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    Um bókina 
 
 
 
Skartgripagerð er skemmtileg vinna sem reynir á sköpunargáfuna. Það 
er mikil kúnst að hanna fallegan og í senn frumlegan skartgrip. 
Íslendingar eiga þekkta skartgripahönnuði sem vakið hafa athygli 
erlendis og er mikill áhugi á fallega hönnuðum skartgripum meðal 
almennings á Íslandi. Gaman væri að geta gefið ástvini sínum skartgrip 
úr eigin smiðju. Það hljómar kannski ólíklegt í eyrum sumra en er þó 
alls ekki eins mikið mál og margir myndu halda. Í flestum grunnskólum 
á Íslandi er fín aðstaða til skartgripagerðar. Oft er mikill áhugi til staðar, 
bæði hjá nemendum sem og kennurum en stundum er þekkingu á 
aðferðum ábótavant. 
 
Í þessari bók er ætlunin að kynna nokkrar aðferðir sem hægt er að 
nota í skartgripagerð með elsta stigi grunnskóla og fyrir alla þá sem 
áhuga hafa. Farið verður í grunnaðferðir í pappírsmótun, leirmótun, 
glervinnu og málmsmíði með skartgripagerð í huga. Stuðst er við 
hefðbundin grunnform á myndum, aðallega kassa, þríhyrninga og 
kúlur. Það er gert til að hafa verklýsingarnar opnar og til að hefta ekki 
sjálfstæða hugmyndavinnu. Nær allar aðferðirnar bjóða þó upp á að 
unnin séu allskonar form, jafnt einföld sem flókin. Það má koma fram 
að þær aðferðir sem farið er í hér í þessari bók er aðeins lítið brot af 
því sem hver grein býður upp á og eru lesendur hvattir til að kafa dýpra 
og kynna sér möguleikana sem í boði eru í þessum listgreinum.  
 
Vonandi geta lesendur nýtt sér þær aðferðir sem koma fram í þessari 
bók. Með því að prufa sig áfram í þessum grunnaðferðum ættu allir að 
geta stundað skartgripagerð, lært að nýta sér áhöldin á margvíslegan 
hátt og gert tilraunir með efnisnotkun og skreytingar. Jafnvel gæti verið 
gaman að hanna og búa til skartgrip eftir sömu skissu með öllum 
aðferðunum sem koma fram í bókinni. Kannski má þá á næstu árum 
finna upprennandi heimsfræga skartgripahönnuði í röðum lesenda 
þessarar bókar. 
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   Hugmyndavinna 

 
 
 
Mikilvægt er að hefja hvert verkefni á hugmyndavinnu, þá gildir einu 
hvort valið sé að vinna úr pappír, málmi eða öðru efni. Allt hefst á 
hugmynd.  

Innblástur 
 
Hönnuðir leita sér hugmynda úr hinum ýmsu áttum. Gott er að leita sér 
innblásturs, til dæmis í bókum og blöðum eða á netinu. Oft er gott að 
skoða listaverk og hluti sem til eru nú þegar til að örva 
hugmyndaflugið1. Þó að innblástur sé fenginn úr utanaðkomandi verki 
er nauðsynlegt að nota hann aðeins sem upphafspunkt. Hann er svo 
nýttur á þann hátt sem hentar hverjum og einum.  
 
Gott er að finna sér ákveðið þema til að hugsa útfrá og láta hugann 
reika í kringum það ákveðna þema. Tökum sem dæmi að valið sé 
þemað blóm. Þá er gott að byrja að skissa og þrengja hugmyndina. Sé 
valið að nota ákveðið blóm sem innblástur er sniðugt að velta fyrir sér 
formum þess og línum, beygja þær og teygja í huganum og reyna að 
sjá fyrir sér hvernig hægt sé að nota formin og línurnar á frumlegan 
hátt í hönnun skartgripa.  

Skissur 
 
Flestir þekkja að hafa fengið góða hugmynd og gleyma henni svo áður 
en henni er hrint í framkvæmd. Þegar hugmyndir kvikna er nauðsynlegt 
að skrá þær niður áður en þær gleymast aftur. Góð leið til að varðveita 
hugmynd er að skrifa stikkorð eða punkta um hugmyndina eða skissa 
hana á blað eins fljótt og auðið er. Þá er gott að vinna með hana og 
þróa hana áfram2. Skissur eru skráning hugsana og sýna ferli hug-
myndarinnar.  
  
Hugmyndir eru skissaðar í tvívídd eða þrívídd. Tvívíddarteikningar 
sýna aðeins hæð og breidd hlutarins en þrívíddarteikningar gefa 
nákvæmari og raunverulegri mynd af hlutnum enda sýna þær hæð, 
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breidd og dýpt3. Þegar skissa af hugmynd er tilbúin er hægt að skoða 
hvernig mögulegt sé að framkvæma hana með þeirri aðferð sem höfð 
er í huga. 
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   Pappír 
 
 
 
Pappír er frábært efni til að vinna með í myndmótun enda ódýrt og 
mjög meðfærilegt í vinnu með börnum. Til eru fjölmargar mismunandi 
leiðir til að vinna með pappír. Til að mynda er hægt að brjóta hann, 
krumpa saman, beygla, rífa, rúlla, snúa upp á hann og nota hann á 
allan mögulegan hátt. Gaman er fyrir nemendur að æfa sig í 
pappírsvinnu til að skynja betur pappírinn og sjá möguleika hans í 
listrænni vinnu4.  
 
Í þessari bók er farið í gegnum þrjár aðferðir til að vinna með pappír. 
Fyrst er unnið með pappírinn eins og við þekkjum hann best, þurran. 
Síðan er farið í gerð pappamassa og að lokum er pappírinn notaður 
sem yfirlag sem harðnar, svipað og gifsrenningar. Þá verður pappírinn 
nokkurs konar hula. Hver þessara aðferða hefur upp á ýmislegt að 
bjóða. 

 

Þurr pappír 

 
Hægt er að vinna einfalda en fallega skartgripi með venjulegum pappír. 
Þetta er hægt að gera hvar sem er því ekki þarf til þess neina sérstaka 
aðstöðu. Hér er útskýring á fallegu rúlluhálsmeni eða armbandi. 
 

Áhöld 

 
• Skæri 
• Límstifti 
• Band. 
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Verklýsing 

 
• Settu saman nokkur blöð, ekki þykkari en venjulegt ljósritunarblað. 
Þau mega vera í öllum litum og jafnvel skrautleg. Veldu liti sem þér 
þykja fallegir og þér finnst myndu sóma sér vel saman. Þú getur jafnvel 
málað eða skreytt pappírinn sjálf(ur) áður en hafist er handa. 
 
• Klipptu út úr blöðunum jafnarma þríhyrninga eins 
og á myndinni hér til hliðar. Reyndu að hafa þá 
alla jafn stóra. Reyndu að nýta blöðin vel.  
 
• Rúllaðu nú upp einum þríhyrningi. Byrjaðu neðst 
og rúllaðu upp þannig að mjói parturinn endi í 
miðjunni á rúllunni.  
 
• Berðu nú lím á mjóa endann og festu hann vel 
niður.  
 
• Dragðu nú rúlluna upp á band. Þetta er upphafið  
að fallegu hálsmeni eða armbandi.  
 
• Endurtaktu nú leikinn og dragðu upp á band jafnóðum til að þú getir 
séð hvernig litirnir fara saman og hvernig þú vilt þróa þetta lengra. Brátt 
ferðu að sjá að mynstrið í rúllunum fer að skapa fallega heild. 
 
• Haltu áfram þar til skartgripurinn hefur náð þeirri lengd sem þú vilt og 
þá skaltu binda endana á bandinu saman eða setja festingu svo hægt 
sé að opna og loka. 
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Pappamassi 

 
Pappamassi er létt og þægilegt efni sem gott er að móta úr. Í vinnu 
með börnum og unglingum getur hann oft komið í staðinn fyrir leir.  
 

Áhöld 

 
• Dagblöð eða annar pappír. 
 
• Blandari: Eins og er til á mörgum heimilum.  
 
• Tuska: Bleyjutuska eða grisja.  
 
• Veggfóðurslím: Hinar ýmsu gerðir eru til af veggfóðurslími, til dæmis 
er BISON fínt í svona vinnu.  

 
Verklýsing 

 
• Dagblöð eða annar pappír er látinn liggja í bleyti, helst yfir nótt til að 
ná honum vel mjúkum. Annars er gott að nota heitt vatn til að flýta fyrir.  
 
• Hrærðu í pappírnum.  
 
• Gott er að setja blautan pappírinn ásamt miklu vatni í blandara og 
tæta hann vel. Passaðu að setja ekki of mikið af pappír í einu í 
blandarann.  
 
• Þegar hann er orðinn eins og grautur þarftu að sigta hann í 
einhverskonar tusku þannig að hægt sé að kreista úr honum vatnið.  
 
• Gott er að vinna með pappamassann á 
plastdúk eða plastbretti svo að massinn 
festist ekki við undirlagið þegar hann 
þornar5. 
 
• Pappírinn er svo losaður í sundur. 
 
• Smá af grautþykku veggfóðurslími er 
nú blandað vel saman við pappírinn og 
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efnin hnoðuð saman.  
 
• Þegar pappamassinn er orðinn þykkur 
og búinn að þjappast vel saman er hann 
tilbúinn til notkunar, kekkjalaus og fínn. 
 
• Taktu klípu af pappamassanum og 
mótaðu úr henni form. Nú skaltu nota 
hugmyndarflugið.  
 
• Formin sem þú býrð til eru látin þorna. 
 
 

Skreytingar 

 
Þegar pappamassinn er orðinn þurr getur þú skreytt hann. Hægt er að 
mála hann, líma skraut á hann eða hvað sem þér dettur í hug. Svo 
getur þú dregið band í gegnum formin með nál og búið þannig til 
hálmen, armbönd eða eyrnalokka. Einnig geturðu límt hann á nælu 
eða hárspennu og búið þannig til fínustu gripi. 
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Pappírshula 

 

Áhöld 

 
• Pappír: Ýmiskonar pappír kemur til greina. Gott er að nota dagblöð í 
skartgripi í stað þess að henda þeim í ruslið. Einnig er gott að nota 
rúllupappír. 
 
• Veggfóðurslím. 
 
• Plastfilma 
 
• Mót: Ýmis konar mót koma til greina. 
Til dæmis er hægt að búa til perlur eða 
önnur form úr plastleir eða nota blýant 
eða rör til að gera lengjur með gati 
gegnum. Formin mega vera allskyns en 
hafðu í huga að smágerð munstur á 
mótinu skila sér lítið í gegn um 
pappírshuluna. 
 

Verklýsing  

 
• Búðu til mót.  
 
• Mótin þarf að klæða með plastfilmu til 
að pappírshulan festist ekki við. 
 
 
 
 
• Pappír er rifinn í litlar ræmur. 
 
 
• Pappírinn er bleyttur í veggfóðurs-
líminu og þurrkað aðeins af honum með 
fingrunum.  
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• Leggðu pappírinn utan um mótin sem 
á að nota.  
 
 
 
 
• Pappírinn er nuddaður til með 
fingrunum þar til maður finnur hann 
mýkjast upp.  
 
 
 
 
 
• Leggðu fleiri ræmur og nuddaðu til 
skiptis. Leggðu um það bil 4 umferðir og 
nuddaðu vel yfirborðið. Fyrstu 2 umferð-
irnar geta verið erfiðar svo að mikilvægt 
er að sýna þolinmæði og nudda vel. 
 
 
 
 
 
• Nú skal láta pappírinn þorna. Það 
getur tekið nokkra klukkutíma.  
 
 
 
 
 
 
• Ef mótið var blýantur eða rör: Mótið er dregið út þegar pappírinn er 
þornaður. Það skilur þá eftir pláss fyrir band eða keðju til að gera 
hálsmen. Endana er hægt að snyrta með skærum eða hníf.  
 
• Ef  mótið var plastleir: Sé mótið algerlega hulið með pappír er hægt 
að skera með dúkahníf í gegnum þurra pappírshuluna og losa mótið 
úr. Svo er hægt að setja pappírshuluna saman aftur og festa með því 
að setja 1-2 umferðir í viðbót yfir skurðinn. 
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Skreytingar 

 
Þegar pappírinn er þornaður er hægt að mála hann með til dæmis 
akrýl- eða þekjulitum, líma á hann eða skreyta með hinum ýmsu 
aðferðum6. 
 
Hægt er að nota hlutina sem gerðir hafa verið í hina ýmsu skartgripi. 
Gott er að þræða gegnum hlutina með nál og tvinna til að gera hálmen, 
armband eða eyrnalokka. 
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   Leir 
 
 
Leir samanstendur af litlum plötum 
sem nuddast saman og mynda 
rafmagnaða viðloðun og það gerir 
hann svona meðfærilegan í mótun. 
Leirinn á það til að mygla við geymslu 
enda er hann náttúrulegt efni. Margir 
telja mygluna þó aðeins gera hann 
betri. Til eru ýmsar gerðir af leir. Í 
grunnskólum er aðallega unnið með 
tvær tegundir, rauðleir og steinleir. 
 
• Rauðleir hefur blandast mörgum efnum í náttúrunni, aðallega 
járnoxíði (mýrarrauða) sem hann dregur nafn sitt af. Í vinnu með yngri 
nemendum er rauðleirinn aðallega notaður. 
 
• Steinleir er sveigjanlegur og þægilegur í vinnslu.  
 
 
Einnig er hægt að kaupa sjálfharnandi leir, sem ekki þarf að brenna. 
Hann gæti komið að góðum notum fyrir þá sem ekki hafa aðgang að 
brennsluofni. Hann er léttari en leirinn sem er brenndur og er til dæmis 
hægt að rúlla honum í lengjur með höndunum og hnýta lengjurnar í 
fallega hnúta eða mynstur. Á gripina er svo hægt að festa 
eyrnalokkafestingar eða keðju. 
 
Leirinn hefur upp á óendanlega möguleika að bjóða og eflaust er hægt 
að gera alls konar skartgripi úr þessu skemmtilega mótunarefni. Hér 
verður farið í hvernig hægt er að vinna perlur og form úr leir til að nota 
til dæmis í hálsmen, armbönd, eyrnalokka og nælur.  
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Áhöld 
 
Þegar unnið er með leir er ekki nauðsynlegt að nota áhöld. Oftast er 
jafnvel skemmtilegast að nota þau sem 
minnst enda fæst besta tengingin við 
leirinn þegar hann er unninn í 
höndunum. Þó getur verið gott að 
styðjast við áhöld til að búa til 
mismunandi áferðir á leirinn.  
 
• Gott er að nota sogrör til að gera göt í 
leirinn. Þá fer umfram leir inn í rörið í 
stað þess að þrýstast út.  
 
• Til að gera áferðir á leirinn er hægt að nota nánast hvað sem er. 
Tannstönglar, hnífar, gafflar, skeiðar og pasta eru dæmi um hvað hægt 
er að nota.  
 
• Hægt er að nota pasta-stafi úr stafasúpupökkum til að skrifa með í 
leirinn en þeim er þá þrýst inn í yfirborð leirsins. Þeir brenna svo burt 
við brennslu þannig að ekki þarf að hafa áhyggjur af því að ná þeim 
aftur upp úr. 
 
• Pappír er líka stundum notaður við gerð skartgripa úr leir. Nánar er 
farið í notkun pappírs í kaflanum um gerð stærri forma.  
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Einföld form 

 

Verklýsing 

 
Hér gæti hugmyndavinnukaflinn fremst í bókinni komið að góðu gagni.  
 
 
 
• Taktu litla klípu af leir og búðu til form. 
Þú getur gert hvaða form sem þér dettur 
í hug, til dæmis perlur, kassa, flatar 
plötur eða hvað sem er. Ekki þó hafa 
það þykkara en 3 sentimetra. 
 
 
 
 
• Stingdu sogröri varlega gegnum formið 
til að gera gat. 
 
 
 
 
 
• Einnig er hægt að rúlla leir utan um rör 
eða blýant til að búa til lengjur. 
 
 
 
 
 
• Ef þú vilt fá áferð á leirinn eða gera 
mynstur í hann þá er gott að gera það 
núna. Hægt er að nota nánast hvað sem 
þér dettur í hug til að vinna með yfirborð 
leirsins. 
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Stærri form 

 

Verklýsing 

 
 
• Taktu smá klípu af leir og flattu hann út 
á borðinu. 
 
• Hafðu leirinn jafn þykkan allstaðar.  
 
• Rúllaðu pappír í litla kúlu eða annað 
form. 
 
 
 
 
 
• Taktu leirinn og settu hann utan um 
pappírinn.  
 
• Passaðu að leirinn hylji alveg papp-
írinn. Rífðu burt afgangs leir. 
 
• Sléttaðu vel yfirborðið. 
 
 
 
• Stingdu gat með röri báðum megin á 
formið til að gera göt fyrir band.  
 
 
 
• Ef þú vilt gera munstur eða fá áferð á 
leirinn er gott að gera það núna. Notaðu 
hugmyndaflugið. 
 
Pappírinn brennur til agna í ofninum og skilur eftir sig holrými. Þannig 
er stykkið ekki of þykkt til að brenna og líka nógu létt til að nota í 
hálsmen, armband eða annars konar skartgrip. 
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Leirinn verður að þorna alveg áður en hann er settur í brennslu. Þegar 
leirinn þornar minnkar hann um 10-12%. Hann er því afar viðkvæmur á 
meðan hann er að þorna7. 
 
Hafðu í huga að aldrei má brenna hlut sem er holur að innan án þess 
að gera á hann gat. Sé hann alveg lokaður skapast þrýstingur inni í 
honum í brennslu og hann getur eyðilagst. 
 
 

Skreytingar fyrir brennslu 

 
Þegar leirinn er hálfþurr eða leðurharður eins og það kallast á 
fagmálinu, er hægt að vinna meira með hann, til dæmis að mála með 
leirlit. Leirlitur má fara í fyrstu brennslu og hentar því ágætlega til vinnu 
í grunnskóla. Hann inniheldur ekki eins hættuleg efni og glerjungur. 
Einnig er hægt að glatta leirinn. Að glatta leir þýðir að slá létt á yfirborð 
hans með skeið og fá þannig glansandi hamraða áferð. 

Brennsla  

 
Kennarinn sér um brennslu en fyrir áhuga-
fólk er gaman að vita grundvallaratriðin. 
 
• Steinleir er brenndur við 1200-1300°C.  
 
• Rauðleir er þarf aðeins lágbrennslu. 
Hann heldur ekki vökva eftir brennslu. 
 
Lágbrennsla er um 1000° hita og há-
brennsla er um 1260°. Sumir ofnar eru 
tölvustýrðir en aðrir ekki.  
 

Skreytingar eftir brennslu 

 
Eftir brennslu má glerja leirhluti. Sé glerjað þarf að brenna hlutinn aftur. 
Glerungar geta komið mismunandi út á hinum ýmsu leirtegundum og 
má aldrei treysta algerlega á að fá ákveðinn litatón út úr ofninum eftir 
brennslu. Einnig getur staðsetning hlutar í ofninum haft áhrif á lit.  
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Nokkur góð ráð þegar unnið er með leir 

 
• Ekki hafa leirinn þykkari en 3 cm. 
 
• Reyndu að hafa allar hliðar jafnþykkar ætlirðu að gera holan hlut. Það 
minnkar líkur á því að sprungur komi í brennslunni. 
 
• Handfjatlaðu leirinn sem minnst, annars þornar hann fyrr upp.  
 
• Passaðu að ekki séu loftbólur í leirnum. 
 
• Ef sprungur koma í leirinn skal reyna að rispa og nudda vel saman til 
að láta plöturnar í leirnum ná aftur sambandi hver við aðra. Annars 
kemur sama sprungan alltaf aftur. 
 
• Ekki nota aftur leir sem búið er að hamast í. Frekar á að safna í 
afgangapoka eða tunnu með rakri tusku í. Þann leir er svo hægt að 
hnoða upp seinna. 
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   Gler  
 
 
Í glervinnu er notað tvennskonar rúðugler. Annars vegar er notað 
venjulegt rúðugler og hins vegar k-gler, sem er sérstakt 
einangrunargler. Þótt báðar hliðar á glerinu líti eins út, þá eru þær það 
ekki.  
 
Rúðugler: Við fyrstu sýn líta báðar hliðar þess eins út. Ef nánar er 
athugað eru þær ólíkar. Önnur hliðin er tinhlið glersins. Hægt að að sjá 
hvor hliðin það er með útfjólubláu ljósi. Tinhliðin verður oft mattari eftir 
bræðslu og ekki eins falleg. Í skartgripavinnunni sem farið verður í hér 
skiptir þetta þó ekki sköpum þar sem hlutirnir eru litlir. Þó ef ætlunin er 
að ná sem bestum árangri í glervinnu er gott að kunna að finna 
tinhliðina. 
 
K-gler: Það er einangrunarfilma á annari hlið k-glersins og eftir bræðslu 
verður hún mött og bleiklituð. Hægt er að finna hvor hliðin er matta 
hliðin með því að strjúka fingrunum samtímis eftir báðum hliðum 
glersins. Matta hliðin er stamari. Einnig er gott að finna það betur með 
því að þrífa glerið með glerúða8. 
 
Einnig er til Bullseye gler og Spectrum gler sem hægt er að kaupa í 
litlum plötum. Það er þó frekar dýrt gler. Þannig gler er til í hinum ýmsu 
litum en það má ekki nota með venjulegu rúðugleri. Vegna ólíkrar 
spennu má ekki bræða glerin saman, annars koma sprungur. Stilla þarf 
ofninn sérstaklega ef bræða á slíkt gler.  
 
 
Hér verður farið í hvernig hægt er að nota rúðugler í skartgripagerð. 
Hægt er að vinna falleg hálsmen, eyrnalokka og ýmiskonar skartgripi úr 
rúðugleri auk þess sem skemmtilegt er að nýta sér þann möguleika að 
búa til skraut úr gleri til að nota á skartgripi úr öðrum efnum. 
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Áhöld   

 
Við glervinnu eru notuð hin ýmsu áhöld og er gott að þekkja þau vel 
þegar hafist er handa. 
 
• Glerskerar: Bestu glerskerarnir eru með olíu í handfanginu. Einnig eru 
til skerar sem hafa ekki olíu en þá er 
mikilvægt að dýfa þeim í olíu áður en 
skorið er og geyma þá í krukku með 
glerskurðarolíu og tuskubút eða svampi 
á botninum.  
 
• Tangir: Tvær mismunandi tangir eru 
aðallega notaðar til að taka gler í sundur 
eftir skurðinn, fletcher-töng og járntöng. 
Járntöngin er notuð á þykkara gler. 
Einnig er hægt að klippa glerið með töng 
sem kallast mósaíktöng en ekki er hægt 
að ná fram fíngerðum línum með henni 
heldur er hún notuð til að fá fram 
óreglulegan kant. 
 
• Seperator: Duft sem kemur í veg fyrir 
að glerið festist á undirlag sitt við 
bræðslu. Mikilvægt er að plöturnar í 
ofninum og mót sem notuð eru til að móta gleri hafi verið pensluð með 
seperator-duftblöndu. Allt verður þó að vera alveg þornað fyrir notkun. 
Seperator-lagið þarf svo að endurnýja reglulega. Einnig þarf að hafa í 
huga að allar misfellur sem eru á seperator-num sjást í glerinu eftir 
bræðslu og þarf því að vanda til verka og fylgjast með að ekki sé búið 
að brotna upp úr honum. Seperator er blandaður með einum hluta 
dufts gegn tveimur af vatni. (1 duft : 2 vatn). 
Einnig er hægt að nota seperator duftið með því að dreifa úr því með 
sigti á plötuna eða formið. 
 
• Glerbræðsluolía: Notuð til að festa 
glerliti á glerið. Mjög gott er að nota 
olíuna þegar nota á skapalón til að gera 
mynd á glerið. 
 
• Glerbræðslulím: Notað til að líma gler 
saman eða líma skraut fast til að það 
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renni ekki til þegar hluturinn er færður í bræðslu. Virkar líka vel til að 
teikna á mynd á gler og dreifa glerlit yfir. Liturinn situr betur eftir en 
með olíunni þegar umfram lit er hellt af.  
 
• Tveggjaþátta-lím: Hægt er að nota tveggjaþátta-lím til að líma 
festingar á gler eða líma gler fast við málmskartgrip ef þú vilt blanda 
saman aðferðum. 
 
• Blöð: Gott er að hafa blað undir glerinu þegar lit er dreift á það. 
Þannig er auðvelt að skila umframlit aftur í dolluna. 
 
• Fíber: Hægt er klippa þunnan fíberdúk 
í ræmur til að setja milli glerja og búa 
þannig til op í gegn sem til dæmis er 
hægt að setja keðju gegnum. Einnig er 
hægt að nota fíberinn til að móta form í 
glerið í bræðslunni með því að setja 
hann undir glerið. 
 
• Vír: Gott er að nota 1.5 mm messingvír 
til að búa til lykkjur á skartgripina, til að 
setja keðju í eða festingar eða til að 
festa saman við aðra búta. Messing-
vírinn á það þó til að brotna sé hann 
beygður nokkrum sinnum. Til er hita-
þolinn stálvír sem gæri verið betra að 
nota í þannig tilfellum. 
 
 
• Önnur áhöld sem gott er að hafa við 
höndina: Vírklippur, skæri, flísatöng, lítill pensill fyrir olíuna, litasigti og 
teskeið. 
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Glerskartgripir 

 

Verklýsing 

 
Undirbúningur: 
 
• Skissaðu upp hugmyndina þína. Hér gæti hugmyndavinnukaflinn 
fremst í bókinni komið að góðum notum. 
 
• Áður en þú hefst handa skaltu skoða upplýsingar um festingar í 
kaflanum hér á eftir. Val þitt á festingu hefur áhrif á stærð glerbútanna. 
 
• Til að gera hálsmen er gott að skera glerið í lengjur og búta svo lengj-
urnar niður eftir vild. Þá þarf að nota tvö lög af þunnu gleri, því festingin 
fyrir keðjuna er sett á milli þeirra. 3 mm gler er þunnt og gott að nota í 
svona vinnu. 
 
• Ef þú ætlar að gera búta til að tengja saman í armband þarftu líka að 
hafa tvöfalt gler.  
 
• Ef þú ætlar að gera eyrnalokka eða gler til að líma á eitthvað máttu 
hafa eitt lag af þykkara gleri. 
 
 
 
Að loknum undirbúningi: 
 
• Nú skaltu velja þér gler í samræmi við það sem þú hyggst gera. 
 
• Best er að byrja á því að hreinsa glerið með glerúða og pappír.  
 
• Notaðu vinkilstiku og merktu inn hvar 
þú ætlar að skera. Passaðu þig á að 
strika ekki með penna á k-hlið glers. 
Það getur verið erfitt að ná pennanum 
af. 
 
 
• Skerðu eftir vinkilstikunni. Hér þarf að 
vanda sig því aðeins er hægt að gera 
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einu sinni. Ekki skal skera aftur ofan í skurð. 
 
• Notaðu töng til að taka sundur glerið 
eftir skurðinn. Láttu miðjumerkinguna á 
tönginni liggja beint á skurðinum. 
Klemmdu saman og glerið á að brotna 
beint eftir línunni. Ef skurðurinn er 
langur getur þetta mistekist en æfingin 
skapar meistarann. 
 
• Ef þú ætlar að skreyta glerið er gott að 
gera það núna. Upplýsingar um það finnurðu í kaflanum um 
skreytingar hér rétt fyrir neðan. Notaðu hugmyndaflugið. 
 

Festingar 

 
Til eru ýmis konar festingar til að nota í 
skartgripi. Hægt er að kaupa tilbúnar 
eyrnalokkafestingar, nælur og spennur 
til að líma á glerið með tveggjaþátta-lími. 
 
Þegar verið er að gera hálsmen eða 
armbönd eru til tvær þægilegar aðferðir 
til að gera festingu fyrir keðju eða 
leðurreim. Það eru fíber-aðferðin og vír-
aðferðin. 
 
Fíber-aðferðin:  
 
• Þú klippir mjóa rönd af fíberdúk og leggur á milli glerja. Á hálsmeni 
þarf þetta að vera ofarlega svo að menið hangi rétt.  
 
• Gott er að líma fíberinn niður.  
 
• Þegar þú hefur fíber-festingu á 
hálsmeni má efra glerið vera aðeins 
lengra, kannski 2 mm svo að það bráðni 
vel yfir fíberinn. 
 
• Ef þú ætlar að nota fíber þvert í 
gegnum armbandsbúta er gott að hafa 
efri bútinn aðeins breiðari svo hann 
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bráðni vel yfir fíberinn báðu megin. 
 
• Eftir bræðslu er fíberinn togaður úr eða stunginn út með vír. Gott er 
að skola með vatni ef eitthvað er eftir af honum inni í gatinu. 
 
 
Vír-aðferðin:  
 
• Þú beygir til messingvír með töng og 
býrð til krók.  
 
• Krókinn leggurðu á milli glerjanna. Við 
bræðslu bráðnar glerið og festir krókinn.  
 
• Ef verið er að gera armband geturðu 
líka prófað að hafa vír alla leið í gegnum 
hvern bút og festa svo bútana saman 
eftir á með því að beygja vírana í króka 
og festa saman. 
 
• Einnig geturðu gert tilraunir með að láta einn langan vír liggja gegnum 
þá alla. 
 

Skreytingar  

 
Hægt er að nota ýmis konar efni til að 
skreyta gler með. Sum þeirra mega 
aðeins fara á milli glerja en önnur mega 
bæði fara á milli glerja og ofan á það. 
Hægt er að teikna með fljótandi gulli á 
gler fyrir bræðslu en það krefst þess að 
sérstaklega vel sé gengið um efnið og er 
því hægt að gera það í samráði við 
kennara sinn.  
 
Einnig er hægt að teikna með túpulitum 
á glerið. Hægt er að prófa sig nokkuð 
áfram með skreytiefni en þá þarf að 
kanna hvort þau mega fara ofan á glerið 
eða bara á milli. Notaðu 
hugmyndarflugið við skreytingu skart-
gripanna. 
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Glerlitir eru mjög þægilegt og flott efni til að nota til skreytinga. Glerlitir í 
duftformi sem ekki innihalda blý eru góðir til notkunar í grunnskóla.  
 
• Gott er að pensla glerið sem á að lita með olíu og strá svo glerlitnum 
á.  
 
• Best er að nota þar til gerð sigti til að 
strá litnum á til að fá jafna áferð. 
 
• Svo geturðu skilað umframlit aftur í 
dolluna og þannig sparað litinn.  
 
• Einnig eru til glerkurl, flögur, stangir og 
ýmislegt til að setja á ofan á og á milli 
glerja. Gaman er að nota álpappír, vír 
eða kopafolíu á milli glerja. 
 
• Oft er gott að líma þegar skreytt er svo 
að skrautið hreyfist ekki úr stað þegar 
hluturinn er færður í ofninn. 
 

Bræðsla 

 

Kennarinn sér algerlega um bræðslu 
glersins.  
Þegar bræða á gler þurfa plöturnar í ofninum að vera penslaðar með 
seperator-duftblöndu. Nánar er talað um seperator í áhaldakaflanum. 
Rúðugler er rætt eftir sérstöku bræðsluferli en það mótast við rúmlega 
800°c. Hvort sem brætt er í glerofni eða keramikofni þarf að fara eftir 
nákvæmri hitastillingu fyrir gler9. 

Nokkur góð ráð þegar unnið er með gler 

 
• Skerið alltaf glerið frá enda til enda. Ekki er hægt að skera hálfa leið 
eða taka skarpar beygjur með glerskeranum því þá brotnar glerið 
þegar það er tekið í sundur.  
 
• Hægt er að gera létta boga en ef reynt er að beygja of mikið getur 
farið illa. Ef ná þarf krappri beygju er hægt að skera í tveimur eða fleiri 
skrefum. 
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• Notið alltaf gler úr sömu plötunni í hvern hlut. Það minnkar líkur á að 
sprungur komi í hlutinn í brennslu. 
 
• Notið áhöldin. Litlar tangir geta komið að góðum notum ef færa á til 
litlar litaflögur, vír eða litla glerbita. Auðvelt er að ýta óvart einhverju til 
ef fingurnir eru notaðir í mikla fínvinnu og leiðinlegt er að þurfa að byrja 
upp á nýtt. 
 
• Hægt er að slípa misfellur burt í glerslípivél. Þá þarf að hafa öryggis-
gleraugu og gera það í samráði við kennara. 
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   Málmur  
 
 
Málmarnir sem algengir eru í málmsmíði með nemendum hafa allir 
mismunandi eiginleika og notagildi. Sumir þeirra henta til dæmis ekki 
vel í að gera áhöld sem koma nálægt matvælum svo mælt er með að 
fólk kynni sér málmana betur sé það ætlunin.  
 
Kopar: Vegna þessa hve auðvelt er að forma kopar er gott að nota 
hann í kennslu. Hann er bæði flottur einn og sér og sem skraut með 
öðrum málmum. Kopar er frumefni10. Hann leiðir hita og rafmagn vel11. 
Afglóða: 600°-650°C 
Bræðslumark: 1083°C 
 
Messing (látún): Minnir á gull í útliti vegnar gula litarins. Inniheldur ekki 
nikkel og er frekar ódýr. Messing er blanda af 65% kopar og 35% 
sinki12. Messing líkist að nokkru leyti kopar en er sterkara13. 
Afglóða: 600°C 
Bræðslumark: 1020°C 
 
Nýsilfur: Silfurlitað hart efni en inniheldur nikkel og hentar því ekki fyrir 
fólk með nikkelofnæmi. Nýsilfrið er hægt að nota í skartgripi en hentar 
ekki í matvælaáhöld eða slíkt. 
Afglóða: 600°C  
 
Silfur: Fallegt og mjúkt efni sem gott er að nota í skartgripi. Algengast 
er að smíðað sé úr sterlingsilfri sem er 925/1000 hreint silfur. Oftast er 
silfrið blandað með kopar.  
Afglóða: 600°C 
Bræðslumark: 961°C14  
 
Málmarnir eru oftast til í smíðastofum grunnskólanna og er líklega 
hægt að fá að nota þá í samráði við smíðakennarann. Silfrið þarf þó að 
kaupa sér.  
 
Hér verður skoðað hvernig hægt er að gera fallega skartgripi úr 
þessum málmum í smíðastofunni. Annars vegar er farið í grunnaðferð í 
vinnu með málma. Með þeirri aðferð er hægt að gera fallegan skartgrip 
eftir eigin hönnun, hvort sem það á að vera hálsmen, eyrnalokkar, 
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armband eða næla. Hins vegar er farið í hvernig hægt er að búa til 
hring. 
 

Áhöld 
Ef aðstaða er til staðar fyrir málmsmíði í 
þínum skóla, eru líklega til öll þau áhöld 
sem við þurfum á að halda til einfaldrar 
skartgripagerðar. 
 
• Silfursög: Til eru bæði sagir með 
grunnum boga og djúpum. Valin er sög 
sem hentar verkefninu hverju sinni. 
Blöðin eiga það til að brotna og þá þarf 
bara að skipta um blað. Hafa þarf í huga  
þegar skipt er um blað að strekkja þarf 
vel á blaðinu áður en það er fest til að 
sögin virki sem best.  
 
• Þjöl: Sverfa þarf hliðar hlutarins til að 
ná þeim beinum og snyrtilegum. Þjalir 
hafa misstórar tennur. Því smærri sem 
þær eru því fínni áferð gefa þær15. 
Þægilegasta stærðin á þjölum til 
málmsmíða er 8"16.  
 
• Sandpappír: Gott er að byrja að nota 
grófari sandpappír fyrst en nota svo fínni 
sandpappír þegar því grófasta á 
hlutnum hefur verið náð af. Pappír sem 
notaður er í málmsmíðavinnu er alveg 
frá 400 og upp í 1200. Því hærri sem 
tala er því fínni er pappírinn. 
 
• Gljáfæging/Pólering: Til fegrunar og 
verndunar þurfa málmar yfirborðs-
meðferð. Þegar búið er að sverfa hlutinn 
með þjöl og pússa með sandpappír er 
ferlið endað með því að pólera. Þá er 
hluturinn látinn pússast á púss-skífu í 
rennibekk. Á púss-skífur er notaður 
slípimassi og með hans hjálp fáum við 
fram fínan glans og síðustu örlitlu 
rispurnar hverfa. Hægt er að gljá-
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fægja/pólera alla málma17. 
 
• Bor: Við notum bor til að gera göt á málminn, annars vegar til þess að 
setja festingu eða hring fyrir keðju í eða til að skreyta málminn. Notum 
við þá bor nr. 1 eða 1,5. Einnig eru boruð göt til að koma sagarblaði í 
gegn ef saga á innan úr hlut. Borinn verða nemendur að nota í samráði 
við kennara sinn18. 
 
• Silfurslaglóð: Efni til að kveikja saman hluti úr málmum. Það er látið 
bráðna milli samskeyta og festir þannig hluti saman. Hægt er að fá 
silfurslaglóð sem bráðnar við mismunandi hita. Ef verið er að kveikja 
saman í mörgum skrefum er nauðsynlegt að nota í seinna skiptið 
silfurslaglóð með lægra bræðslumarki til að bræða ekki sundur það 
sem áður hefur verið kveikt saman. Ef notað er hreint silfurslaglóð þarf 
að nota með því efni sem heitir flúx. Annars er hægt að fá silfurslaglóð 
með flúxi. 
 
• Flúx: Er oftast duft sem hrært er út í vatn. Sett á samskeyti með 
pensli. Flúx fær silfurslaglóðina til að flæða á rétta staði19.  
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Hálsmen, armband, næla eða eyrnalokkar. 

 

Verklýsing 

 
• Teiknaðu upp formið sem þú vilt hafa á 
skartgripnum. Hér getur hugmynda-
vinnukaflinn fremst í bókinni komið að 
góðu gagni. 
 
• Klipptu meðfram skissunni, ekki samt 
alveg við línurnar. Límdu blaðið með 
trélími á málminn. 
 
• Sagaðu með silfursög eftir útlínunum 
 
• Nú skaltu sverfa allar hliðar og kantana 
með þjöl til að fjarlægja ójöfnur eftir 
sögunina.  
 
• Ef þú vilt forma skartgripinn til eða gera 
í hann línur eða annað til skrauts með 
þjöl skaltu gera það núna. Til eru 
mismunandi þjalir sem ættu að henta 
öllu mögulegu sem þú vilt gera. 
 
• Pússaðu hlutinn með sandpappír. Byrjaðu  
með grófari sandpappír, til dæmis 
númer 320-400 og eftir því sem 
rispunum fækkar skaltu hækka þig 
rólega upp í sandpappír númer 600-800-
1000 til að ná fínustu rispunum. 
 
• Nú getur þú borað gat fyrir keðjuhring 
ef það hentar verkefninu þínu. Ef bora á 
í málm þarf að merkja fyrir bornum með 
því að gera litla dæld. Hún er gerð til þess að  
borinn renni ekki til þegar hann snertir yfirborðið.  Dældin er gerð með 
því að nota hamar og kjörnara20.  
 
• Eftir borun skaltu snyrta gatið til með sandpappír. 
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• Ef þú vilt fá einhverkonar áferð á skartgripinn er gott að gera það 
núna. Hægt er að hamra málminn með ýmiskonar púnsjárnum. Sjá 
kaflann um skreytingar.  
 
 
 
• Að lokum skaltu pólera hlutinn. 
Hreyfðu hlutinn til á meðan þú pólerar. 
 
 
 
 
 
 
• Þá geturðu sett hring í og keðju, 
eyrnalokkafestingar eða fest hlutinn 
við aðra litla hluti ef þú ert að gera 
armband. Nú hefurðu skapað þennan 
fallega skartgrip eftir þinni eigin 
hönnun. 
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Hringur 

 

Verklýsing 

 
• Ef þú vilt að hringurinn verði heill, samskeytin fest saman skaltu byrja 
á því að mæla hvaða stærð þú þarft af hring. Til þess eru oftast til 
mælitæki sem samanstendur af hringjum í öllum stærðum. Svo skaltu 
bæta um 3 mm við lengdina. Sýndu nákvæmni við mælingar. 
 
• Ef þú vilt hafa hringinn opinn og stækkanlegan skaltu mæla hversu 
langan þú vilt hafa hann. 
 
• Nú skaltu ákveða hversu breiðan þú vilt hafa hringinn. Merktu svo 
loka-stærðina sem þú þarft inn á málminn með smá rispum. 
 
• Sagaðu út lengjuna sem þú þarft.  
 
• Sverfðu burt misfellur með þjöl og sléttaðu hliðarnar ef þú vilt hafa 
hringinn reglulegan. 
 
• Nú skaltu pússa með sandpappír. Byrja gróft og vinna sig upp í fínni 
pappír. Til dæmis: 400- 600-800-1000. 
 
• Ef þú ætlar að fá áferð á málminn skaltu gera það núna. Kíktu í 
kaflann um skreytingar málma. 
 
• Suma málma þarf að afglóða á þessu stigi. Með því að afglóða 
málminn mýkjum við hann upp til að auðveldara sé að forma hann. Ef 
málmurinn er sveigjanlegur þarf þess þó ekki. Þetta skal alltaf gert 
undir handleiðslu kennara:  
Málmurinn er látinn liggja á eldtraustum steinum og hitaður vel upp 
með gastæki. Passaðu þó að hita hann ekki það mikið að hann byrji að 
bráðna. Svo er hann kældur niður í köldu vatni. Passaðu að snerta 
hann alls ekki, færðu hann til með töng. 
 
• Nú skaltu beygja málminn með þar til gerðri töng. Best er að nota 
töng sem er kúpt í aðra áttina. Einnig geturðu beygt málminn með því 
að leggja hann á hringakeilu og berja á hann með plasthamri. Nú 
skiptist verklýsingin í tvennt, opinn eða lokaðan hring. 
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1) Ef þú vilt hafa hringinn opinn: 
 
• Þegar hringurinn er orðinn fallega mótaður skaltu skreyta hann. 
 
• Að lokum skaltu pússa hringinn og pólera þar til hann er orðinn 
glansandi og fínn. 
 
• Til að leggja lokahönd á hringinn er gott að hreinsa hann með pappír 
eftir póleringuna. 
 
2) Ef þú ætlar að hafa hringinn lokaðan: 
 
• Beygðu málminn þannig að endarnir á lengjunni liggi beint á hvorn 
annan, séu alveg flatir og passi vel saman. Þeir þurfa að þrýsta vel 
hvor á annan. Það á að vera spenna milli þeirra til að þú getir kveikt þá 
saman.  
 
• Leggðu hringinn á eldtraust undirlag. 
 
• Penslaðu flúxi á samskeytin. Ekki of mikið, bara á það svæði sem 
silfurslaglóðin á að bráðna yfir. 
 
• Klipptu lítinn bút af silfurslaglóð og 
komdu honum fyrir á samskeytunum.  
 
• Hitaðu samskeytin með gastæki þar til 
silfurslaglóðin bráðnar snögglega. Þetta 
skal aðeins gert undir handleiðslu 
kennara.  
 
• Færðu nú hringinn með töng ofan í kalt 
vatn. 
 
• Oft þarf að láta hringinn liggja í 
vatnsblandaðri brennisteinssýru á 
þessum tímapunkti til að losa burt föst 
óhreinindi. Það skal aðeins gert í 
samráði við kennarann. Ekki hafa hann 
of lengi, þá byrjar hann að eyðast upp. 
Svo skal skola vel með vatni. 
 
• Á þessum tímapunkti er gott að móta 
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hringinn til að ná á hann fallegri lögun. Láttu hringinn á hringakeilu og 
sláðu hann til með plasthamri. 
 
• Nú er hægt að pússa hringinn, móta hann með þjölum og gera hann 
fínan. Snyrtu til samskeytin. Þú getur gert rákir eða munstur í hringinn 
með þjöl eða hvað sem er. Notaðu hugmyndaflugið. 
 
• Nú skaltu pólera hringinn. Ef það eru ennþá rispur í honum skaltu 
pússa hann aðeins betur áður en þú pólerar aftur. 
 
• Að lokum skaltu þrífa óhreinindi úr póleringunni burt með pappír. Nú 
hefur þú eignast fallegan hring.  
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Skreytingar  

 
Gaman er að nota ýmis áhöld til að skreyta hlutina og ná fram 
mismunandi áferðum. Til dæmis er hægt að skreyta með því að sverfa 
mynstur í málminn með þjöl og pússa svo til að snyrta. Það getur líka 
komið vel út að saga form innan úr öðru formi. Svo er hægt að nota hin 
ýmsu púnsjárn af öllum stærðum og gerðum til berja í málminn og fá út 
mynstur eða fá hamraða áferð. Það er líka mögulegt að fá rendur í 
málminn eða ná honum kúptum með því að slá hann í mót með 
plasthamri21.  
 
 
Einnig eru sumstaðar til stafajárn þannig 
að hægt er að hamra stafi í málminn. 
Hér kemur ýmislegt til greina. Það er um 
að gera að láta hugan reika og endilega 
spyrja kennarann. Það er hægt að fram-
kvæma næstum allt og ef ekki þá er 
hægt að útfæra hugmyndina þannig að 
það sé hægt.  
 
 

Nokkur ráð þegar unnið er með málm 

 

• Hafa í huga þegar sagað er að hafa sögina alltaf beina og saga laust 
til að brjóta síður blaðið. Blaðið brotnar ef ekki vandað til verka. 
 
• Þegar verið er að sverfa hlið málms með þjöl í þeim tilgangi að ná 
hliðinni beinni og sléttri er gott að leggja þjölina á ská langsum eftir 
hliðinni. Með því að sverfa með löngum strokum á ská meðfram hliðinni 
er auðveldara að ná henni sléttri. 
 
• Mundu að fara varlega og ekki gleyma þér í fljótfærni. Það er auðvelt 
að slasa sig í smíðastofunni ef maður gleymir sér. 
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   Lokaorð 
 
 
Skartgripagerð er mismikið stunduð í grunnskólum. Þessi bók var gerð 
með þá von í huga að hún gæti nýst einhverjum áhugasömum 
nemendum eða kennurum í skólastarfinu. Það er alltaf gaman að læra 
nýjar aðferðir og þessar sem hér komu fram geta hjálpað nemendum 
að tjá sköpunarþörf sína með því að búa til fallega og nýtilega hluti. 
Hver einstaklingur finnur svo hvað höfðar best til hans. Þekking sem 
þessi fylgir manni áfram alla tíð. Hver veit nema bók sem þessi geti 
kveikt neista í verðandi listamanni? 
 
 



 39 

Tilvísanir 
                                                 
1
 (Finney, 2004) 
2
 (Finney, 2004) 
3
 (Finney, 2004) 
4
 (Hurwitz, 2001) 
5
 (Jóhanna Þórðardóttir, 2007) 
6
 (Jóhanna Þórðardóttir, 2007) 
7
 (Ásrún Tryggvadóttir, 2007) 
8
 (Agnes Þorleifsdóttir, 2007) 
9
 (Agnes Þorleifsdóttir, 2007) 
10
 (Brynjar Ólafsson, 2006) 

11
 (Finney, 2004) 

12
 (Brynjar Ólafsson, 2006) 

13
 (Finney, 2004) 

14
 (Brynjar Ólafsson, 2006) 

15
 (Finney, 2004) 

16
 (Brynjar Ólafsson, 2006) 

17
 (Finney, 2004) 

18
 (Finney, 2004) 

19
 (Gísli Þorsteinsson, 2008) 

20
 (Finney, 2004) 

21
 (Agnes Þorleifsdóttir, 2008) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 40 

                                                                                                           

Heimildaskrá 
 
Agnes Þorleifsdóttir (munnleg heimild, september - nóvember 2007).  
 
Agnes Þorleifsdóttir (munnleg heimild, 22. apríl 2008) 
 
Ásrún Tryggvadóttir (munnleg heimild, febrúar - apríl 2007) 
 
Brynjar Ólafsson (2006). Komdu með að smíða gull. Skoðað 1. apríl 
2008 á vef Brynjars Ólafssonar: 
http://starfsfolk.khi.is/brynjar/Dreifiritsilfur.htm  
 
Brynjar Ólafsson (2006). Um málma. Skoðað 26. mars 2008 á vef 
Brynjars Ólafssonar: http://starfsfolk.khi.is/brynjar/Dreifiritsilfur.htm  
 
Finney, M., Chapman, C & Horsley, M. (2004). Hönnun og tækni. 
Reykjavík: Námsgagnastofnun.  
 
Gísli Þorsteinsson (munnleg heimild, mars - apríl 2008) 
 
Hurwitz, A. & Day, M. (2001). Children and their art, methods for the 
elementary school. USA: Thomson Learning. 
 
Jóhanna Þórðardóttir (munnleg heimild, febrúar - apríl 2007) 
 
Mynd bls. 18 af brennsluofnum. Sótt 2. apríl 2008 af 
http://www.shopping.is/glit/syslimg/82Y_102219-1.jpg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 41 

                                                                                                           

 


