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Inngangur 

Þessi hugmyndabanki fylgir greinagerð sem er lokaverkefni til B.Ed. 
prófs. Greinagerðin, sem ber heitið „Hvernig má ná markmiðum nýrrar 
Aðalnámskrá um sjálfbærni á sviði textílmenntar“, fjallar um hvernig 
megi flétta einn af grunnþáttum Aðalnámskrárinnar, sjálfbærni, og 
textílmennt saman. 

 Hugmyndabankinn er ætlaður eldri bekkjum í grunnskólum sem 
hafa náð ágætis tökum á textílmennt.  Hann inniheldur margvíslegar 
hugmyndir um hvernig hægt er að endurnýta ýmsar flíkur. Það er 
mikilvægt fyrir skólann at taka mið af sjálfbærni og kynna endurnýtingu 
fyrir nemendum og kenna þeim að nota þau efni sem þau finna í 
nærumhverfinu, ekki einungis í textílmennt heldur í einnig í öðrum fögum. 

 Hér verður greint frá helstu atriðum sjálfbærni og textílmenntar í 
Aðalnámskrá og hvernig þetta tvennt spilar saman. Stuttlega verður farið 
yfir helstu vefnaðarefni sem notuð eru í dag ásamt mikilvægi þess að 
endurnýta. Loks verða hugmyndirnar lagðar fram en listinn er alls ekki 
tæmandi heldur til þess gerður að hægt sé að vinna meira með þær og 
aðlaga eftir sínum þörfum. 

 



Aðalnámskrá 

Sjálfbærni: 

 Í nýrri Aðalnámskrá eru settir fram sex grunnþættir til menntunnar. 

Þessir grunnþættir eiga að vera leiðarljós við námskrárgerð skólanna og 

eiga að endurspeglast í starfsháttum og skólabrag skólanna 

(Aðalnámskrá grunnskóla 2013:17). 

 Einn af þessum grunnþáttum er sjálfbærni. 

 Í Aðalnámskrá er sjálfbærni útskýrð sem samspil umhverfis, efnahags, 

samfélags og velferðar. Einstaklingurinn verður að bera virðingu fyrir 

umhverfinu, axla ábyrgð og temja sér lýðræðisleg vinnubrögð. Hann 

þarf að gera sér grein fyrir að þessir þættir spila ekki einungis stórt 

hlutverk í samfélagi okkar í dag heldur einnig fyrir komandi kynslóðir 

(Aðalnámskrá grunnskóla 2013:36-37). 

 Skólarnir gegna stóru hlutverki þegar kemur að sjálfbærni. 



Textílmennt: 

 Verkgreinar eru kjörinn vettvangur fyrir sjálfbærni þar sem 

nemendur vinna meðal annars með ábyrgð og þurfa að huga að 

eigin umhverfi og náttúru (Aðalnámskrá grunnskóla 2013:141).  

 Í textílmennt vinna nemendur að fjölbreyttum aðferðum og 

áhersla lögð á vinnuferli og framkvæmd. Þeir vinna með ýmis 

efni og áhöld tengd greininni og geta þessi efni verið allt frá 

umhverfisvænum hráefnum til mengandi iðnaðarvara 

(Aðalnámskrá grunnskóla 2013:158). 

 Það er mikilvægt fyrir nemendur að huga að sjálfbærni í gegnum 

vinnuferlið, að athuga vel efnisval og hvort vinnuferlið komi til 

með að hafa áhrif á umhverfið. 



Efnisfræði 

 Í dag standa hönnuðir, framleiðendur og aðrir neytendur frammi 
fyrir fjöldanum öllum af efnum til velja úr. Efnin geta haft lítil 
sem engin áhrif á umhverfið en sum geta valdið gríðarlegu 
umhverfistjóni. (Fuad-luke 2009:278). 

 Það getur verið erfitt að framleiða vefnað sem koma ekki til með 
að skaða umhverfið á neinn hátt. Á meðan framleiðslu stendur 
eru efnin oft meðhöndluð með kemískum efnum og litum sem 
geta verið mengandi fyrir umhverfið eða heilsuspillandi fyrir þá 
sem koma að framleiðslunni og þeirra sem koma til með að 
kaupa þau (Singer 2011:10). 

 Bómullarframleiðsla er gríðarlega stór í heiminum. Því miður er 
hún oft framleidd á slæmum jarðsvæðum og við notkun 
hættulegra efna sem geta komið sér illa fyrir bændur og aðra 
framleiðendur. Bómullin er að mestu framleidd í Bandaríkjunum 
og Kína svo það þarf að flytja hana langar vegalengdir um allan 
heim til neytandans (Singer 2011:11).  

 



 Þrátt fyrir að ullin sé langt í frá að vera eins mengandi og 
bómullin þá getur hún samt sem áður valdi skaða fyrir 
umhverfið. Við framleiðslu og litun er notað gríðarlegt magn af 
vatni og er það frárennslið sem er skaðlegt. Mesta framleiðslan 
fer fram í Ástralíu (Singer, Ruth 20120:12) en einnig er töluvert 
um ullarframleiðslu á Íslandi. Ullin er afskaplega sterk og hlý og 
er því mjög vinsæl (Halme o.fl 1989:15-16). 

 Silki er náttúrlegt efni og er því endurnýtanlegt. Þræðirnir eru 
búnir til af lirfum silkiormsins og fer lengd og styrkleiki þerra 
eftir því hvort ormurinn er látinn lifa eða ekki (Singer, Ruth:13) 
Silki hefur svipaða eiginleika og ullin en það er mjúkt, sterkt  og 
rafmagnast ekki (Halme o.fl. 1989:20). 

 Af þessu má sjá að það getur verið erfitt að framleiða vefnað sem 
hefur engin áhrif á umhverfið og getur tekið tíma að finna nýjar 
aðferðir. Kaupendur og neytendur geta hins vegar ráðið því 
hvaða efni þeir notast við. 

 



Endurnýting 

 Mikil sóun á sér stað í vefnaðar- og tískuheiminum sem getur 

komið illa við umhverfið. Lítill hluti af þeim vefnaði sem er hent 

á ári hverju er endurbættur eða endurunninn þrátt fyrir að hægt 

sé að finna nýjan tilgang fyrir hann næstum allan (Singer 

2010:23). 

 Margir eiga það til að henda flíkum eða gefa þær  þegar þær eru 

taldar vera orðnar ónothæfar. Maður sparar ekki einungis pening 

á því að gera við flíkurnar eða endurnýta þær heldur gerist einnig 

þáttakandi í að hugsa um umhverfið (Singer 2010:24). 

 Mikilvægt er fyrir skólann að byggja upp þekkingu hjá 

nemendum sem gerir þeim kleift að nota náttúruna skynsamlega. 

Þar má til dæmis nefna sjálfbæra efnisnotkun og að skaðlegum 

efnum er skipt út fyrir önnur hættuminni. 

 



Hugmyndabanki 

 

 Hér á eftir má finna 19 hugmyndir um hvernig er hægt að 

endurnýta ýmsan fatnað.  

 Þessar flíkur er allar hægt að finna inn í skáp hjá sér, hjá mömmu 

og pabba, afa og ömmu o.s.frv. 

 Mikilvægt er að láta hugmyndarflugið ráða og laga 

hugmyndirnar eftir þörfum. 

 Alls ekki tæmandi listi! 

 



Bolur með kraga 

 

 

 

Efni og áhöld: 

 Gamall stuttermabolur. 

 Borði eða blúnda. 

 Skæri. 

 Nál. 

 Tvinni. 

Hugmynd fengin af vefslóð: http://www.welke.nl/photo/Dithje67/Weer-een-goed-

idee-voor-een-oud-t-shirt.1364408666 



1 2 

3 

1. Mæla miðju bolsins og leggja blúnduna á ská meðfram hálsmáli bolsins og festa niður 

með títuprjónum. 

2. Snúa við bolnum. Til að halda áfram að leggja blúnduna þarf að brjóta upp á hana þegar 

kemur að miðjunni og gæta þess að það sé gert eins báðum megin. 

3. Snúa bolnum aftur við og klippa blúnduna þannig að það stangist á við blúnduna hinum 

megin. 



4 5 

6 

4. Ágætt að byrja að þræða blúnduna við bolinn áður en saumað er í saumavél. 

5. Þegar blúndan er orðin föst er hægt að klippa bolinn til. 

6. Klippa hálsmálið við blúnduna,líkt og sést ámyndinn. 



7 8 

9 

7. Klippa hálsmál bolsins við blúnduna. 

8. Klippa af ermarnar af bolnum, sjá mynd. 

9. Ef efnið raknar ekki upp er óhætt að skilja við bolinn án frágangs, annars þarf að falda. 

Hægt að nota efni frá ermunum til að útbúa renninga til að festa við faldinn. 



Hárspöng með fléttu 

Efni og áhöld: 

 Gömul flík, hér 

samfestingur 

 Spöng 

 Límbyssa 

 Hnífur 

 Reglustika 

 Skurðarbretti 



1 2 

3 4 

1. Leggja efnið á skurðarbrettið og skera það í jafn langa og breiða strimla. 

2. Flétta þrjá strimla saman. 

3. Vefja strimlum utan um spöngina og nota heitt lím til að festa niður. 

4. Festa fléttuna á spöngina með lími og fela endana með því að vefja strimla utan um spöng og 

fléttu. 



Bolur með kögri 

 

Efni og áhöld: 

 Tveir hlýrabolir 

 Skæri/hnífur 

 Málmband 

 Perlur 

 

Hugmynd fengin af vefslóð: http://cancandancer.blogspot.com/2012/09/15-

minute-fringe-top.html 



1. Fyrst er annar bolurinn tekinn og klippt axlar- og hliðarsaumar af honum. 

2. Einungis framstykki bolsins er notað og hliðarnar klipptar af, líkt og sjá má á myndinni, 

og neðri hlutinn klipptur í boga.   

3. Stykkið er svo mælt og strikað á það með jöfnu millibili lóðréttar línur. 

4. Klippa eftir línunum en skilja eftir ca 1,5 cm við hálsmálið. 

1 2 

3 4 



5. Stykkið er fest með títuprjónum á framstykki bolsins þannig að saumar beggja bola 

stangist á og annað hvort handsaumað eða saumað með sikksakkspori í saumavél. 

6. Ágætt er að renna fingrunum í gegnum kögrið til að gera það fallegra. 

7. Hægt er að þræða perlur upp á kögrið og búa til mynstur með þeim. 

 

5 6 

7 



Hálsskraut úr bindi 

 

Efni og áhöld: 

 Bindi. 

 Tala. 

 Skæri. 

 Nál. 

 Tvinni. 

 

Hugmynd fengin af vefslóð: 

http://westermanfam.blogspot.com/2011/07/upcycled-tie-necklace-tutorial.html 



1. Byrjað er á mjórri enda bindisins og búnar til fellingar sem fara í eins konar boga og fest 

niður með títuprjónum 

2. Fellingarnar festar niður með nál og tvinna en gæta þess að fara ekki með nálina alveg í 

gegnum fellingarnar. 

3. Tala er fest á þann stað sem hentar. 

1 2 

3 



Bolur með slaufu að aftan 

Efni og áhöld: 

 Stuttermabolur 

 Önnur flík, hér skyrta 

 Sníðapappír 

 Málmband 

 Skæri 

 



1 2 3 

1. Leggja bolinn þannig að afturhliðin snýr upp. Mæla með málmbandi til að finna út 

miðjuna og klippa upp en skilja eftir ca 5-7cm. Ágætt að gera brúnirnar neðst rúnaðari. 

2. Leggja sníðapappír inní bolinn og strika eftir opinu. Hægt að bæta við pappír að neðan 

til að mynda boga en ekki nauðsynlegt. 

3. Leggja sniðapappírinn og efnið sem er notað til að sauma við bolinn. Muna að gera ráð 

fyrir saumfari og klippa út. Bolnum er snúið við og efnið lagt inní og saumað saman og 

faldað.  

4. Slaufa búin til sem annað hvort er saumuð föst á eða festa með nælu. 



Belti 

 

 

 

Efni og áhöld: 

 Gamall bolur 

 Stálhringir 

 Skurðarbretti 

 Hnífur 

 

Hugmynd fengin af vefslóð: http://www.deliacreates.com/2011/08/braided-belt-

tutorial.html 



1 2 

3 4 

1. Bolurinn lagður flatur og skorið af honum 4 jafn breiðar lengjur. 

2. Lengjurnar eru lagðar á borðið og ágætt er að setja eitthvað þungt ofan á til halda þeim. 

3. Lengja 1 er lögð yfir lengju 2 og lengja 3 yfir lengju 4. 

4. Lengja 4 er lögð yfir lengju 1. 



5 6 
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5. 3 og 4 er endurtekið þangað til nægilegri lengd er náð. 

6. Sauma fyrir endana og  klippa í burtu umfram efni. 

7. Stálhringirnir þræddir uppá fléttuna og saumað fast saman. 



Húfur úr peysum með stroffi 

 

Efni og áhöld: 

 Peysur með stroffi 

 Skæri 

 Nál 

 Tvinni 

 Annað til skreytingar 

 

Hugmynd fengin af vefslóð: http://www.makeit-loveit.com/2012/02/hats-made-

from-old-sweaters-nothing-is-safe-from-my-scissors-ha.html  



1. Annað hvort er hægt að mæla höfuðið og búa til snið eða leggja húfu sem maður á nú 

þegar á peysuna þannig að opið nemi við stroffið á peysunni. 

2. Húfan lögð rétt á móti réttu og saumað með 1cm saumfari. Ágætt er að sikk sakka 

endana svo þeir rakni ekki upp. 

3. Hægt er að skreyta húfuna með ýmsum efnisbútum og saumum. 

1 2 

3 



1 2 

3 

1. Húfan klippt út líkt og gert er á húfunni fyrir ofan. Slaufan er einnig klippt úr peysunni 

og brotin þannig að báðir endar ná í miðjuna og pressað.  

2. Slaufan er þá lögð ofan á framstykki húfunnar og saumuð á. 

3. Lykkja er klippt út og vafin utan um slaufuna. Ágætt að sauma hana saman í höndunum 

og færa svo saumfarið fyrir aftan slaufuna.  

4. Framstykkið er lagt á afturstykkið rétt á móti réttu og saumað saman. 



Pils úr stórum bol 

 

Efni og áhöld 

 Stór bolur 

 Skurðabretti 

 Hnífur 

 Teygjutvinni 

Hugmynd fengin af vefslóð: http://sewlikemymom.com/the-shirt-skirt/ 



1 2 

3 4 

1. Bolurinn lagður flatur og skorinn í sundur undir handarkrikum. 

2. Opið faldað 

3. Sauma með teygjutvinna allan hringinn með 1cm millibili. Passa að byrja og enda alltaf 

á sama stað. 

4. Klippa lausa enda. 



Fléttað hárband 

Efni og áhöld: 

 Jersey efni, hér leggings 

 Hnífur 

 Skurðarbretti 

 Reglustika 

 



1 2 

3 

1. Skera efnið í jafn langa strimla. 

2. Flétta strimlana saman þannig þeir nái utan um höfuðið. Hægt að sjá leiðbeiningar fyrir 

fléttu á bls. 25. 

3. Til að ganga frá, vefja strimli utan um endana. 



Bolur úr klút 

Efni og áhöld: 

 Klútur 

 Hlýrabolur 

 Skæri 

 

 



1 2 

3 

1. Bolurinn lagður á tvöfaldan klút og festur niður með títuprjónum. 

2. Bolurinn lagður ofan á framstykkið og hálsmálið merkt með títuprjónum á nokkrum 

stöðum.  

3. Títuprjónarnir svo færðir yfir á efnið og þannig fundið út hálsmálið. 

4. Hliðar- og axlarsaumar saumaðir og faldað. 



Púði 

Efni og áhöld: 

 Skyrta 

 Púði eða fylling 

 Skæri 



1 2 

3 

1. Púðinn mældur. Skyrtan klippt eftir mælingum púðans. 

2. Klippa af hliðarsauma ef þar (hér þurfti þess ekki). Rúnaði endinn klipptur til og saumað 

allan hringinn. 

3. Púðaverið snúið við, koddinn settur inní og hneppt fyrir.  

4. Auðvelt að þvo púðaverið út af tölunum að framan. 



Kragi 

Efni og áhöld:  

 Skyrta 

 Perlur, borði, annað 

skraut 

 Nál 

 Tvinni 

 Límbyssa 

 Skæri 



1. Klippa kragann af alveg við afturstykkið á skyrtunni. 

2. Festa með nál og tvinna eða heitu lími allt það skraut sem manni dettur í hug. 

1 



Gallaveski 

Efni og áhöld: 

 Gallabuxur 

 Klútur/slæða 

 Skæri 

 

 



1 2 

3 

1. Klippa skálmarnar af buxunum, rétt fyrir neðan rassvasana. Klippa klofsauma í sundur. 

2. Snúa buxunum við, sauma saman fyrir klofið og klippa burt auka efni. 

3. Endarnir eru saumaðir saman. 

4. Þræða slæðu eða klút í gegnum beltishankana að framan. 



Trefill 

 

Efni og áhöld: 

 Langur trefill eða tveir 

styttri 

 Garn 

 

Hugmynd fengin af vefslóð: http://www.repiny.com/pin-186.html 



1 2 

3 

1. Ef tveir treflar eru notaðir þá eru endar þeirra saumaðir saman og kögur klippt í burtu. 

Ef einn trefill er notaður þá er lið eitt sleppt. 

2. Með ca 15cm millibili er trefillinn tekinn saman um ca 20cm  og saumaður saman, sjá 

mynd. 

3. Partarnir sem voru saumaðir saman eru teknir saman fyrir miðju og garni vafið nokkru 

sinnum utan um til að mynda slaufu. 

 



Peningabudda 

 

Efni og áhöld: 

 Skyrta 

 Band, val 

 Skæri 

 

Hugmynd fengin af vefslóð: http://thekscreative.org/archived-issues/fall-

2011/iamthemandy-interview-tutorial/ 



1. Ermalíning er klippt af skyrtunni.  

2. Hún brotin saman, ekki alveg í miðju heldur þannig að efra stykkið með tölunum er 

aðeins styttra. 

3. Val um að hafa band til að setja um hálsinn. Ef það er gert er það sett við opið á 

peningabuddunni. 

4. Hliðarnar festar niður með títuprjónum og saumaðar saman. 

1 2 

3 4 



Bandaklútur 

Efni og áhöld: 

 Bolur 

 Skæri 

 



1 2 

3 4 

1. Bolurinn klipptur í jafn langar ræmur, alveg upp að handarkrika. 

2. Ágætt að strekkja á hverri ræmu svo það rúlli fallega upp á hana. 

3. Taka ræmurnar saman. 

4. Nota eina ræmu til að vefja utan um hinar ræmurnar og fest með því að setja endann inn 

í vafninginn. 



Gólfmotta 

 

Efni og áhöld: 

 Handklæði 

 Bolir og leggings 

 Skurðabretti 

 Hnífur 

Hugmynd fengin af vefslóð:  http://thehappyhousewife.com/home-

management/upcycled-t-shirt-rug-tutorial/ 



1 2 

3 4 

1. Strika beinar línur þvert yfir handklæðið með 2-3cm millibili, 

2. Klippa bolina og leggingsbuxurnar niður í strimla sem eru ca 2,5cm á breidd og 8cm á lengd. 

3. Leggja strimlana á handklæðið þannig miðja þeirra er við línu handklæðsins. Þeir lagðir þvert 

yfir handklæðið og saumað yfir. 

4. Áður en haldið er áfram þarf að bretta upp á fyrri strimla til að geta lagt þá næstu. Þetta 

endurtekið þar til komið er út á enda. 



Spenna með slaufu 

Efni og áhöld: 

 Gömul flík, hér skyrta 

 Hárspenna 

 Skæri 

 Límbyssa 



1 2 

3 4 

1. Klippa tvo búta, annan tölvuvert minni en hinn. Stærðin fer eftir því hvað maður vill 

hafa slaufuna stóra. Í þessu tilviki er sá minni 6x8 og sá stærri 18x18 (með saumförum). 

2. Báðir bútarnir eru brotnir saman þannig að endarnir eru fyrir miðju, pressað niður og 

hliðarnar saumaðar saman. Hornin eru svo klippt af. 

3. Bútunum snúið við á réttuna. Hliðarnar á minni bútnum eru saumaðar saman. 

4. Minni búturinn settur utan um þann stærri. Slaufan er svo límd á spennuna.  



Veski með fléttum 

 

Efni og áhöld 

 Leggingsbuxur með 

rennilás (annars hægt að 

bæta við rennilás) 

 Nál 

 Tvinni  

 Skæri 

 

 

Hugmynd fengin af vefslóð: http://www.micheleng.com/turn-old-leggings-into-a-
fancy-pouch/  
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1. Leggingsbuxurnar klipptar rétt fyrir ofan rennilásinn. Oft þrengjast skálmarnar neðst en 

þá þarf að jafna það. Annar hliðarsaumurinn er klipptur af. Þetta er grunnurinn á 

veskinu. 

2. Afgangsefni er notað til að klippa í jafn langar ræmur. 

3. Ræmurnar eru fléttaðar saman. 
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4. Fléttunum er raðað á réttuna á grunninum og saumað fast við með nál og tvinna. Þær 

þurfa að vera það langar að þær muni ná út fyrir saumana. Það er val um að festa 

flétturnar á aðra hlið eða báðar hliðarnar.  

5. Þegar allar flétturnar eru komnar er veskið lokað þannig að réttan snúi á móti hvor 

annarri. Rennilásinn er hafður hálf opinn og saumað allan hringinn. 

6. Umfram efni er klippt af, rennilás opnaður og snúið við. 



Samantekt 

Eins og áður hefur komið fram er endurnýting einn þáttur sem 

flokkast undir sjálfbærni sem er einn af grunnþáttunum sem kemur 

fram í nýrri Aðalnámskrá. Mikilvægt er fyrir skólann að kynna 

nemendum þennan námsþátt svo þeir geti tileinkað sér það í 

vinnuferlum sínum í skóla og utan hans. 

 Við gerð hugmyndabankans var farið í gegnum ótal margar 

hugmyndir af því hvernig hægt er að endurnýta gamlar, lúnar eða 

gleymdar flíkur og margar tilraunir gerðar. Hugmyndabankinn er 

aðeins brot af því sem hægt er að gera enda er endalaust hægt að 

halda áfram að þróa hugmyndirnar á meðan hugmyndaflugið leyfir. 

Vonandi kemur hann til með að gagnast öðrum og veita innblástur 

við endurnýtingu. Með því að endurnýta er ekki einungis verið að 

huga að umhverfinu heldur framleiðir maður eitthvað nýtt og 

persónulegt. 
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