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Ágrip 

 
Efnisval ritgerðarinnar kviknaði þegar ég vann verkefni í Kennaraháskóla Íslands. 

Við áttum að fara á stúfana og taka viðtöl við eldra fólk og skrá heimildir. Ég 

heimsótti m.a. tvær eldri konur í heimabyggð minni og spurði þær spjörunum úr í 

sambandi við milliverk í rúmfötum um aldamótin 1900. Meðan á þessu verkefni stóð 

kviknaði áhugi minn á hekluðum milliverkum.  

Þegar ég var búin að ákveða að kynna mér hvernig hekluð milliverk í rúmfötum 

voru um aldamótin 1900 hér á Íslandi skoðaði ég hvað til væri af heimildum og í ljós 

kom að ekki eru til margar heimildir um efnið. Einnig athugaði ég hvort einhver í 

Kennaraháskóla Íslands hafi skrifað um hekl. Aðeins ein ritgerð var til. Eftir þessa leit 

fannst mér ég þurfa að kanna efnið betur. 

Í heimildaleit minni fann ég töluvert af mynsturbekkjum og uppskriftum af 

hekluðum milliverkum sem Jenný Karlsdóttir frá Akureyri hefur safnað og gefið út í 

nokkrum bæklingum. Mig langaði til að kanna þetta efni betur 

Þegar skrifin á þessari ritgerð hófust kom upp mikil ritstífla og var undirrituð hætt 

við að klára þetta verk. Það var ekki fyrr en ég tilkynnti vinum og vandamönnum þá 

ákvörðun mína að hjólin fóru að snúast og ótrúlegasta fólk bauð hjálp sína við að leita 

í gömlum blöðum og bókum hjá sér. Ég fékk í hendur mjög slitnar mynsturbækur og 

blöð, gamlar og gular heklaðar prufur sem ömmur og langömmur höfðu einhvern 

tímann gert. Þakka ég þessu góðviljaða fólki fyrir hjálpina.   

 

Ég vil þakka Elísubet Sigurjónsdóttur og Guðrúnu Jónsdóttur fyrir að taka á móti 

mér á heimilum sínum, einnig þakka ég Jennýju Karlsdóttur fyrir góðar upplýsingar í 

gengum síma, Guðrúnu Jóhannsdóttur og Steinunni Guðmundsdóttur fyrir lán á 

blöðum, Önnu Guðrúnu Edvarsdóttur íslenskukennara þakka ég fyrir aðstoðina og að 

síðustu þakka ég Fríði Ólafsdóttur leiðsögukennara mínum. 
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1 Inngangur 

Nú á dögum er gamalt íslenskt handverk í mikilli hættu að deyja út með gömlu 

fólki sem búið er að sinna sínu hlutverki. Hannyrðir hafa verið ríkur þáttur í 

félagslegum veruleika þjóðarinnar. Fólk skapar sér persónulegan stíl sem setur svip 

sinn á heimili fólks og nánasta umhverfi þess.  

Áhugi minn á hekluðum milliverkum kviknaði þegar ég tók viðtöl við tvær konur 

sem búa í litlu sjávarplássi úti á landi.  

Þegar ég skoðaði hvort til væru einhverjar heimildir um hekluð milliverk frá 

árunum 1900 - 1920 var ekki um auðugan garð að gresja. Til að byrja með fann ég 

ekki margar heimildir en þegar á leið fann ég ýmislegt sem var áhugarvert að skoða 

nánar og nota við þessi skrif, auk vettvangsathugunar og viðtala sem ég tók.  

 

1.1 Um verkefnið 

Í ritgerðinni ætla ég að svara spurningunni ,,Hvað er hekl“? Ég mun skoða hvaðan 

hekl er upprunnið og hvernig og hvenær það kom til Íslands. Þá skoða ég hekluð 

milliverk um aldamótin 1900, kanna hvaðan efnið kom, hvað var notað í rúmföt og 

hvað í milliverkin og hvort einhver sérstök mynstur eða sérstakar aðferðir voru 

notaðar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B.Ed. lokaritgerð 
Vor 2008  Hekl 

5 
 

2 Almennar upplýsingar um hekl 

Í þessum kafla er leitast við að lýsa hekli, hvað það er, hvað er notað þegar verið er 

að hekla, hvernig kom það til landsins og hvernig breiddist það út. Við vinnslu á 

þessum kafla er stuðst við grein sem Elsa E Guðjónsson skrifaði á Árbók 

fornleifafélagsins árið 1995 og leiðavísir sem Elsa Valdimars gaf út árið 1928. 

2.1 Hvernig er heklað? 

Þegar verið er að hekla er unnið með heklunál, en það er nál sem er með krók á 

öðrum endanum. Það er heklað með því að bregða lykkju úr bandi eða garni um 

heklunálina, síðan er garninu brugðið um nálina öðru sinni og seinni lykkjan dregin 

gegnum þá fyrri, svona koll af kolli. Þetta er síðan gert með hinum ýmsu tilbrigðum 

eftir því sem hekla á. (Elsa E. Guðjónsson:1997:75) 

Heklunál og garn verða að samsvara hvort öðru þegar á að hekla, svo heklið verði 

hvorki of fast né of laust. Það á að halda á heklunálinni í hægri hendi með 

þumalfingri, vísifingri og löngutöng, svipað og maður heldur á penna. Heklunálin má 

ekki snúast í hendinni og passa þarf að krókurinn snúi niður að þumalfingri því þá er 

auðveldara að hekla. Garnið er í vinstri hendi og því er haldið með þumalfingri og 

vísifingri. Því er brugðið um vísifingur og lagt undir löngutöng, yfir baugfingur og 

litla fingur. (Elísabet Valdimarsdóttir 1928:30) 

Heklunálar voru gerðar úr beini, tré, málmi og jafnvel úr hvalskíði. Stundum voru 

misstórir krókar sin á hvorum endanum. Á Íslandi hafa bæði verið notaðar innfluttar 

og heimagerðar heklunálar gegnum tíðina. 

Heklunálin er breið og flöt um sig miðja og haldið er á henni eins og maður heldur 

á penna. Þegar byrjað er að hekla er byrjað á því að fitja upp. Það er gert með því að 

hekla keðjulykkjur. Það á að stinga nálinni undir garnið á vinstri hendi, krækja í það 

með heklunálinni. Þá er garnið dregið í gegnum lykkjuna á nálinni en þetta gerir eina 

keðjulykkju. Það þarf að passa að hekla keðjulykkjurnar ekki fast því annars verður 

svo erfitt að hekla í þær síðar (Anna J. Jónsdóttir: 1952). Einnig eru loftlykkjur 

notaðar til að fitja upp í hekli. En þá er garnið dregið í gegn um lykkjuna, aftur og 

aftur. Svo fer það eftir því hvað á að hekla hvað kemur á eftir uppfitinu. Það gætu 

komið stuðlar, hálfstuðlar, fastapinnar, tvöfaldur stuðull, þrefaldurstuðull eða jafnvel 

krabbahekl (Auður Kristinsdóttir 2006:2 í fylgiblaði).  
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Gott er að nota heklunál þegar taka þarf upp lykkjur sem detta niður af prjónunum 

og hekla þær upp og einnig er gott að nota heklunál við ýmsan frágang t.d. þegar verið 

er að ganga frá hálsmáli á peysum og hekla kanta á dúkum, peysum eða teppum svo 

eitthvað sé nefnt. 

Margar gerðir eru til af heklunálum í dag allt frá 0,60 mm upp í 15 mm og mjög 

gott úrval af garni til að hekla úr. Það fer eftir því hvað á að hekla hvað þarf að nota 

stóra eða litla heklunál. Heklunál og garn þurfa alltaf að passa saman. Ef heklunálin er 

gróf þarf að nota gróft garn og öfugt. Ef notuð er lítil heklunál með grófu garni verður 

stykkið sem heklað er mjög fast heklað en ef heklunálin er stór og garnið fínt verður 

stykkið mjög laust heklað.  

 

 

 

 

Þegar hekluð eru milliverk eru 

heklunálarnar oftast mjög fínar og einnig 

garnið.   

 

 

Mynd 1 Skýringarmynd af hekli, [sótt 02. 04. 2008] 

Mynd 2 Heklugarn nr °40, SS 
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Þessi milliverk eru hekluð með heklunál 

númer 0.75 og garnið er DMC númer 

°40 

Þetta er milliverk sem heklað var 2007 

en mynstrið er að a.m.k. frá 1920. Það er 

7 cm á breidd. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Þetta milliverk er í vöggusetti, heklað 

1971 og er 7 cm á breidd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Þetta er sama mynstur og er einnig úr 

vöggusetti heklað 1953, sama breidd og fyrir 

ofan 

 

Mynd 4 Milliverk heklað 1971, SS 

Mynd 5 Milliverk heklað 1953, SS 

Mynd 3 Milliverk heklað 2007, SS 
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2.2 Hvernig breiddist heklið út? 

Í íslensku alfræðiorðabókinni er talið að hekl sé upprunið frá Austurlöndum og 

hefur líklega borist til Evrópu með Aröbum og líklega komið til Norðurlandanna á 19. 

öld og breiðst hratt út á Íslandi undir lok aldarinnar (Dóra Hafsteinsdóttir, 2000:48). 

Það er þó ekki vitað með vissu hvar og hvenær hekl er upprunið en lengi var haldið 

að það hafi byrjað hjá nunnum á Ítalíu fyrir 1800, en sú kenning hefur ekki haldið 

velli. Þó er því haldið fram að það hafi byrjað í Norð-, suðaustur Evrópu þar sem var 

kalt og fátækt og einnig í ríku Vestur- Evrópu (Paludan 1986:87). Einnig er líklegt að 

það hafi komið frá Austurlöndum í tengslum við hekl og útsaum, eða að heklið hafi 

komið með Aröbum til Evrópu, en svo eru margir sem telja að líklegt sé að það hafi 

komið frá meginlandi Evrópu (Elsa E. Guðjónsson,1995:75) 

Við lok 18. aldar var farið að hekla eins og gert er í dag út frá ,,tamburering“ en 

það var aðferð þar sem heklað var í ofinn dúk. Þetta kemur fram í hollenska blaðinu  

,,Pénelopé“ frá árinu 1824. (Paludan 1986:87). Í blaðinu Pénelopé er talað um að til 

séu ýmsir hlutir frá fyrsta fjórðungi 19. aldar. Þetta voru pyngjur eða kollhúfur sem 

voru heklaðar úr gull- silfur og silkiþráðum, einnig voru heklaðir munir úr fínu garni. 

Í Pénelopé kemur einnig fram að það hafi alltaf verið heklað frá réttunni á árunum 

1800 – 1825. (Paludan 1986:88). Heklubók kom út í Þýskalandi og Noregi árið 1840, 

í Svíþjóð 1844 og Danmörku 1847. Í þessum bókum voru meðal annars uppskriftir af 

knipli og hekl uppskriftir af krögum, blúndum, milliverkum, barnafötum og dúkum 

(Paludan 1986:88). Á árunum 1846 – 1887 gaf rithöfundurinn Mdlle. Riego frá 

Englandi út efni þar sem mikið var af hekl uppskriftum. Hún gerði kröfur um það að 

hún teldist höfundur af ,,írsku hekli“. Þó er mögulegt að hún hafi fengið innblástur frá 

írskum nunnum (Paludan 1986:88).  

2.3 Hvaðan kemur hekl til Íslands? 

Ekki vitað með vissu hvenær hekl barst til Íslands. Talið er að það hafi tengst 

skólahaldi í Reykjavík um miðja 19. öld. Árið 1851 stofnaði Ágústa Grímsdóttir og 

Þóra Grímsdóttir skóla fyrir stúlkur og ráku hann til 1853. Þessar systur áttu danska 

móður og höfðu alist upp að miklu leyti í Danmörku. Þær menntuðust þar og í 

skólanum þeirra var kennd tungumál, útsaumur, hekl, prjón og fleira (Elsa E. 

Guðjónsson:1995). Skólinn var staðsettur við Suðurgötu 2, í Dillonshúsinu. Það er 
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lítið vitað um þennan skóla en víða er minnst á hann (Kvennaskólinn í Reykjavík 

1974:23). 

Árið 1874 stofnuðu Þóra og Páll Melsted Kvennaskólann í Reykjavík. Í þessum 

skóla var ávallt lögð mikil áhersla á alls konar handavinnu og var hekl kennt alveg frá 

upphafi. Í þriðja bekk var kennt hekl í eina kennslustund á viku.  

Talið er að námsmeyjar í Kvennaskólanum í Reykjavík, á fyrsta og öðrum áratugi 

20. aldar hafi átt stóran þátt í að breiða kunnáttu sína á hekli út meðal landsmanna. 

(Elsa E. Guðjónsson, 1995).  

Árið 1886 var fyrsta hannyrðabókin gefin út. Í þessari bók er löng og ítarleg 

fyrirsögn um hekl og af þessum leiðbeiningum um hvernig á að hekla, má ætla að 

ekki hafi verið mikil kunnátta fyrir. Þar er nákvæmlega lýst hvernig heklunálin á að 

vera í hægri hendi og hvernig garnið á að vera í þeirri vinstri. Einnig er heklinu sjálfu 

lýst nákvæmlega. Með þessum upplýsingum er talið að hekl hafi ekki verið útbreitt 

um landið. (Elsa E. Guðjónsson 1995:75) 

 

 

 

   

   

Prufa úr dánarbúi sem hekluð voru um 1940. Þetta 

er 17 cm breitt milliverk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gamalt milliverki, heklað um 1950. Það er 15 cm 

breitt. 

 

 

 

Mynd 6 Milliverk frá 1940, SS 

Mynd 7 Milliverk frá 1950, SS 
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Milliverk úr gömlu ungbarnasængurveri. Það er 

8.5 cm breitt og heklað 1949. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milliverk úr gömlu ungbarnasængurveri. Það er 7 

cm breitt og heklað 1948. 

 

 

 

2.4 Efni í sængurfatnaði  

Í viðtölum sem ég tók við tvær eldri konur í litlu sjávarplássi á landsbyggðinni 

kom í ljós að um aldamótin 1900 voru hveiti-, sykur- og haframjölspokar notaðir í 

rúmfötin. Svo kom léreft, flónel og vaðmálsléreft, en það var skáofið. 

Haframjölspokarnir voru frekar grófir og því voru þeir frekar notaðir í lökin. Hveiti og 

sykurpokarnir voru þá í sængurverin og koddaverin. Fólk þurfti að sauma sér rúmfötin 

sjálft því ekki var hægt að fá tilbúin sængurföt. Um 1920 – 1930 var farið að flytja 

efni í rúmfötin m.a. til Þingeyrar (Viðtal, Elsa Sigurjónsdóttir 2006). 

Hekl var og er áhugamál hér á Íslandi og fer það eftir áhuga á hverju heimili fyrir 

sig hvort verið er að skreyta heimilin með slíku handverki. Fram kom í viðtölum 

mínum að það var enginn sérstakur á heimilinu um 1920 sem heklaði, það fór eftir 

áhuga hvers og eins. Ef hekluð milliverk voru sett í rúmföt voru þau alltaf sett í hvítt 

Mynd 8 Milliverk heklað 1949, SS 

Mynd 9 Milliverk heklað 1948, SS 
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léreft og svo þegar damask kom á markaðinn voru þau sett í það. Þessi rúmföt voru 

aðallega til spari, notuð á tyllidögum eins og jólum (Viðtal, Elsa Sigurjónsdóttir 

:2006). Það var yfirleitt heklað milliverk bæði í sængurverið og koddaverið. Í 

koddaverin voru oftast gerð horn og svo var hekluð blúnda utan um koddann.  

Áður fyrr tíðkaðist ef konur fóru í heimsókn og sáu falleg milliverk hjá hvor 

annarri að þær fengu mynstrin að láni til að teikna upp. Jafnvel fóru þær í heimsókn 

og hekluðu eitt mynstur upp til að eiga (Viðtal, Bjarney Jóhanna Kristjánsdóttir : 

2008). 

 

 

 

 

 

Þetta milliverk á systir mín, en hún fékk það í 

fermingargjöf árið 1968 frá móðurömmu okkar 

Guðrúnu Bjarnadóttur. Efnið var damask en það 

eru mörg ár síðan það varð ónýtt. Milliverkið er 

13 cm á breidd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blúnda hekluð utan um koddaver.Hún er í eigu 

Stellu Finnbogadóttur.  

 

 

 

 

 

Mynd 10 Milliverk heklað 1968, SS 

Mynd 11 Hekluð blúnda, SS 
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3 Mynstur  

Í heimildaleit minni hringdi ég í góða konu á Akureyri, Jennýju Karlsdóttur. Hún 

gaf mér gagnlegar upplýsingar um hekl og mynstur. Einnig mun ég nota ,, Franskar 

handavinnu fyrirmyndir fyrir gobelin, krosssaum og filerningu í veggteppi, sessur, 

refla og dúka” eftir Ingibjörgu Vilhjálmsdóttur. 

 

3.1 Safn mynstra  

Jenný Karlsdóttir frá Akureyri hefur safnað mikið af mynstrum af hekli. Hún hefur 

gefið út fimm mynsturbækur með mynsturbekkjum. Í bók þrjú og fjögur eru bæði 

milliverk og blúndur. 

Í bókum Jennýjar eru aðeins myndir af mynstrum en ekkert lesmál. Þeir sem kunna 

lítið að hekla geta tæplega nýtt sér þessi mynstur nema kannski það allra einfaldasta 

en fyrir þá sem kunna að hekla eru þessir bæklingar gullmolar. 

 

 

 

 

 

Þetta er byrjun á milliverki úr ,,Heklið milliverk 

2“. eftir Jennýju Karlsdóttur. Það er byrjað á því 

að hekla rósir þá Góða nótt í miðjuna og að lokum 

aftur rósir. Jensína Sævarsdóttir heklaði 2008 og 

það er 14cm á breidd.  

 

 

 

 

 

 

 

Þetta milliverk var heklað af Stellu Finnbogadóttur 

um 1940 en það er í bókinni ,,Hekluð milliverk 5“ 

eftir Jennýju Karlsdóttur. 

 

 

Mynd 12 Prufa, SS 

Mynd 13 Milliverk, SS 
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Mikið af mynstrunum sem Jenný notar eru fengin úr ,,Familie Journal“ blöðum. 

Í símaviðtali sem ég átti við Jennýju Karlsdóttur sagði hún mér frá því að í bókum 

þrjú og fjögur væru mynstur frá 1914 til 1927. Á þessum tíma hafa konur notað 

mynstur úr gardínum í milliverkin. Gardínur og milliverkin höfðu því oft sama 

mynstur svo allt væri í stíl. Þessi mynstur eru frekar mikið mynstruð, flóknir 

mynsturbekkir og dúllur. 

Hér eru nokkur sýnishorn sem ég tel að byrjendur ættu ekki auðvelt með að byrja á 

að hekla. Þessi sýnishorn eru í líkingu við það sem er í bókum Jennýjar númer þrjú og 

fjögur. 

 

 

 

 

Á mynd 14 er dúkur, en hinar myndirnar eru af dúllum sem notaðar voru í milliverk í vöggusett. Þetta 

er allt heklað af Stellu Finnbogadóttur. Þessi verk eru ekki á valdi byrjenda að hekla. 

 

Mynd 14 Hekluð dúlla í milliverk, SS Mynd 15 Heklaður dúkur, SS 

Mynd 17 Hekluð dúlla í milliverk, SS Mynd 16 Hekluð dúlla í milliverk, SS 
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Árið 1945 var gefin út bók sem heitir ,, Franskar handavinnufyrirmyndir fyrir 

gobelin, krosssaum og fileringu í veggteppi, sessur, refla og dúka”. Í henni er talað um 

að fyrirmyndir í þessari bók séu taldar nýjungar í handavinnu því það sé svo gott að 

sauma eftir þessum munstrum. Þetta eru allt frönsk sígild munstur til að sauma  hvort 

sem er með gobelin, krosssaum eða netofnar (Ingibjörg Vilhjálmsdóttir 1945:1). 

 Ég fékk hana að láni frá konu sem sagði að mamma sín sem er fædd 1926, hefði 

átt hana og heklað mikið af milliverkum upp úr henni. 

 

 

Í þessari bók eru fallegir mynsturbekkir og einnig eru mynsturhorn sem eru hekluð 

í koddaverin. Þetta er mikið mynstrað, hvert mynstur er frekar langt, rósir og alls 

konar krúsidúllur (Ingibjörg Vilhjálmsdóttir, 1945). 

3.2 Mynstur í dag. 

Eins og áður sagði hefur Jenný Karlsdóttir á Akureyri varðveitt öll þau mynstur 

sem hún hefur komist yfir og gefið út fimm bækur með mynstrum. Enginn Íslendingur 

gefur ný mynstur út í dag. Þau mynstur sem notuð eru hér á landi eru úr erlendum 

blöðum, veraldarvefnum og svo nýtir fólk sér gömul mynstur. Hægt er að finna 

margar hekluppskriftir og heklsýnishorn á veraldarvefnum. 

Mynstur sem gefin voru út eftir 1930 voru ekki eins flókin og þau eldri. Hvert 

mynstur er styttra og fleiri endurtekningar í hverju milliverki fyrir sig. Einnig var farið 

að hekla stafi í á þessum tíma og jafnvel bænir (Jenný Karlsdóttir, 2001:bækur 1 og 

5). 

 
 
 

Mynd 19 Mikið notuð bók, SS Mynd 18 Gömul milliverk, SS 
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Að mínu mati er mjög auðvelt að búa til hekl mynstur. Með því að nota sér 

tölvutæknina sem völ er á í dag er auðvelt að teikna upp mynstur og væri tilvalið 

verkefni í textíltíma og jafnvel í tölvutíma í grunnskólum landsins. Nemendur geta 

gert þetta í exel forritinu. 

 

Þessi tvö mynstur eru búin til af höfundi þessara skrifa vorið 2007. 

 

Mynd 22 Mynstur í eigu SS 
 
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 20 Mynstur úr Hekluð milliverk 5, 
JK. 

Mynd 21 Mynstur úr Hekluð milliverk 1, 
JK. 
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Mynd 23 Mynstur í eigu SS 
 
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x

x x x

x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  
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4 Efni 

Nú verður reynt að komast að því hvaða efni voru notuð hér áður fyrr og hvað er 

notað í dag. 

4.1 Hvaða efni var notað til að hekla úr? 

Á árunum 1800 – 1850 var heklað úr gull- silfur og silkiþráðum, einnig var notað 

fínt bómullargarn, hör- og hampþræðir, ullargarn og jarnvel borðar (Paludan 1986: 

88). 

Í viðtölum mínum kom fram að bæði í lökin og sængurverin hafi verið notaðir 

hveitipokar. Einnig voru haframjölspokarnir notaðir en þeir voru frekar grófir og því 

aðallega notaðir í lökin. Sykurpokarnir og hveitipokarnir voru yfirleitt úr fínna efni og 

voru þá notaðir í koddaverin og sængurverin svo voru milliverk saumuð í þetta. Þess 

má geta að sykur, hveiti og haframöl kom allt í léreftspokum á þessum tíma og allt var 

nýtt sem hægt var að nýta (Elsa Sigurjónsdóttir 2005:viðtal og Bjarney Jóhanna 

Kristjánsdóttir 2008:viðtal). Aðeins var farið að flytja inn léreft og flónel bómullarefni 

upp úr 1900. 

 

 
Hér er mynd af gömlu milliverki sem heklað 

var og saumað í kringum 1915 – 1920. Efnið 

er léreft og það er orðið alveg ónýtt. 

Mér finnst svolítið sérstakt að milliverkin sem 

ég er búin að sjá frá þessum tíma eru frekar 

heil en rúmfötin sjálf eru mjög slitin. Efnið 

hefur ekki verið eins sterkt og garnið sem 

heklað er úr. Þetta átti föður amma mín og afi, 

var fyrsta sængurverið í búi þeirra hjóna, þau 

byrjuðu að búa 1920. 

 

Sængurver voru alltaf vel nýtt hér áður fyrr. Höfundur þessa skrifa fann sængurver 

sem saumuð voru árið 1920. Þetta er í eigu systur minnar Jensínu Sævarsdóttur en 

móðuramma okkar átti þetta. Þessi sængurver voru fyrstu sængurverin í búskap þeirra 

hjóna. Sængurverið er mjög slitið og búið að bæta .það mjög oft. Það eru fjögur 

Mynd 24 Milliverk frá 1915-1920, SS. 
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munstur af damaski í þessu sængurveri, öll á þeirri hlið sem snýr að líkamanum, 

annars er milliverkið ótrúlega lítið slitið. 

 

Mynd 25 Sængurver með hekluðu milliverki, SS. 
  

 

Þetta sængurver sem er frá árinu 1920 

er merkt fangamarki eigandans. Markið 

er fyrir neðan milliverkið sem er 

yfirleitt ekki gert í dag.  

 

 

 

 

Mynd 26 Gamalt milliverk, SS. 
 

 

 

Þetta milliverk er 15 cm á breidd og 

ótrúlega lítið slitið miðað við aldur. 

 

 

 

 

 
 

Mynd 27 Margbætt sængurver, SS. 

 
 
 
 
Hér má sjá þrjár tegundir af 
damaski og einnig sést hvað 
sængurverið er slitið. 
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4.2 Hvaða efni eru notuð í dag? 

 
Í dag er mikið úrval af garni bæði til að sauma, prjóna og hekla. Fínt heklugarn er 

nánast alltaf notað í hekluðu milliverkin en allt mögulegt í annað hekl. 

Í þeim skóla sem ég kenni, Grunnskóla Bolungarvíkur eru t.d. smekkir heklaðir úr 

bómullargarni, en þetta er verkefni sem nemendur mega gera þegar skylduverkefnið 

er búið. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mynd 28 Smekkur, Matte 
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5. Aðalnámskrá 

Í Aðalnámskrá grunnskóla – textílhlutanum er talað um að nýta eigi efnisheiminn 

áþreifanlega til að skapa eitthvað nýtt og að uppsprettan eigi að vera gleði og 

lífsfylling fyrir einstaklinginn. Þráðarmenning okkar Íslendinga er árþúsundaþróun og 

rótgróin hefð (Aðalnámskrá Grunnskóla 1999:33).  

Ég tel að nemendur þurfi að þekkja og meta íslenska handverks- og listasögu því 

þær er órjúfanlegur hluti lífsbaráttunnar og sögunnar hér áður fyrir. 

5.1 Almennur hluti 

Í almennum hluta Aðalnámskrá Grunnskóla er talað um að stuðla eigi að 

umburðalyndi, virðingu fyrir umhverfinu og náunganum í grunnskólum. Þar skal vera 

fjölbreytni í kennsluháttum og ber að efla menningarvitund Íslendinga og einnig að 

virða menningu annarra þjóða. Menntun almennt skal skapa tækifæri til listnáms og 

rækta hæfileika nemanda til að njóta menningar og lista. Með skapandi listnámi ættu 

nemendur að vera færari til þess að taka þátt í daglegu lífi samfélagsins (Aðalnámskrá 

Grunnskóla 1999:16). 

Í lögum um grunnskóla 2. gr. er kveðið á um að hlutverk grunnskólans sé m.a. að 

temja nemendum víðsýni og efla skilning á íslensku þjóðfélagi, sögu þess og 

sérkennum (Lagasafn. Íslensk lög 1. október 2007. Útgáfa 134.). Til að uppfylla þessi 

skilyrði er tilvalið fyrir kennara að fara með nemendur á söfn til að skoða gamalt 

handverk eða fá eldra fólk til að koma í heimsókn sem er kjörið sérstaklega í 

fámennum skólum/bæjarfélögum þar sem í bæjarfélaginu er ekki safn. 

5.2 Listgreinar 

Í Aðalnámskrá Grunnskóla, Listgreinar, þrepamarkmið 4. bekkjar kveður á um að 

nemendur læri að hekla snúru, en það er fyrsta stig hekls. Í 6. bekk eiga nemendur að 

læra að hekla loftlykkjur, fastahekl og/eða stuðlahekl og í 9. bekk sem er valgrein í 

textílmennt eiga nemendur að geta unnið sjálfstætt að eigin textílverkum og beitti 

áunninni þekkingu t.d. í hekli, prjóni, útsaumi, vélsaumi o.fl. 
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Listir eru áhugamál og starfsvettvangur sem geta veitt lífsfyllingu allt frá barnæsku 

til elliára. Þeir sem njóta lista næra tilfinningalíf og vitsmuni og fellur m.a. hekl þar 

undir (Aðalnámskrá grunnskóla Listir 1999:8). 

Þetta eru brjóst frá gömlum peysufötum. Þessi brjóst voru hekluð upp úr 1900 (ekki er vitað með vissu 

ártalið). Konan sem lánaði mér þetta sagði að fóstra mömmu hennar hefði heklað þetta. Fóstran var 

fædd árið 1880. 

5.2.1 Howard Gardner 

Howard Gardner er prófessor við Harvard háskóla. Hann hefur skrifað margar 

greinar og bækur. Hann er hvað þekktastur í dag fyrir kenningar sínar um 

fjölgreindirnar átta. 

Dr. Thomar Armstrong hefur einnig skrifað fjölda bóka um skólastarfið, ofvirkni 

og þroskastig. Hann skrifaði meðal annars bókina Multible Intelligences in the 

Classroom. Á íslensku heitir þessi bók Fjölgreindir í skólastofunni en Erla 

Kristjánsdóttir þýddi hana á íslensku. Bókin byggir á kenningum Gardners og í henni 

sýnir hann fram á hvernig hægt sé að nýta fjölgreindarkenninguna við kennslu, 

námsmat og námskrárgerð (Armstrong, 2001:7). 

Nám fer ekki fram á sama hátt hjá öllum börnum þó við séum alltaf að læra 

eitthvað. Kenning Gardners skiptist í átta frumflokka eða greindir, en þeir eru, 

málgreind, rök- og stærðfræðigreind, rýmisgreind, líkams- og hreyfigreind, 

tónlistargreind, samskiptagreind, sjálfsþekkingargreind, og umhverfisgreind 

(Armstrong 2001:14-15). Fjölgreindarkenning Gardners undirstrikar einstaklingsmun 

nemenda og mikilvægi þess að koma til móts við þarfir hvers og eins. Mikilvægt er að 

Mynd 30 Brjóst í peysuföt, SS Mynd 29 Brjóst í peysuföt, SS 
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nota ekki fjölgreindakenninguna til þess að setja stimpla á nemendur heldur til að 

hjálpa þeim að finna hvernig þeir geta best lært. Kennarar ættu að hafa 

fjölgreindarkenningu Howars Gardner að leiðarljósi við starf sitt. Aðstoða þarf 

nemendur við að styrkja sjálfsmynd sína til að hún verði heildstæðari og 

einstaklingurinn vel undirbúinn til að takast á við framtíðina. Auðvelt er að tengja 

Fjölgreindarkenningu Howard Gardner við listir.  

 

,,Flest listræn vinna krefst líkamlegrar færni (hreyfivísi). Sem 

dæmi má nefna að hún krefst oft góðrar færni í fínhreyfingum, 

svo sem handlagni, góðs snertiskyns og samhæfingar augna og 

handa“.  

(Klárari en þú heldur 2005:68) 

 

Listrænir nemendur þurfa að reiða sig á snertiskyn, handlagni og samhæfingu 

augna og handa. Nemendur með þessa eiginleika hafa góða líkams- og hreyfigreind. 

Við notum líkams- og hreyfigreind á hverjum degi m.a. til að vinna í höndunum eins 

og t.d. að hekla (Klárari en þú heldur 2005:84-85). 

 

5.2.2 John Dewey 

John Dewey var bandarískur kennari og hugmyndafræðingur sem var kenndur við 

framfarastefnuna. Hann tengist einnig hugsmíðahyggjunni því hann vildi vekja áhuga 

nemanda og virkja þá. Einkunnarorð hans voru ,,lerning by doing“ 

Hann lagði áherslu á samvinnu nemandans og kennarans. Kennarinn þarf að vera 

meðvitaður um getu og hæfileika nemenda sinna og koma með hugmyndir að 

verkefnum sem vekja löngun nemenda til að þróa verkefnið áfram (Reynsla og 

menntun1996: VII). Þetta á vel við textílkennslu í grunnskólum því þar reynir á 

hugmyndaflug kennara og nemenda. Kennarinn leggur fyrir verkefni og nemendur 

þróa þau svo áfram. Í fyrstu þarf kennarinn að vera leiðtoginn og kenna nýjar aðferðir 

t.d. þarf að kenna nemandanum að læra að halda á heklunál og byrja að gera 

loftlykkjur. Í framhaldi af því getur nemandinn prófað sig áfram áður en farið er á 

næsta stig í hekli. 
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5.2.3 Piaget 

Piaget taldi barnið taka virkan þátt í þroska sínum, þar sem vitsmunaþróun þess sé 

ekki samfelld heldur fer hún fram í áföngum sem eru ólíkir hver öðrum og mynda 

fjögur þroskaskeið sem koma alltaf í sömu röð. Þessi þroskastig eru skynhreyfistig, 

foraðgerðastig, hlutbundið aðgerðastig og formlegt aðgerðastig (Valborg 

Sigurðarsóttir 1991:33).  

Skyn- og hreyfistigið (0 - 2 ára) og foraðgerðastigið (2 - 6 ára) eiga tæplega við um 

börn á grunnskólaaldri. En þegar börnin eru komin á hlutbundið aðgerðarstig (7 -11 

ára) hafa þau öðlast skilning á rökhugsun og meginreglum og geta nýtt sér það í námi 

sínu. Á þessu stigi eru þau farin að kanna hlutina, orsök og afleiðingu. Á formlega 

aðgerðastiginu (12 ára +) eru þau farin að koma með sínar hugmyndir inn í nám sitt. 

Þau hugsa ekki bara um raunverulegar aðstæður heldur mögulegar aðstæður, þau setja 

sig í hlutverk, máta sig við aðra, setja sig í spor annarra, leita kerfisbundið að lausn á 

vandamálum (Helen Bee:189). Þetta á vel við um heklið því lítill hópur barna ráða við 

að hekla fyrr en þau eru komin á seinni hluta hlutbundna aðgerðastigs. Þegar þau eru 

farin að skilja hvað gerist næst, þegar búið er að gera lykkju, setja nálina í, ná í garnið 

og fara með það í gegn um lykkjuna. Þegar færnin er komin halda þau áfram að bæta 

við þekkingu sína. 

 

5.2.4 Reggio Emilía 

Hugmyndafræði Loris Malaguzzi, Ítalanum sem setti fram uppeldisstefnu fyrir 

leikskóla í borginni Reggio Emilía, samanstóð af kennismiðunum John Dewey, 

Vygotsky og Piaget (Aðalsteinn Davíðsson 1988:14). 

Reggio Emilía stefnan byggir á því að börn finna sjálf með því að prófa, þau læra 

með því að koma við, hreyfa sig, hlusta, horfa og heyra (Wikipedia 2008). 

Hann sagði að börn hefðu hundrað mál og frá þeim væru tekin níutíu og níu. Loris 

Malaguzzi rökstuddi þetta með því að segja að börn hafi meðfædda hæfileka til að 

lesa umhverfi sitt með öllum skilningarvitum og afla sér fróðleiks og þekkingar sem 

voru margfalt flóknari en almennt hefur verið talið. Hann lagði áherslu á að nemendur 

fái að gera tilraunir eða rannsóknir. Uppeldisstarfið í anda hans miðar að auganu sem 

sér og hendinni sem framkvæmir (Aðalsteinn Davíðsson 1988:14). 
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Áhersla er lögð á að opna börnum frjálsa leið til náms og þekkingar. Það þarf að 

huga að því að þær hindranir sem menning okkar býr yfir verði ekki til þess að stöðva 

þau í tilraunum sínu á leit til að þroskast og vera lifandi og gagnrýnir einstaklingar. Í 

Reggio Emilía segir að barnið fæðist í annað sinn þegar það öðlist sjálfsvitund. Það 

skapar sér vitnesku um að vera til (Aðalsteinn Davíðsson 1988:45). 

Í bókinni ,,Play and Child Development“ er tekið dæmi um grunnskólakennara sem 

nálgaðist 1. bekkjar nemendur sína með Reggio Emilía aðferðinni. Nemandi hans 

vildi teikna fiðrildi með litum og tússpennum. Kennarinn bauð nemandanum bók með 

fiðrildamyndum sem hann átti til að skoða. Bókin vakti athygli sem varð til þess að 

fleiri fóru að teikna fiðrildi. Daginn eftir hrósaði kennarinn nemendum sínum fyrir 

uppköstin og útskýrði um leið hvað uppköst eru. Nemendum fannst það mjög 

áhugavert og héldu áfram að þróa myndirnar sínar (Play and Child Development 

2005:242). 
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6 Kennsluaðferðir í textílmennt 

Það er æði misjafn hvaða kennsluaðferðir hver og einn kennari notar við kennslu 

hverju sinni. Það getur skipt miklu máli hvernig kennsluefnið er sett fram til að 

nemendur fái áhuga á því efni sem verið er að leggja inn hverju sinni.  

Við kennslu barna þarf að koma til móts við alla nemendur og eru þarfir þeirra 

margs konar. Kennarar þurfa að nota fjölbreytta kennsluhætti og aðferðir. Allir þurfa 

að fá tækifæri og verkefni við sitt hæfi.  

6.1 Hvað er kennsluaðferð? 

Ingvar Sigurgeirsson hefur gefið út bók sem heitir ,,Litróf kennsluaðferðanna“ og í 

henni skilgreinir hann kennsluaðferðir þannig að það sé undir kennaranum komið 

hvernig hann skipuleggur kennslu sína, samskipti kennara og nemenda, viðfangsefni 

og námsefni með það fyrir augum að nemendur læri það sem að er stefnt (Ingvar 

Sigurgeirsson 1999:9). Gallinn við þessa skilgreiningu Ingvars er að það eru engin 

tímamörk. Það er því undir kennaranum komið að passa upp á tímann. Það er góð 

regla að skipuleggja kennsluaðferð til skamms tíma eins og eina kennslustund eða 

svo. Skynsamlegt væri að hafa fleiri en eina kennsluaðferð í hverjum tíma. Þetta fer 

þó eftir kennsluaðferð því þær eru eins margar og þær eru misjafnar. Sumar 

kennsluaðferðirnar taka stuttan tíma eins og endurtekningaræfingar eða leikir en aðrar 

geta kennarar notað í nokkrar kennslustundir eins og hópavinnu og sjálfstæð 

vinnubrögð (Ingvar Sigurgeirsson 1999:9). 

6.2 Helstu kennsluaðferðirnar 

Það hafa verið gerðar mjög margar rannsóknir á því hvort einhver kennsluaðferð sé 

betri en önnur og komið í ljós að það er ekki.  

 

,,Engin ein kennsluaðferð er betri en önnur“ 

 (Ingvar Sigurgeirsson 1999:10) 

Margar kennsluaðferðir eru til og er það undir kennaranum komið að vera vel 

vakandi og prófa sig áfram með þær. Það er hægt að laga og móta hverja 

kennsluaðferð fyrir sig á óendalegan hátt. Þær kennsluaðferðir sem þekktastar eru hér 

á landi er m.a. þulunám og þjálfunaræfingar, verklegar æfingar, útlistunarkennsla, 

umræður og spurnaraðferðir, innlifunaraðferðir og tjáning, leitaraðferðir, 
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hópvinnubrögð, sjálfstæð skapandi viðfangsefni, þrautalausnir og hópvinnubrögð. 

Innan hverrar kennsluaðferðar eru svo smærri flokkar (Ingvar Sigurgeirsson 1999:8). 

6.2.1 Leitaraðferð 

Innan Leitaraðferðarinnar eru 9 kennsluaðferðir og þar á meðal eru 

vettvangsathugarnir. Skipulagðar vettvangsathuganir má tengja viðfangsefnum í sem 

flestum námsgreinum og væri því tilvalið að senda nemendur í vettvangsathuganir til 

að skoða gamalt handverk, t.d. á söfnum ( Ingvar Sigurgeirsson 1999:129).  

6.2.2 Útlistunarkennsla 

Innan útlistunarkennslunnar eru 7 kennsluaðferðir eins og t.d. sýnikennsla, 

sýningar, skoðunarferðir, gestafyrirlesarar og heimsóknir (Ingvar Sigurgeirsson 

1999:52). Að mínu mati hentar þessi aðferð mjög vel í textílmennt og þá sérstaklega 

vel þegar kenna á nemendum að hekla. Þessi aðferð byggir á því að miðla þekkingu, 

útskýra , skoða ólíkar leiðir og skoða eitthvað til að vekja til umhugsunar (Ingvar 

Sigurgeirsson 1999:52).  

Það væri gaman að fá einhvern til að koma í heimsókn í skólann til að segja frá 

verkum sínum og sýna þau. Hægt væri að sýna nemendum bæði það sem er unnið er 

með grófu garni og fínu svo þeir myndu sjá hve munurinn væri mikill. Reyna að 

hvetja nemendur og vekja forvitni þeirra á þessu gamla handverki, fá þá til að vera 

skapandi og sjálfstæða í vinnubrögðum. Með því að kenna börnum að hekla verða þau 

hæfari í þátttöku í menningarlegu samfélagi, það eykur tilfinningaþroska, 

félagsþroska og þau verða meðvitaðri um fagurfræði.  

Sýnikennsla væri mjög góð fyrir hekl þar sem nauðsynlegt er að sýna nemendum 

rétta aðferð eins og t.d. að halda á heklunálinni og garninu. Einnig þarf að sýna 

nemendum hvað er notað þegar verið er að hekla. Þegar nemendur eru búnir að ná 

tökum á heklinu og búnir að hekla eitt stykki eða svo, er hægt að vera með sýningu, 

hengja verkin þeirra upp eða láta nemendur taka myndir og setja þær á t.d. á 

heimasíðu skólans. 

Hekl getur veitt tækifæri til að þroska fjölbreyttan og persónulegan tjáningarmáta 

(Aðalnámskrá grunnskóla 1999;8). Listgrein eins og hekl getur verið atvinnugrein 

eins og t.d. í tískuheiminum (Aðalnámskrá Grunnskóla Listir 1999;9). 

Ég tel að nauðsynlegt sé að kenna nemendum þessa gömlu aðferð að hekla til að 

viðhalda gömlu handverki. Allir geta lært að hekla snúrur sem hægt er að nota í hvað 
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sem er, nemendur þurfa bara að sjá tilgang með því að læra að gera hlutina og það er 

hlutverk kennarans að útskýra það.  
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Lokaorð  

Að mínu mati er mikilvægt að halda utan um gamalt handverk og ekki síst hekl og 

hekluð milliverk því hætta er á að þetta deyi út hjá okkur. Við þurfum að halda í það 

gamla svo við gleymum ekki hvað forfeður okkar gerðu sér til skemmtunar, 

lífsviðurværis og þess háttar. Þess vegna finnst mér mjög nauðsynlegt að við 

gleymum ekki því sem gamalt er og við sem yngri erum pössum upp á þessa hluti. 

Mér finnst nauðsynlegt fyrir okkur sem þjóð að varðveita gamalt handbragð og 

gleyma ekki hvað gert var hér áður fyrr. Að mínu mati þarf kennari nauðsynlega að 

vita svolítið um gamalt handverk. Við byggjum á því sem gamalt er og höldum áfram 

að þróa. Hér áður fyrr voru heklunálar búnar til úr beinum en nú er búið að þróa nýrri 

nálar, bambus-, plast heklunálar og þess háttar. Deila má svo um hvort alltaf sé hægt 

að þróa í rétta átt eða gera betur. 

Hannyrðir voru mjög stór þáttur í íslensku samfélagi hér áður fyrr. Allt var notað 

þar á meðal sútaði fólk skinn og roð í fatnað og saumaði svo úr því, ullin var nýtt í 

margt t.d. prjónaðir sokkar og vettlingar og það voru bæði konur og karlar sem það 

gerðu. Til eru margar skráðar íslenskar heimildir um íslenskt handverk. Því miður eru 

ekki til margar íslenskar heimildir um hekl á Íslandi frá aldamótin 1900 - 1920 og tel 

ég að ástæðan sé sú að heklið var áhugamál kvenna. Þær hekluðu sér til gamans og til 

að skreyta heimili sín og klæði. 

Mikilvægt er að skólagangan sé jákvæð fyrir nemendur og að námið verði 

áhugavert og hlutverk hvers kennara er að hvetja og virkja þennan áhuga og gera 

námið ánægjulegra. Kennarar verða að miða kennslu að hverjum og einum og finna 

veikar og sterkar hliðar hjá nemendum sínum. Þeir verða að þekkja efnið svo 

miðlunin verði áhugaverð fyrir nemendur. 

Það hefur verið mjög skemmtilegt að vinna við þessa ritgerð og áhugi minn hefur 

aukist til muna á hekli og þá sérstaklega á gömlum milliverkum. Við gerð 

verkefnisins hef ég safnað mjög mörgum myndum af gömlum prufum sem ég á 

vonandi eftir að nýta mér bæði í kennslu og fyrir sjálfa mig.  

Bolungarvík  

________________________ 

Sóley Sævarsdóttir 
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