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Inngangur 

Greinargerð þessi er hluti af lokaverkefni B.Ed. við Kennaraháskóla Íslands, til 

stuðnings við aðalhluta lokaverkefnisins, vefsíðu okkar sem inniheldur 

textílverkefni fyrir nemendur á grunnskólaaldri. Verkefnin á vefsíðunni eru 

einstaklingsmiðuð og hægt að útfæra þau eftir getu og þekkingu hvers nemenda. 

Auðvelt er að einfalda mynstur eða sauma í höndum það sem annars er unnið á 

saumavél eða öfugt, allt eftir aðstæðum. Vefslóð að vefsíðunni er: 

http://lokaverkefni.khi.is/v2008/textilverkefni/. 

Leiðsögukennari okkar að þessu verkefni er Fríður Ólafsdóttir, dósent við 

Kennaraháskóla Íslands. Einnig fengum við góða hjálp við vefsíðugerðina frá Jóni 

Jónassyni, lektor í upplýsingatækni. Við viljum þakka báðum þessum aðilum fyrir 

góðan stuðning og óeigingjarnt starf við þetta verkefni. 
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Verkefnislýsing 

Lokaverkefnið okkar er vefsíða með textílverkefnum sem sýna á skýran og 

skilmerkilegan hátt vinnuferli verkefna með myndum og texta. Á forsíðu 

vefsíðunnar er hægt að sjá öll verkefnin á litlum myndum. Sé tölvumúsinni rennt 

yfir þær opnast gluggi með stærri mynd af hverju verkefni og stuttri lýsingu á því. 

Þegar smellt er á litlu myndirnar opnast undirsíður með verkefnislýsingu á hverju 

verkefni fyrir sig. Vinnuferlið er útskýrt með mynd af hverju stigi verkefnisins, 

ásamt stuttum og hnitmiðuðum texta við hliðina til nánari útskýringa. Slóðin 

http://lokaverkefni.khi.is/v2008/textilverkefni/ er að vefsíðu okkar. 

Öll verkefnin á þessari vefsíðu eru unnin af okkur báðum frá grunni. Á meðan 

verkefnin voru unnin tókum við myndir af hverri aðgerð til þess að gera 

verkefnalýsinguna eins skýra og mögulegt er. Samhliða myndatöku og vinnuferli 

skrifuðum við niður mikilvæga punkta sem við vissum að kæmu að gagni við 

verkefnalýsinguna. Öll verkefnin er hægt að nálgast í prentvænni útgáfu neðst á 

síðu hvers verkefnis. Þegar smellt er með músinni á hnappinn „prentvæn útgáfa“ 

opnast verkefnið i pdf skjali sem hægt er að prenta út. Með ofangreindri vinnu 

skrifuðum við einnig þessa greinagerð þar sem við skoðum ástæðu fyrir 

verkefnavali, markmið með verkefninu, fræðilega umfjöllun og fleira. 

Val viðfangsefnis 

Þegar við byrjuðum að velta fyrir okkur hugmyndum að lokaverkefni vissum við 

strax að við vildum ekki skrifa hina hefðbundnu ritgerð um fræðilegt efni. Okkur 

fannst mun áhugaverðara að nýta tímann til að glíma við að útbúa náms- og 

kennsluverkefni sem gætu í framtíðinni gagnast okkur, grunnskólanemendum og 

skólasamfélaginu í heild. Þar sem okkur finnst mjög mikilvægt að notkun tölvu 

nýtist markvisst í textílmennt jafnt sem öðrum námsgreinum, kom upp sú 

hugmynd að gera vefsíðu með ýmsum textílverkefnum. Með verkefni okkar 

viljum við sýna hversu auðvelt er að tengja tölvur og textílmennt. Með sífellt 

aukinni tölvunotkun í heiminum fannst okkur nauðsynlegt að nota það tæki sem 

nemendurnir þekkja hvað best í kennslu. 
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Við ákváðum að vinna verkefnið nemendavænt, þannig að auðvelt yrði fyrir 

nemendur á öllum skólastigum að fara inn á vefsíðuna og vinna verkefnin út frá 

henni, hvort sem þau vinna eftir henni í skólanum eða heima. Við vitum ekki að 

til sé nein önnur íslensk vefsíða af þessu tagi, sem sýnir ferli verkefna á jafn 

myndrænan og skýran hátt og okkar. Fannst okkur því tímabært að koma með 

hugmyndabanka sem er opinn öllum á veraldarvefnum og nýtist jafnt kennurum, 

nemendum og þeim sem hafa áhuga á textílum. 

Í framhaldi af þessu lokaverkefni er stefna okkar að halda áfram að setja 

hugmyndir okkar af verkefnum inn á vefsíðuna og viðhalda þannig vefsíðunni og 

fjölbreytileika hennar. Ætlunin er að nota hana til að skiptast á hugmyndum 

varðandi verkefnin og til að sýna verk nemenda okkar. Vefsíðan mun þá vonandi 

haldast fersk og áhugaverð. 

Markmið 

Markmið með þessu lokaverkefni er að búa til vefsíðu með opinn hugmyndabanka 

sem inniheldur textílverkefni sem nýtast bæði til kennslu og tómstunda. 

Aðaláhersla er lögð á að hafa vefsíðuna einfalda, skýra og notalega þannig að hver 

sem er geti ratað inn á hana án þess að villast. 

Á vefsíðunni er orðum beint til nemenda eða þess sem les og vinnur verkefnin. 

Með því móti fær viðkomandi tilfinningu fyrir því að verið sé að tala beint við 

hann og þar með verður vefsíðan örlítið persónulegri. 

Kynning  

Í upphafi annar gerðum við áætlun um vinnulag við vefsíðu okkar og 

greinagerðina. Við söfnuðum saman hugmyndum af textílverkefnum úr 

vettvangsnámi okkar og þeim námskeiðum sem við höfum sótt bæði frá 

grunnskólagöngu og í Kennaraháskólanum. Við gerðum tilraunir með að útfæra 

hugmyndirnar á ólíkan hátt og unnum þær áfram með tilliti til Aðalnámskrár 

grunnskóla og mismunandi getu nemenda á grunnskólaaldri. Verkefnin unnum við 

öll sjálfar og á meðan sú vinna fór fram tókum við látlaust myndir af vinnuferlinu 

og skrifuðum hjá okkur þær athugasemdir sem við töldum nauðsynlegar og 
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söfnuðum saman ábendingum um aðrar útfærslur eða leiðir til að vinna 

textílverkefnin. 

Við unnum alls fjórtán verkefni á vefsíðuna og skiptum þeim jafnt á milli okkar. 

Við settum okkur tímamörk um að vinna eitt verkefni á viku hvor, jafnframt því 

að setja það inn á vefsíðuna með texta. Einnig hittumst við einu sinni í viku til að 

vinna að greinagerð, fara yfir stöðu mála og skoða vefsíðuna í sameiningu. 

Verkefnin sem eru á vefsíðunni eru þannig uppbyggð að auðvelt er að vinna þau 

þrátt fyrir að enginn aðgangur sé að formum eða sniði. Verkefnin byggjast á 

ákveðnum mælieiningum sem auðvelt er að útskýra með myndum og texta. 

Nemendur búa þar af leiðandi til sniðin sín sjálfir. 
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Fræðileg umfjöllun og kenningar  

Um árabil hafa rannsakendur komist að þeirri niðurstöðu að sköpunarþátturinn og 

sköpunargleðin sé mikilvæg í skólastarfi. Þau gefa nemendum innblástur og 

tækifæri til að búa til sinn eigin veruleika án þess að einblína of mikið á hvað sé 

„rétt“ og hvað ekki. Með því að nýta sköpunargáfu markvisst ná nemendur að 

gefa ímyndunaraflinu lausan tauminn og sé þeim gefið tækifæri og tími geta 

hugmyndir þeirra orðið að veruleika. Upp frá þannig vinnulagi getur jafnvel 

sprottið nýsköpun sem almenningur getur notið góðs af í framtíðinni. 

Howard Gardner, Ken Robinson, Helga Steffensen og David Fulton hafa stundað 

rannsóknir á beitingu sköpunargáfu í skólastarfi og gera sér öll grein fyrir 

mikilvægi sköpunarþáttsins og hversu mikilvægt það er að leyfa nemendum að 

þróa þennan þátt. Hér að neðan drögum við saman aðaláherslur þessara 

rannsakenda jafnframt því að fara örlítið í Aðalnámskrá grunnskóla og þær 

áherslur sem hún leggur upp með. 

Howard Gardner 

Howard Gardner hefur haft áhuga á huga mannsins frá því að hann man eftir sér 

(Gardner, Howard 2005:1). Hann hefur meðal annars rannsakað breytingar sem 

verða á börnum og fullorðnum þegar þau verða fyrir einhverskonar heilaskaða. 

Skiptir þá máli hvar í heilahvelinu skaðinn verður vegna þess að vissir þættir í 

starfsemi heilahvelsins detta út eftir því hvar heilaskaðinn er (Gardner, Howard 

2005:3-4). 

Út frá rannsóknum sínum þróaði Gardner kenningu sína um fjölgreindir sem hann 

taldi vera átta. Hann vissi ekki í byrjun hvernig hann átti að flokka greindirnar 

niður því hann sagði þær tengdar taugafræðum en ekki niðurstöðum úr skriflegum 

prófum (Gardner, Howard 2005:6). 

Thomas Armstrong sérkennslufræðingur var einn af þeim fyrstu að skrifa um 

fjölgreindarkenningu Howards Gardners. Hann skrifaði bókina Multiple 

Intelligens in the classroom sem inniheldur handhægar aðferðir til að meta 

greindir, styrk og hæfileika en bókin Fjölgreindir í skólastofunni er íslensk þýðing 

á þeirri bók (Armstrong 2001:7). 
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Einstaklingar geta sýnt mikla hæfni á einu sviði en geta síðan átt við erfiðleika á 

öðru sviði. Howard Gardner setti fram kenningu um greind og skipti henni niður í 

svið. Hann taldi að greind væri ekki hægt að greina á einu ákveðnu sviði heldur 

gæti greind bæði verið á bóklegu og verklegu sviði (Armstrong 2001:13-14). Í 

fjölgreindarkenningu Gardners eru eftirfarandi þættir greindar. 

 Málgreind (munnlegir og skriflegir hæfileikar á orðum) 

 Rök- og stærðfræðigreind (skilningur á tölum og rökhugsun) 

 Rýmisgreind (skynjun út frá sjónrænu- og rúmfræðilegu umhverfi) 

 Líkams- og hreyfigreind (líkamstjáning) 

 Tónlistagreind (skynjun- og sköpun tónlistar) 

 Samskiptagreind (skilningur á skapsmunum annarra) 

 Sjálfsþekkingargreind (skýr sjálfsmynd og þekking) 

 Umhverfisgreind (þekking og flokkun úr jurta- og dýraríkinu)  

(Armstrong 2001:14-15) 

Þeim fer fjölgandi sem styðja fjölgreindarkenninguna um að greind sé tengd 

mörgum sviðum (Armstrong 2001:10). Hin almennu greindarpróf mæla þó ekki 

nema hluta af þessum sviðum, því má kannski deila um hversu marktæk og 

nákvæm þau eru. Með kenningunni er bent á að meta þurfi aðra þætti í fari 

nemenda en þá sem ofuráhersla hefur verið lögð á í skólum, það er að segja 

málgreind, rök- og stærðfræðigreind (Armstrong 2001:13-14). 

Ken Robinson 

Eins og fram kemur hér að framan telur Howard Gardner að allir séu með 

margþættar greindir. Hann segir að til séu að minnsta kosti sjö gerðir greinda en í 

seinni verkum sínum segir hann að þær séu líklega fleiri. Ken Robinson telur að 

við hugsum á misjafnan hátt, meðal annars sjónrænt, vitrænt og munnlega, en það 

sé ekki gerð greinda (Robinson 2001:103). Á sama hátt segir hann að ekki séu 

aðeins tvær gerðir fólks, akademískar og ekki akademískar, heldur búi allir 

einstaklingar yfir einhverskonar menntagáfum. Þetta lögmál er oft á tíðum hunsað 

í grunnskólum að mati hans (Robinson 2001:107). 
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Sköpunargáfa er hluti af heilastarfsemi og það er hægt að kenna hana. Hana er að 

finna í okkur öllum og hún er jafn misjöfn og við erum mörg. Við notum 

sköpunargáfu í allri starfsemi þar sem við notum einhverja greind. Það er stór 

misskilningur að sköpunargáfu sé aðeins að finna í listgreinum, þó svo að hún sé 

augljóslega þar. Hugarflæði felur í sér meira en að fá fullt af hugmyndum. Til að 

fá hugmyndirnar notar maður sköpunargáfu sína en það er ekki alltaf auðvelt 

vegna þess að til þess að vera skapandi þarf maður að gera eitthvað (Robinson 

2001:113-115). 

Það er mjög mikilvægt fyrir skólana að hafa sköpunarþáttinn inni í kennslunni, 

vegna þess að ein tilraun eða uppfinning leiðir oft til annarra eins og til dæmis 

þegar rafmagnið var fundið upp. Þá voru ekki ísskápar sem biðu eftir því, heldur 

komu þeir ásamt öðru sem gengur fyrir rafmagni á eftir. Við verðum að hvetja 

nemendur til þess að koma hugmyndum sínum á framfæri, hversu óraunhæfar sem 

þær virðast vera í byrjun. Hver veit nema þær verði lífsnauðsynlegar þegar fram 

líða stundir eins og rafmagnið er fyrir okkur í dag (Robinson 2001:116-117). 

Skapandi umhverfi gefur fólki tíma og tækifæri til að prófa sig áfram, gera 

tilraunir, misheppnast, reyna aftur, spyrja, finna upp, þróa hugmyndirnar og leika 

sér. Þetta er það sem skólar eiga að bjóða nemendum sínum uppá (Robinson 

2001:195). 

Helga Steffensen 

Helga Steffensen er fædd árið 1933 og hefur gefið út margar bækur tengdar 

textílmennt (Statsbiblioteket 2008). Håndarbejdsundervisning er bók fyrir 

kennara og kennaranema um textílmennt og fjallar um skipulag og uppbyggingu 

textílnáms. Þó að bókin sé komin til ára sinna er þar margt að finna sem núna er 

reynt að leggja áherslu á í kennslu og tengist sköpunargáfu nemenda. Má því segja 

að Helga Steffensen hafi verið á undan samtíð sinni þegar að hún skrifaði þessa 

bók árið 1978. 

Í kennslu skiptir máli hvort kennarinn gefur nemenda sínum niðurnjörvaðar 

leiðbeiningar stig af stigi og hefur þar með bein áhrif á verk hans eða hvort hann 

notar opnari leiðbeiningar sem gefa nemenda meiri möguleika til eigin túlkunar. 
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Þannig hefur kennarinn óbein áhrif. Með beinum áhrifum gefur kennari nemanda 

lítið val og nemandi fer eftir fyrirfram ákveðnum fyrirmælum sem gefa lítinn sem 

engan sveigjanleika. Þó aðferðin sé að sumu leyti markviss fyrir nemandann þá 

má deila um hversu mikið hann fær út úr kennslunni. Með óbeinum áhrifum gæti 

nemandi fyllst óöryggi og reynt að falast eftir frekari fyrirmælum en með því að 

gefa nemandanum val um aðferðir og túlkun á verki sínu lærir hann að meta leiðir 

og taka sjálfstæðar ákvarðanir (Steffensen 1978:24-25). 

Nemendur mótast af samfélaginu hvað snertir hvernig á að gera hlutina og hvernig 

þeir eiga að líta út. Með því að mata nemendur á aðferðum sem þeir eiga að fylgja 

eftir komum við í veg fyrir að þau dragi sínar ályktanir eftir eigin reynslu. Án 

sveigjanleika verður ekki tími fyrir sköpunarþáttinn en aftur á móti kemur 

sköpunin ekki af sjálfu sér. Erfitt getur verið að ætla nemendum að vera skapandi 

miðað við þann litla tíma sem þeim er ætlaður fyrir textílmennt í skólanum. Samt 

sem áður á kennslan að gefa nemendum möguleika á að finna sína persónulegu 

leið í gegnum skapandi vinnu (Steffensen 1978:37-40). Með því að hafa 

textílhráefni sjáanleg í textílstofunni getur það eitt vakið áhuga nemenda og 

fengið þá til að sjá ýmsa möguleika og fá eigin hugmyndir. Umhverfið skiptir 

nefnilega máli til að koma sköpunarferlinu af stað (Steffensen 1978:76). 

Framvindu nemanda í eigin verkum þarf að gefa svigrúm. Tilraunir nemanda með 

mynstur og liti þegar efnisval er annars vegar, höfðar kannski ekki alltaf til 

kennarans. Samt sem áður er það jafnvel ekki hans hlutverk að hafa áhrif á það 

val, þar sem smekkur nemandans er að þróast og þroskast. Hægt er að segja að 

textílvinna feli í sér þessi þrjú stig: hugmynd – skipulagning – framkvæmd. Í lokin 

liggur svo fyrir ákveðin afurð. Þó svo að útgangspunkturinn hafi verið ákveðinn 

þá er alls ekki víst að sú áætlun skili því sem til stóð. Verkið getur endað í 

einhverju allt öðru enda getur ýmislegt gerst þegar hugmyndaflugið og 

sköpunargáfan fá að njóta sín (Steffensen 1978:116-118). 

David Fulton 

Hvað er sköpunargáfa? Rannsakendur viðurkenna að við vitum ekki nákvæmlega 

hvernig við eigum að útskýra hinn skapandi mátt heilans. Við þekkjum til dæmis 

sköpun þegar við sjáum hana en við vitum ekki hvernig á að lýsa ferlinu sem hún 
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felur í sér. Margar tilraunir hafa verið gerðar til að skilgreina sköpunargáfu, t.d. 

sagði Howard Gardner hana vera getu til að leysa vandamál og vekja fleiri 

spurningar en Ken Robinson heldur því fram að hún sé hugmyndaferli þar sem 

útkoman er nýstárleg og einhvers virði (Fulton 2004:7). 

Skapandi kennarar eru ekki þeir sem kenna á sama hátt aftur og aftur heldur þeir 

sem eru stanslaust að breyta til og bæta kennslu sína með hliðsjón af þörfum 

nemenda. Eins og nám, er sköpun byggð á tilraunum sem sumar mistakast en 

aðrar heppnast. Þess vegna krefst sköpun ákveðinnar áhættu, að vera öðruvísi og 

þora (Fulton 2004:8). 

Sköpun er ferill sem hefur gildi með því að gefa af sér eitthvað nýstárlegt, 

frumlegt eða einstakt. Það sem gerir sköpunargáfu mikilvæga í skólum er að hún 

bætir ávallt nýjungum við þekkingu manna. Þótt að nýjungarnar séu ekki alltaf 

mikils metnar frá upphafi þá geta þær skipt sköpum seinna. Sköpun er eins og 

ímyndunarafl, vegna þess að þegar þú skapar þá þarftu að ímynda þér það fyrst 

(Fulton 2004:9). 

Skilaboðin sem sköpun gefur er að maður getur gert eitthvað við það sem manni 

er gefið og breytt því. Heimurinn sem við búum í er ekki eini mögulegi heimurinn 

heldur getum við notað hann sem grunnhugmynd af öðrum heimum sem við 

ímyndum okkur. Skapandi hugsanir þjálfa frelsi í hugsun, hugsa lengra en það 

sem er og geta þannig skapað heim án þess að nota neinar hugmyndir sem tengjast 

okkar heimi (Fulton 2004:11). 

Skapandi upplifun veitir bæði ánægju og tækifæri til að tjá sig. Hún byggir upp 

sjálfstraust, meðvitund og starfshæfni sem er mikilvægt til að ná árangri í lífinu 

(Fulton 2004:12). Rannsóknir sýna að sérfræðingar þurfa að iðka sérgrein sína í 

u.þ.b. tíu ár áður en þeir búa til meistaraverk. Sir Isaac Newton sagði að hann hafi 

einungis náð svona góðum árangri á sínu sviði vegna þess að hann gat einbeitt sér 

að ákveðnu vandamáli svo dögum skipti. Það hjálpaði honum einnig að vita hvað 

misheppnaðist hjá öðrum og þannig lærði hann af mistökum annarra (Fulton 

2004:13).  
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Aðalnámskrá grunnskóla 

Hönnun og handverk er það sem textílnám felur í sér samkvæmt Aðalnámskrá 

grunnskóla. Bent er á þátt textílmenntar í íslenskri menningu og þann stóra þátt 

sem greinin hefur átt í að byggja upp samfélagið. Áður fyrr var handverk 

hérlendis stór þáttur á íslenskum heimilum og hluti af lífsbaráttunni. Í dag er staða 

heimilanna önnur og ekki þykir nauðsynlegt að vinna klæðnað eða annað 

handverk sem til þarf innan heimilisins. Arfleið okkar megum við þó ekki gleyma 

og með því að kenna textílmennt í skólum þá erum við að kenna komandi 

kynslóðum aðferðir og þekkingu sem hafa verið hluti af þjóð okkar í áraraðir 

(Aðalnámskrá grunnskóla 2007:16). 

Áherslur við vinnu í hönnun og handverki eru nú aðrar en áður fyrr og í dag er 

lögð mikil áhersla á sköpun og nálgun við nemandann. Áhersla er lögð á að námið 

sé unnið út frá forsendum nemandans, áhuga hans og þroska. Kennslan skal byggð 

upp á færni hvers nemanda og þörfum hans. Ákveðið ferli þarf að fara í gang til 

að hægt sé að miðla kennslunni. En þeir færniþættir sem nefndir eru í námskránni 

eru: sköpun, túlkun og tjáning og svo aftur skynjun, greining og mat 

(Aðalnámskrá grunnskóla 2007:17). 

Námsmat er talið nauðsynlegt til að gefa nemendum, kennurum og skólastarfinu í 

heild sinni innsýn í hvernig námið gengur hverju sinni. Í textílmennt er lögð 

áhersla á að hafa markmið með verkefnum nemandans á hreinu svo að hann geti 

vitað hvað er ætlast til af honum í faginu og hvað sé metið. Skrifleg umsögn, tákn 

eða tölulegt mat eru nefnd sem námsmat, þó er sérstök áhersla lögð á að 

námsmatið sé ekki eingöngu kennaramat. Nemandi á að fá að vinna sjálfsmat og 

síðan metur kennarinn hversu mikið vægi það hefur á móti kennaramatinu. Það á 

að gefa nemanda möguleika á sjálfsmati til að þjálfa gagnrýna hugsun og tækifæri 

hans til að tjá sig. Þannig taka nemendur ábyrgð á eigin námsmati (Aðalnámskrá 

grunnskóla 2007:17-18). 
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Tenging verkefnis 

Verkefnin á vefsíðunni sýna nemendum hvernig þeir geta búið til ýmsa hluti úr 

textílum og öðrum efnivið og hvernig hægt er að útfæra þá á mismunandi vegu. 

Þetta gefur nemendum tækifæri til að nýta sköpunargáfu sína og fara sínar eigin 

leiðir að verkefnum. Með því að vinna fleiri verkefni, þar sem nemendur eru til 

dæmis að klippa og sauma, þjálfast þeir í fínhreyfingum, tjáningu og sköpun. 

Þannig fá þeir möguleikann til þess að útfæra verkefnin á mismunandi og 

persónulegan hátt. 

Eitt af markmiðum þessa verkefnis er að efla fínhreyfingar nemenda og 

samhæfingu augna og handa. Það er mikilvægt veganesti fyrir alla einstaklinga að 

vera búnir að þjálfa vel framangreinda þætti á unga aldri. Skiptir nánast ekki máli 

hvaða starfi þeir munu sinna, slík þjálfun mun vera einstaklingi í hag. 

Hverjum nýtist verkefnið? 

Verkefnið nýtist kennurum, nemendum og öðrum sem hafa áhuga á textílvinnu. 

Auðvelt ætti að vera fyrir hvern sem er að nálgast verkefnin þar sem þau eru opin 

almenningi á veraldarvefnum. 

Kennarar geta notað vefinn í kennslu annað hvort með því að hafa tölvu í 

kennslustofunni þar sem nemendur hafa aðgang að eða t.d. sem innlögn með 

skjávarpa. Einnig getur hann prentað út verkefnin og látið nemendur hafa sem 

vinnuleiðbeiningar. Síðast en ekki síst getur kennarinn notað vefinn sem 

hugmyndabanka og útfært verkefnin á sinn hátt. 

Nemendur geta einnig unnið verkefnin í frístundum sínum, þar sem vefurinn er 

þannig uppbyggður að hann er auðlesinn og gerður jafnt fyrir börn sem fullorðna. 

Áhugafólk um textílvinnu getur með vefsíðunni fengið hugmyndir af ýmsum 

verkefnum og unnið þau eftir leiðbeiningum. 
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Lokaorð 

Í upphafi ákváðum við að vinna tuttugu verkefni fyrir vefsíðuna en vegna 

tæknilegra örðuleika við vefsíðugerð vannst ekki tími til að vinna fleiri en fjórtán. 

Við erum ánægðar verkefnin sem eru á vefsíðunni þó svo við hefðum viljað gera 

fleiri. Við teljum okkur hafa þjálfast vel í leiðbeiningagerð og erum vissar um að  

það muni nýtast okkur hvað mest í framtíðinni. 

Með verkefninu vonumst við til að hafa opnað augu fólks fyrir mikilvægi þess að 

þjálfa sköpunarþátt og sköpunargleði nemenda innan grunnskólans og kveikt 

áhuga einhverra til að vinna verkefnin á vefsíðunni eða hafa þau sér til hliðsjónar 

við frekari sköpun. 

Til að nemendur grunnskólans njóti skólagöngu sinnar að fullnustu er mikilvægt 

að verkefnin sem þau vinna að séu við þeirra hæfi þannig að nemendur hafi áhuga 

á því sem lagt er fyrir þá. Þess vegna þarf textílkennarinn að vera sveiganlegur og 

opinn fyrir hugmyndum nemenda sinna. Auðvelt er að aðlaga sem flest verkefni 

vefsíðunnar að áhuga nemendanna. Textílmennt í grunnskólum landsins er stór og 

mikilvægur þáttur í skólagöngu hvers nemenda og getur haft mikil áhrif á framtíð 

þeirra á vinnumarkaði, þar sem að þjálfun fínhreyfinga og skapandi hugsun getur 

skipt sköpum. 

 

Reykjavík 29. apríl 2008 

 

 

___________________________________ 

Halldóra Helga Valdimarsdóttir  

 

___________________________________ 

Sigrún Reynisdóttir         
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Bolti 

 

Það sem þú þarft: 

Mismunandi liti af 

garnafgöngum með svipaðan 

grófleika 

Tróð 

Heklunál  

Saumnál 

Skæri  

 

 

Hér sérðu heklumynstur fyrir 

boltann. 

Ef þú ert í vandræðum með 

hugtökin loftlykkjur, stuðull eða 

tvöfaldur stuðull, þá skaltu 

skoða bókina Hannyrðir í 3. - 6. 

bekk. Kaflinn sem fjallar um 

hekl er á bls. 164 - 180. Þessi 

bók er til í flestum grunnskólum 

og á bókasöfnum. 

 

 

Fitjaðu upp 4 loftlykkjur. 
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Tengdu þær saman í hring.  

 

 

 

Byrjaðu á því að hekla 2 

loftlykkjur og heklaðu síðan 4 

stuðla inn í hringinn. 

 

 

Heklaðu 1 tvöfaldan stuðul og 

síðan 4 stuðla. 
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Nú heklar þú aftur 1 tvöfaldan 

stuðul og 4 stuðla og endar á því 

að hekla aftur 1 tvöfaldan 

stuðul. 

Lokaðu þríhyrningnum með 

fastaheklslykkju. 

 

 

Nú skiptir þú um lit og heklar 

næstu röð.  

Í öll horn þríhyrningsins ferðu 

fimm sinnum í sömu lykkjuna 

(heklar 2 stuðla, 1 tvöfaldan 

stuðul og aftur 2 stuðla). 

Kláraðu röðina og lokaðu með 

fastaheklslykkju eins og í fyrri 

hring. 

 

 

Byrjaðu á næsta lit. 

Athugaðu að þú getur haft 

boltann minni (sjá síðustu mynd 

verkefnisins) með því að gera 

ekki síðustu umferðina. 
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Í síðustu umferðinni heklar þú 

eins í hornin og áður, fimm 

sinnum í sömu lykkju (heklar 2 

stuðla, 1 tvöfaldan stuðul og 

aftur 2 stuðla).  

Á milli hornanna heklar þú 9 

stuðla. 

 

 

 

Þú heklar 8 jafnstóra 

þríhyrninga.  

Gaman er að leika sér með litina 

og hafa þríhyrningana sem 

fjölbreyttasta í litavali. 

 

 

Þegar þú ert búin að hekla alla 8 

þríhyrningana er best að ganga 

frá öllum endum með því að 

þræða hvern þráð fyrir sig undir 

a.m.k. 5 lykkjur.  

Þú getur einnig gert það 

jafnóðum og þú klárar hvern 

þríhyrning fyrir sig.  
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Til þess að ákveða hvernig þú 

vilt raða þríhyrningunum er gott 

að skipta þeim í 2 flokka og raða 

þeim þannig saman.  

Flokkarnir eru sitt hvor 

helmingur boltans. 

 

 

Þú heklar þríhyrningana saman 

með fastahekli.  

Byrjaðu á að taka 2 þríhyrninga 

og hekla eina hlið þeirra saman 

eins og myndin sýnir. 

 

 

Þegar þú ert búinn að hekla 2 

þríhyrninga saman á einni hlið, 

bætir þú við næsta þríhyrningi. 
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Þú heklar þannig alla 

þríhyrningana saman en 

athugaðu að þú þarft að skilja 

eftir op til að setja tróð inn í 

boltann. 

 

 

Nú setur þú tróð inn í boltann og 

lokar fyrir gatið með því að 

hekla hliðarnar saman með 

fastahekli eins og áður. 

 

 

Boltinn er nú tilbúinn. 
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Hér getur þú séð 2 bolta sem eru 

heklaðir með því að hafa 

misstóra þríhyrninga. 

Sá stærri er heklaður með 

þríhyrningum sem eru þrjár 

umferðir en sá minni með 

þríhyrningum sem eru tvær 

umferðir. 
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Tangram 

 

 

Það sem þú þarft: 

Saumavél 

Tvinna 

Fíltefni, a.m.k. tvo litir 

Títuprjóna 

A4 blað 

Skæri 

  

 

 

Þú brýtur fyrst A4 blaðið saman, 

horn í horn. Þá verður smá hluti 

afgangs sem þú rífur eða klippir 

af.  

Þá á stærri hluti blaðsins að verða 

að ferningi, með allar hliðar 

jafnlangar. 

 

 

Þú brýtur ferninginn horn í horn. 

Þá lítur hann út eins og 

þríhyrningur.  

Rífðu eða klipptu eftir brotinu svo 

þú fáir tvo jafn stóra þríhyrninga. 
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Taktu annan þríhyrninginn og 

brjóttu hann horn í horn þannig að 

hann líti út eins og annar minni 

samanbrotinn þríhyrningur.  

Rífðu eða klipptu eftir brotinu svo 

þú fáir tvo  minni þríhyrninga.   

 

 

Geymdu tvo minni þríhyrningana. 

Taktu stóra þríhyrninginn og 

brjóttu 90° hornið niður að miðri 

langhliðinni. Þá færðu annan 

þríhyrning og trapisu. 

Rífðu eða klipptu eftir 

brotalínunni.  

 

 

Taktu þá trapisuna og brjóttu uppá 

endann við gleiða hornið þannig 

að þú fáir út lítinn þríhyrning.  
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Brjóttu þá 90° hornið upp eins og 

þríhyrning svo þú fáir beina línu á 

trapisuna til að klippa eftir.  

Þá er kominn ferningur. 

 

 

Að lokum brýtur þú aftur 90° 

hornið eins og þríhyrning.  

Rífðu eða klipptu eftir 

brotalínunni, þá færðu út annan 

þríhyrning og samsíðung. 

 

 

Svona líta allir tangram kubbarnir 

út. 
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Raðaðu nú kubbunum saman 

þannig að þú búir til mynd.  

 

 

 

Þú getur búið til mynd úr fíltefni. 

Raðaðu kubbunum á fíltefni til að 

sníða eftir þeim. 

 

 

Klipptu svo fíltefnið með því að 

nota kubbana sem snið. 
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Nú getur þú raðað tangram 

kubbunum úr fíltefninu á annað 

fíltefni og búið til mynd.  

Títuprjónaðu kubbana á 

bakstykkið. 

  

 

 

Saumaðu yfir myndina í saumavél 

annaðhvort með skrautspori eða 

beinu spori eins og myndin sýnir. 

Athugaðu að einnig má sauma 

tangram myndina niður í 

höndunum, t.d. með fallegu 

útsaumsspori. 

 

 

Þá lítur tangram myndin svona út.  
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Fiðrildi 

 

Það sem þú þarft:  

Flísefni, einn eða tvo liti allt eftir 

hvort þú vilt hafa fram- og 

bakstykki eins eða ekki. 

Vatt 

Tvinna 

Perlur 

Plastband (oft notað til að gera 

vinabönd) 

Saumavél 

Skæri  

Títuprjóna 

Saumnál 

Blað (A4/A3) og blýant  

 

Byrjaðu á að búa til snið með því 

að brjóta blaðið saman og teikna 

helming fiðrildisins eins og 

myndin sýnir. 

Klipptu sniðið út og hafðu blaðið 

áfram tvöfalt þannig að þegar þú 

tekur það í sundur er myndin 

eins báðum megin. 
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Leggðu flísefnið tvöfalt á borð 

og sniðið þar ofan á. 

Títuprjónaðu sniðið á flísefnið. 

Hér þarftu að gera upp við þig 

hvort sniðið eigi að vera með eða 

án saumfars. Bættu við 1 cm 

saumfari utan með sniðinu ef 

þörf er á.  

Klipptu flísefnið eftir sniðinu. 

 

 

Leggðu sniðið síðan á vattið, 

festu það með títuprjónum og 

klipptu meðfram sniðinu.  

Nú ert þú með þrjú stykki, tvö úr 

flísefni og eitt úr vatti. 

 

 

 

Taktu nú öll stykkin og raðaðu 

þeim þannig saman að brúnir 

þeirra standist á og vattið sé í 

miðjunni.  
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Klipptu tvo litla búta af 

plastbandinu til að nota sem 

þreifara á fiðrildið.  

Finndu þeim stað á fiðrildinu og 

festu þá með títuprjónum. 

 

 

Stilltu saumavélina annaðhvort á 

beint spor eða skrautspor og 

saumaðu meðfram brúninni á 

fiðrildinu. 

Hafðu saumfarið um það bil 1 

cm breitt. 

Byrjaðu á að sauma við 

þreifarana. 

 

 

Saumaðu síðan allan hringinn og 

aðeins yfir þar sem þú byrjaðir til 

þess að sporið rakni ekki upp. 
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Til að móta fiðrildið betur skaltu 

sauma tvær línur langsum niður 

miðju fiðrildisins, til að gefa 

búknum lögun. 

Línurnar geta annaðhvort verið 

saumaðar með beinu spori eða 

skrautspori.  

Gættu þess að línurnar séu 

tiltölulega beinar.  

 

 

Næst saumar þú skrautspor í 

vélinni til að skreyta vængi 

fiðrildisins.  

Leyfðu sköpunargleði þinni að 

njóta sín og prófaðu að nota 

mismunandi liti af tvinna.  

Yfir- og undirtvinni þurfa ekki 

að vera eins á litinn. 

 

 

Þegar þú ert búinn að sauma 

hæfilega mikið af skrautsporum 

getur þú snyrt kantinn, ef þörf er 

á.  
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Saumaðu nú perlurnar á fiðrildið 

í höndunum.  

Hér getur þú líka látið 

sköpunargleði þína njóta sín eins 

og í skrautsaumnum.    

 

 

Ef þú hefur notað mismunandi 

liti af tvinna getur verið gaman í 

lokin að sjá muninn á fram- og 

bakhlið fiðrildisins. 

  

 

 

Framhlið fiðrildisins lítur svona 

út þegar það er fullbúið. 
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Þú getur búið til fiðrildi í 

mismunandi stærðum, skreytt 

þau á mismunandi hátt og jafnvel 

breitt lögun þeirra.  

  

 

Það getur líka verið skemmtilegt 

að búa til óróa úr fiðrildunum. 
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Sængurver 

 

 

Það sem þú þarft:  

Efni í sængurver (ungbarnastærð 85 

x 100 cm) 

Mynstur 

Kalkipappír (betra er að hafa ljósan 

á hvítt efni) 

Málband 

Saumhring 

Útsaumsgarn 

Saumnál 

Títuprjónar  

Saumavél  

Tvinna 

 

 

Mældu efnið og klipptu/rífðu það í 

þá stærð sem sængin er. 

Ungbarnasængur eru yfirleitt 85 x 

100 cm að stærð. 

Efni í sængurver utan um þær ættu 

að vera 87 x 220 cm. 2 cm er bætt 

við fyrir saumfari á hliðum. 20 cm 

er bætt við fyrir fald og innafbrot að 

neðan. 

Þú finnur miðju efnisins að ofan og 

staðsetur mynstrið á sængurverið.  
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Þegar þú hefur ákveðið staðsetningu 

mynstursins leggur þú 

kalkipappírinn undir (betra er að 

hafa ljósan í hvítt efni) og festi 

mynstrið niður með nokkrum 

títuprjónum.  

 

 

Svo ferðu ofan í mynstrið með 

blýanti og kalkipappírinn sér til þess 

að það færist yfir á efnið. 

 

 

Mynstrið er saumað með 

útsaumsgarni og notað 

flatsaumsspor. Stafirnir eru 

saumaðir með varplegg og 

flatsaumi. 

Sjá nánar útsaumsspor í bókinni 

Hannyrðir í 3. – 6. bekk á bls. 202. 

 

 

Gott er að nota saumhring til að 

halda efninu strekktu á meðan 

mynstrið er saumað. 
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Mynstrið þitt gæti t.d. litið svona út 

þegar það er tilbúið. 

Þegar mynstrið er tilbúið hefst þú 

handa við að sauma sængurverið 

saman. 

 

 

Þú byrjar á því að falda báðar 

stutthliðarnar með 2 cm breiðu 

tvöföldu broti eins og myndin sýnir.  

 

 

Svo leggur þú sængurverið saman 

með réttu á móti réttu. Mældu 

bakhlið sængurversins þannig að 

það verði 100 cm frá broti og niður.  

Títuprjónaðu hliðarnar saman. 

Framhliðin er nú 20 cm lengri en 

bakhliðin. Brjóttu þessa 20 cm upp 

að bakhlið útsaumsins.  

Þannig myndast vasi sem heldur 

sænginni inni í sængurverinu. 

Saumaðu hliðarnar saman með 

beinu spori og sikk-sakkaðu svo 

brúnirnar saman. 
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Brotið að neðan á að líta svona út. 

Það myndast einskonar vasi sem 

heldur sænginni betur inni í 

sængurverinu. 

 

 

Þá er sængurverið tilbúið. 

 



  

39 

Handstúkur 

 

 

Það sem þú þarft: 

1 dokku af Smart garni (litur 4715) 

Perlur u.þ.b. 170 – 200st.  

Tvinna 

2 sokkaprjóna nr. 4,5  

Fíngerða saumnál 

Grófa oddlausa saumnál 

Skæri 

Málband 

 

 

Þegar þú prjónar með perlum 

þarftu að byrja á því að setja 

perlurnar upp á garnið áður en þú 

fitjar upp. 

Þræddu báða enda af u.þ.b. 30 cm 

löngum tvinna upp á fíngerða 

saumnál.  

Settu endann á garninu inn í 

lykkjuna á tvinnanum eins og 

myndin sýnir. 

 

 

Þræddu um 100 perlur upp á garnið 

en það ætti að vera rúmlega sá 

fjöldi sem þú þarft að nota fyrir 

aðra handstúkuna. 

Betra er að setja aðeins fleiri perlur 

þar sem perla getur verið gölluð 

eða brotnað.  

Þegar þú ert búin að setja allar 

perlurnar upp á garnið fjarlægir þú 

tvinnann og fitjar upp 30 lykkjur. 
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Prjónaðu garðaprjón. 

Prjónaðu einn prjón áður en þú 

byrjar á mynstrinu. 

 

Þegar þú prjónar perlurnar í skaltu 

færa eina perlu alveg að prjóninum 

og prjóna síðan lykkjuna. 

Athugaðu að þú færir perluna að 

prjóninum en þú prjónar hana ekki 

heldur færir hana bara til. 

 

 

 

 

Perlurnar eiga að sitja þétt við 

prjónastykkið. 

Þú prjónar alltaf einn prjón á milli 

þess sem þú setur perlur í. 

 

 

 

 

 

Hér getur þú séð perlumynstrið 

sem að þú endurtekur. 
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Þegar þú hefur lokið við að prjóna 

síðasta prjóninn sem er með 

perlum skaltu prjóna einn prjón í 

viðbót og fella svo af. 

Gott er að hafa garnendann í lokin 

það langan að þú getir notað hann 

til að sauma saman hliðarnar. 

 

 

Prjónaðu annað stykki alveg eins. 

Núna þarftu að sauma saman 

hliðarnar á handstúkunum og 

ganga frá endum. 

Passaðu að hafa pláss fyrir 

þumalinn. 

Mátaðu til að sjá hvar þú vilt hafa 

þumalinn og áætla hversu stórt 

gatið þarf að vera. 
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Þú getur annaðhvort saumað 

hliðarnar saman á röngunni eða á 

réttunni, allt eftir hvort þér finnst 

fallegra. 

Hér eru hliðarnar saumaðar saman 

á réttunni. 

 

 

 

Þegar þú kemur þangað sem 

þumallinn á að vera, skaltu fara 

aftur í sama sporið til að tryggja 

góða festu. 

Þræddu svo endann meðfram 

lykkjunum í hliðinni. 

Láttu nálina koma upp þar sem 

byrja á að sauma saman á ný, þar 

sem þumalopið endar. 

 

Farðu tvisvar ofan í fyrsta sporið 

sem þú gerir. 

Saumaðu út á enda. 
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Gakktu frá endum á röngunni. 

 

Saumaðu hina handstúkuna saman 

á sama hátt og þá fyrri. 

 

Handstúkurnar fullkláraðar. 
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Hnöttur 

 

 

Það sem þú þarft: 

Dagblað 

Límband 

Grófa og oddlausa saumnál 

Mismunandi liti af garni 

  

 

 

Búðu hnöttinn til með því að 

krumpa saman dagblað og líma 

það saman með límbandi.  

Mundu að líma kúluna vel og 

hafa hana sem þéttasta.  

Þú vefur garni utan um kúluna 

eins og myndin sýnir. 

 Við getum kallað þessa strengi 

lengdarbauga.  

 

 

Línurnar sem koma hornrétt á 

lengdarbaugana getum við kallað 

breiddarbauga. 

Breiddarbaugana saumar þú með 

afturstingsspori, þannig að þú 

ferð aftur á bak yfir 1 

lengdarbaug og síðan áfram 

undir 2 lengdarbauga.  

Þegar saumþráðurinn er búinn 

gengur þú frá honum með því að 

stinga honum undir alla 

breiddarbaugana.  
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Þegar þú byrjar á nýjum þræði í 

öðrum lit, stingur þú þræðinum 

undir breiddarbaugana eins og 

myndin sýnir, þannig að 

þráðurinn komi út á milli tveggja 

lengdarbauga.  

 

 

Síðan heldur þú áfram að sauma 

breiddarbaugana með 

afturstingsspori. 

  

 

 

Þegar þú ert búinn að sauma 

u.þ.b. helming af 

breiddarbaugunum byrjar þú á 

hinum endanum.  
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Þú saumar breiddarbaugana 

áfram þar til þeir mætast í 

miðjum hnettinum. 

  

 

 

Breiddarbaugarnir þurfa að vera 

saumaðir þétt svo ekki sjáist í 

dagblaðið undir þeim. 

  

 

 

Að lokum dregur þú síðasta 

þráðinn undir breiddarbaugana 

og í átt að öðrum hvorum 

endanum og klippir á hann.  
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Svona lítur hnötturinn út að 

lokum. 
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Karfa 

 

 

Það sem þú þarft:  

Tvo liti af efni (best er að það sé 
stíft) 82 cm x 24 cm og 21 cm x 
21 cm af hvorum lit (athugaðu 
að málin eru með saumfari) 
Tvinna 
Skæri 
Málband 
Mælistiku 
Títuprjóna 
Saumavél 

 

 

Byrjaðu á því að leggja efnið 

slétt á borðflöt og mæla með 

málbandi: Lengdina 82 cm, 

klipptu 2 cm upp í efnið við 

endann á málbandinu.  

Mældu næst breiddina 24 cm og 

klipptu aftur 2 cm upp í efnið.  

 

 

 

Rífðu þar sem að þú klipptir upp 

í efnið.  

Mældu fyrir bútnum sem er 21 

cm x 21 cm, klipptu og rífðu. 

Endurtaktu þetta við hinn 

efnisbútinn. 
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Núna ættir þú að vera með tvo 

búta sem eru 82 cm x 24 cm í 

sitt hvorum litnum og tvo búta 

sem eru 21 cm x 21 cm í sitt 

hvorum litnum. 

 

 

Leggðu annan ferninginn ofan á 

annan renninginn, horn í horn, 

með réttu á móti réttu. 

Saumaðu beint spor og byrjaðu 

1,5 cm frá endanum og hafðu 

saumfarið 1,5 cm breitt (gott er 

að nota mælistikuna á 

saumavélinni). 

Saumaðu þar til 1,5 cm er eftir í 

næsta horn á ferningnum. 

Athugaðu að það þarf að fara 

aðeins fram og tilbaka í byrjun 

og enda þegar saumað er í 

saumavél, það tryggir að 

saumsporið rakni ekki upp. 

 

 

Þegar þú ert komin í 1,5 cm 

fjarlægð frá enda ferningsins 

skaltu hafa saumavélanálina 

niðri, setja fótinn upp og snúa 

ferningnum undir fætinum 

þannig að næsta brún hans nemi 

við brún renningsins.  
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Endurtaktu leiðbeiningar frá 

síðustu mynd, þar til þú ert búin 

að sauma allar hliðar ferningsins 

á renninginn. 

 

 

 

Núna saumar þú saman hliðina á 

körfunni frá ferningnum og 

alveg að næsta horni.  

Mundu að fara aðeins tilbaka í 

lokin. 

 

 

 

Karfan ætti núna að líta út eins 

og myndin sýnir.  

Gerðu nú það sama við hinn 

renninginn og ferninginn, 

þannig að þú sért með tvær 

samskonar körfur. 
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Snúðu annarri körfunni við 

þannig að réttan snúi út og 

stingdu henni ofan í hina 

körfuna.  

Gættu þess að hliðarsaumarnir 

liggi hver að öðrum. 

Títuprjónaðu efri brúnir á 

körfunum saman allan hringinn. 

Athugaðu að þú þarft að skilja 

eftir u.þ.b. 10 cm op á efri 

brúninni til að geta snúið 

tvöföldu körfunni við. 

 

 

Saumaðu brúnirnar saman með 

beinu spori og skildu eftir um 

það bil 10 cm op til að geta 

snúið körfunni við.  

Hafðu saumfarið 1 - 1,5 cm 

breitt. 

  

 

 

Núna ætti stykkið þitt að líta 

svona út.  

Næst snýrðu stykkinu við í 

gegnum opið sem þú skildir 

eftir. 
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Stykkið lítur svona út þegar þú 

ert búin að snúa því við og þú 

sérð opið sem þú skildir eftir 

ósaumað.  

  

 

 

Ýttu nú öðrum helmingnum inn 

í hinn þannig að botnarnir og 

hliðarnar mætast og þá myndast 

tvöföld karfa.  

 

 

 

Til að ganga frá brúninni og 

loka fyrir opið, skaltu þrýsta 

efnunum saman meðfram efstu 

brún þangað til hún eru jöfn og 

bein.  

Títuprjónaðu síðan 

efnisbrúnirnar saman allan 

hringinn. 

 



  

53 

 

 

Gættu þess að við opið snúi 

brúnir efnanna inn á við.  

Títuprjónaðu efnin vel saman 

við opið, þannig að saumförin 

fari inn á milli efnislaganna og 

að þau líti út eins og restin af 

brúninni. 

 

 

 

Núna ert þú búinn að títuprjóna 

allan hringinn og þá skaltu 

sauma beint spor u.þ.b. 1 cm frá 

brún allan hringinn til að festa 

efnisbútana saman.  

 

 

 

Brjóttu niður smá kant að ofan 

og karfan er tilbúin. 

Þú getur svo snúið henni á hvorn 

veginn sem er. 

Eins og sést á myndinni fær 

mynstrið í græna efninu að njóta 

sín. 

Hér mætti velja að hafa körfuna 

græna eða gula. 
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Crazy Quilt tré 

 

 

Það sem þú þarft:  

Saumavél 

Tvinna 

Efni í haustlitum 

Efni fyrir bakgrunn 

Skæri 

Títuprjóna  

 

 

Fyrst þarft þú að sníða 

bakgrunninn.  

Best er að hafa hann ferningslaga 

með allar hliðar jafn langar. 

Athugaðu að gott er að vera búinn 

að teikna grófa mynd eða gera 

skissu sem sýnir hvernig myndin 

þín gæti litið út. 

 

 

Byrjaðu á að gera stofninn á trénu.  

Klipptu mjóar ræmur af 

mismunandi efnum.  

Einnig getur þú notað garn til að 

móta stofninn.  
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Saumaðu hverja ræmu fyrir sig 

niður á bakgrunninn með sikk-

sakk spori í saumavélinni. 

 

 

 

Þú ræður hve margar ræmur þú 

hefur í stofninum eftir því hve 

myndin þín er stór og eftir því 

stofninn á að vera sver.  

Fyrir mynd sem er 20 x 20 cm er 

nóg að hafa 6 - 8 ræmur.  

 

 

 

Næst klippir þú út laufblöð.  

Ef þú vilt hafa þau öll 

nákvæmlega eins í laginu er best 

að gera þau eftir skapalóni eða 

búa til snið til að klippa eftir.  

Það er líka gaman að hafa þau 

mismunandi stór og með 

mismunandi lögun, þá verður 

myndin líflegri. 
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Kipptu eins mikið af laufblöðum 

og þú telur þig þurfa að nota á 

tréð.  

Betra er að hafa aðeins færri í 

byrjun því þú getur alltaf bætt við. 

   

 

 

  

Byrjaðu á að raða nokkrum 

laufblöðum mjög dreift um 

myndina. Festu þau niður með 

títuprjónum og saumaðu þau síðan 

niður með sikk-sakk spori. 

  

 

 

Þetta er líklega einfaldasta leiðin 

til að sauma laufblöðin niður.  

Ef þú vill prófa eitthvað annað 

getur þú saumað laufblöðin niður 

með allskyns mynstursporum. 



  

57 

 

 

Mundu að klippa endana áður en 

þú bætir fleiri laufblöðum á 

myndina. 

  

 

 

Þegar þú ertu búinn að sauma 

fyrstu laufblöðin niður bætir þú 

fleirum við, festir þau með 

títuprjónum og saumar þau síðan 

niður á sama hátt og hin fyrri. 

Þetta endurtekur þú þar til tréð 

lítur fallega út að þínu mati. 

 

 

Mundu að klippa alla enda af að 

aftan svo myndin líti líka vel út 

þar.  
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Kantinn utan með myndinni eða 

rammann gerir þú með því að rífa 

eða klippa (fer eftir eiginleikum 

efnisins) 4 jafn breiðar 

efnislengjur. 

 Lengdin fer eftir breiddinni (sjá 

mynd). Hægt er að víxla 

lengjunum ef þú vilt raða þeim 

öðruvísi.  

 

 

Fyrstu lengjuna leggur þú við eina 

hlið myndarinnar með réttu á móti 

réttu og saumar brúnirnar saman 

með beinu spori.  

Hafðu saumfarið um það bil 1 cm 

breitt. 

Síðan bætir þú við hverri 

lengjunni eftir annarri á hlið 

myndarinnar.  

 

 

Þá er að lokum kominn rammi 

utan um myndina og þú getur t.d. 

búið til púða eða tösku úr henni.  
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Krans 

 

Það sem þú þarft: 
 
Þrjá mismunandi mynstraða eða 
litaða bómullarefnisbúta sem eru 
hver 100 cm langir og 10 cm 
breiðir (með saumfari) 
Tróð 
Tvinna 
Skrautband 80 - 100 cm 
Teygjutvinna  
Saumavél 
Málband 
Skæri 
Sleif eða prjón 

 

 

Byrjaðu á því að taka eitt efnið 

og leggja það slétt á borð. 

Mældu 10 cm frá brún og 

klipptu aðeins niður í efnið til að 

merkja fyrir.  

 

 

 

Rífðu nú efnið í sundur þar sem 

merkingin er þannig að þú fáir 

100 cm langa efnislengju.  

Þú þarft að gæta þess að brún 

efnisins sé bein svo að búturinn 

verði allsstaðar jafn breiður. 

Athugaðu að jaðar er alltaf 

beinn. 
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Taktu lengjuna og leggðu hana 

saman langsum með réttuna inn 

á við. 

Hafðu saumfarið 1 cm breitt og 

mundu að fara tilbaka í byrjun 

og enda. 

Saumaðu efnislengjuna saman 

með beinu spori í saumavélinni 

og byrjaðu á annarri 

stutthliðinni. Snúðu við á 

horninu með því að hafa nálina 

niðri, lyfta fætinum og snúa 

efninu um 90 gráður undir 

fætinum.  

 

 

Saumaðu út að enda lengjunnar 

langsum en ekki sauma fyrir 

hornið því þú þarftu að skilja 

eftir op til að geta snúið 

lengjunni við og sett tróð inn í 

hana.   

  

 

 

Snúðu lengjunni við þannig að 

réttan snúi út með því að nota 

prjón eða skaft á sleif þér til 

hjálpar eins og myndir sýnir.  
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Þegar þú setur tróðið inn í skaltu 

byrja á að fylla lokaða endann 

og bæta svo meira í þar til 

nægilega mikið tróð er í 

lengjunni upp að gatinu.  

Hér getur sleifin eða prjónninn 

einnig verið þér til hjálpar. 

 

 

Þegar þú ert búinn að fylla 

lengjuna af tróði brýtur þú inn 1 

cm saumfar á opna endanum. 

Saumaðu hann saman tæpt í 

brún með beinu spori og lokaðu 

þar með gatinu.  

Hér er mikilvægt að fara tilbaka 

í byrjun og enda svo að 

saumsporið rakni ekki upp og 

tróðið leki út. 

 

 

Þú býrð til tvær aðrar lengjur á 

sama hátt og þá fyrstu, þannig 

að þær verða 3 í allt. 
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Þegar allar lengjurnar eru 

tilbúnar hnýtir þú þær saman í 

annan endann með teygjutvinna.  

Gott er að hafa tvinnann 

tvöfaldan eða jafnvel þrefaldan.  

Hertu vel að hnútnum. 

 

 

 

Núna fléttar þú lengjurnar þrjár 

saman og hnýtir fyrir seinni 

endann með teygjutvinnanum. 

 

 

 

Leggðu nú báða endana saman 

og hnýttu þá saman með 

teygjutvinnanum, hér er gott að 

hafa teygjutvinnann fjórfaldan 

og herða vel að hnútnum. 

Hnýttu skrautbandið yfir 

teygjutvinnann til að fela hann. 
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Þegar þú ert búinn að setja 

skrautbandið á kransinn er hann 

tilbúinn. 
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Jólatré 

 

 

Það sem þú þarft: 

Filtefni eða þæftefni 

Saumnál með oddi 

Tvinna  

Skæri 

Perlur 

Penna eða fatakrít 

Snið af keilu eða einhvern 

kringlóttan hlut sem hægt er að 

sníða eftir. 

 

 

Leggðu efnið slétt á borð og 

leggðu sniðið eða kringlótta 

hlutinn ofan á efnið.  

Merktu meðfram sniðinu með 

penna eða fatakrít. 

 

 

Þegar þú ert búinn að merkja 

allan hringinn klippir þú hann út. 
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Nú þarftu að finna miðju 

hringsins. Brjóttu hann saman í 

fernt og merktu smá punkt á 90° 

hornið eins og myndin sýnir. 

 

 

Nú hefur þú merkt fyrir miðju 

hringsins. 

 

 

Teiknaðu tvo arma á efnið út frá 

miðpunktinum. Staðsetning 

armanna fer eftir því hvað þú vilt 

hafa jólatréð mjótt í laginu.  

Klipptu stykkin í sundur.  
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Leggðu efnið saman svo 

armalínurnar mætast og saumaðu 

þær saman svo út komi keila. 

 

 

Klipptu svo örlítið upp í keiluna 

á nokkrum stöðum eins og 

myndin sýnir.  

Þannig færð þú út greinar á 

jólatréð. 

  

 

 

Þú getur skreytt jólatréð með því 

að festa perlur og annað skraut á 

það. 
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Órói 

 

 

Það sem þú þarft: 

Efnisafganga 

Perlur 

Tvinna 

Smjörpappír 

Trjágrein 

Skæri 

Saumavél 

 

 

Taktu efnisafgangana og klipptu 

þá niður í litla búta. 

Bútarnir geta verið óreglulegir 

eða reglulegir allt eftir smekk. 

Einnig er sniðugt að klippa 

niður frumformin; ferning, 

þríhyrning og hring. 

 

 

Búðu til ræmur úr 

smjörpappírnum. 

Þú getur tekið efnisbútana af 

handahófi úr hrúgu, raðað þeim 

upp eftir röð á smjörpappírinn 

og títuprjónað þá niður. 

Þú hefur um 7 - 12 efnisbúta í 

hverri lengju, allt eftir því 

hversu langur óróinn á að vera.  
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Efnisbútana saumar þú síðan 

fasta við smjörpappírinn með 

beinu spori í saumavélinni. 

Settu einn efisbút á pappírinn í 

einu og saumaðu yfir hann. Þú 

getur líka byrjað á að festa 

bútana niður með títuprjónum. 

 

 

 

Saumaðu hverja ræmu fyrir sig 

eins og myndin sýnir. 

Gættu þess að hafa tvinnann 

sæmilega langan í byrjun og 

enda, þar sem þú þarft að nota 

hann til að festa perlu öðru 

megin og trjágreinina hinu 

megin. 

 

 

Fjöldi lengja fer eftir lengd 

trjágreinarinnar. 
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Þegar þú ert búinn að sauma 

allar ræmurnar, rífur þú 

smjörpappírinn frá. 

Best er að gera það varlega 

þannig að tvinninn slitni ekki. 

 

 

Til þess að þyngja endana á 

óróanum setur þú perlu í 

endann. 

Þú notar tvinnann sem er neðst 

og þræðir perluna á hann og 

bindur síðan hnút á endann. 

Þetta gerir þú við allar 

lengjurnar. 

 

 

Nú getur þú bundið allar 

lengjurnar við trjágreinina. 

Að lokum skaltu snyrta verkið 

þitt með því að klippa á alla 

lausa enda. 
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Óróinn tilbúinn. 
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Kökukarfa 

 

 

Það sem þú þarft: 

Saumavél 

Tvinna 

Tvo efnisbúta 30 x 30 cm að 

stærð 

Skrautborða 

Málband 

Títuprjóna 

Skæri 

Skáband 

Vatt 30 x 30 cm að stærð 

 

 

Fyrst skalt þú mæla efnisbútana 

þannig að þeir séu örugglega 30 

cm, bæði að lengd og breidd.  
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Leggðu annan efnisbútinn á 

vattið og klipptu vattið eftir 

honum þannig að vattið sé jafn 

stórt og efnisbútarnir.  

 

 

Leggðu efnin þrjú nú þannig 

saman að vattið sé í miðjunni og 

réttan á efnunum snúi út. Leggðu 

pappírssniðið fyrir miðju efnanna 

og festu það með títuprjónum. 

Nældu nokkra títuprjóna á hverja 

hlið stykkisins og saumaðu það 

saman með beinu spori, 4 cm frá 

brún eða eftir pappírssniðinu. 

Athugaðu að ef þú vilt hafa 

körfuna dýpri, saumar þú efnin 

saman lengra frá brúninni.  

 

 

Nú sikk- sakkar þú brúnirnar 

saman allan hringinn. 

Athugaðu að þetta er ekki 

nauðsynlegt að gera en auðveldar 

þér næstu skref. 
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Leggðu nú skábandið meðfram 

ystu brúnum stykkisins, brún við 

brún með rétt á móti réttu og 

títuprjónaðu það niður. 

Gættu þess vel að hornin verði 

falleg. 

  

 

 

Saumaðu með beinu spori í 

brotlínu skábandsins. 

  

 

 

Klipptu skrautborðann í 8 jafn 

löng bönd.  

2 x 10 cm er nóg til að binda litla 

slaufu fyrir hvert horn. 
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Leggðu skrautborðana 4 cm frá 

hverju horni á stykkið eins og 

myndin sýnir. 

Títuprjónaðu böndin niður og 

gættu þess að þau fari undir 

skábandið í lokin. Brjóttu 

skábandið yfir brúnir stykkisins 

og festu það með títuprjónum.  

Saumaðu með beinu spori tæpt í 

brún skábandsins, allan hringinn. 

 

 

 

Að lokum bindur þú slaufur með 

skrautborðunum í öll fjögur 

hornin.  

  

 

Kökukarfan lítur svona út tilbúin.  

Auðvelt er að leysa slaufurnar ef 

þú þarft að setja hana í 

þvottavélina. 
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Snjókarl 

 

Það sem þú þarft:  

Flísefni (tvo liti, einn fyrir snjókarlinn 

og hinn fyrir húfu og trefil)      

Tróð 

Tvinna 

Perlur (strauperlur) 

Plastband (holt að innan, oft notað til að 

gera vinabönd) 

Títuprjóna 

Skæri 

Saumnál 

Saumavél 

Blað (A4/A3) / smjörpappír 

Blýant 

 

 

Byrjaðu á því að búa þér til snið með 

því að teikna snjókarl á blað eða 

smjörpappír.  

Athugaðu að þú þarft að reikna með 

saumfari. 

Klipptu sniðið af snjókarlinum út. 
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Leggðu flísefni fyrir snjókarlinn tvöfalt 

á borð. 

Leggðu sniðið ofan á flísefnið.  

Títuprjónaðu sniðið niður á efnið og 

klipptu meðfram því (saumfar er hér 

innifalið á sniðinu). 

 

 

Núna ættir þú að vera með tvo efnisbúta 

í laginu eins og snjókarl.  

Þessi snjókarl er saumaður þannig að 

saumförin snúa út.  

Leggðu efnisbútana saman þannig að 

réttan snúi út á báðum stykkjum. þ.e.a.s. 

ranga er á móti röngu. 

Ef þú vilt, getur þú saumað hann þannig 

saman að saumförin snúi inn og sjáist 

ekki en þá þarftu að láta réttuna snúa á 

móti réttunni þegar þú saumar saman. 

 

Til þess að hægt sé að setja tróð inn í 

snjókarlinn þarf að skilja eftir gat þegar 

efnisbútarnir tveir eru saumaðir saman.  

Best er að byrja efst við eyrað á 

snjókarlinum og sauma niður og áfram 

að hinu eyranu.  

Þannig skilur þú eftir gat þar sem að 

húfan kemur (sjá næstu mynd). 

Saumaðu með beinu spori og mundu að 

fara tilbaka í byrjun og í enda.  
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Settu nú tróðið inn í snjókarlinn þangað 

til þér finnst hæfilega mikið í honum.  

Athugaðu að ef þú hefur valið að láta 

saumana ekki sjást þarftu hér að snúa 

snjókarlinum við áður en þú treður í 

hann. 

 

 

Ýttu nú tróðinu frá gatinu og saumaðu 

fyrir gatið með beinu spori.  

Athugaðu að ef þú hefur valið að láta 

saumana ekki sjást þarftu hér að sauma 

saman gatið í höndunum. 

 

 

 

Þá ætti snjókarlinn að líta svona út.  

Núna getur þú búið til húfu og trefil á 

hann með hinum litnum og sett á hann 

andlit. 
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Finndu út hversu stór húfan á að vera 

með því að leggja efnið eins og myndin 

sýnir.  

Þú getur líka notað málband og mælt 

ummál höfuðsins. 

Húfan þarf að vera það löng að hægt sé 

að klippa dúsk í enda hennar. 

Hafðu því húfuna frekar langa því 

auðveldara er að klippa af lengdinni en 

að bæta við hana. 

 

 

Mundu að skilja eftir um 1 cm á hvorri 

hlið fyrir saumfari. 

Brjóttu nú stykkið saman þannig að 

hliðarnar mætast og réttan snúi inn. 

 

 

Saumaðu nú beint spor 1 cm frá hliðinni 

en gættu þess að fara ekki alla leið að 

enda.  

Þú ert hér í raun aðeins að sauma saman 

þann hluta húfunnar sem höfuð 

snjókarlsins er inn í. 
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Snúðu húfunni við og klipptu í strimla 

það svæði sem er efri hluti húfunnar og 

á að vera dúskur. 

 

 

 

Taktu nú tvær öftustu ræmurnar, þær 

sem koma út frá saumnum að aftan, og 

hnýttu með þeim hnút að framan.  

Strekktu vel ræmurnar og gerðu annan 

hnút að aftan og hafðu hann tvöfaldan. 

 

 

 

Þá er húfan tilbúin og þú snýrð þér að 

gerð trefilsins.  

Til að mæla hversu langur hann á að 

vera er best að nota efnisbút eða 

málband. 

Klipptu hæfilega langan og breiðan 

trefil eða þannig að hægt sé að hnýta 

einn hnút á hann. 
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Klipptu upp í báða enda eins og myndin 

sýnir.  

Trefillinn er þá tilbúinn og hægt að setja 

hann um hálsinn á snjókarlinum. 

 

 

 

Til að gefa snjókarlinum andlit er 

einfalt að nota perlur.  

Þú getur raðað þeim á og sett títuprjóna 

þar sem þær eiga að vera og saumað 

eina og eina á í einu. 

 

 

 

Munnurinn er plastband sem er holt að 

innan.  

Það er auðvelt að setja nálina í gegnum 

það og sauma munninn þannig niður. 
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Þegar þú ert búinn að sauma augu, nef 

og munn á andlitið, getur þú gengið frá 

tvinnanum með því að fara að 

saumförunum og þræða þar nokkrum 

sinnum upp og niður. 

 

 

Snjókarlinn tilbúinn. 
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Inniskór 

 

 

Það sem þú þarft: 

Saumavél 

Tvinna 

Stíft efni 

Skæri 

Svamp 

Sníðapappír 

Títuprjóna  

Blýant  

 

 

Til þess að búa til snið af 

inniskóm leggur þú sníðapappír á 

gólfið og stígur með annan fótinn 

á hann, til að móta sniðið eftir 

fótstærð þinni. 

Teiknaðu samsíðung með ávöl 

horn og gættu þess að hafa hann 

aðeins stærri en fóturinn á þér. 

Klipptu síðan sniðið út.  

 

 

 

Leggðu efnið tvöfalt á borð og 

sniðið þar ofan á. 
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Merktu fyrir 2 cm breiðu 

saumfari meðfram öllu sniðinu. 

 

 

Klipptu síðan efnið 

eftir merkingunum. 

Þetta þarftu að gera þrisvar 

sinnum, þannig að þú fáir 6 eins 

stykki 

  

 

 

Þú leggur sniðið því næst á 

svampinn og sníður nákvæmlega 

eftir því. Hér þarftu ekki að bæta 

saumförum við.  

Þetta er botn í skóna. 

Gerðu þetta tvisvar sinnum, 

þannig að þú fáir tvo botna.  
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Nú tekur þú 2 efnisstykki og 

leggur þau saman með réttu á 

móti réttu.  

Gættu þess að brúnir þeirra 

standist á. 

Saumaðu aðeins helminginn 

saman með beinu spori.  

Byrjaðu við miðjan sóla, 

saumaðu hælinn og aftur fram að 

miðju.  

Að því loknu saumar þú með 

sikk-sakk spori yfir brúnirnar.  

Þetta gerir þú tvisvar sinnum.  

 

 

Þá tekur þú efnisstykkin sem 

eftir eru og brýtur hvort um sig 

til helminga þannig að réttan snúi 

upp.  

Þú saumar hvort stykki þannig 

saman með beinu spori. 

 

 

Nú snýrð þú tvöföldu 

stykkjunum við, þannig að réttan 

snúi út og stingur sitt hvorum 

svampbotninum inn í sólana. 
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Að lokum leggur þú litlu stykkin 

ofan á sitt hvorn sólann, þeim 

megin sem sólinn er ósaumaður.  

Láttu brúnirnar standast á. 

Síðan er gott að títuprjóna efnin 

saman en það er ekki 

nauðsynlegt.  

Svo saumar þú öll efnislögin 

saman, með beinu spori og 

mundu að sauma eins nálægt 

svampinum og hægt er.  

Því næst sikk-sakkar þú tæpt í 

brún.  

 

 

Að lokum snýrð þú skónum við. 

 

 

...og þeir eru tilbúnir. 

 

 


