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Verklegt herrafatnaður

Farið í upprifjun á öllum máltökum. Saumaður er herrafatnaður eftir máli á viðskiptavini í samráði við kennara,
a.m.k. tvær klæðskerasaumaðar (handverk) flíkur, þ.e. jakki og buxur. Nemendur nýta sér prufur og gögn fyrir
jakka og buxur sem gerð hafa verið í öðrum áföngum. Sérstök áhersla er lögð á handverk við jakkagerð. Einnig
góða kunnáttu í máltöku, greiningu vaxtarlags og tengslin á milli sniðagerðar, máltöku, saumavinnu og mátunar.
Farið er í breytingar og mátanir eftir þörfum og eðli verkefna. Fjallað er um fagleg samskipti og ráðgjöf við
viðskiptavini. Lögð áhersla á vinnuferli frá grunnsniði að fullunninni flík, auk þess sem nemendur þurfa að vinna
millifóður, límfóður og fóðurísetningu. Nemendur skila verkefnum í samræmi við kröfur um sérsaum á
viðskiptavin ásamt tilskyldum gögnum, þ.e. vinnubók með sýnishornum, verklýsingum, myndum og öðrum
tilheyrandi upplýsingum um viðkomandi flík.
Undanfari: VKA3A6K

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

Máltaka – Máltafla

Verkefni 2

20%

Verkefni 3

Sniðagerð (jakki/buxur) - Sniðning – Líming
Herrabuxur eftir máli (sjálfstætt unnið verkefni)

Verkefni 4

Saumavinna jakki – Mátun (ath. skil í 2 hlutum)

30%

Verkefni 5

Saumavinna jakki – Mátun - Skil

30%

Samtals:

Vægi
5%
15%

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 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 upptökuprófi vegna
forfalla, áður en verkefnum/prófum er skilað til baka.
Verkefni 3: Herrabuxur saumaðar eftir máli á viðskiptavin.
Nemendur fá aðstoð við máltöku eftir þörfum og teikningu sniðs. Alla saumavinnu skal nemandi vinna sjálfstætt
utan kennslustunda nema með leyfi kennara ef þannig stendur á. Ætlast er til að nemandi nýti sér gögn og
fyrirmyndir sem hann hefur aflað sér í náminu. Val á útliti og efni er háð samþykki kennara.
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Áætlun:
Tímabil
Vika

Námsefni (verklegt og bóklegt)

Heimavinna/verkefni

Dags.

Vægi
matshl.
%

Kennsla hefst 20.08.

34
19.08.-25.08.

Verkefni vetrarins kynnt.
Máltaka – máltafla – sniðagerð

35

26.08.-01.09.

Máltaka – máltafla – sniðagerð - snið

Verkefni 1. Skil. 28 ágúst

36

02.09.-08.09.

Sniðagerð – snið frh.

Lokið við snið af
jakka/buxum

37

09.09.-15.09.

Sniðning - líming

38

16.09.-22.09.

Líming - undirvinna

39

23.09.-29.09.

Líming – undirvinna frh.
Yfirferð snið/sniðnig/undirvinna

Verkefni 2. Skil. 25 sept.
Lokið við að sníða/líma

40

30.09.-06.10.

Saumur – jakki
Vasar (fóður/ytrab.)/formpressun boðung

Verkefni 4a). Skil. 5 okt.
Lokið við vasa/formpressun

41

07.10.-13.10.

Námsmat og endurgjöf

42

14.10.-20.10.

Saumur jakki – þræðing til mátunar
Vetrarfrí 19 okt.

Herrabuxur eftir máli
(sjálfstætt unnið verkefni saumur)

21.10.-27.10.

Mátun – lagfæringar
Yfirferð jakki - buxur

Síðasta mátun jakka í
vinnslu – mátun buxur

44

28.10.-03.11.

Lagfæringar – saumur – jakki

Verkefni 3. Skil 30 okt.
(herrabuxur)

15%

45

04.11.-10.11.

Saumur jakki eftir mátun

Verkefni 4b). Skil 6 nóv.

30%

46

11.11.-17.11.

Saumur

47

18.11.-24.11.

Saumur

48

25.11.-01.12.

Saumur - frágangur - pressun - jakki

49

02.12.-08.12.

Lokafrágangur jakki - skil

50

09.12.-15.12.

Námsmat og endurgjöf

51

16.12.-22.12.

Námsmat/endurgjöf og birting einkunna mánudaginn
17.12.

43

Verkefni 5. 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)

20%

30%

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

Gæðahandbók 4.1 Námsáætlun H2018

5%

