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Kennarar:

María Gunnarsdóttir

Skóli:

Handverksskólinn

Skólastjóri:

Ragnheiður Bjarnadóttir (RAB)

Áfangalýsing:

VKV3A6K

Verkleg fatagerð-dömufatnaður

Æfð er máltaka og mátun fyrir sérsaum á kjól, sérstök áhersla er á fóðurísetningu, breytingar og
straujun. Saumaður er korselett toppur eftir málum. Saumaðar prufur tengdar buxum eftir
leiðsagnarteikningum, flötum vinnu- og þverskurðarteikningum. Tvær gerðir af rennilásum.
Saumaðar eru buxur eftir eigin hugmyndum í samráði við kennara. Lögð er áhersla á vinnuferlið frá
grunnsniði að fullunninni flík. Nemendur skila verkefnum í samræmi við kröfur um sérsaum á
viðskiptavin ásamt tilskyldum gögnum. Þeir setja upp vinnubók með sýnishornum, verklýsingum,
myndum og öðrum upplýsingum til notkunar í námi og starfi.
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 (perlu og pallíettu saumur)

Verkefni 2

Kjóll

35%

Verkefni 3

Korselett

25%

Verkefni 4

Buxnaprufa

10%

Verkefni 5

Buxur

25%

Samtals:

Vægi
5%

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. 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 skulu að mestu vera unnin í tímum undir leiðsögn kennara.
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Áætlun:
Tímabil
Vika

Námsefni (verklegt og bóklegt)

Heimavinna/verkefni

Dags.
Kennsla hefst 07.01.

2

Verkefni 1
Prufur með perlusaum og pallíettum
lagðar fyrir nemendur.
Verkefni 2
Farið yfir máltöku, útreikninga og
hreyfivídd.
Mál tekin fyrir kjól og byrjað að teikna
kjólagrunn.

Sauma perlu og
pallíettuprufu.
Snið teiknað af kjól

13.01.-19.01.

Haldið áfram með sníðagerð fyrir kjól og
hann saumaður samkvæmt verklýsingu.

Vinna að kjól

4

20.01.-26.01.

Kjóll saumaður

Vinna að kjól

5

27.01.-02.02.

Kjóll saumaður

Vinna að kjól

6

03.02.-09.02.

Kjóll saumaður
Perlu og pallíettu prufur kláraðar.

Skila verkefni 1
Vinna að kjól

7

10.02.-16.02.

Kjóll Saumaður

8

17.02.-23.02.

Vetrarfrí hefst 22.02.

Vinna að kjól
Skila verkefni 2
Vinna að kjól

06.01.-12.01.

3

Kjólnum skilað fullkláruðum ásamt
sniðum og öllum viðeigandi gögnum
9

Vægi
matshl.
%

24.02.-02.03.

Vetrarfríi lýkur 26.02.

5%

35%

Vinna að korselett topp

Verkefni 3
Snið gert af korselett topp og hann
saumaður eftir verklýsingu
10

03.03.-09.03.

Korselett saumað

Vinna að korselett topp

11

10.03.-16.03.

Korselett saumað

Vinna að korselett topp

12

17.03.-23.03.

Korselett saumað

Vinna að korselett topp

13

24.03.-30.03.

Korselett topp skilað ásamt sniði og
öðrum viðeigandi gögnum.
Verkefni 4
Byrjað á prufum tengdum buxum

Skila verkefni 3
Vinna að prufum tengdum
buxum.

14

31.03.-06.04.

Verkefni 5
Máltaka fyrir buxur
Snið gert af buxum eftir eigin
hugmyndum.
Buxur saumaðar

Vinna að buxum

Buxur saumaðar

Skila verkefni 4
Vinna að buxum

15
16
17

07.04.-13.04.
14.04.-20.04.
21.04.-27.04.

Páskafrí
Páskafrí – Kennsla hefst 24.04

Buxur saumaðar
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Vinna að buxum

25%

10%

Nr.: NAA-1108
Útgáfa: 1.0
Dags:
11.02.201911.02.2019
Eig: MGU
Ábm: Skólastjóri

Tækniskólinn
VKV3A6K_V19

Síða 3 af 3

18

28.04.-04.05.

Buxur kláraðar

19

05.05.-11.05.

Samantekt og yfirferð

20

12.05.-18.05.

Námsmat/endurgjöf. Birting lokaeinkunnar mánudaginn
20.05.

Skila verkefni 5

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
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