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Áfangalýsing:

VKA2A4K

Verklegt herrafatnaður

Fjallað er sérstaklega um vinnuferli við fatagerð, þ.e. efnisval, lagningu sniða á efni, tillegg, límfóður
o.s.frv. Einnig er lögð áhersla á að efla kunnáttu í að sníða og sauma efni og fóður. Fjallað er um
frágang á flíkum, s.s. falda, hnappagöt/tölur, krækjur o.fl. Nemendur sauma herrabuxur í staðlaðri
stærð. Saumaðar eru prufur fyrir herravesti, s.s. vasar og boðungur. Lögð áhersla á að vinna með
mismunandi efnis- og fóðurgerðir, einnig er farið í straujun og hvaða límfóður hentar með efninu
hverju sinni. Kennd er ítarleg pressun fyrir buxur og vesti.
Undanfari: VKA1A3K
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

Prufur til undirbúnings buxnasaums.

10%

Verkefni 2

Saumaðar hefðbundnar herrabuxur.

30%

Verkefni 3

Prufa til að undirbúa saum á herravesti.

10%

Verkefni 4

Saumað hefðbundið herravesti.

30%

Próf

Samantekt áfanga

20%

Samtals:

Vægi

100%

Annað
Allir matsþættir eru lagðir fyrir í Innu. Úrlausnum og sundurliðuðum einkunnum verður skilað í Innu
á því formi sem best hentar.
Efni og tillegg í allar prufur, herrabuxur og herravesti útvegar skólinn.
Ef veikindi hindra próf og/eða skil á matsþætti á réttum tíma 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.
Það er á ábyrgð nemandans að tala sjálfur við kennarann ef hann óskar eftir frestun á skilum eða
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.
Prufur til undirbúning buxnasaums
a) Rassvasi tveggja brúna
b) Buxnaklauf brydduð og strengur
með strengbandi.

Þverskurðarteikningar

Verkefni 1. Skil 4 sept.
Þverskurðarteikningar með

36

02.09.-08.09.

Saumaðar hefðbundnar herrabuxur í
númeri. Sniðunnin í SNK

37

09.09.-15.09.

Buxur framhald

38

16.09.-22.09.

Buxur framhald

39

23.09.-29.09.

Buxur framhald

40

30.09.-06.10.

Buxur framhald

41

07.10.-13.10.

Námsmat og endurgjöf

42

14.10.-20.10.

Prufa (vestisboðungur) til að undirbúa
saum á herravesti
Vetrarfrí 19 okt.

43

21.10.-27.10.

Sauma frh.

Þverskurðarteikningar

44

28.10.-03.11.

Saumað hefðbundið herravesti í númeri;
snið unnin í SNK

Verkefni 3. Skil 30 okt..

45

04.11.-10.11.

Próf 6 nóv.
Sauma frh.

46

11.11.-17.11.

Sauma frh.

47

18.11.-24.11.

Sauma frh.

48

25.11.-01.12.

Sauma frh.

49

02.12.-08.12.

Lokafrágangur vesti - skil

50

09.12.-15.12.

Námsmat og endurgjöf

51

16.12.-22.12.

Námsmat/endurgjöf og birting einkunna mánudaginn
17.12.

Verkefni 2. Skil. 2 okt.
(herrabuxur)

Verkefni 4. Skil 4 des.

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.

(NAA)

30%

10%
20%

Athugið: Með vikunúmeri er átt við vikur ársins (eins og á dagatalinu)
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10%

30%

