
Verkefnasafn 

Drengir í textílmennt 

Guðlaug Helga Þórðardóttir 



 
 
 
 
 

Drengir í textílmennt. 

Verkefnasafnið ásamt greinargerð er 10 eininga lokaverkefni til B.Ed.-prófs við 

Kennaradeild, Menntavísindasviði Háskóla Íslands.  

© 2012 og Guðlaug Helga Þórðardóttir 

Ritgerðina má ekki afrita nema með leyfi höfundar. 

  

Prentun: Frum 

Reykjavík, Ísland 2012  

 



Efnisyfirlit 
 Inngangur    4 

 Um verkefnaval   5 

 Hugleiðingar um textílkennslu  6 

 Þakkir    7 

 Um verkefnasafnið   8 

 Hugtök í textílstofunni  9 

 Vélsaumur   11 

 Prjón    35  

 Útsaumur   50 

 Þæfing    57 

 Hugmyndir af aukaverkefnum  64 

 Vefnaður   69 

 Heimildaskrá   70 

 Myndaskrá   71 

 

 
 

 

 



Inngangur 
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 Allt frá fyrsta degi í námi mínu til grunnskólakennara hef ég haft sérstakan 
áhuga fyrir textílnámi drengja. Áhugi minn jókst enn frekar eftir 
vettvangsnámið þar sem ég upplifði áhugaleysi meðal drengjanna. Ég hef 
mikið spáð í því hvernig hægt sé að gera textílkennslu nægilega spennandi 
fyrir drengi til að efla áhuga þeirra og virkni í kennslustundum.  

 Ég lít svo á að mesta ögrunin við að kenna textílmennt eftir kennaranámið sé 
að finna verkefni og kennsluaðferðir fyrir drengi sem geta glætt áhuga þeirra 
og virkni. Sérstaklega fyrir mið- og elsta stig. 

 Lítið er til af íslensku námsefni í textílmennt. Meira er til fyrir stúlkur en 
drengi. Fyrir þetta verkefnasafn hef ég safnað saman textílverkefnum frá 
ýmsum stöðum, s.s. internetinu, kennslubókum og hjá starfandi 
textílkennurum. Þetta eru verkefni sem ég tel henta drengjum í textílmennt 
byggt á þeim fræðum sem farið var í gegnum í greinargerð þessa 
lokaverkefnis. 

 Verkefnasafnið er fyrir mig sjálfa og aðra í sambærilegri stöðu og er hugsað til 
að hjálpa nýútskrifuðumkennurum af stað í textílkennslu. Reyndir kennarar 
hafa margir hverjir komið sér upp veglegum verkefnamöppum og deila gjarnan 
hugmyndum sín á milli. Fyrir nýútskrifaða kenara er þetta mikil frumskógur og 
því von mín að þetta verkefnasafn geti hjálpað. Safnið er lítið og alls ekki 
tæmandi en ég lít á það sem góða byrjun. 

 Myndir af verkefnum í þessu safni eru frá mér nema annað sé tekið fram.  



Um verkefnaval 
 Viðtöl voru tekin við sex starfandi textílkennara við vinnslu þessa verkefnis 

sem sögðu að gott væri að tengja textíl verkefni drengja við áhugamál þeirra 
og tryggja að þeir sjái notagildi í hlutunum, sérstaklega eldri drengirnir. Hafa 
skal verkefnin stutt og reyna að brjóta upp kennslustundirnar, sérsaklega 
þegar verið er að prjóna. Gera þarf hæfilegar kröfur og velja frekar gróf 
verkefni heldur en fínvinnu. En umfram allt þurfa verkefnin að vera nýtanleg, 
hafa sjáanlegan tilgang og tengjanleg við áhugamál nemenda. 

 Við verkefnaval er Aðalnámskrá grunnskólanna, textílhlutinn hafður til 
hliðsjónar. 

 Verkefnin í verkefnasafninu eru sótt frá starfandi kennurum, af internetinu, úr 
námsbókum og frá Námsgagnastofnun. Hjá Námsgagnastofnun má finna 
megnið af því litla Íslenska námsefni sem til er fyrir textílmennt. Þar má nefna 
Hannyrðir í 3.-6. bekk og Á prjónunum. Einnig eru verkefni að finna á vef 
Námsgagnastofnunnar (http://www.nams.is/).  

 Sérhannað íslenskt textílnámsefni er mjög takmarkað. Á prjónunum er góð 
bók fyrir prjónakennslu og Hannyrðir í 3.-6. bekk er ágæt bók með ýmsum 
verkefnum sem koma inn á marga fleti textíls en er orðin nokkuð gömul. En 
mikið er til af erlendu efni  í bókum og á internetinu. Sem nýgræðingur er 
maður fljótur að verða hálf ringlaður og missa sjónar á hvað best er að notast 
við og hvar eigi að byrja. En auðvitað er bæði kostur og fjölbreytni í því að vera 
ekki með niðurnjörvaður verkefni líkt og algengara er í bóklegu fögunum. 
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Hugleiðingar um textílkennslu 
Í viðbót við gott verkefnaval þá eru atriði sem textílkennarar þurfa ávallt að hafa í 
huga við kennslu: 

 Að prufa og framkvæma verkefnin sjálf fyrir tíman. 

 Að meta og þekkja kostnað hvers verkefnis. 

 Að velja bestu kennsluaðferðina fyrir viðkomandi verkefni og hóp.  Tryggja virkni 
allra nemenda. 

 Byrja hvern tíma með stuttri innlögn og skýrum fyrirmælum (Hannyrðir 
Kennluleiðbeiningar bls13). 

 Tryggja að nemendur þekki skipulag stofunnar og hafa myndrænar merkingar. 

 Tryggja skýr fyrirmæli, sýna réttu handtökin og hafa myndrænar verklýsingar 
(Hannyrðir Kennluleiðbeiningar bls19; Unnur Breiðfjörð, 1999). 

 Mikilvægt að hafa tímann skemmtilegan og gera hæfilegar kröfur. 

 Taka tillit til þarfa sem bæta einbeitningu og vinnufrið, t.d. að leyfa Ipod þegar 
prjónað er. 

 Skapa þarf gott andrúmsloft í textílstofunni og góðan vinnufrið (Hannyrðir 
Kennluleiðbeiningar bls13). 

 Gott er að brjóta upp kennslustundina, t.d. með stuttri innlögn eða fræðslu 
(Hannyrðir Kennluleiðbeiningar bls 21).  

 Nýta stöðvar í kennslu, þar sem er ein kennslustöð og svo stöðvar fyrir sjálfstæð 
vinnu nemenda. 

 Ekki gleyma reglulegri upprifjun á grunnvinnubrögðunum. Í lotukerfum er oft 
langt á milli kennslustunda. 

 Nýta samþættingu við önnur fög í kennslu þar sem því verður við komið. 

 Passa upp á nemendur sem eru örvhentir, t.d. Breyta kennsluleiðbeiningum og 
bjóða upp á skæri fyrir örvhenta (Hannyrðir Kennluleiðbeiningar bls 26).  

 Hafa tilbúin aukaverkefni til að nýta þegar nemedur eru búnir með verkefni eða 
strand.  Það verndar vinnufriðinn. 

 Fara yfir öryggisatriði. Þarf einnig að rifja upp með eldri nemendum. 

 Tryggja réttar vinnustellingar og  handtökum hjá nemendum. 

 Tryggja góða umgengi og virðingu fyrir stofunni og jafnvel að skipa 
umsjónarmann (Hannyrðir Kennluleiðbeiningar bls 73).  
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Þakkir 
 Ég vil þakka: 

 Æfingakennara mínum, Steinunni Þorleifsdóttur, textílkennara í Salaskóla 
fyrir að veita mér aðgang að stóra verkefnasafninu sínu sem hún hefur 
safnað að sér í gegnum árin. Alveg ómetanlegt. 

 Sigríði Rafnsdóttur úr Ingunnarskóla og Höllu Maríu Ólafsdóttur úr 
Vatnsendaskóla fyrir afnot af myndum sem ég tók af verkefnum í 
heimsókn hjá þeim. 

 Aroni Darra og Jónbirni Orra fyrir myndirnar sem þeir teiknuðu. 

 Kára Jóhannsyni og Stefáni Mána Kárasyni fyrir ómældan stuðning heima 
fyrir. 
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Um verkefnasafnið 
 Farið er í gegnum verkefni sem skiptast í nokkra yfirflokka.   

 Við hvert verkefni má finna grófa vinnulýsingu sem sett er fram eins og 
leiðbeiningar fyrir höfund sjálfan.  

 Hvert verkefni er með tengil við heimasíðu, tilvitnun í bók eða tilvitnun í 
heimildamanneskju, þaðan sem hugmyndin er fengin og sem nálgast má 
frekari vinnulýsingu. 

 Það er svo kennarans að útfæra fyrir nemendur sína hversu ítarleg vinnulýsing 
hentar hverju verkefni og hvernig hún er lögð fyrir. 
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Hugtök í textílstofunni 

Áhöld og tæki Efni og garn 
 Saumavél 

 Sníðaskæri 

 Pappírsskæri 

 Títiprjónar 

 Nálar (Saumanál, jafanál og 
saumavélanál) 

 Nálapúði 

 Öryggisnælur 

 Fingurbjörg 

 Sprettuhnífur 

 Fatakrít 

 Málband 

 Straujárn 

 Straubretti 

 Prjónar (Sokkaprjónar, 
hringprjónar og bandprjónar) 

 Prjónamælir 

 Prjónanæla 

 

 Bómullarefni 

 Hörefni 

 Ullarefni 

 Silkiefni 

 Gerviefni (t.d. flís og filt) 

 Útsaumsefni  

 Ullargarn 

 Bómullargarn 

 Heklugarn 

 Útsaumsgarn 

 Tvinni 
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Vélsaumur 
Vélsaumsverkefni vega þungt í verkefnasafninu. Kennararnir sem ég tók viðtal við 
fyrir lokaverkefnið nefndu allir að vélsaumur væri spennandi fyrir drengi. Hægt að 
líkja saumavélavinnunni við að aka bíl.  

 Innlögn 
 Vefjarefnafræði. (sjá bls 10-26 í Hannyrðir í 3.-6. bekk). 

 Vélsaumsæfingar.  
 Á vef Námsgagnastofnunnar er mjög gott kennsluhefti með 

leiknisæfingum í vélsaumi  
http://vefir.nams.is/textilmennt/pdf/saumar.pdf sem getur nýst 
nemendum vel. Muna þarf að taka tvinnan úr saumavélinni og skipta um 
nálar að lokinni æfingu. Gott er að nota gamlar nálar fyrir 
leiknisæfingarnar því nálarnar skemmast þegar saumað er í pappírinn rétt 
eins og saumaskæri gera ef þau eru notuð á pappír.  

 Einnig hefur Námsgagnastofnun gefið út hefti: Hvernig á að sauma á 
saumavél. Hún kom fyrst út árið 1985 og hefur verið endurprenntuð 
nokkrum sinnum. Þar er farið í vefjarefni, helstu verkfæri, hvernig á að 
þræða saumavél, leiknisæfingar og ýmis önnur ráð sem nýtast við kennslu 
á saumavél. 

 Kennslubækur  
 Fatasaumur. Saumatækni í máli og myndum fyrir byrjendur og lengra 

komna. Höfundur er Ásdís Jóelsdóttir. Bókin er með skýrum myndum og 
fer yfir það helsta sem við kemur fatasaum eins og að taka upp snið, 
saumatækni, vinnuferlið og ýmsan annan fróðleik um saumavélina og 
textílefni. Bókin er ætluð efri bekkjum grunnskóla, framhalds- og 
háskólastigi. 

 Hannyrðir í 3.-6. bekk sem Námsgagnastofnun gaf út 1989 í þýðingu 
Guðrúnar Hannele. Í henni er kafli um vélsaum (bls. 28-102) þar sem finna 
má gott kennsluefni um flest sem við kemur vélsaum. Bókinni fylgir 
kennarahefti með kennsluleiðbeiningum. 
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Ílangur bolti (verkefni fyrir 5.bekk) 

• Hugmyndin að verkefninu og sniðið kemur frá 
Steinunni Þorleifsdóttur textílkennara í Salaskóla. 

• Velja efni.  

• Klippa út sniðið, gera ráð fyrir 1 cm saumförum. 

• Leggja sniðið á efnið og sníða 6 stk. 

• Klippa. 

• Ef skreyta á boltan er best að gera það hér. 

• Sauma saman tvö stykki í einu, rétta á móti 
réttu, þangað til að öll stykkin hafa verið 
saumuð saman.  Muna þó að skilja eftir op fyirr 
tróð. 

• Fylla bolta með tróð. 

• Sauma saman opið í höndunum. 
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Myndaprentun og útsaumur 
 Hægt er að skreyta bolta á margan hátt. T.d með 

því að prenta út íþróttamerki á Transferspappír og 
sauma út í merkið. Best er að gera þetta áður en 
boltinn er saumaður saman. 

 Velja merki eða mynd og spegla í tölvu. 

 Prenta út myndina á Transferspappír og strauja 
á efnið. 

 Sauma út í merkið. 

 

15 



16 



Stenslaþrykk og taupenni 
 Stenslaþrykk getur komið vel út og hægt að 

útfæra í myndir og letur (sjá bls. 124 í Hannyrðir í 
3.-6. bekk). 

 Teikna mynd eða nota myndir eða letur úr 
tölvu. 

 Skera myndina eða letrið út í bókaplast. 

 Mála eða spreyja munstrið á. 

 Hægt er að skyggja og skrifa með taupenna. 

 Strauja yfir litinn þegar hann er orðinn þurr til 
að festa hann. 

 Sauma út í merkið ef áhugi er fyrir því. 
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Fígúra eða dýr (verkefni fyrir 4.bekk) 

 Hugmynd að verkefni er úr bókinni Make a 
Monster eftir Fiona Goble. 

 Teikna fígúru. Passa að hafa engin smáatriði og 
að fígúran sé nægilega stór til að hægt sé að 
sauma hana í saumavél.  

 Sauma yfir sniðið eða taka það upp og sauma 
saman (sjá Hannyrðir fyrir 3.-6. bekk bls. 73).  

 Hafa 1 cm saumför.  

 Klippa. 

 Snúa efninu við og sauma saman búkinn og 
höfuðið ef fígúran er teiknuð þannig.  

 Fylla með tróði. Og sauma saman. 

 Skreyta. 
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Flíssokkar (verkefni fyrir 6-7.bekk) 

 Hugmynd að verkefni og snið er frá Steinunni 
Þorleifsdóttur textílkennara í Salaskóla. 

• Leggja sniðin á efnið, botnstykkið og iljastykkið. 

• Sníða, hafa 1 cm saumför. 

• Sauma iljastykkið saman. 

• Sauma botninn á iljastykkið. 

• Snúa við. 
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Mynd 1. Af verkefni frá Steinunni Þorleifsdóttur. 
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Flíssokar með stroffi 
 Sauma stroff á sokkana.  

 Sníða stroffið. 

 Sauma stroffið saman. 

 Títa stroffið á. 

 Sauma stroffið á sokkana (Sjá bls. 86 í 
Fatasaumur). 

 Snúa sokkunum við og skreyta með tautúss. 
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Ruðningsbolti (verkefni fyrir 6.-7. bekk) 

• Hugmynd að verkefninu sótt af: 
http://sewing.about.com/od/pillows/ss/footballpi
llow.htm 

• Velja efni.  

• Klippa út sniðið, gera ráð fyrir 1 cm saumförum. 

• Leggja sniðið á efnið og sníða 4 stk. 

• Klippa. 

• Sauma saman tvö stykki, rétta á móti réttu, þar 
til öll stykkin hafa verið saumuð saman. 

• Sauma línur í bolta með fínu sikksakk spori. 

• Fylla bolta með tróð. 

• Sauma saman opið í höndunum. 
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Körfubolti (verkefni fyrir 7.bekk) 

• Hugmynd að verkefni sótt af: 
http://sewing.about.com/od/freeprojects/ig/Gift
s-to-Sew-for-the-Guys/basketball-pillow.htm 
• Leggja sniðið á efnið. 
• Klippa út átta stykki. 
• Sauma skáband á réttuna á fjórum stykkjum. 
• Sauma saman tvö stykki, rétta á móti réttu. 

Passa að hafa mjóa og breiða endan saman. Átt 
ennþá að vera með fjögur stykki. 

• Sauma skáband á tvö stykki og sauma hin tvö 
stykkin við.  Átt nú að vera með tvo helminga. 

• Sauma skáband á hringin á öðrum helmingnum 
og sauma helmingana svo saman. 

• Fylla bolta með tróð. 
• Sauma saman opið í höndunum. 
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Náttbuxur eða stuttbuxur 
með þrykki. (verkefni fyrir 6.-7.bekk) 
 Hugmynd að verkefni kemur frá Steinunni Þorleifsdóttir 

textílkennara í Salaskóla 
 Sniðið lagt á efnið. Gott að nota einfalt snið frá http://onion.dk/. 
 Nýta efnið vel. (Sjá bls. 54-62 í Fatasaumur og Hannyrðir fyrir 3.-

6. bekk bls 91). 
 Næla sniðin á efnið. 
 Merkja fyrir saumförum (1 cm) ef þau eru ekki nú þegar á 

sniðinu. 
 Mæla hvað náttbuxurnar eiga að vera langar og merkja á efnið. 
 Klippa. 
 Hér er hægt að þrykkja á buxurnar. Einnig hægt þegar búið er að 

sauma þær sama, en þá þarf að passa að hafa pappaspjald á milli 
til að liturinn fari ekki í gegnum buxurnar. 

 Sauma. (Sjá bls. 67-77 í Fatasaumur) og (Hannyrðir fyrir 3.-6. 
bekk bls. 38). 
• Ef fram- og atfurstykki eru eitt stykki þá eru skálmarnar 

saumaðar saman og svo klofsaumurinn. 
• Ef fram- og afturstykki eru sniðin í sitthvoru lagi þá eru fram- 

og afturstykkin saumuð saman og svo klofsaumurinn. 
 Sikk sakka brúnir. 
 Setja teygju að ofan. (Sjá bls. 135 í Fatasaumur). 
 Falda buxurnar að neðan. (Sjá bls. 95 í Fatasaumur og Hannyrðir 

fyrir 3.-6. bekk bls. 42). 
 Skreyta ef það var ekki gert áður en buxurnar voru saumaðar 

saman. 
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Stenslaþrykk á náttbuxur 
 Stenslaþrykk getur komið vel út og hægt að 

útfæra úr myndum og letri (sjá bls. 124 í 
Hannyrðir í 3.-6. bekk). 

 Teikna mynd eða nota myndir eða letur úr 
tölvu. 

 Hægt er að finna flott letur á síðunni: 
http://www.1001freefonts.com/ 

 Skera út mynd eða letur í bókaplast. 

 Mála eða spreyja munstrið á. 

 Hægt er að skyggja og skrifa með taupenna. 

 Strauja yfir litinn þegar hann er orðinn þurr til 
að festa hann. 
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Sandpappírsþrykk 
 Hugmynd að verkefni sótt af 

http://alphamom.com/family-
fun/crafts/sandpaper-printed-t-shirt/ 

 Lita með vaxlitum á sandpappír. 

 Leggja sandpappírinn á efni og strauja yfir. Hafa 
efni á milli straujarns og sandpappírs. 

 Hægt að skreyta og skyggja  með saumavélinni 
ef áhugi er fyrir hendi. 

 Teiknað með saumavélinni. Skemmtilegt verkefni 
af vef Námsgagnastofnunar sem gæti höfða vel til 
drengja. 
http://vefir.nams.is/textilmennt/ur_korfu_kenn/t
eiknad_med_saumavel.pdf 
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 Innlögn fyrir prjón getur verið óhefðbundin, t.d. skemmtileg videó af YouTube (eða til að 
brjóta upp prjónakennsluna).  

 Grafa að prjóna með tröllaprjónum http://www.youtube.com/watch?v=rJInPvYajEQ 

 Heimsmetshafin í prjónahraða Miriam Tegels 
http://www.youtube.com/watch?v=4HwTFViLR5Y 

 Prjónað með girðingastaurum http://www.youtube.com/watch?v=5voV033GJXY 

 Prjónagraffití http://www.youtube.com/watch?v=72icK-BED6A 

 Allt er hægt að prjóna http://www.youtube.com/watch?v=hGpuAmm-J7w 

 Prjónað úr 1000 þráðum 
http://www.youtube.com/watch?v=VVRfVEONxJQ&feature=results_main&playnext=1
&list=PL78C66D1B325761CD 

 

Mynd 2. Af verkefni frá Steinunni Þorleifsdóttur. 

 
Mynd 3. Af verkefni frá Steinunni Þorleifsdóttur. 
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Prjón 
 Fróðleikur um ullina. 

 http://www.strandir.is/saudfjarsetur/frodleikur.htm 

 Á heima síðu Ístex er að finna ýmsan fróðleik um ullin og þeirra  ullarframleiðslu  

 http://istex.is/islenska/frodleikur/ 

 Heimasíður  

 Arndís Hilmarsdóttir heldur úti góðri heimasíðu með skýrum hreifimyndum og upplýsingum 
tengdum prjóni og kennslu. Gott til að gera nemendur sjálfstæðari: 
http://www.ismennt.is/not/arndis/prjonakennsla/ 

 Þegar leita skal að kennsluleiðbeiningum á netinu og á YouToube er gott að nota continental 
knitting en það er prjónið sem við notum á Íslandi. Einnig  er hægt að leita að orðum eins og 
Knit, knitting, knitting help og how to knit á Google. 

 Íslenskt myndband sem sýnir hvernig á að prjóna http://www.youtube.com/watch?v=FPQJq-
Tlw4U&feature=related 

 Hannaðu þína eigin lopapeysu http://prjonamunstur.is/ 

 kennslumyndband fyrir vefsíðuna prjónamunstur.is 
http://www.youtube.com/watch?v=UhZrfjU9zFY 

 Góð heimasíða fyrir prjónakennslu http://www.knittinghelp.com/video/play/long-tail-cast-on 

 Kennslubækur 

 Hannyrðir í 3.-6. bekk sem Námsgagnastofnun gaf út árið 1989 í þýðingu Guðrúnar Hannele. Í 
kafla um prjón (bls. 128-162) er gott kennsluefni um flest sem við kemur prjóni. Bókinni fylgir 
kennarahefti með kennsluleiðbeiningum. 

 Á Prjónunum er góð kennslubók fyrir prjónakennslu og er ætluð grunnskólum. Bókinni er skipt 
upp í 6 stig og þyngjast verkefnin með hverju stigi. Í bókinni eru góðar kennsluleiðbeiningar 
með skýrum myndum sem sýna hvernig á að fitja, prjóna slétt og brugðið, útaukning, úrtaka , 
taka upp lykkju og margt fleira. Bókinni fylgja kennsluleiðbeiningar með fróðleik um uppruna 
prjóns og góðum leiðbeiningum til kennar um prjónakennsluna. 

 Lærið að prjóna eftir Erlu Eggertsdóttur er mjög ítarlega og góð bók sem hefur að geyma allt 
það helsta sem við kemur prjónaskap. Í bókinni eru sýndar fjórar aðferðir að fitja upp (sjá bls 
29-33) . Húsgangsfit, silfurfit, hundafit og skólafit. 
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Mynd 4. Af verkefni frá Steinunni Þorleifsdóttur. 

 



Prjónar 
 Hugmynd að verkefni kemur frá Steinunni 

Þorleifsdóttur textílkennara í Salaskóla. 

 Þegar nemendur gera sýna eigin prjóna bera 
þau flest meiri virðingu fyrir prjónunum og 
þeir týnast síður. Þannig verður minni rýrnun 
fyrir skólann.  
 Í prjónana eru notaðir grillpinnar eða mjóir 

trépinnar.  
 Endinn er yddaður 
 Pinninn er pússaður 
 Að lokum er búin til kúla úr fimóleir til að 

setja á óyddaða endan 
 Svo er bara að byrja að prjóna. 
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Dýr eða fígúrur  
(verkefni fyrir 3.-4.bekk) 

 Hugmynd að verkefni er sótt af vef 
námsgangastofnununar. 
http://vefir.nams.is/textilmennt/ur_korfu_kenn/prjonafig
urur.pdf og úr kennslubókini Á Prjónunum (sjá bls 22-30) 

 Verkefnið er gott fyrir byrjendur til að læra grunntökin í 
prjóni sem hægt er að útfæra á svo margan hátt. 
 Velja lit af garni sem passar fyrir dýrið eða fígúruna 

sem á að prjóna. 
 Fitja upp. (Sjá bl.s 132 í Hannyrðir í 3.-6. bekk og bls. 

14-15 í Á Prjónunum) 
 Prjóna eins og þarf fyrir fígúruna eða þangað til að 

nemandi er búin að ná góðum tökum á garðaprjóni. 
(sjá útfærslur og uppskriftir af dýrum á bls 25-27 í Á 
Prjónunum) 

 Fella af (sjá bls. 143 í Hannyrðir í 3-6. bekk og bls. 17 í 
Á Prjónunum). 

 Sauma stykkið saman og fylla með tróði. 
 Skreyta eftir hentugleika. 
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Bolti (verkefni fyrir 4.bekk) 

 Hugmynd að verkefni er sótt úr kennslubókinni Á 
Prjónunum (sjá bls. 28). 

 Velja lit af garni fyrir boltan. 

 Fitja upp 26 lykkjur fyrir stóran bolta en 18 
lykkjur fyrir lítinn (Sjá hvernig fitjað er upp á 
bls. 132 í Hannyrðir í 3.-6. bekk eða  hvernig 
fitjað er upp á bls. 14-15 í Á Prjónunum). 

 Prjóna 40 garða fyrir stóran bolta en 30 fyrir 
þann litla. (sjá hvernig prjóna á garðaprjón bls. 
16-17 í Á Prjónunum). 

 Fella af (sjá bls. 143 í Hannyrðir í 3.-6. bekk eða 
bls. 17 í Á Prjónunum). 

 Sauma stykkið saman. Þræða í gegnum 
jaðarlykkjurnar, draga saman og fylla með tróði. 
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Mynd 5. Af verkefni frá Steinunni Þorleifsdóttur. 

 

Mynd 6. Af verkefni frá Steinunni Þorleifsdóttur. 

 



Húfa eða eyranaband  
(verkefni fyrir 5. bekk) 

 Hugmynd að verkefni kemur frá Steinunni 
Þorleifsdóttir textílkennara í Salaskóla. 

 Veja húfu eða eyrnaband eftir því hvernig færni 
og tími er (sjá bls. 55-62 í Á Prjónunum). 

 Verkefnið getur verið einlitt eða tvílitt. 

 Með munstri ef færnin er mikil og áhugi fyrir 
hendi. 

 Einnig hægt að prjóna der á húfuna og 
eyrnaband (sjá bls. 62-63 í Á Prjónunum). 
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Mynd 7. Af verkefni frá Steinunni Þorleifsdóttur. 

 

Mynd 8. Af verkefni frá Steinunni Þorleifsdóttur. 

 



Eyrnaband (verkefni fyrir 5.bekk) 

 Hugmynd að verkefni og uppskrift kemur frá 
Steinunni Þorleifsdóttir textílkennara í Salaskóla. 

 Fitjaðar upp 64-70 lykkjur. 

 Prjónaðir 9 cm slétt. 

 Prjónuð 1 umferð brugðið. 

 Prjónað svo aftur 9 cm slétt. 

 Fellt af og saumað saman (sjá bls. 45-47 
affelling og 109 6a í bókinni Lærið að prjóna). 
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Mynd 7. Af verkefni frá Steinunni Þorleifsdóttur. 

 

Mynd 8. Af verkefni frá Steinunni Þorleifsdóttur. 

 



Vettlingar (verkefni fyrir 6.-7.bekk) 

 Hugmynd að verkefni og uppskrift kemur frá Steinunni Þorleifsdóttir textílkennara í 
Salaskóla. 
 Garðaprjóns-vettlingar úr léttlopa, 2 sokkaprjónar nr 4,5, stærð S-M-L 
 Fitjið upp 28-32-36 lykkjur með grunnlit og prjónið um það bil 12-14-16 cm. 

Merkið fyrir þumli í ENDA næsta prjóns með því að prjóna allar nema 6-7-8 
lykkjur og prjóna þær með aukaspotta, færið þær svo aftur yfir á hinn prjóninn 
og prjónið yfir með grunnlitnum.   

 Prjónið áfram 12-13-14 cm (eða framfyrir vísifingur) 
 Prjónið þá úrtöku þannig: 

 1. umferð: prjónið 3 lykkjur og svo 2 saman út umferðina. 
 2. umferð:, slétt prjón 
 3. umferð: prjónið 2 lykkjur slétt, svo 2 saman út umferðina 
 4. umferð: slétt prjón 
 5. umferð: prjónið 1 slétta og svo 2 saman út umferðina. 
 6. umferð: prjónið 2 saman út umferðina, slítið frá og hafið spottann ca 30 

cm,dragið bandið í gegnum lykkjurnar semeftir eru og herðið að,  
 Þumall:  dragið aukabandið úr og setjið lykkjurnar uppá einn prjón, takið upp 

eina lykkju í vikinu (miðjunni) og prjónið garðaprjón ca 8-10 garða, (mælið við 
fingurinn svo þeir passi)    úrtaka: prjónið 2 lykkjur saman út umferðina, svo eina 
slétta umferð, svo aftur tvær saman út umferðina,  slítið frá og dragið bandið 
gegnum lykkjurnar sem eftir eru og notið spottann svo til að sauma saman 
þumalinn.  Saumið saman vettlinginn Felið alla enda vel.    

 Næsti vettlingur er gerður alveg eins, nema það þarf að passa að fingurinn snúi 
rétt.  Hægt er að hafa vettlingana í mörgum litum, og gæta þess þá að skipta 
um liti alltaf sömu megin svo skiptingin sjáist ekki, þetta þarf að passa vel á 
seinni vettlingnum uppá staðsetningu þumals.  
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Mynd 13. Af verkefni frá Steinunni Þorleifsdóttur. 
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Útsaumur 
 Kennslubækur 

 Hannyrðir í 3.-6. bekk sem Námsgagnastofnun 
gaf út árið 1989 í þýðingu Guðrúnar Hannele. Í 
kafla um útsaum á bls. 202-211 eru að finna 
helstu útsaumssporin fyrir grunnskóla . Í 
bókinni eru góðar útskýringar af 
útsaumssporum með greinargóðum myndum. 
Bókinni fylgir kennarahefti með 
kennsluleiðbeiningum. 

 The Embroidery stich bible er með um 200 
útsaumsaðferðum með greinargóðum myndum 
sem hægt væri að styðjast við í kennslu. 
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Útsaumur á striga  
(verkefni fyrir 1.-2.bekk) 

 Hugmynd að verkefni er sótt af vef 
námsgangastofnunnar 
http://vefir.nams.is/textilmennt/ur_korfu_kenn/p
rjonafigurur.pdf 

 Gott sem mögulegt samvinnuverkefni við 
myndmenntakennara eða bekkjakennara. 

 Teikna sjálfsmynd eða dýr. 

 Teikna sömu mynd á striga og lita. 

 Sauma með aftursting eða þræðisspori í útlínur 
(sjá bls. 202-207 í Hannyrðir í 3.-6. bekk). 

 Skreyta með tölum og öðrum efnivið sem 
óskað er eftir. 

 

51 

http://vefir.nams.is/textilmennt/ur_korfu_kenn/prjonafigurur.pdf
http://vefir.nams.is/textilmennt/ur_korfu_kenn/prjonafigurur.pdf


Mynd 14. Af verkefni frá Sigríði Rafnsdóttur. Mynd 15. Af verkefni frá Höllu Maríu Ólafsdóttur. 
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Útsaumur 
 Bókamerki, dúkar og púðar eru góð verkefni til að 

æfa útsaumssporin. 

 Munsturgerð í tölvu.Gæti verið samvinnuverkefni 
við upplýsingatækni. 

 Gera mustur eða stafi í Excel í tölvunni, t.d. 
upphafstafina sína, íþróttamerki eða fígúru. 

 Sauma munstrið með krossaumsspori í 
útsaumsjafa (sjá bls. 205 í Hannyrðir í 3.-6. 
bekk). 

 Sauma efni utan um útsaumsjafan og gera 
púðaver. 
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Mynd 16. Af verkefni frá Steinunni Þorleifsdóttur. 
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Frjáls útsaumur (verkefni fyrir 5.bekk) 

 Hugmynd að verkefni og  mynd kemur frá 
Steinunni Þorleifsdóttur textílkennara í Salaskóla. 

 Teikna mynd eða íþróttamerki á blað. 

 Teikna sömu mynd á bómullarefni eða taka 
hana í gegn. 

 Sauma út í myndina með útsaumssporum (sjá 
bls. 202-211 í Hannyrðir í 3.-6. bekk). 

 Sauma bakpoka eða púða, nota 
útsaumsmyndina fyrir  fremra stykkið. 
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Þæfing 
 Innlögnin: Fræðsla 

  Hvað er hægt að gera á meðan þæft er því oft tekur 
þæfingin langan tíma og nemendur eru óþolinmóðir. 
 Segja nemendum sögu sem inniheldur íslenska kind. 
 Þæfa í takt við lag. 
 Leyfa nemendum að velja lag.  

 Hafa þæfingarverkefnin hluta úr tímanum (um hálfan 
tímann) þannig að 80 mínútna tíminn er brotinn upp með 
öðru verkefni. 

 Kennslubækur 
 Mikið er til af erlendum bókum um þæfingu en lítið um 

kennsluefni á íslensku. 
 Á vef námsgagnastofnunar er mjög gott hefti sem 

kemur inn á marga þætti þæfingar eins og sögu 
þæfingar, um ullina, um efni og um áhöld. Í heftinu eru 
góðar vinnulýsingar fyrir nokkrar aðferðir í þæfingu: 
Hvernig gera á flatt stykki, utan um snið, þæfa kúlur, 
o.fl. 
http://vefir.nams.is/textilmennt/pdf/ull_og_floki.pdf 

 
 
 

57 

http://vefir.nams.is/textilmennt/pdf/ull_og_floki.pdf
http://vefir.nams.is/textilmennt/pdf/ull_og_floki.pdf
http://vefir.nams.is/textilmennt/pdf/ull_og_floki.pdf


Mynd 19. Af verkefni frá Steinunni Þorleifsdóttur. 

Mynd 17. Af  verkefni frá Höllu Maríu Ólafsdóttur. 
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Mynd 18. Af verkefni frá Höllu Maríu Ólafsdóttur. 

 

Mynd 20. Af verkefni frá Steinunni Þorleifsdóttur. 

 



Þæfðar fígúrur 
 Hugmynd að verkefnum tekin af vef 

námsgangastofnunnar 
http://vefir.nams.is/textilmennt/ur_korfu_kenn/f
urdufigura.pdf 
http://vefir.nams.is/textilmennt/pdf/bolt_fig.o.fl.
pdf 
 Þæfa kúlu úr ullarkembu.(sjá leiðbeiningar á 

slóð hér að ofan). 
 Heilræði frá Höllu Maríu textílkennara í 

Vatnsendaskóla. 
 Hún notar garnafganga inní ullarkembuna 

þegar þæfð er kúla. Minna af ullarkembu og 
hún nýtir garnafganga sem fara annars í 
ruslið.  

 Skreyta að vild. 

 
 
 59 

http://vefir.nams.is/textilmennt/ur_korfu_kenn/furdufigura.pdf
http://vefir.nams.is/textilmennt/ur_korfu_kenn/furdufigura.pdf
http://vefir.nams.is/textilmennt/pdf/bolt_fig.o.fl.pdf
http://vefir.nams.is/textilmennt/pdf/bolt_fig.o.fl.pdf
http://vefir.nams.is/textilmennt/pdf/bolt_fig.o.fl.pdf
http://vefir.nams.is/textilmennt/pdf/bolt_fig.o.fl.pdf


60 



Þæfður ormur (verkefni fyrir 3.bekk) 

 Hugmynd að verkefni kemur frá Steinunni 
Þorleifsdóttur textílkennara í Salaskóla. 

 Þæfa  nokkrar kúlur úr ullarkembu. Passa að 
hafa kembuna þétta. 

 Ef kúlurnar þæfast ekki nægilega vel er hægt að 
setja þær í nylon og í þvottavél á 40˚-60˚. 

 Þræða kúlurnar upp á band og hafa perlur á 
milli. 

 Sauma perlur fyrir augu og skera í ullarkúluna 
fyrir munn. 
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Bókamerki þurrþæfing 
 Hugmynd að þurrþæfingu fengin úr bókinni 

Spennandi þæfing bls. 28 og útfærð í bókamerki. 

 Vefja þétta kúlu úr ullarkembu. 

 Stinga þurrþæfingarnálini í ullarkembuna og 
þétta kúluna vel. (sjá bls. 28 í Spennandi 
þæfing) 

 Skreyta ef áhugi er fyrir hendi. 

 Sauma borða við kúluna og setja perlu á endan. 
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Hugmyndir af aukaverkefnum 
 Dúskar (Sjá bls. 192-193 í Hannyrðir í 3.-6. bekk 

og bls. 19 í Á Prjónunum). 

 Lyklakippur. 

 Vinabönd og snúrur (Sjá bls. 184 í Hannyrðir í 3.-
6. bekk) 

 Prjóna orm á hringprjón (Samvinnuverkefni). Gott 
fyrir þá sem eru búnir að ná tökum á prjóni og 
geta viðhaldið kunnáttu sinni meðað beðið er 
eftir kennara og einnig fyrir þá sem þurfa að æfa 
sig betur og geta þá spreytt sig á orminum. 
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Stutt  aukaverkefni 
 Krossgátur. 

 Hugtakablöð. 

 Stafarugl. 

 Spil. 

  Í Hannyrðir fyrir 3.-6. bekk, 
Kennluleiðbeiningar á bls. 74-86 eru spil, 
stafarugl, krossgátur, ofl. 
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Endurskinskarl (verkefni fyrir 1.-2. bekk) 

 Hugmynd að verkefni sótt af vef 
námsgagnastofnunnar 
http://vefir.nams.is/textilmennt/ur_korfu_kenn/e
ndurskinskarl.pdf 

 Gera snúru (Sjá bls. 184 í Hannyrðir í 3.-6. 
bekk). Sniðugt að hafa endurskinsgarn með í 
snúrunni. 

 Velja endurskinsborða. 

 Leggja hendur og fætur innan í borðan og festa 
með títiprjónum. 

 Sauma hliðarnar á borðanum með aftursting. 

 Þræða band með áfastri öryggisnælu efst á 
borðan. 
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Mynd 21. Af verkefni frá Sigríði Rafnsdóttur. 
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Mynd 23. Af verkefni frá Sigríði Rafnsdóttur. 

 

Mynd 22. Af verkefni frá Sigríði Rafnsdóttur. 

 

Mynd 24. úr The best of children’s art and crafts bls. 101. 

 



Vefnaður 
 Vefnað er hægt að vinna á margan hátt. Á 

pappaspjald eða pappadisk, í vefgrind eða á 
trjágreinar. 

 Kennslubækur um vefnað frá Námsgagnastofnun 
eru gamlar, frá um 1985 en eru góðar sem 
grunnupplýsingar fyrir kennara að vinna upp úr. 
Heftin eru: 

 Vefnaður, leiðbeiningar fyrir kennara í fyrstu 
bekkjum grunnskóla.  

 Vefnaður sem valgrein í 7.-9. bekk grunnskóla. 

 Verkefni um vefnað er að finna á vef 
Námsgagnastofnunnar fyrir yngsta stigið. 

 Undralestin 
http://vefir.nams.is/textilmennt/ur_korfu_kenn
/undralestin.pdf 69 
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Ég gleymi því sem ég heyri 

Ég man það sem ég sé 

Ég skil það sem ég geri 
 (Kínverskt orðatiltæki) 
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