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Inngangur 
 

Höfundur hefur lengi haft gaman af endurnýtingu í textílmennt,  upphaf áhugans voru viðfangsefni sem höfundur sá hjá ömmu sinni sem barn. 

Vann hún ýmsa muni úr endurnýtanlegum efnivið s.s. heklaði úr plastpokum hatta, skrautpotta utan um blómapotta, gólfmottur o.fl. Auk þess 

gerði hún mikið af því að endurnýta föt og sauma nýtt úr gömlu, hún sagði höfundi frá því að í gamla daga hefðu föt verið endurnýtt með því að 

venda þeim. Það var gert með því að spretta fötunum upp og sauma þau saman aftur þannig að rangan snéri út, þannig nýttist efnið betur. Einnig 

sagði hún frá því að  móðir sín hefði stundum saumað föt á börnin sín úr notuðum fötum af fullorðnu fólki, því ekki fengust önnur efni til að 

sauma úr.  

Þegar höfundur fór á kynningu hjá textílkennurum á haustþingi kennara sem haldið var á Siglufirði haustið 2010 kviknaði áhugi höfundar á að 

nota endurnýtanlegan efnivið í  sinni textílkennslu. Frá þeim tíma hefur höfundur safnað hugmyndum og búið til kennsluverkefni  fyrir endur-

nýtanlegan efnivið. Nokkur verkefnanna hefur höfundur lagt fyrir nemendur í textílkennslu sinni í Varmahlíðarskóla í Skagafirði. 

Hugmyndaheftinu er ætlað  að kveikja áhuga textílkennara á endurnýtingu þegar kemur að vali viðfangsefna og kennsluhátta í textílkennslu. 

Endurnýtanlegur efniviður í textílkennslu stuðlar að sköpunargleði nemenda og vekur hjá þeim vitund um eigið umhverfi. Því falla viðfangsefni af 

þessu tagi vel að þeim viðmiðum og gildum sem sett eru í aðalnámskrá grunnskóla 2013.  
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Hálsmen úr stuttermabol 

 
Aðferð: Hugmyndavinna, vinnuteikning. 

Áhöld: Skæri, saumavél, nál.  

Efni: Stuttermabolur úr teygjanlegu efni (jersey/bómull), tvinni, perlur, pallíettur, leður o.fl. til skreytingar og frágangs. 

 

Vinnulýsing:  

1. Klippið  bolinn í sundur fyrir neðan handveginn,  þannig að hægt sé að nýta neðri hlutann í hálsmenið. 

2. Klippið efnið í ræmur, hafið ræmurnar eins breiðar og óskað er, eftir því hver útkoman á að vera. 

3. Útfærið hálsmenið með því að raða upp ræmum/festa þær saman. 

4. Hálsmenið má skreyta með því að búa til kúlur, blóm, eða annað skraut úr efninu. Einnig má þræða perlur upp á efnisræ-

murnar til skreytingar. 

5. Gott er að teygja á efninu eftir að búið er að klippa það í ræmur, þá rullast ræmurnar upp og verða fallegri. 

 

Til kennara:  

Verkefnið hentar vel fyrir nemendur í valáfanga í 8.-10.bekk.  Verkefnið má einnig útfæra fyrir yngri nemendur.  

Til athugunar: 

Nemendur útfæra hálsmenin eftir eigin hugmyndum. Í stað þess að klippa efnið í ræmur má sauma hólka úr efninu og búa til kúlur 

með því að fylla hólkana með tróði, hnýttir eru hnútar á milli til að mynda kúlurnar.  

Áætlaður vinnutími er 2 kennslustundir. 
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1. Byrjið á að klippa bolinn í sundur undir ermum, notið neðripartinn í háls-

menið. Klippið bolinn í ræmur þvert á efnið ( hliðarsaumarnir á bolnum halda 

sér þannig að ræmurnar eru í hring).  

2. Raðið ræmunum saman eins og óskað er. Hægt er að flétta/hnýta saman 

nokkrar ræmur og nota fleiri liti til að gera hálsmenið skrautlegra. Endarnir á 

fléttunni eru saumaðir saman þannig að fléttan myndi hring.  

3. Festið ræmurnar saman og gangið frá samskeytunum um leið með því að 

vefja efnisræmu þétt utan um samskeytin og hnýta fast. 

4. Hálsmenið tilbúið.  

1 2 3 

4 

5 
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Kaffipokar í nýju hlutverki 

 

Aðferð: Hugmyndavinna, teikna snið, vélsaumur 

Áhöld: Skæri, títuprjónar, saumavél 

Efni: Kaffipokar, léreft, flónelefni eða annað sterkt efni, tvinni, rennilás/franskur rennilás/tölur, borðar, skábönd 

Vinnulýsing  

1. Byrjið á að teikna upp hugmynd að veskinu/buddunni sem þið ætlið að sauma. Mælið hvað þið ætlið að hafa stykkið stórt og 

búið til snið úr pappír í raunstærð. 

2. Leggið sniðið á kaffipokann sem þið veljið að nota í verkefnið og sníðið með 1cm í saumfar. 

3. Leggið  sniðið á léreft, flónel, eða það efni sem þið veljið að nota í fóður og sníðið annað eins stykki í fóður. 

4. Leggið stykkin saman þannig að sú hlið á kaffipokanum sem þið viljið að snúi út á veskinu, snúi upp. Saumið  stykkin 

(kaffipokann og fóðrið) saman í saumavél með því að sauma skrautrendur í stykkið með mismunandi sporum á saumavélinni. 

           Einnig má skipta um tvinna þannig að rendurnar verði í mismunandi litum.  

5. Ef þið viljið fela brúnirnar á lokinu á veskinu/buddunni getið þið lokað þeim með því að sauma skábönd eða borða yfir         

           brúnirnar. Einnig má klippa brúnirnar með takkaskærum eða munsturskærum til skreytingar. 

6. Leggið nú stykkið saman réttu á móti réttu og saumið saman í hliðunum (saumað saman á röngunni). Snúið stykkinu við.          

           Einnig má sauma stykkið saman í hliðunum frá réttunni og loka saumunum með skáböndum eða borðum, eða klippa  

           brúnirnar með takkaskærum/munsturskærum 

7. Festið franskan rennilás eða útbúið hnappagat og festið í tölu til að loka veskinu/buddunni. Einnig má sleppa því að hafa lok á       

stykkinu og sauma rennilás í opið til að loka veskinu. 
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1. Teiknið hugmyndina á blað, búið til snið í raunstærð t.d. úr dagblaði. 

Klippið út eftiri sniðinu eitt stykki úr kaffipoka og eitt stykki úr fóðurefni. 

2. Saumið stykkin saman með mismunandi sporgerðum á saumavélinni, 

einnig er hægt að skipta um tvinna til að fá fleiri liti til skreytingar. 

3. Faldið brúnirnar með því að brjóta 1 cm inn á rönguna og sauma niður. 

Saumið franskan rennilás eða rennilás í opið til að loka veskinu. 

4. Saumið veskið saman í hliðunum og þá er það tilbúið. 

1 2 3 

4 
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Til kennara 

Mikilvægt er að þvo kaffipokana vel með sápuvatni áður en þeir eru notaðir þar sem kaffilyktin er mjög sterk og vill því haldast 

við pokana. Verið búin að klippa pokana í sundur þannig að þeir séu í beinni lengju þegar nemendur fá þá í hendurnar. Verk-

efnið hentar vel fyrir nemendur í 4.-5.bekk sem eru að byrja að sauma á saumavélar. Gott er að nýta þetta verkefni til að 

kenna nemendum á mismunandi stillingar á saumavélinni. Verkefnið hentar einnig fyrir nemendur í 6.-7.bekk.  

 

Til athugunar:  

Tilvalið er að nota þetta verkefni til að kenna nemendum að festa rennilás í veski. Einfaldast er að lát þau sauma rennilásinn 

við stykkin  áður en veskið er saumað saman í hliðunum.  

 

Áætlaður tími fyrir verkefnið er 4-5 kennslustundir. 
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Smekkir úr gallabuxum 
 

 

Aðferð: Finna/teikna snið, vélsaumur 

Áhöld: Skæri, títuprjónar, saumavél 

Efni: Gallabuxur/önnur flík úr gallaefni, léreft/bómullarefni, skrautborðar, blúndur, skábönd og fleira til skreytingar 

 

Vinnulýsing:  

1. Byrjið á að velja/teikna snið og búa til vinnuteikningu með hugmyndum að skreytingum fyrir smekkinn. Mælið út hversu 

mikið efni þarf í smekkinn. 

2. Klippið hæfilega stóran bút af gallaefni og jafn stóran bút af efni í fóður. Leggið sniðið á gallaefnið og teiknið 

         eftir sniðinu með 1-1,5 cm í saumfar.  

3. Klippið smekkinn út og sníðið eins stykki úr fóðurefninu. Ef óskað er eftir að nota fóðrið til að loka saumnum á   

         smekknum þarf að sníða fóðrið 3-4 cm stærra en gallaefnið.  

4. Skreytið gallasmekkinn að vild með borðum, útsaum, vélsaum, tölum o.fl. 
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1. Teiknið snið og klippið út. Leggið sniðið á bút úr 

gallabuxum og klippið meðfram sniðinu. 

2. Klippið út samskonar bút úr sængurveri eða öðru 

efni til að nota í fóður. 

3. Skreytið smekkinn að vild með útsaumssporum í 

saumavélinni, blúndum, borðum o.fl. 

4. Saumið gallasmekkinn og fóðrið saman. Notið 

franskan rennilás/tölu sem festingu að aftan. 

Gangið frá með sikk-sakk spori og klippið með 

takkaskærum eða saumið blúndu meðfram brúnum. 

2 3 

4 

1 
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Vinnulýsing framh. 
 

 

5. Smekkinn má sauma saman með mismunandi hætti eftir því  hvernig frágang er óskað eftir. Einfaldasta  aðferðin er      

           að leggja stykkin saman réttu á móti réttu  og sauma þau saman tæpt í brún. Gengið er frá brúnunum  með því að   

            klippa með takkaskærum meðfram smekknum. 

     Önnur aðferð er að brjóta 0,5-1 cm fald inn á bæði gallaefnið og fóðrið, leggja stykkin saman röngu á móti röngu og 

sauma saman tæft í brún. Þá er best að byrja á því að þræða niður faldinn á báðum stykkjunum áður en þau eru 

saumuð saman. 

      Þriðja aðferðin er að hafa fóðrið stærra en gallaefnið og loka saumnum með því að brjóta fóðrið yfir á réttuna og sauma 

það niður þannig. Þessi aðferð er nokkuð vandasöm og hentar því aðeins fyrir nemendur sem eru lengra komnir í 

saumaskap.  

6.  Að lokum er gengið frá smekknum með því að sauma franskan rennilás til að festa smekkinn að aftan, eða festa tölu í 

annan endann og útbúið hnappagat á hinn. 

  

Til kennara:  

Gott er að hafa tilbúin snið af mismunandi smekkjum sem nemendur geta valið um að nota. Nemendur geta einnig teiknað sín 

eigin snið til að sauma eftir. Hugmyndir að efni sem má nota í fóður er t.d. rúmföt, handklæði, skyrtur o.fl.  

 

Áætlaður tími fyrir verkefnið er 4-5 kennslustundir. 
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Taska/poki úr stuttermabol 

 

Aðferð: Vélsaumur 

Áhöld: Skæri, saumavél, títuprjónar 

Efni: Stuttermabolur, tvinni, perlur, pallíettur, tölur, borðar o.fl. til skreytingar 

Verklýsing: 

1. Gott er að byrja á að næla bolinn saman með títuprjónum þannig að efnið færist ekki til  þegar byrjað er að klippa.  
2. Teiknið strik til að klippa eftir, við ermar og hálsmál 

3. Klippið ermarnar af bolnum og mótið opið á töskunni/pokanum með því að klippa hálsmálið burt  (sjá mynd).   
4. Byrjið á að snúa bolnum við og sauma ofan í axlasauminn til að styrkja höldurnar á töskunni/pokanum.  
5. Saumið einnig ofan í hliðarsaumana til að styrkja þá, gætið þess að styrkja sauminn sérstaklega vel við handveginn með  

 því að sauma fram og til baka þar.  
6. Nælið bolinn saman að neðan með títuprjónum og saumið saman til að loka pokanum.  
7. Gott er að rúna hornin af pokanum þannig að útlitið verði fallegra, það er gert með því að sauma þvert á hornin (sjá 

 mynd). 
8. Að lokum má skreyta pokann með því að sauma á hann perlur, pallíettur, tölur, borða o.fl.  Einnig má þrykkja mynd á 

 pokann til að skreyta hann. 
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 Til kennara:  

Verkefnið má útfæra með ýmsu móti og hentar það vel fyrir alla aldurshópa. Gaman er að láta nemendur byrja á að 

þrykkja á bolina áður en saumað er úr þeim. Verkefnið má einnig útfæra sem hópverkefni eða í þemavinnu.  

 

Til athugunar: 

Til skreytingar má búa til kögur úr sama efni og notað er í töskuna, eða úr öðrum lit. Mælið eins langan bút og óskað er 

eftir í kögrið, klippið upp í efnið með um 1 cm millibili. Togið kögrið til þannig að það rúllist upp á það ,þannig verður það 

fallegra. 

Áætlaður kennslutími er 4-6 kennslustundir. 

1. Klippið ermarnar af stuttermabolunum og klippið úr hálsmáli. 

2. Klippið annan stuttermabol eins, til að nota í fóður. 

3. Styrkið axla– og hliðarsaumana með því að sauma ofan í þá með beinu spori eða owerlook. 

4. Gerið falskan botn í töskuna með því að sauma þvert á hornin neðan á töskunni. 

5. Snúið töskunni við og lokið gatinu með því að brjóta fald inn á rönguna og stinga niður tæfpt 

í brún. 

6. Taskan tilbúin. 
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Þverslaufur, bindi, hálsklútar, skupplur 
 

 

Aðferð: Hugmyndavinna, vinnuteikning, vélsaumur, handsaumur. 

Áhöld: Nál, tvinni, saumavél.  

Efni: Fatnaður,  skrautpúðar, ullarteppi/fatnaður úr ullarefni o.fl. 

 

Verklýsing: 

1. Byrjið á að afla hugmynda um útfærslur og gera vinnuteikningu. 

2. Finnið/teiknið snið af slaufu, bindi, skupplu eða mælið út efnisþörf fyrir hálsklút.  

3. Saumið saman með mismunandi hætti eftir því hvaða viðfangsefni er valið. 

4. Ef saumuð er þverslaufa má velja um mismunandi útfærslur á festingu. Hægt er að sauma band við slaufuna sem fest er 

 saman með frönskum rennilás, einnig má sauma teygju við slaufuna, eða festa hana með öryggisnælu.  

5. Hálsklútana má skreyta með blúnduefni, skrautlegum efnum, þrykki o.fl. 
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1. Klippið út ferhyrning úr tvöföldu efni. Saumið stykkin saman á 

röngunni, skiljið eftir smá op til að snúa stykkinu við. 

2. Lokið opinu með því að brjóta fald inn á rönguna og sauma 

saman í höndunum. 

3. Saumið rykkingar– spor niður eftir miðju stykkinu, rykkið 

saman með því að draga í tvinnann. Saumið saman efnisræmu 

og vefjið utan um slaufuna þar sem rykkingin var gerð.  

4. Slaufan tilbúin. 
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Til kennara:  

Ef saumað er úr ullarefni  þarf að gæta þess að það sé ekki of þykkt, þá getur efnið falli illa og útkoman orðið of gróf. Verkefnið 

er hentugt fyrir kennslu í valáfanga í 8.-10.bekk. 

 

Til athugunar:  

Áður en unnið er úr efninu má þrykkja á það  til að gera það skrautlegra.  Þetta verkefni er tilvalið að nota  sem þemaverkefni 

t.d. í búningagerð fyrir árshátíð eða aðrar skólaskemmtanir.  

 

Áætlaður kennslutími er 2-4 kennslustundir. 
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Smíðasvunta/Járningasvunta 
 

Aðferð: Hugmyndavinna, vinnuteikning, vélsaumur. 

Áhöld: Gróf nál, saumnál, saumavél, gatatöng, hamar, hnoðjárn. 

Efni: Gallaefni, leður, sterkur þráður, tvinni, hnoð. 

 

Verklýsing: 

1. Gerið vinnuteikningu og finnið snið. 

2. Finnið út hvernig best er að nýta efnið og skeyta því saman til að fá nægilega stórt efni fyrir sniðið. 

3. Brjótið niður fald á svuntunni allan hringinn, gott er að hafa breiðan fald að neðan. Festið niður með títuprjónum og  saumið 

 í saumavél um 1 cm frá brún.   

4. Útbúið bönd á svuntuna úr því efni sem óskað er, saumið böndin saman tvöföld og festið við svuntuna í hliðunum.  

5. Sníðið vasa, hólka, hólf á svuntuna eftir því sem óskað er og festið við svuntuna samkvæmt teikningu. Ef þykkt leður er 

 notað til að útbúa hólka fyrir verkfæri er gott að gata leðrið með gatatöng og sauma það fast með sterkum þráð og grófri 

 nál. Til styrkingar er  gott að sauma auka bút af gallaefni  á það svæði sem leðrið er fest á svuntuna. Leðrið má einnig 

 festa með hnoðum en til að bera það þarf svuntan að vera úr frekar þykku/stífu efni.  
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Til kennara:  

Þetta verkefni hentar vel fyrir nemendur í 8.-10. bekk.  

 

Til athugunar:  

Ef útbúnir eru hólkar fyrir verkfæri á svuntuna er gott að hafa verkfærin við hendina þannig að hægt sé að máta þau í 

hólfin. Í stað svuntunar er hægt að útbúa verkfærabelti úr sama efnivið.  

 

Áætlaður kennslutími er 8-10 kennslustundir. 

 
1. Mælið út og klippið hæfilega stóran bút í svuntuna. Klippið einnig út vasa og efni í bindi-bönd á svuntuna. 

Klippið út ræmur úr gallaefni/leðri eða öðru sterku efni til að útbúa hólka fyrir verkfæri. 

2. Sniðugt er klippa út rassvasa af gallabuxum til að sauma á svuntuna. 

3.-4.   Merkið inn á svuntuna hvar verkfærahólkarnir eiga að koma  til að þeir verði í beinni línu á svuntunni. 

 Mælið og merkið hversu stórir hólkarnir eiga að vera. 

5. Gætið þess að hafa saumana tvöfalda og sauma fram og til baka í byrjun og enda saumanna til að styrkja þá. 

6. Smíðasvuntan tilbúin og verkfærin komin á sinn stað. 
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Ofin motta úr efnisræmum 
 

Aðerð: Vefnaður ýmist á spjöld eða í ramma. 

Áhöld: Þykkt pappaspjald/rammi, sterkt garn, vefnál. 

Efni: Efni sem búið er að rífa niður í ræmur. 

 

Verklýsing:  

1. Útbúið vefspjöld af þeirri stærð sem óskað er. 

2. Þræðið efnisræmu í vefnálina og notið sem ívaf. Vefið undir/yfir, undir/yfir. 

3. Þegar skipt er um efnisræmu er best að byrja með nýju ræmuna aðeins til baka í umferðinni. Þannig að hluti 

 umferðarinnar verði úr tvöföldu efni, gætið þess að þjappa vefinn vel saman þegar skipt er um efnisræmur. Þá má 

 klippa endann alveg upp við vefinn í lokin. 

4. Þegar búið er að vefa alla leið er gott að ganga frá endanum með því að þræða hann niður með nál á bakhliðinni. 

5. Klippið á uppistöðuþræðina á bakhliðinni og gangið frá endunum með því að hnýta tvo og tvo þræði saman alveg 

 upp við vefinn. 
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1. Klippið/rífið efnisræmur úr rúmfötum, stutterma-

bolum o.fl.  

2. Þegar skipt er um efnisræmu er best að gera það inn 

á miðjum vef, en ekki út við endana. Vefið nýju efnis-

ræmuna aðeins til baka þannig að nýja og gamla 

efnisræman liggi saman. 

3. Þegar mottan er tilbúin þarf að ganga vel frá 

uppistöðuendunum og klippa endana á efnis-

ræmunum. 
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Til kennara:  

Þetta verkefni hentar vel fyrir yngstu nemendurna 1.-3.bekk.   

 

Til athugunar:  

Vefnálar má útbúa úr ísprikum, borið gat í annan endann á ísprikunum og þá er tilvalið að nota þau í vefnað. Gott er að út-

búa styku úr  þykkum pappa og þræða undir/yfir í uppistöðuþræðina efst á vefspjaldinu, stikan er svo notuð til að þjappa 

vefinn þannig að hann verði þéttari. Ef stikan er í spjaldinu þarf einungis að þræða undir/yfir aðra leiðina en hægt að stinga 

vefnálinni beint í gegn hina umferðina. Gaman er að nota þetta verkefni í þemavinnu eða í samþættingu með öðrum náms-

greinum.  Verkefnið má t.d. útfæra í þemavinnu/samþættingu á vorin og útbúa vef- ramma úr trágreinum. Þá má nota 

sterk strá, mjúkar greinar, sefgras og annað sem ívaf. Verkefnið má einnig nota til að fræða nemendur um vefjarefnafræði 

og vera með efnisæmur úr mismunandi gerðum af efni, ullarefni, bómullarefni, silki, gerfiefni o.fl. 

 

Áætlaður kennslutími fyrir verkefnið er 3-6 kennslustundir, eftir því hvað vefspjaldið er stórt. 
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Hekluð taska úr plastpokum 
 

Aðferð: Hekl. 

Áhöld: Heklunál, gróf oddlaus nál, skæri. 

Efni: Plastpokar. 

 

Verklýsing: 

1. Klippið plastpokana í sundur þannig að þeir séu eitt stórt stykki. 

2. Klippið pokana í ræmur ca 0,5-1 cm breiðar, klippið allan hringinn þannig að einn poki verði að einni langri ræmu. 

 Vindið upp í hnykil. 

3. Gott er að finna uppskrift til að styðjast við, heklið má útfæra með ýmsum hætti. Einfaldast er að hekla í  ferning eða í 

 hring. 

4. Byrjið á að hekla botninn þar til hæfilegri stærð er náð, gætið þess að auka út eins og segir í uppskriftinni þannig að 

 ferningurinn/hringurinn stækki í stað þess að kippast saman.  

5. Þegar botninn er orðinn hæfilega stór er fari að hekla hliðarnar, gott er að taka aðeins úr til að hliðarnar  sveigist upp 

 frá botninum. 
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1. Klippið plastpokana í mjóar ræmur, best er að klippa 

pokana þannig að hver poki verði ein löng ræma 

2. Vindið upp í hnykil. 

3. Byrjið á að hekla í hring þar til hæfilegri stærð á botni er 

náð. 

4. Heklið áfram án útaukningar þar til komið er að hand-

föngum. Mælið út staðsetningu fyrir handföngin. Heklið 

loftlykkjur þar til passlegri lengd er náð, festið handfangið 

niður með fastalykkju. Heklið fastalykkjur að þeim stað 

sem hitt handfangið á að koma og gerið eins þar. 

5. Taskan tilbúin 

1 
3 

2 

4 
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Vinnulýsing framh. 

 

7. Heklið áfram án útaukningar/úrtöku þar til taskan er orðin passlega stór. Þegar skipt er um þráð/plastræmu er 

 gengið frá endanum með því að þræða hann niður með nál á röngunni. Gætið þess að kippa ekki of fast í 

 endann því þá er hætt við því að hann slitni.  

8. Best er að hekla höldur á pokann um leið og pokinn er heklaður, þá er gert ráð fyrir að höldurnar komi þegar 

ákveðinni lengd er náð. Höldurnar eru útbúnar þannig: Mælið út staðsetningu fyrir höldurnar og merkið. Þegar 

komi er að merkinu er  hlaupið  yfir ákveðinn  lykkjufjölda en heklaðar loftlykkur í staðin. Haldið svo áfram að 

hekla eins og áður þar til komið er að merkinu í hinni hliðinni. Hér eru heklaðar jafn margar loftlykkjur og í hinu 

handfanginu og hlaupið yfir jafn margar lykkjur og áður. Klárið því næst umferðina, haldið áfram að hekla 

hringinn þar til brúnin yfir höldunum er orðin 3-5 cm.  

9. Gangið frá endanum með því að þræða hann niður með nál á röngunni. 

  

Til kennara:  

Þetta verkefni er frekar seinlegt og erfitt getur reynst að hekla úr plastpokunum því þeir eru misstífir.  

Til athugunar: 

Verkefnið hentar vel sem hópverkefni t.d. hver hópur heklar eina tösku.  Auk þess getur verið gott að nota þetta verk-

efni samhliða öðru verkefni í textílmennt. Nemendur geta þá t.d. gripið í þetta verkefni meðan þeir bíða eftir aðstoð frá 

kennara eða eru á milli verkefna.   
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Náttbuxur úr sængurveri 
 

Aðferð: Vélsaumsverkefni, vinnuteikning. 

Áhöld: Saumavél, nál, títuprjónar, öryggisnæla, málband. 

Efni: Sængurver, teygja, tvinni. 

 

Verklýsing: 

1. Byrjið á að finna út hvaða stærð á sniði á að velja. 

2. Finna/taka upp snið. 

3. Leggja snið á efni, mæla og strika fyrir saumfari, klippa. 

4. Byrjið á að sauma ísetusauminn á fram– og bakstykki. 

5.  Því næst eru fram- og bakstykki lögð saman réttu á móti réttu, nælið saman í hliðunum með títuprjónum. 

6. Saumið hliðarnar sama, hafið 1-1,5 cm í saumfar.  
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2 
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Sængurver til að sauma úr. 

Fram– og bakstykki. 

Saumið ísetusauminn fyrst. 

Saumið niður fald í mittið, þræðið 

teygjuna í og saumið hana svo saman. 

Lokið gatinu með beinum saum í vél. Náttbuxurnar tilbúnar. 
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Verklýsing framh. 

 

7. Þá er komið að því að sauma innri skrefsaumana, nælið niður og saumið saman.  

8. Brjótið niður faldið í mittið og nælið niður með títuprjónum, skiljið eftir gat til að þræða teygjuna.  

9. Mælið hæfilega lengd af teygju, þræðið teygjuna í mittið og saumið hana saman í saumavél með sikk-sakk spori. 

10. Mátið buxurnar til að finna út hvort teygjan sé hæfilega löng. Lokið gatinu á strengnum. 

11. Faldið buxurnar að neðan og þræðið teygju í ef óskað er. 

12. Að lokum er gengið frá öllum saumum með því að sikk-sakka brúnirnar. 

 

Til kennara:  

Vekefnið hæfir nemendum í 7.-8. bekk. Fatastærðir og mælingar geta verið feimnismál hjá nemendum, því er gott er 

að útbúa snið í smismunandi stærðum til að hafa í textílstofunni. Best er að útbúa sniðin úr stífum pappa þannig að 

þau endist betur.  

Til athugunar: 

Sniðugt er að auglýsa eftir rúmfötum fyrir textílkennsluna strax á hausti þannig að nægur efniviður sé til þegar farið er 

af stað í verkefnavinnuna. 

 

Áætlaður kennslutími er 6-8 kennslustundir. 
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Guðsauga úr trjágreinum og garnafgöngum 
 

Aðferði: Vefnaður. 

Áhöld: Skæri, greinaklippur, nál. 

Efni: Trjágreinar, garnafgangar. 

 

Vinnulýsing:  

1. Festið tvær trjágreinar saman í kross með sterku bandi. 

2. Velið garn og klippið nokkuð langan spotta. 

3. Hnýtið endann við eina greinina, vefjið spottanum utan um greinina og snúið stykkinu svo réttsælis. Vefjið utan um 

næstu grein og snúið réttsælis. 

4. Vefjið svona áfram þar til garnspottinn er búinn, þegar skipt eru spotta eru endarnir hnýttir saman.  

5. Þegar augað er orðið hæfilega stórt er  spottinn bundinn við eina greinina og endinn falinn með því að þræða hann 

niður með nál.  

6. Festið spotta í gauðsaugað til að hengja það upp. 
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1. Efnið sem þarf í Guðsaugað eru tvær trjágreinar 

og garnafgangar. 

2. Leggið greinarnar í kross og hnýtið saman með 

garni. Vefjið einn hring utan um fyrstu greinina og 

snúið réttsælis. Ef byrjað er að vefja utan um 

greinina sem vísar til vinstri er snúið þar til hún 

vísar beint upp. Vefjið utan um næstu grein og 

snúið. Gætið þess að snúa alltaf í sömu átt. 

3. Guðsaugað tilbúið. 

1 2 

3 
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Til kennara: 

Þetta verkefni hentar vel fyrir nemendur í 1.-3. bekk. Gætið þess að nemendur snúi alltaf í sömu átt þegar stykkinu er 

snúið.  

 

Til athugunar: 

Gaman er að nota þetta verkefni í samþættingu námsgreina eða þemaverkefni t.d. á vorin. Verkefnið er auðvelt að 

vinna úti þar sem eingöngu þarf að nota trjáklippur, skæri og garnafganga við vinnuna.  

 

Áætlaður kennslutími er 1-2 kennslustundir. 
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Persónuleg tískuflík tengd ákveðnu tískutímabili/tískuhönnuði 
 

Viðfangsefni: 

1. Nemendur byrja á að velja sér tísku tímabil/tísku hönnuð frá 20. öld, bls. 116-180 í bókinni Tíska, sögulegt ágrip 

sem er á leslistanum. Verkefnið er unnið út frá því tímabili/hönnuði sem verður fyrir valinu.   

2. Nemendur skrifa stutta greinagerð um tísku tímabilið eða tísku hönnuðinn  sem þeir velja sér, auk þess sem þeir 

gera grein fyrir útfræslum á þeim hugmyndum sem þeir fá við rannsókarvinnu sína.  

3. Unnin er ferilmappa sem nemendur safna saman öllum hugmyndum í og verkefnið er svo  unnið út frá þeim. 

4. Nemendur gera vinnuteikningar og skila tveim fullunnum teikningum af fatnaði sem tilheyrir því tímabili sem 

valið er.  

5. Sauma/endurhanna eina tískuflík  sem er útfærð eftir áhrifum frá tímabilinu sem valið er. Flíkin er unnin úr 

endurnýtanlegum efnivið. 

 

Hugmyndavinna:         

Nemendur nota fjölbreyttar aðferðir við að afla sér upplýsinga og leita hugmynda.  T.d. á veraldarvefnum, skoða 

bækur, tímarit, tískublöð, pöntunarlista, saumablöð o.fl.  Gera vinnuteikningar og verkáætlun sem unnið er út frá. 

Efnisprufum, skreytingum o.fl. er safnað til að vinna úr. 
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Lesefni: 

Lehnert, G. Tíska sögulegt ágrip, Reykjavík: Háskólaútgáfan (2000) 

Ersman, H. og Öberg I. Snið og sniðteikningar, Reykjavík: Iðnú (1999) 

Tískutímarit, dagblöð og pöntunarlista 

Efni á veraldarvefnum 

Auglýsingar 

Annað efni tengt tísku og fatasaum 

 

Efni og áhöld: 

Sníðablöð/sniðteikningar 

Notuð flík til endurhönnunar 

Garn, perlur, pallíettur, tölur, rennilás o.fl. til  skreytingar og frágangs á tískuflík 

Títuprjónar, tvinni, saumnálar 

Sníðapappír, skæri, skriffæri 

Málband, faldamál, mælistika 

Saumavél 
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Markmið: 

Að nemandi: 

Þekki helstu einkenni fatatísku þess tímabils sem valið er að vinna út frá. 

Sýni sjálfstæði í vinnubrögðun og upplýsingaöflun. 

Geri vinnuteikningar og verkáætlun til að vinna út frá. 

Noti fjölbreyttar textílaðferðir til að skapa sinn persónulega stíl með áhrifum frá ákveðnu tískutímabili. 

Kynnist því hvernig hægt er að endurnýta og skapa nýja flík með því að breyta/sauma upp úr flík sem ekki er lengur 

notuð. 

Taki mið af námsmatsþáttum og séu meðvitaðir um eigin frammistöðu og verkferli. 

 

Námsmat: 

Stuðst er við frammistöðumat og sjálfsmat í þessu verkefni. 

Greinargerð, ferilmappa og tískuflík. Nemendur vinna sjálfsmat sem þeir láta fylgja með í ferilmöppunni. 

Tekið er mið af vinnusemi, frumkvæði, frágang og vandvirkni. Allir þessir þættir eru metnir til einkunnar. 

 

 



 38 

Ferilmappa: 

Í ferilmöppuna safna nemendur saman öllum þeim hugmyndum, tilraunum og teikningum sem þeir gera áður en loka 

flíkin er unnin. Hugmyndirnar geta innihaldið ljósrit, myndir eða teikningar af tískufatnaði sem tilheyrir því tímabili sem 

unnið er með. Nemendur taka mynd af flíkinni, sem þeir velja að nota sem efnivið í verkefnið sitt, eins og hún lítur út 

fyrir breytingu. Þá er gerð vinnuteikning ásamt útskýringum á því hvernig nemendur hyggjast breyta flíkinni. Eftir 

breytingu er aftur tekin mynd af flíkinni til að setja í ferilmöppuna.  

 

Til kennara: 

Verkefnið er ætlað til kennslu í valáfanga á unglingastigi, 8.-10.bekk. Gott er að fara yfir kennsluleiðbeiningar með 

nemendum í byrjun þannig að þeir viti að hverju er stefnt í verkefnavinnunni og hvernig námsmati er háttað. Þá geta 

nemendur hafið hugmyndavinnu sína og byrjað að leita upplýsinga og finna efnivið fyrir verkefnið. Gott er að 

nemendur vinni sem mest sjálfstætt eins og þeir treysta sér til en kennarinn aðstoði  þá og leiðbeini eftir þörfum.  

 

Áætlaður tími í verkefnið er ein val- lota (10-12 kennslustundir). 
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Lokaorð 
Kennsluverkefnin miðast öll við að þau séu unnin úr endurnýtanlegum efniviði. Markmið verkefnanna taka mið af hæfni-

viðmiðum sem sett eru í Aðalnámskrá grunnskólanna. Verkefnin bjóða upp á fjölbreytta kennsluhætti þar sem sköpunar-

gleði nemenda fær að njóta sín. Við gerð hugmyndaheftisins öðlaðist höfundur nýja sín á mikilvægi endurnýtingu og 

hversu vel endurnýting fellur að viðmiðum og gildum grunnþátta menntunar sem Aðalnámskrá byggir á. Endurnýtingu 

má með lítilli fyrirhöfn gera að föstum lið í textílkennslu grunnskóla landsins. Höfundur vonast til að hugmyndaheftið 

stuðli að auknum áhuga textílkennara á að velja viðfangsefni þar sem notaður er endurnýtanlegur efniviður í kennslu. 

 

Höfundur vill sérstaklega benda á að kennsluverkefnið „Náttbuxur úr sængurverum“ er fengið frá Ágústu Karlsdóttur 

textílkennara í Brekkuskóla. Verkefnið er birt með hennar samþykki.  

 

Njótið vel og góða skemmtun. 
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Aftur nýtt– endurnýtanlegur efniviður í textílkennslu 

 

Verkefnaheftið “Aftur nýtt– endurnýtanlegur efniviður í textílkennslu” er seinnihluti 10 eininga verkefnis til B.Ed. prófs í 

Grunnskólakennslufræði við Háskóla Íslands. Verkefnaheftinu er ætlað að veita textílkennurum innblástur og hvatningu  að 

aukinni áherslu á endurnýtinu í textílkennslu í grunnskólum.   

Verkefnaheftið inniheldur ellefu kennsluverkefni sem öll miðast við endurnýtingu. Endurnýtanlegur efniviður í textíl-

kennslu skapar tækifæri til að stuðla að sköpunargleði nemenda og auka umhverfisvitund þeirra.  


