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Formáli	
	
Handverk	hefur	verið	stór	partur	af	mínu	lífi	frá	unga	aldri.	Samverustundir	með	fólkinu	mínu	

bæði	sem	barn	og	fullorðin	hafa	einkennst	af	handverki.	Að	hafa	þessa	þekkingu	á	handverki	

hefur	oftar	en	ekki	komið	mér	vel	 í	 lífinu.	Þess	vegna	kom	ekkert	annað	til	greina	við	gerð	

B.ed.	lokaverkefnis	míns	en	að	gera	verkefnahefti	sem	inniheldur	hugmyndir	að	margskonar	

verkefnum,	 tengdum	 handverki.	 Verkefni	 sem	 kennarar	 geta	 nýtt	 í	 sinni	 kennslu	 við	

samþættingu	 námsgreinanna	 textílmennt	 og	 hönnunar	 og	 smíði.	 Tilgangurinn	 með	

verkefnaheftinu	er	að	koma	með	hugmyndir	og	tillögur	með	verklýsingum	á	verkefnum	en	

ekki	að	kenna	aðferðirnar	sjálfar	sem	notaðar	eru	í	verkefnunum.	Hverjum	og	einum	frjálst	að	

aðlaga	verkefnin	að	sínum	hugmyndum	og	aðstæðum.	

	 	



	

	

Þakkir	
	
Ásdísi	 Jóelsdóttur	 lektor	 við	Háskóla	 Íslands	 er	 þakkað	 fyrir	 góða	 ráðgjöf	 og	 ómetanlegan	

stuðning.	Sigþóri	Magnússon	smíðakennara	í	Klébergsskóla	er	þakkað	fyrir	góðar	ráðleggingar	

og	 samvinnu	 við	 hugmyndavinnu	 og	 útfærslu	 verkefna.	 Bestu	 þakkir	 eru	 til	 Ragnheiðar	

Kristjánsdóttur	textílmenntkennara	í	Brekkubæjarskóla,	Írisar	Ernu	Guðmundsdóttur	fyrir	að	

setja	upp	verkefnaheftið	á	skemmtilegan	hátt	og	Mjöll	systir	minni,	Sigurbirni	mági	mínum	og	

Áslaugu	vinkonu	minni	fyrir	að	lesa	yfir.	Síðast	en	ekki	síst,	takk	mamma,	Kolli	og	strákarnir	

mínir	fjórir,	fyrir	að	hafa	endalausa	trú	á	mér.	

	 	



	

	

Inngangur	

Verkefnaheftið	 er	 hluti	 af	 10	 ECTS	 	 lokaverkefni	 til	 fullnaðar	 	 B.ed.	 gráðu	 í	

grunnskólakennarafræði	 á	 textílkjörsviði	 við	 Menntavísindasvið	 Háskóla	 Íslands.	

Verkefnaheftinu	 fylgir	greinargerð.	Markmiðið	með	verkefnaheftinu	er	að	koma	fram	með	

hugmyndir	 að	 samþættum	 verkefnum	 tveggja	 list-	 og	 verkgeina.	 Í	 þessu	 tilfelli	 er	 það	

samþætting	 verkgreinanna	 textílmennt	 og	 hönnun	 og	 smíði.	 Við	 mótun	 verkefna	 í	

verkefnaheftinu	 er	 stuðlað	 að	 því	 að	 uppfylla	 og	 flétta	 inn	 innihaldi	 flestra	 flokka	

hæfniviðmiða	 beggja	 greina	 á	 öllum	 bekkjarstigum.	 Þó	 eru	 verkefnin	 hvorki	 aldurs-	 né	

bekkjarstigsmiðuð.	Aldursbilið	frá	1.	og	upp	í	4.	bekk	eru	nokkur	ár	og	það	sama	á	við	frá	5.	-	

7.	 bekk	 og	 síðan	 8.	 -	 10.	 bekk.	 Einnig	 var	 tekið	 mið	 af	 sameiginlegurm	 menntagildum	

verkgreina	og	grunnþáttum	í	Aðalnámskrá	grunnskóla	(	2013	);	læsi,	sjálfbærni,	jafnrétti	og	

sköpun.		Leitast	er	við	að	hafa	erfiðleikastigið	og	tímaþáttinn	í	hverju	verkefni	sambærilegan	

í	báðum	námsgreinum.	

Í	Aðalnámskrá	grunnskóla	segir	að	allir	þurfi	tækifæri	til	að	nýta	styrkleika	sína	og	að	það	sé	

lykilþáttur	 í	 því	 að	 einstaklingur	 byggi	 upp	 jákvæða	 sjálfsmynd	 (Aðalnámskrá	 grunnskóla,		

2013,	bls.	23).	Öll	verkefnin	í	heftinu	eiga	það	sameiginlegt	að	henta	báðum	kynjum,	innihalda	

textílmennt	og	smíði	og	að	gefa	nemendum	tækifæri	til	að	vera	skapandi.	Verkefnin	eiga	það	

einnig	sameiginlegt	að	tímaþáttur	þeirra	 í	hvorri	grein	hefur	verið	metinn	að	 jöfnu	sem	og	

erfiðleikastig.	Öll	miða	 þau	 frá	 einföldum	 verkefnum	 yfir	 í	 flóknari	 og	 í	 hverju	 verkefni	 er	

möguleiki	á	að	bæta	við	eða	einfalda	eftir	getu	og	áhuga	nemenda.	Hvert	verkefni	er	þannig	

undanfari	þess	sem	á	eftir	kemur	og	er	hugað	að	því	að	nýr	efniviður,	áhöld	eða	verkfæri	sem	

og	aðferð	bætist	við	í	hverju	verkefni.	Í	verklýsingum	er	lögð	áhersla	á	að	útskýra	vinnuferlið	í	

annarsvegar	í	smíði	og	hinsvegar	í	textíl.	Ekki	er	verið	að	lýsa	þeim	aðferðum	sem	beytt	er	við	

sjálfa	vinnuna.		

Verkefnin	 raðast	 upp	 eftir	 erfiðleikastigi	 greinanna	 en	 ekki	 eftir	 aldurs-	 eða	 bekkjarstigi	

nemenda	eins	og	áður	sagði.	Kennari	getur	þannig	bætt	við	verkefnin	og	gert	þau	einfaldari	

eða	flóknari	og	þannig	mótað	þau	eftir	getustigi	nemenda	óháð	aldri	sem	ýtir	undir	sjálfstraust	

nemenda.	 Síðasta	 verkefnið	 í	 verkefnaheftinu	 tengist	 endurnýtingu	og	 er	 því	 um	að	 ræða	

frjálsara	verkefnaval	en	markmiðið	er	að	nemendur	geti	þar	nýtt	þá	þekkingu	og	reynslu	sem	



	

	

þeir	hafa	öðlast	 í	 fyrri	verkefnum.	 Í	öllum	verkefnunum	er	þó	 lögð	áhersla	á	að	nemendur	

vinni	með	eigin	hugmyndir	og	fái	þannig	tækifæri	til	að	vinna	verkefnin	á	skapandi	hátt.		

	 	



	

	

Verkefni	ásamt	verklýsingum	og	hæfniviðmiðum	
	
	

Verkefni	1	Álfur	í	poka.	
	

					 	
Verkefnið	inniheldur	lítinn	álf	úr	tré	sem	býr	í	taupoka	með	loki	sem	hægt	er	að	fela	sig	í.	Í	

verkefninu	er	lögð	áhersla	á	að	endurnýta	efni	í	álfinn	og	pokann.	Í	smíði	er	kennt	að	pússa	

með	sandpappír	og	skapa	sinn	stíl	á	álfinn	með	því	að	mála	hann	að	eigin	vali.	Einnig	eru	valdir	

litir	 á	efni	og	útsaumsgarn.	Kennt	er	að	 sníða	efni	eftir	 sniði,	þræða	nál	og	 sauma	einföld	

útsaumsspor.	Einnig	má	nota	brennipenna	til	að	gera	augu,	munn	og	nef	á	álfinn	og	skreyta	

álfapokaefnið	með	því	að	búa	til	skraut	úr	efninu	eða	nota	perlur,	allt	eftir	vilja	hvers	og	eins.	

Nota	má	einnig	ýmsar	aðferðir	til	að	búa	til	snúruna	í	pokann.	

	

Áhaldalisti	fyrir	hönnun	og	smíði:	

Sandpappír,	málning,	pensill	og	útsagaður	en	ópússaður	álfur.	

	

	

	



	

	

Áhaldalisti	fyrir	textílmennt:	

Fíltefni	með	áteiknuðum	sniðlínum	eða	annað	hentugt	efni,	útsaumsgarn,	nál,	efnisskæri	og	

band	í	snúru.	

	

Verklýsing	

Smíði:	

1. Pússið	álfinn	með	sandpappír	þar	til	hann	er	kominn	með	slétta	áferð.		

2. Málið	hann	í	litum	að	eigin	vali.		

	

Textíll:	

1. Klippið	fíltefni	eftir	sniði	með	efnisskærum.	

2. Saumið	stykkin	saman	með	kappmelluspori,	fyrst	poka	og	síðan	lok	en	munið	eftir	að	

skilja	eftir	op	á	lokinu	fyrir	snúruna.		

3. Snúið	eða	fléttið	garn	saman	í	tveimur	litum	í	snúru.		

4. Festið	snúruna	við	pokann	og	þræðið	svo	í	gegn	um	opið	á	lokinu.	

	

Hæfniviðmið		

Markmiðið	er	að	nemendur:	

• geti	unnið	eftir	eigin	hugmynd	

• geti	fylgt	einföldu	ferli	frá	hugmynd	til	afurðar	

• geti	útskýrt	hugtakið	sjálfbærni	

• geti	tengt	saman	áhöld	og	vinnulag	

• geti	lagt	mat	á	eigið	verk	

• geti	gengið	vel	um	áhöld	og	verkfæri	

• geti	gengið	frá	eftir	vinnu	sína		

	 	



	

	

Verkefni	2	Litríkur	þæfður	túlipani	og	laufblöð	úr	tré	
	

	
	

Verkefnið	inniheldur	blautþæfð	túlipanablóm	úr	ull	í	nokkrum	litum	ásamt	stilk,	laufblöðum	

og	standkubb	úr	tré.	 Í	verkefninu	er	fylgt	eftir	vinnuferlinu	frá	hugmynd	að	fullunnum	hlut	

með	áherslu	á	form,	útlit	og	litaval.	Kennt	er	að	saga	út,	vinna	með	borvél	og	að	vinna	með	ull	

og	blautþæfa.	Lögð	er	áhersla	á	sjálfstæð	vinnubrögð	og	að	nemendur	hagnýti	þá	leikni	og	

hæfni	sem	þeir	hafa	öðlast	í	fyrra	verkefni.	Hægt	væri	að	bæta	við	túlipönum	eða	fækka	þeim	

eða	bæta	við	skreytinguna	á	annan	hátt.	Einnig	er	mögulegt	að	hafa	blöðin,	standkubbinn	og	

tréstöngina	í	fleiri	en	einum	litum.	

	

	

	



	

	

Áhaldalisti	fyrir	hönnun	og	smíði:	

Útsögunarsög,	 tréstilkur,	 sandpappír,	málning,	 penslar,	 borvél,	 tilbúinn	 standkubbur	 undir	

laufblöð	á	tréstilk,		krossviður	eða	annar	hentugur	viður	með	áteiknuðum	laufblöðum	og	lím.	

	

Áhaldalisti	fyrir	textílmennt:	

Ullarkemba	 í	 þremur	 litum,	 plastbakki,	 handklæði,	 úðabrúsi	 með	 volgu	 sápuvatni,	

plasthanskar	og	skæri.	

	

Verklýsing	

Smíði:	

1. 	Sagið	laufblöðin	út	eftir	áteiknuðum	línum	með	útsögunarsöginni.	

2. 	Pússið	vel	yfir	laufblöðin	og	standkubbinn.		

3. 	Borið	gat	í	gegn	milli	stærri	laufblaða	og	holu	ofan	í	miðjuna	á	kubbnum.	

4. 	Setjið	 tréstilkinn	 í	 gegnum	 gatið	milli	 laufblaða,	 setjið	 lím	 í	 holuna	 á	 kubbnum	og			

þrýstið	endanum	á	stilknum	í	holuna.	

5. Límið	litlu	laufblöðin	saman,	staðsetjið	og	límið	á	standkubbinn.		

6. Málið	laufblöðin,	tréstilkinn	og	standkubbinn.		

	

Textíll:	

1. Búið	til	kúlu	úr	ullarkembunni	með	höndunum,	bleytið	hana	með	volgu	sápuvatni	og	

hnoðið	í	þétta	kúlu.	

2. Bætið		við	ullarkembu	í	öðrum	lit	utan	um	kúluna	og	haldið	áfram	að	hnoða.		

3. Bætið	aftur	öðrum	lit	við	og	þæfið	þar	til	kúlan	er	orðin	þétt	og	vel	þæfð.	

4. Leggið	kúluna	til	þerris.		

5. Gerið	aðra	kúlu	á	sama	hátt	en	aðeins	minni.		

6. Þegar	 kúlurnar	 eru	 orðnar	 þurrar	 er	 klipptur	 kross	 ofan	 í	miðjuna	 á	 kúlunni	 og	 þá	

opnast	litríkur	túlipani.	

7. Stóra	blómið	er	límt	ofan	á	tréstilkinn	og	litla	blómið	ofan	á	litlu	laufblöðin.	

	

Hæfniviðmið		

Markmiðið	er	að	nemendur:	

• geti	fylgt	eftir	hugmynd	að	fullunnum	hlut		



	

	

• geti	unnið	með	form	og	útlit	

• geti	unnið	með	ólíkar	aðferðir	og	tækni	

• geti	hagnýtt	leikni	og	hæfni	frá	fyrri	verkefnum	

• geti	unnið	á	sjálfstæðan	hátt	

• geti	gert	grein	fyrir	eigin	sköpun	

• geti	lagt	mat	á	eigið	verk	

• geti	gengið	frá	eftir	vinnu	sína	

	 	



	

	

	

Verkefni	3	Mylluspil	í	poka	
	

	
	

Verkefnið	inniheldur	mylluborð	og	spilakubba	úr	tré	og	taupoka	til	að	geyma	mylluspilið	í.	Í	

verkefninu	 er	 lögð	 áhersla	 á	 að	nemendur	 geti	 fylgt	 vinnuferli	 frá	 hugmynd	að	 fullunnum	

nytjahlut	og	temji	sér	skipulögð	og	vönduð	vinnubrögð.	Nemendur	ákveða	stærð	á	spilaborði	

og	 út	 frá	 því	 stærð	 spilakubba	 og	 stærð	 á	 geymslupoka.	 Nemendur	 útbúa	 einfalt	 snið	 á	

pokann,	sníða	efnið,	skreyta	og	sauma	og	útbúa	snúru	til	að	draga	pokann	saman.	Nemendur	

nýta	 aðferðina	 að	 sauma	 krosssaum,	 en	 auk	 þess	 hafa	 þeir	möguleika	 á	 að	 skreyta	 poka,	

spilaborð	og	spilakubba	á	ýmsa	vegu	og	á	persónulegan	hátt.	Gert	er	ráð	fyrir	að	nemendur	

nýti	til	þess	þekkingu	og	reynslu	úr	fyrri	verkefnum.		

	

Áhaldalisti	fyrir	hönnun	og	smíði:	

Útsögunarsög,	 sandpappír,	 tommustokkur,	 borvél,	 málning,	 pensill,	 greinikrossviður,	MDF	

eða	annar	hentugur	viður	og	brennipenni.	

	

	

	



	

	

Áhaldalisti	fyrir	textílmennt:	

Útsaumsnál,	útsaumsgarn,	javi	eða	efni	sem	suðvelt	er	að	sauma	út	í,	efnisskæri,	léreft	eða	

annað	efni	í	pokann,	saumavél,	tvinni,	band	í	snúru	og	títuprjónar.	

	

Verklýsing	

Smíði:	

1. Mælið	 með	 tommustokk	 hversu	 stórt	 spilaborðið	 á	 að	 vera	 og	 hversu	 stórir	

spilakubbarnir	eiga	að	vera.		

2. Teiknið	snið	á	blað	af	spilaborði	og	klippið	út.	

3. Teiknið	 snið	 á	 blað	 af	 spilakubbum	 og	 klippið	 út.	 Spilakubbarnir	 eru	 hér	

ferhyrningslaga.	

4. Teiknið	 eftir	 sniði	 af	 spilaborði	 og	 kubbasniðum	 á	 viðarplötu	 og	 sagið	 út	 með	

útsögunarsög.		

5. Borið	 tvö	 göt	 í	 helming	 spilakubba	 og	 fjögur	 göt	 í	 hinn	 helming	 spilakubba.	 Í	

textílmennt	er	síðan	saumað	með	nál	og	bandi	í	götin,	x	eða	-.	

6. Pússið	vel	yfir	alla	hlutana	með	sandpappír.		

7. Skreytið	 með	 því	 að	 mála	 spilaborð	 í	 litum	 að	 eigin	 vali,	 einnig	 má	 skreyta	 með	

brennipenna	eða	á	annan	hátt.	

	

Textíll:	

1. Búið	til	snið	fyrir	poka,	sem	fer	þá	eftir	stærðinni	á	spilaborði	og	spilakubbum.	

2. Leggið	sniðið	á	tvöfalt	léreft	eða	annað	hentugt	efni	og	nælið	saman	með	títuprjónum.	

Merkið	fyrir	2,5	cm	í	innafbrot	fyrir	snúru	og	1	cm	í	saumför	meðfram	hliðum	og	að	

neðan.	Klippið	meðfram	merkingum	með	efnisskærum.	

3. Saumið	með	krossaum	eða	öðrum	saum	framan	á	pokann.	

4. Sikk-sakkið	allar	hliðar	á	pokahlutum.	

5. Brjótið	 niður	 um	 2,5	 cm	 fyrir	 snúrugöng	 í	 efri	 brún	 hvors	 pokahluta,	 nælið	 með	

títuprjónum	og	saumið	niður	með	beinu	spori	í	saumavél.		

6. Leggið	 saman	 pokahlutana	 þannig	 að	 réttur	 snúi	 saman	 og	 nælið	 saman	 með	

títuprjónum	að	neðan	og	í	hliðum	að	snúrugöngum.	

7. Saumið	saman	hliðar	og	að	neðan	með	beinu	spori	í	saumavél	og	snúið	síðan	pokanum	

við.		



	

	

8. Búið	 til	 langa	 snúru	 og	 þræðið	 í	 snúrugöngin	 með	 nælu.	 Þræðið	 band	 í	 götin	 á	

spilakubbunum.	

	

Hæfniviðmið		

Markmiðið	er	að	nemendur:	

• geti	unnið	með	hugmynd	á	skapandi	hátt		

• geti	unnið	fullunnin	nytjahlut	í	tré	og	textíl	

• geti	unnið	á	skipulagðan	hátt	

• geti	vandað	vinnubrögð	

• geti	unnið	með	ýmis	áhöld	

• geti	unnið	með	fjölbreytt	viðfangsefni	

• geti	tjá	sig	um	eigið	verk	

• geti	sýnt	ábyrga	umgengni	við	vinnu	og	frágang	

	 	



	

	

Verkefni	4	Rammi	utan	um	hekluð	form	
	

	

	

Verkefnið	 inniheldur	 hekluð	 form	 í	 tréramma	 sem	 hægt	 er	 að	 skreyta	 á	 ýmsa	 vegu.	 Í	

verkefninu	er	markmiðið	að	nemendur	vinni	myndverk	frá	hugmynd	að	fullunnu	verki.	Unnið	

er	með	aðferðir	í	hekli	með	áherslu	á	mismunandi	form	sem	nemendur	hanna	og	móta	sjálfir	

og	ganga	frá	á	smekklegan	hátt	í	tréramma	sem	þau	hafa	einnig	hannað	og	smíðað	sjálf.	Hægt	

er	að	vinna	með	fjölmörg	getustig	varðandi	aðferðir	í	hekli.	Forma	má	heklformin	á	ýmsa	vegu	

og	velja	mismunandi	garn	og	liti.	Einnig	má	skreyta	rammann	með	litum	eða	munstri.	

	

Áhaldalisti	fyrir	hönnun	og	smíði:	

Viður	í	ramma	og	bak,	trélím,	trésög,	málning,	pensill,	heftibyssa,	hamar	og	naglar.	



	

	

	

Áhaldalist	fyrir	textílmennt:	

Heklunál,	bómullargarn,	grófur	javi,	nál,	tvinni	og	skæri.	

	

Verklýsing	

Smíði:	

1. Ákveðið	form	og	stærð	ramma	í	samræmi	við	frágang	á	heklformum.	

2. Sagið	trélista	í	viðeigandi	stærðir	fyrir	ramma,	horn	eru	söguð	í	45°.		

3. Límið,	neglið	eða	heftið	saman	listana.	

4. Mælið	og	sagið	bak	fyrir	rammann,	ekki	er	nauðsynlegt	að	hafa	gler	í	rammanum.	

5. Málið	rammann	í	lit	að	eigin	vali	eða	skreytið	á	annan	hátt.		

	

Textíll:	

1. Veljið	liti	á	bómullargarnið	fyrir	heklformin.	

2. Heklið	þrjú	mismunandi	form	að	eigin	vali	með	bómullargarninu.		

3. Festið	formin	með	nál	og	tvinna	með	jöfnu	millibili	á	javann	eða	þannig	að	fari	vel	í	

rammanum.	

4. Festið	javann	með	heklformunum	á	baki	á	rammanum.	

5. Festið	bakið	við	rammann	með	lími,	heftibyssu	eða	litlum	nöglum.	

	

Hæfniviðmið		

Markmiðið	er	að	nemendur:	

• geti	sýnt	frumkvæði	og	unnið	sjálfstætt	

• geti	þróað	eigin	hugmyndir	

• geti	skipulagt	vinnuferli	frá	hugmynd	að	fullunni	verki	

• geti	greint	frá	skapandi	nálgun	við	vinnuna		

• geti	valið	og	notað	verkfæri	á	réttan	hátt	

• geti	unnið	eftir	uppskrift	

• geti	beitt	fjölbreyttum	aðferðum	

• geti	lagt	mat	á	verk	annarra	á	uppbyggilegan	hátt	

	 	



	

	

Verkefni	5	Tálgaður	blýantur	og	pennaveski	
	

	
	

	
	

Verkefnið	inniheldur	blýant	sem	er	tálgaður	og	sem	passar	í	pennaveski.	Lögð	er	áhersla	á	að	

nemendur	geti	útfært	og	formað	hluti	á	skapandi	hátt.	Í	smíði	eru	kennd	örugg	hnífsbrögð,	

hvernig	brýna	á	tálguhnífinn	og	að	tálga	í	tré.	Í	textíl	er	notað	endurnýtt	hráefni	og	kennt	að	

sníða	 efni	 og	 fóður,	 skreyta	 með	 saumavélasporum	 í	 saumavél	 og	 að	 setja	 í	 rennilás.	

Nemendur	læra	að	nýta	hráefni	úr	náttúrunni,	endurnýta	efni	og	skreyta	og	búa	til	nytjahluti.	

Hægt	er	að	endurnýta	mismunandi	efni	og	skreyta	með	ólíkum	sporum	í	vél	á	ýmsa	vegu	og	

forma	blýantinn	og	skreyta	eftir	vilja	og	getu	hvers	og	eins.	Lengdin	á	blýantinum	getur	líka	

breytt	stærðinni	á	pennaveskinu.	

	

Áhaldalisti	fyrir	hönnun	og	smíði:	

Tálguhnífur,	trjágrein,	brýniplata,	málning,	pensill,	sandpappír	og	blý.	



	

	

	

Áhaldalisti	fyrir	textílmennt:	

Saumavél,	 tvinni,	 endurnýtt	 aðalefni	 og	 fóðurefni,	 22	 cm	 rennilás,	 málband,	 efnisskæri,	

títuprjónar,	straujárn,	fatakrít,	reglustika.	

	

Verklýsing	

Smíði:	

1. Veljið	lengd	á	blýantinn	í	samræmi	við	stærðina	á	pennaveskinu.	

2. Tálgið	greinina	í	blýantsform	eftir	eigin	hugmynd.			

3. Pússið	yfir	með	sandpappír	þar	til	tálgaða	stykkið	hefur	mjúka	og	fallega	áferð.	

4. Málið	að	vild,	einnig	má	nota	brennipenna	til	að	skreyta	blýantinn.		

5. Setjið	blýið	í.	

	

Textíll:	

1.			Sníðið	tvö	stykki	sem	eru	30x30	cm,	eitt	úr	aðalefni	og	eitt	úr	fóðurefni.	

2.			Strikið	línur	á	aðalefnið	sem	sauma	á	eftir.	

3.			Nælið	með	títuprjónum	fóðurefni	við	bakhliðina	(rönguna)	á	aðalefninu.	

4.			Saumið	eftir	línunum	sem	voru	strikaðar	á	aðalefnið	með	mismunandi	sporum	í		

						saumavélinni.	Þannig	festast	efnin	líka	saman.		

5.			Strauið	yfir	stykkið	þannig	að	sléttist	vel	úr	því.	

6. Sikk-sakkið	allar	hliðar.		

7. Nælið	með	títuprjónum	hliðar	 renniláss	við	 langhliðar	á	 stykki	 réttu	á	móti	 réttu	og	

saumið	með	beinu	spori	í	vél.	

8. Snúið	 stykki	 yfir	 á	 röngu	 og	 saumið	 stutthliðar	 saman	 og	 einnig	 yfir	 hornin.	 Hafið	

rennilásinn	opinn	á	meðan.	

9. Snúið	pennaveskinu	við	í	gegnum	opið	á	rennilásnum.	

	

Hæfniviðmið		

Markmiðið	er	að	nemendur:	

• geti	útfært	og	formað	hluti	á	skapandi	hátt	

• geti	útskýrt	réttar	vinnustellingar	og	hlífðarbúnað		

• geti	valið	og	unnið	með	viðeigandi	verkfæri	og	vélar	



	

	

• geti	tekið	mál	og	áætlað	stærðir		

• geti	útbúið	snið	og	reikna	út	efnisþörf	

• geti	gert	grein	fyrir	endurnýtingu	og	efnisveitum	

• geti	útskýrt	hlutverk	hluta	í	tengingu	við	umhverfi	og	sjálfbærni		

• geti	sýnt	ábyrga	og	örugga	umgengi	á	vinnusvæði		

	 	



	

	

Verkefni	6	Frá	endurnýtingu	í	skemil	með	sessu	
	

	
	

Verkefnið	 inniheldur	 skemil	 og	 sessu	 úr	 endurunnum	 hráefnum	 úr	 tré	 og	 textílefnum.	

Markmiðið	er	að	verkefnið	tengist	endurnýtingu	og	þannig	verður	það	hluti	af	mun	frjálsara	

verkefnavali	en	í	fyrri	verkefnum.	Unnið	er	með	endurnýtt	hráefni	á	sjálfstæðan	og	skapandi	

hátt	 og	 unnin	 hugmynda-	 og	 skissuvinnu	 fyrir	 samtengingu	 textíl-	 og	 smíðahluta	 áður	 en	

vinnan	hefst.	Lögð	er	áhersla	á	að	nemendur	geti	þróað	og	fullunnið	eigið	hugverk	frá	grunni	

og	 valið	 aðferðir	 til	 að	 bæta	 útlit	 og	 notagildi	 og	 tengt	 verkefni	 sín	 við	 sjálfbærni	 og	

umhverfisvitund.	 Endurvinnanleg	 hráefni	 geta	 verið	 fjölbreytt	 eins	 og	 afgangsspýtur	 eða	

trébútar	sem	settir	eru	saman	í	skemil	og	nota	má	lök,	sængurver,	dúka,	gardínur	eða	garn	til	

að	búa	til	sessu.	Viðinn	er	meðal	annars	mögulegt	að	skreyta	með	ýmsu	móti,	mála,	brenna	

með	penna,	bæsa	eða	 lakka	 í	 litum.	Endurnýtta	efnið	má	 skreyta	á	 ýmsa	vegu	eins	og	að	

þrykkja	eða	sauma	út,	allt	eftir	vilja	og	getu	hvers	og	eins.	

	

	



	

	

Áhaldalisti	fyrir	hönnun	og	smíði:	

Vörubretti	 eða	annar	viður	 sem	hentar,	hamar,	 kúbein,	 skafa,	 sandpappír,	hefill,	 handsög,	

málband,	naglar,	lakk,	málning,	pensill	og	annað	sem	nemanda	dettur	í	hug	til	að	vinna	verkið.	

	

Áhaldalisti	fyrir	textílmennt:	

Saumavél,	 málband,	 pappírsskæri,	 efnisskæri,	 tvinni,	 endurnýtanlegt	 efni,	 púðafylling	 eða	

svampur,	rennilás	og	annað	sem	nemanda	dettur	í	hug	til	að	vinna	verkið.		

	

Verklýsing	

Smíði:	

1. Vinnið	hugmynda-	og	skissuvinnu	til	að	útskýra	vinnuferlið	frá	hugmynd	til	lokaafurðar	

í	smíði.		

2. Hreinsið	og	undirbúið	það	hráefni	sem	nota	á	t.d.	úr	vörubrettinu,	t.d.	með	því	að	taka	

brettið	í	sundur,	hreinsa,	hefla,	pússa	o.s.fv.		

3. Mælið	og	sagið	í	réttar	lengdir.	

4. Neglið	hluta	saman	þannig	að	úr	verði	skemill.		

5. Málið	eða	lakkið	eftir	smekk.		

	

Textíll:	

1. Vinnið	hugmynda-	og	skissuvinnu	til	að	útskýra	vinnuferlið	frá	hugmynd	til	

lokaafurðar	í	textíl.		

2. Veljið	efni	til	að	endurnýta	og	undirbúið	efnið	til	að	sníða	úr.	

3. Mælið,	sníðið	eða	formið	sessuna	í	rétt	form	og	stærð	og	miðað	við	stærð	á	skemil.	

4. Skreytið	efnið	annað	hvort	áður	eða	eftir	að	búið	er	að	sníða	það	til.	

5. Annað	hvort	er	efnið	saumað	utan	um	svamp	eða	lagt	yfir	og	fest	niður.		

6. Festið	eða	leggið	sessuna	á	skemilinn	eða	eftir	því	sem	lagt	var	upp	með.	

	

Hæfniviðmið	

Markmiðið	er	að	nemendur:	

• geti	unnið	með	endurnýtt	hráefni	á	skapandi	hátt	

• geti	unnið	hugmyndavinnu	í	skissuformi	

• geti	þróað	og	fullunnið	eigið	hugverk	



	

	

• geti	valið	aðferðir	til	að	bæta	útlit	og	notagildi	

• geti	sagt	frá	vinnsluferli	hráefna	í	tré	og	textíl		

• geti	tengt	verkefni	sín	við	sjálfbærni	og	umhverfisvernd 	
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