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Kennarar:

Sigrún K. Lyngmo (SKL)

Skóli:

Handverksskólinn - fataiðnbraut

Skólastjóri:

Ragnheiður Bjarnadóttir (RAB)

Áfangalýsing:
FVKA2FT05AH

Verkleg fatagerð - herrafatnaður

Nemendur öðlast þekkingu á virkni og notkun tölvustýrðra iðnaðarvéla og umhirðu þeirra. Kennd
eru ýmis undirstöðuatriði varðandi klæðskurð, m.a. hugtök og fagorð. Nemendur sauma prufur í
tengslum við buxur, s.s. vasa, buxnaklauf og streng. Gerðar þverskurðarteikningar í tengslum við
prufusauminn. Farið er sérstaklega yfir hvernig snið er lagt á efni og sniðið. Saumaðar buxur eftir
tilbúnu sniði í ákveðinni stærð. Nemendur kynnast pressuaðferðum við buxur. Nemendur halda
vinnubók sem inniheldur prufur, verklýsingar og vinnuteikningar.

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

Rassvasi einnar brúnar ásamt þverskurðarteikningu

10%

Verkefni 2

Buxnavasi í framskálm – tveggja brúna ásamt þverskurðarteikn.

10%

Verkefni 3

Skávasi –buxnaklauf – strengur ( 1 prufa) ásamt þverskurðarteikn.

20%

Próf

Próf - vasar

25%

Verkefni 4

Buxnaprufa

35%

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.
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

2

Námsefni (verklegt og bóklegt)

Heimavinna/verkefni

Dags.
06.01.-12.01.

Kennsla hefst 07.01. Handsaumsprufur

Vægi
matshl.
%

Fullvinna handsaumsprufur

Þræðispor, merkispor (stikk), hex og blindhex

3

13.01.-19.01.

Verkefni 1 – Rassvasi einnar brúnar

4

20.01.-26.01.

Fullvinna rassvasa – teikna þverskurð

Hreinteikna þverskurð

5

27.01.-02.02.

Verkefni 2 – Buxnavasi í framskálm, tveggja
brúna

Skil verkefni 1
hóp 2 - 28 jan. / hóp 1 - 31 jan.

6

03.02.-09.02.

Fullvinna 2.verkefni – teikna þverskurð

Hreinteikna þverskurð

7

10.02.-16.02.

Verkefni 3 – Skávasi með ásniðnu innleggi,
buxnaklauf, tvöfaldur strengur

Skil verkefni 2
hóp 2 - 11 feb. / hóp 1 - 14 feb.

8

17.02.-23.02.

Unnið í verkefni 3

10%

10%

Vetrarfrí hefst 22.02.

9

24.02.-02.03.

Vetrarfríi lýkur 26.02. (hópur 2 – mánud.25/2)

10

03.03.-09.03.

Unnið í verkefni 3 (hópur 1 – fimmtud. 28/2)
3.verkefni fullunnið – þverskurðir
Verkefni 4 – buxnaprufa (hóp. 1 fimmtud. 7/3)

10.03.-16.03.

Verkefni 4 – buxnaprufa (hóp. 2 mánud. 11/3)
Íslandsmót 14 – 16 mars

12

17.03.-23.03.

Unnið í verkefni 4

13

24.03.-30.03.

Unnið í verkefni 4

14

31.03.-06.04.

Próf – vasar og þverskurðir

07.04.-13.04.

Farið yfir prófið með hverjum nemanda
Unnið í verkefni 4

16

14.04.-20.04.

Páskafrí

17

21.04.-27.04.

Páskafrí – Kennsla hefst 24.04
ATH. sumardagurinn fyrsti 25 spríl fimmtud.

18

28.04.-04.05.

4.verkefni fullunnið

19

05.05.-11.05.

20

12.05.-18.05.

11

15

teikna þverskurði – Hreinteikna þverskurð

Hreinteikna þverskurði
Skil verkefni 3
hóp 2 - 4 mars / hóp 1 - 7.mars

20%

hóp 2 - 1 apríl / hóp 1 - 4 apríl

25%

Skil verkefni 4
hóp 2 - 6 maí / hóp 1 - 9 maí

35%

Námsmat/endurgjöf. Birting lokaeinkunnar mánudaginn
20.05.

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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