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Kennarar:

Bryndís Böðvarsdóttir (BRB) og Gerður Bjarnadóttir (GEB)

Skóli:

Handverksskólinn - fataiðnbraut

Skólastjóri:

Ragnheiður Bjarnadóttir (RAB)

Áfangalýsing:
FVKV2FT05AH

Verklegt kvenfatnaður

Nemendur öðlast þekkingu á virkni og notkun iðnaðarvéla og umhirðu þeirra. Nemandi tileinki sér nákvæmni
í vinnubrögðum. Nemandi læri að lesa úr og vinna eftir þverskurðarteikningum, ásamt flötum
vinnuteikningum. Nemendur sauma ýmis prufuverkefni sem eru undanfari heillar flíkur, s.s. ermaklauf,
ermalíningu, kraga og útáhneppur. Farið er sérstaklega yfir hvernig snið er lagt á efni og sniðið. Sniðin er
skyrta eftir stöðluðum stærðum og hún saumuð eftir verklýsingum og þverskurðarteikningum. 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

Skilaverkefni 1

Þverskurðarprufur blað 1-4

10%

Skilaverkefni 2

Þverskurðarprufur blað 5-8

10%

Hlutapróf

Próf – þverskurðir og spurningar

15%

Skilaverkefni 3

Ermaklauf og líning

10%

Skilaverkefni 4

Kragi og innfelldur listi - 1 prufa

10%

Skilaverkefni 5

Útáhneppur – 3 prufur

10%

Skilaverkefni 6

Kvenskyrta

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

Námsefni (verklegt og bóklegt)

Heimavinna/verkefni

Dags.
Kennsla hefst 07.01.

2
06.01.-12.01.

3

13.01.-19.01.

Verkefni áfangans kynnt. Farið í
undirstöðuatriði og meðferð saumavéla.
3 saumaæfingar sem þjálfa augnmál og
að fylgja formi. Nálaveski útbúið
Farið í gegnum tilgang
þverskurðarteikninga og
þverskurðarhefti undirbúið með litum og
útskýringum.
Skilaverkefni 1: 4 blöð (1-4)
Blað 1 og 2:sauma prufur eftir
teiknuðum þverskurðum.
Blað 3 og 4: sauma og teikna þverskurði
og flatar teikningar

Vægi
matshl.
%

Saumaæfingar.
Glósur: Þræðing,
þráðspenna, nálin, fallegt
spor, hefting og
líkamsstaða
ÞverskurðirLjósrit og prufur frá kennara
Skoða uppsetningu og
frágang á vinnubók

4

20.01.-26.01.

Skilaverkefni 2: 4 blöð ( 5-8)
Blað 5 og 6: nemendur teikna
þverskurðar-og flatar teikningar eftir
saumuðum prufum frá kennara

Skilaverkefni 1
Báðir hópar

10%

5

27.01.-02.02.

Blað 7 og 8: nemendur teikna
þverskurðar-og flatar teikningar og
sauma prufur eftir þeim.

Skilaverkefni 2
Báðir hópar

10%

6

03.02.-09.02.

Samantekt á þverskurðum
Hlutapróf

Hlutapróf – þverskurðir
Báðir hópar

15%

7

10.02.-16.02.

Glósur: Hvers ber að gæta þegar snið
eru lögð að efni. Farið í gegnum ferlið.
hnúturinn – tvinnanotkun
Skilaverkefni 3: ermaklauf og líning.

Ermaklauf og líning

8

17.02.-23.02.

Vetrarfrí hefst 22.02.

Skilaverkefni 3
Hópur 1

Hópur 1

Skilaverkefni 3
Hópur 2

Hópur 2

Ermaprufur fullunnar – hópur 1
Skilaverkefni 4: kragi og innfeldur listi
24.02.-02.03.

Vetrarfríi lýkur 26.02.

10

03.03.-09.03.

Ermaprufur fullunnar – hópur 2
Skilaverkefni 4: kragi og innfeldur listi
Ljúka við kragaprufu

11

10.03.-16.03.

Íslandsmót í iðn-og verkgreinum

12

17.03.-23.03.

Skilaverkefni 5: 3 prufur af mismunandi
útáhneppum. Glósur um útáhneppur,
hnappagöt og tölur

13

24.03.-30.03.

Útáhneppur kláraðar
Teiknaðir þverskurðir af útáhneppum
Vinnubók með öllum gögnum og glósum
ásamt verkefnum

9
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Skilaverkefni 4
Báðir hópar

10%

10%

10%
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14

31.03.-06.04.

15

16
17

Skilaverkefni 6: Kvenskyrta.
Taka mál og draga upp snið í staðlaðri
stærð, sníða og undirbúa samsetningu

07.04.-13.04.

Kvenskyrta saumuð eftir verkröðun frá
kennara en nemendur vinna eigin
verklýsingu samhliða saumavinnunni

14.04.-20.04.

Páskafrí

21.04.-27.04.

18

28.04.-04.05.

19

05.05.-11.05.

20

12.05.-18.05.

Skilaverkefni 5
Báðir hópar

10%

Skilaverkefni 6
Báðir hópar

35%

Páskafrí – Kennsla hefst 24.04

Unnið í kvenskyrtu hópur 2
Unnið í kvenskyrtu
Lokið við kvenskyrtu: hnappagöt og
töluáfesting og strauning
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
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