

14.10.-20.10.

Vetrarfrí 19 okt.

21.10.-27.10.

Jakkakragar (K.Ó. útfærslur) 1/1.
Teikna hefðbundinn kraga og sjalkraga

44

28.10.-03.11.

jakkakragar frh.

45

04.11.-10.11.

Próf 9 nóv.

46

11.11.-17.11.

Saumför, fóður og tillegg fyrir jakka í 1/3

47

18.11.-24.11.

saumför, fóður og tillegg frh.

48

25.11.-01.12.

saumför, fóður og tillegg frh.

49

02.12.-08.12.

Lögð lokahönd á vinnubókina.

50

09.12.-15.12.

Námsmat og endurgjöf

51

16.12.-22.12.

Námsmat/endurgjöf og birting einkunna mánudaginn
17.12.

43

15%

Verkefni. 3a). Skil 26 okt.

25%
Verkefni. 3b). Skil 16 nóv.
Hreinteiknað í 1/3
Verkefni 3c) skilað. 7 des.

Athugið: Með vikunúmeri er átt við vikur ársins (eins og á dagatalinu)

1.1
Námsgögn

Upplýsingar um námsgögn er að finna í Innu.
Æskilegt er að nemendur séu með fartölvu.

Annað,
t.d. öryggisbúnaður

Í INNU finnið þið ÖRSAFNIÐ, þar eru margar fróðlegar vefsíður, og
kennslumyndbönd.
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