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Kennarar:

Bryndís Böðvarsdóttir (BRB)

Skóli:

Handverksskólinn- fataiðnbraut

Skólastjóri:

Ragnheiður Bjarnadóttir (RAB)

Áfangalýsing:
TÖF2A2K

Tölvustudd hönnun fataiðna

Unnið er með grunnsnið sniðagerðarforrits og ýmsar útfærslur gerðar. Skoðaðar aðgerðir forritsins,
bogalínur, tilfærslur og speglun. Snið fullunnin fyrir framleiðslu og kynnt hvernig snið eru send til
framleiðanda. Kynnt verður hvernig snið eru prentuð út . Einnig er skoðað hvernig er hægt að aðlaga
snið að eigin málum og útbúa þannig snið fyrir sérsaum.Snið prentuð út, prufur saumaðar-mátaðar
og snið aðlöguð eftir mátun. Nemendur þjálfast í að útfæra grunnsnið og fullvinna fyrir framleiðslu
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

7 verkefni unnin með aðstoð kennara og skilað á Innu ( sjá vægi
skila í vikuáætlun)

60%

Tímaverkefni

2 tímaverkefni ( 20% hvort)

40%

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.

Verkefni áfangans kynnt

3

13.01.-19.01.

1.verkefni: Kvenskyrta

4

20.01.-26.01.

1.verkefni fullunnið
Skoðað hvernig við búum til einstaklinga
máltöflu- farið í útprentun sniða í fullri
stærð – einfalt pils prentað út

5

27.01.-02.02.

2.verkefni: Gallabuxur

6

03.02.-09.02.

7

Vægi
matshl.
%

Ýmis verkefni unnin til
upprifjunar frá fyrri áfanga
1.skil: Verkefni 1

8%

2.verkefni fullunnið
3.verkefni: Eigin kjólagrunnur
Snið prentað út og prufa saumuð

2.skil: Verkefni 2

8%

10.02.-16.02.

1.tímaverkefni

Tímaverkefni

20%

8

17.02.-23.02.

Vetrarfrí hefst 22.02.

9

24.02.-02.03.

Vetrarfríi lýkur 26.02.

3.skil: Verkefni 3

8%

4.skil: Verkefni 4

8%

3.verkefni fullunnið- prufa mátuð og
sniðum breytt eftir mátun
Útfærslur grunnsniða- æfingaverkefni
unnið í samvinnu nemenda
4.verkefni: Kjólagrunnur útfærður eftir
fyrirmynd – má vinna verkefnið í
samvinnu ( skrifa eigin verkröðun)

10

03.03.-09.03.

11

10.03.-16.03.

Íslandsmót iðn-og verkgreina

12

17.03.-23.03.

4.verkefni fullunnið
5.verkefni: Dömujakki

13

24.03.-30.03.

5.verkefni fullunnið

14

31.03.-06.04.

6.verkefni: útfærsla að eigin vali
(verkefnið má vinna í samvinnu)
Gott að punkta hjá sér verkröðun

5.skil: Verkefni 5

10%

07.04.-13.04.

7.verkefni: útfærsla að eigin vali +
verkröðun skrifuð samhliða og skilað

6.skil: Verkefni 6

8%

14.04.-20.04.

Páskafrí

7.verkefni fullunnið og prentað út

7.skil: Verkefni 7

10%

Tímaverkefni

20%

15
16
17
18

21.04.-27.04.

28.04.-04.05.

Páskafrí – Kennsla hefst 24.04

Unnið í 7.verkefni

19

05.05.-11.05.

2.tímaverkefni

20

12.05.-18.05.

Námsmat/endurgjöf. Birting lokaeinkunnar mánudaginn
20.05.
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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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