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aðferðir. Tekin eru sérstaklega fyrir þrjú mynstur og 

farið gróflega í hvernig þau eru unnin. Fjallað er um 

bútasaums-kennslu í grunnskólum út frá 
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tillögur að verkefnum fyrir grunnskólanemendur. 

Tímarit Félags textílkennara, Textílmennt, er skoðað 
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1. Inngangur  

Síðastliðna haustönn sótti höfundur námskeiðið Bútasaumur og 

kennslufræði 2 á textílkjörsviði við Kennaraháskóla Íslands undir 

leiðsögn Hallfríðar Tryggvadóttur og Sigrúnar Guðmundsdóttur. Á 

námskeiðinu kynnti Hallfríður nokkrar tegundir bútasaums fyrir 

nemendum. Meðal verkefna var svokallað sexhyrningamynstur. 

Þessa aðferð hafði höfundur aldrei unnið áður og fannst því mjög 

skemmtilegt að kynnast. Verkefnið sem lagt var fyrir var að sauma 

lítið mynstur með því að nota rúmfræðileg form eins og til dæmis 

sexhyrninga, tígla eða ferninga. Höfundur valdi sér að sauma blóm 

úr sjö sexhyrningum. Þegar byrjað var að sauma fyrsta blómið var það svo skemmtilegt að 

útkoman varð heilt barnateppi (mynd 1). 

Þegar þeirri vinnu var lokið þótti höfundi tilvalið að nýta áhugann og dýpka þekkingu 

sína á efninu með því að skrifa um það lokaritgerð. Fyrirfram var vitað að fleiri mynstur en 

þetta eina, sem höfundur hafði þegar kynnst, væru til og eflaust miklar upplýsingar um hvert 

og eitt mynstur ættu eftir að finnast. 

Mikið er til af bókum um bútasaum. Þó fleiri um vélsaumuðu aðferðina heldur en þá 

handsaumuðu. Ákveðið var að vinna frekar með síðarnefndu aðferðina sem nýlega var unnin 

þegar barnateppið var saumað. Þar sem lítið er til af skriflegum heimildum um þessa tegund 

bútasaums var ekkert annað að gera en að hefja rannsóknarvinnuna. Eftir að hafa skoðað 

bækur og blöð og kynnt sér betur heim bútasaumsins sá höfundur marga möguleika á því að 

nota hann í kennslu í grunnskóla þrátt fyrir að hvergi væri minnst á hann sem slíkan í 

Aðalnámskrá grunnskóla frá 1999.  

 Í upphafi ritgerðarinnar er reynt að útskýra örlítið hvað bútasaumur er. Þá er fjallað um 

sögu hans í Evrópu og Bandaríkjunum. Því næst er brot þeirrar sögu sem til er af íslenskum 

bútasaum skoðuð og í kjölfarið fjallað um Íslenska bútasaumsfélagið. Þar á eftir er farið yfir 

muninn á ensku orðunum „patchwork“ og „quilting“ sem virðast stundum renna saman í eitt í 

íslenskunni. Þá er handsaumaður bútasaumur skoðaður, svokallaður enskur bútasaumur, og 

athugað hvað þarf að hafa í huga áður en hafist er handa við slíka vinnu. Síðan eru tekin fyrir 

þrjú mynstur í handsaumuðum bútasaumi og farið yfir það hvernig slík vinna er unnin. Því 

næst er fjallað örlítið um bútasaumskennslu í grunnskólum með hliðsjón af Aðalnámskrá 

grunnskóla. Í framhaldi af því er rit Félags textílkennara skoðað og teknar saman nokkrar 

Mynd 1 
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hugmyndir að verkefnum fyrir grunnskólanemendur. Að lokum er fjallað um verklega 

kennslu og skoðaðir þættir sem gætu haft áhrif á hana.  

 

2. Hvað er bútasaumur? 

Erfitt er að útskýra í einni setningu hvað bútasaumur er í raun. Hér verður þó gerð tilraun til 

þess að varpa ljósi á þennan merkilega heim. Til að byrja með er hægt að segja að um 

bútasaum sé að ræða þegar margir bútar eru saumaðir saman sem mynda síðan eina heild. 

Þessi tiltekna heild getur svo endað sem hvers konar stykki eins og púði, taska eða, eins og 

algengt er, að rúmteppi. Aðferðirnar til þess að sauma þessa búta saman eru fjölmargar, bæði í 

vélsaumi og handsaumi. Til þess að kynnast þessum heimi betur telur höfundur að ágætt sé að 

fara aðeins aftur í tímann og skoða uppruna bútasaumsins.  

 

3. Saga bútasaums 

Þó að bútasaumur sé vel þekkt listform í sögu Englands og Bandaríkjanna má rekja uppruna 

hans miklu lengra aftur en til sögu þessara landa. Forn Kínverjar klæddust til dæmis 

bútasaumuðum fötum til að verja líkamann fyrir brynjum sínum og tíðkast það sums staðar í 

Kína enn þann dag í dag. Ein elsta varðveitta heimildin um bútasaum er líklega síberískt teppi 

sem varðveitt er í Leníngrad en talið er að það hafi verið saumað á fyrstu öld fyrir Krist. 

Upphaf bútasaumsins má rekja til svæða þar sem bómullarplantan óx og fyrstu klæðin voru 

ofin. Það var meðfram stórfljótum eins og Níl, Ganges og Efrat. Þar er talið að handavinna 

eins og útsaumur hafi hafist og bútasaumurinn fylgdi síðan í kjölfarið (Newman 1974:1-2). 

Eitthvað er til af minjum um bútasaum út um allan heim, þó hefur mikið farið 

forgörðum því erfitt er að varðveita efni eins og ull og bómull sem oft er efniviður í þess 

konar handavinnu. Hvort sem bútasaumurinn á uppruna sinn að rekja til Egyptalands, Persíu, 

Indlands eða Kína þá er talið að krossfarar hafi fundið hann og komið með til Bretlands á 10. 

og 11. öld. Það tók svo fjöldamörg ár þangað til útbreiðsla bútasaums hafði náð til allrar 

Evrópu (Newman 1974:2). 

 

3.1. Bútasaumur í Evrópu 

Fyrstu heimildir um evrópskan bútasaum eru klæði sem notuð voru undir brynjur hermanna. 

Bútasaumsteppin komu seinna til sögunnar en gerð þeirra átti eftir að breytast og þróast mikið 
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með árunum. Handavinnan varð flóknari og aðferðirnar ásaumur1 og bútasaumur voru notaðar 

saman á margan hátt. Löngu áður en farið var að hita upp húsin voru saumuð rúmteppi, 

tehettur, hattar og fatnaður þar sem notuð var bútasaumsaðferð. Á þessum tíma eins og enn 

þann dag í dag var vel unnin handavinna stolt þeirra sem hana unnu. (Newman 1974:2). 

Árið 1563 var vinna klæðskera, þeirra sem stunduðu bútasaum og útsaum, orðnar 

viðurkenndar atvinnugreinar í Evrópu. Í kringum 1700 hófst tískutímabil sem einkenndist af 

bútasaumi og ásaumi. Hugmyndirnar voru enn teknar frá austri en útfærðar eftir smekk hvers 

og eins (Newman 1974:4). 

Í margar aldir var bútasaumur vinsæl aðferð til þess að útbúa eitthvað nytsamlegt fyrir 

heimilið og fjölskylduna. Þegar kólnaði myndaðist líka þörf fyrir eitthvað sem hélt hlýju á 

fólkinu. Almúginn saumaði teppi sem voru einföld en þjónuðu sínum tilgangi. Einstaklega 

falleg og mikið útsaumuð teppi voru síðan saumuð fyrir þá ríku. Á Englandi tíðkaðist það að 

sérstakir iðnaðarmenn (e. quilters) ferðuðust á milli heimila og dvöldu þar í nokkrar vikur á 

ári til að endurnýja og bæta teppabirgðir heimilisins (Newman 1974:5). 

 

3.2. Bútasaumur í Bandaríkjunum 

Bútasaumslistin kom með landnemum til Bandaríkjanna frá Evrópu. Talið er að elsta 

varðveitta bandaríska teppið sé frá 1795 og var það saumað í Vestur Virginíu. Til að byrja 

með voru teppin úr heilu efni en mikið vattstungin (sjá nánar um vattstungu í kafla 4.2.) 

(Newman 1974:5). 

 Eftir að bútasaumurinn barst frá austri til vesturs urðu margar merkilegar breytingar á 

honum og hann blómstraði í nýja heiminum. Það gæti hafa stafað af því að lítið var um aðra 

skemmtun og lítið var hægt að ferðast. Veturnir voru langir og kaldir og því varð bútasaumur, 

með öllum sínum mynstrum, litum og yl, upplyfting í svartasta skammdeginu sem gaf örlitla 

tilbreytingu í lífið. Oft söfnuðust konur saman til þess að sauma og stundum unnu þær allar 

við sama teppið (e. Quilting bee). Fyrst um sinn gætti mikilla evrópskra áhrifa á bandarísku 

teppin. Síðan var mikið um frönsk áhrif, meðal annars í efnisvali, vegna bandalags 

byltingarmanna við Frakka. Á tímum landnemanna fluttist fólk vestur á bóginn með þær fáu 

eignir sem það átti, því flestir höfðu lítið á milli handanna nema brýnustu nauðsynjar. Þá var 

hver efnisbútur dýrmætur og nýtni forsenda þess að lifa af við kröpp kjör. Í kjölfar 

                                                
1 Það nefnist ásaumur þegar ákveðin form eru látin mynda mynstur. Formin eru klippt út úr 
efni eftir pappírsformi og saumuð ofan á annað efni. Það er ýmist gert í höndum með 
ósýnilegu spori eða skrautspori eða í saumavél með víxlspori (Petersen og Svennås 1970:56). 
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Borgarastyrjaldarinnar í Bandaríkjunum gætti mikilla þjóðernislegra áhrifa (Newman 

1974:10). Mörg þekkt bandarísk tákn mátti sjá í teppum frá þeim tíma. Má þar sem dæmi 

nefna bandaríska þjóðfánann. Hann var bæði saumaður í teppin sem slíkur og einnig voru litir 

hans, blár, hvítur og rauður áberandi. Auk þess sáust víða táknrænar stjörnur úr fánanum. 

Örninn úr skjaldarmerki landsins sást margsinnis í teppunum. Stundum voru tilvitnanir þekkts 

fólks eða myndir af því saumuð út í teppin (Bishop 1975: 119-120). Mörg teppi hafa farið 

forgörðum frá þessum tíma en þó hafa einhver varðveist. Með tilkomu iðnbyltingarinnar og 

vélvæðingar, seint á 18. öld, hnignaði bútasaumsiðnaðinum og tískan frá Evrópu var lengur að 

berast til Bandaríkjanna. Þetta ástand hélst fram á 19. öld þegar viðskipti við Evrópu urðu 

reglulegri og auðveldara varð að nálgast evrópskar vörur (Newman 1974:10). 

 

3.3. Er saga íslensks bútasaums til? 

Þegar leita á upplýsinga um bútasaum á Íslandi er ekki úr miklu að moða. Sagan er ekki löng 

og í raun hefur mjög lítið verið skrifað enn sem komið er. Þegar höfundur hófst handa við 

upplýsingaöflun varðandi þetta mál barst Guðfinna Björk Helgadóttir kaupmaður í Virku oft 

til tals. Samnemendur og kennarar höfundar voru allir sammála um það að Guðfinna hlyti að 

hafa eitthvað um upphaf bútasaums á Íslandi að segja. Því ákvað höfundur að kynna sér sögu 

bútasaums á Íslandi með augum Guðfinnu í Virku. 

Verslunin Virka hóf starfsemi sína í Hraunbæ 102 árið 1976. Til að byrja með var 

verslunin almenn vefnaðarvöruverslun. Í dag er verslunin staðsett í Mörkinni 3 í Reykjavík og 

þar hefur bæst við sérstök bútasaumsdeild á neðri hæð verslunarinnar auk þess að þar er nú 

hægt að kaupa húsgögn frá Bandaríkjunum. Í versluninni starfa um 13 starfsmenn. Í 

bútasaumsdeild verslunarinnar er úrval efna sennilega það besta á landinu eða um sjö til átta 

þúsund tegundir. En hvernig byrjaði þetta allt saman? 

Saga bútasaums Guðfinnu hófst í kringum árið 1978 þegar hún fór ásamt manni sínum 

Helga Þór Axelssyni til Anaheim í Kaliforníu á stóra hannyrðasýningu. Guðfinnu langaði að 

kynna einhverja nýja handavinnu fyrir íslenskum konum, aðra en góbelín og krosssaum. Á 

þeim tíma hafði hún fundið fyrir því í verslun sinni að þessar aðferðir voru mikið í tísku. 

Guðfinna hafði séð eitthvað örlítið af bútasaumi hjá Heimilisiðnaðarfélaginu en lítið úrval var 

af efnum til að vinna með og því ákvað hún að fara til mekka bútasaumsins í Bandaríkjunum. 

Á þessari sýningu var mikið um alls konar handavinnu og í lok sýningardags þegar Guðfinna 

var búin að gefa upp alla von um að finna eitthvað tengt bútasaumi rakst hún á konu að nafni 

Marti Michell sem var með lítinn bútasaumsbás á sýningunni. Guðfinna og Helgi maður 
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hennar keyptu upp allt sem hún átti á sýningunni, allt frá nálum og tvinna upp í 40 stranga af 

bómullarefni. Þegar Guðfinna kom síðan heim með alla þessa stranga fannst flestum 

hannyrðakonunum hún kannski of stórtæk. Fram að því hafði ekki verið til nema lítið úrval af 

bómullarefnum til að vinna úr.  

Guðfinna fór margar ferðir til Bandaríkjanna og sótti þar ýmis námskeið. Hún byrjaði 

svo sjálf að halda námskeið fjórum sinnum í viku árið 1978 þar sem hún kenndi hvernig 

sauma ætti bútasaumsteppi í höndunum. Til að byrja með voru ekki til jafn fullkomin 

skurðaráhöld eins og þykja sjálfsögð í dag. Þessi hjálpartæki fóru að berast til landsins í 

kringum 1982 en voru þó miklu ófullkomnari en þau eru í dag. Sama ár var haldin 

bútasaumssýning á Kjarvalsstöðum þar sem sýnd voru bandarísk teppi sem Guðfinna hafði 

fengið að láni í gegnum Marti Michell vinkonu sína sem hún hitti í Kaliforníu nokkrum árum 

áður. Elsta teppið á þeirri sýningu var saumað árið 1840 og vakti mikla athygli. Á fyrstu viku 

sýningarinnar var slegið aðsóknarmet á Kjarvalsstöðum. 

Guðfinna sagði í spjalli sínu við höfund að kennarar ættu ekki að örvænta þó að þeir 

fengju til sín nemendur sem ekki væru góðir í handavinnu, það gæti ýmislegt gerst síðar meir. 

Sjálf hafi hún ekki haft neinn áhuga á slíku þegar hún var í skóla og lét mömmu sína vinna öll 

verkefnin fyrir sig. Þegar hún gifti sig 18 ára gömul saumaði hún brúðarkjólinn sinn sjálf og 

fékk í kjölfarið mikinn áhuga á saumaskap. Svo „betra er seint en aldrei“ eins og segir í 

máltækinu (Viðtal tekið við Guðfinnu Björk Helgadóttur 14. mars 2007). 

 

3.3.1. Íslenska bútasaumsfélagið 

Félag áhugafólks um bútasaum hér á landi var stofnað árið 2000. Á stofnfundinum voru 140 

félagar skráðir í félagið en í dag eru meðlimir í kringum 430 og koma þeir frá öllum 

landshlutum. Í dag er Dagbjört Guðmundsdóttir formaður félagsins og hefur verið síðan í apríl 

2005. Auk Dagbjartar eru ritari, gjaldkeri, tveir meðstjórnendur og tveir varamenn í stjórn 

félagsins. Tilgangur félagsins er að styrkja áhuga og breiða út þekkingu á bútasaumi, halda 

uppi samstarfi milli bútasaumsfélaga og klúbba á landinu og efla samstarf við hliðstæð félög 

erlendis. Tilgangi sínum hyggst félagið ná með útgáfu fréttabréfs tvisvar sinnum á ári, 

mánaðarlegum félagsfundum frá september til mars ár hvert, með fyrirlestrum, fróðleik og 

umræðum. Félagið heldur aðalfund á hverju vori með námskeiðum, sýningum, samkeppnum 

og ýmsum uppákomum (Íslenska bútasaumsfélagið [2005.]). Félagið heldur úti virkri 

heimasíðu þar sem félagsmenn sem og aðrir geta nálgast upplýsingar um starfið. Þar er hægt 

að skoða myndir af starfseminni, fá upplýsingar um væntanleg námskeið og sjá ábendingar 
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um aðrar gagnlegar vefsíður, svo eitthvað sé nefnt. Ætla má að með tilkomu félagsins hafi 

áhugi á bútasaumi farið vaxandi á Íslandi og ekki er annað að sjá en að mikið og gott starf sé 

unnið í félaginu í dag. 

 

4. Hver er munurinn á „patchwork“ og „quilting“? 

Áður en lengra er haldið er nauðsynlegt að skoða aðeins tvö bútasaumshugtök. Þau birtast 

sífellt í erlendum bókum og þar sem bækur á íslensku eru afar fáar hefur íslensk þýðing á 

þessum orðum ekki fest sig í málinu. Þessi orð renna stundum saman í íslenskunni en hér á 

eftir verður reynt að útskýra þau aðeins nánar.  

 

4.1. Patchwork – er í raun orð yfir bútasauminn í heild. Þá er ekkert endilega verið að 

búa til teppi eða mynd heldur 

getur stykkið orðið hvað sem 

er. Oft eru notuð afgangsefni 

eða bútar til að búa til heilt 

stykki. Innan þessa orðs felast 

margar tegundir bútasaums og 

mörg mynstur. Hér mætti nefna 

bjálkakofaaðferðina (mynd 2) (e. Log cabin) og það sem gæti 

kallast á íslensku frjáls bútasaumur (mynd 3) (e. Crazy quilt) o.fl. 

(Newman 1974:16-17). 

 

4.2. Quilting – gæti verið þýtt sem vattstunga á íslensku. Orðið „quilt“ kemur af latneska 

orðinu culcita sem merkir poki, dýna eða sessa fyllt með fjöðrum, ull eða hárum og var notað 

til að halda á sér hita (Newman 1974: 10). Þegar bútasaumsverkið er tilbúið er það saumað 

við bakstykki og vatt sett á milli (Newman 1974:12). Ef saumað er í höndum er notað 

þræðispor eða afturstingur. Einnig er hægt að stinga í saumavél með beinu spori og er 

saumurinn þá látinn mynda mynstur. Þriðja aðferðin til að festa þessi þrjú efni saman er að 

hnýta hnúta og er það þá gert með ákveðnu millibili sem myndað er með því að þræða láréttar 

og lóðréttar línur í stykkið (Colby 1983:89-90). 

 

Mynd 2  

Mynd 3 
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5. Handsaumaður bútasaumur 

Mörg mynstur er sjálfsagt og einfalt að sauma í saumavél en sum rúmfræðileg form er 

auðveldara og nákvæmara að sauma saman í höndum. Til eru hefðbundin mynstur sem erfitt 

er að sauma í saumavél og eru nánast alltaf saumuð í höndunum. Þessi handsaumaði 

bútasaumur byggist á rúmfræðilegum formum eins og sexhyrningum, tíglum, ferningum 

o.s.frv. Í handsaumuðum bútasaumi eru eftirfarandi áhöld nauðsynleg: 

 

Saumnálar  

Þær nýtast best sem eru hvað fínastar. Einnig er gott að hafa aðeins 

grófari nálar þegar sauma á efnið við spjöldin því þá er notaður 

grófari þráður. 

 

Þræðir 

Silkiþráð ætti að nota fyrir silkiefni, nælonþráð fyrir nælon og önnur 

gerviefni og bómullarþráð fyrir öll önnur efni. Svartan þráð ætti að 

nota fyrir dökk efni og hvítan fyrir þau ljósu. Þegar sauma á ljósa og 

dökka búta saman er æskilegt að nota frekar dökkan þráð til að hann 

sjáist sem minnst. 

 

Skæri 

Mikilvægt er að hafa saumaskæri sem bíta vel. Einnig þarf að hafa 

sérstök pappírsskæri þegar spjöldin sem sauma á eftir eru klippt út. 

 

 

 

 

Þykkur pappír 

Best er að nota sæmilega þykkan pappír, t.d. er hægt að klippa út 

morgunkornskassa eins og Cheerios til þess að búa til spjöldin sem 

sauma á utan um.  

 

 

 

Mynd 4 

Mynd 5 

Mynd 6 

Mynd 7 

Mynd 6 
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Títuprjónar 

Títuprjónar eru gagnlegir við hvers kyns handavinnu. Gott getur 

verið að festa efnið við pappaspjöldin með títuprjónum þegar 

það eru saumað við spjöldin. 

 

  

Form  

Fyrirmyndir rúmfræðilegu formanna er nauðsynlegt að hafa. 

Mikilvægt er að sníða ný form alltaf eftir sömu fyrirmyndinni 

svo þau verði öll jafn stór (Timmins 1973:10).  

 

 

 

5.1. Enskur bútasaumur 

Tæknin sem kölluð er enskur bútasaumur felst í því að sauma efni við spjöld í ákveðnu 

rúmfræðilegu formi, og sauma formin saman í höndunum. Þessi aðferð er hentug þegar sauma 

á saman form sem hafa hvöss horn. 

Þó að enska aðferðin sé tímafrek í samanburði við annan bútasaum sem saumaður er í 

vél þá er þetta eina leiðin til að sauma mörg hefðbundin mynstur eins og Blómagarðinn 

hennar ömmu (e. Grandmother’s flower garden) sem er myndað með sexhyrningum (mynd 

10). Sama má segja um Kassamynstur (e. Tumbling blocks) sem er myndað úr þremur 

mislitum tíglum hvert (mynd 11). Einnig má nefna Skeljamynstur (e. Clamshell) í þessu 

samhengi (mynd 12) (McCormick Gordon 1999:242). 

 

Mynd 8 

Mynd 9 

Mynd 10 Mynd 11 Mynd 12 
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5.2. Hvað þarf að hafa í huga áður en hafist er handa? 

Undirbúningur fyrir handsaumaðan bútasaum er um margt ekki ólíkur þeim vélsaumaða sem 

myndar svokallaðar blokkir eða einingar. Handsaumaðan bútasaum, sem unninn er út frá einu 

formi, er gott að skipuleggja örlítið fyrirfram auk þess að ákveða litasamsetninguna. Þegar 

það hefur verið gert er hægt að klippa út spjöldin, merkja á efni u.þ.b. 6 mm – 1 cm stærra 

efni á alla kanta og klippa efnið út í viðeigandi litum (Complete guide to needlework 

1981:232). Mikilvægt er að þvo efnin áður en þau eru notuð bæði til að þau séu búin að 

hlaupa (ef þau gera það) og til að festa lit. 

Auk þess að velja efni í yfirborð verksins þarf að velja millilag og undirlag. Undirlagið 

þarf að vera meðfærilegt og ekki of stíft eða þykkt til þess að auðvelt sé að sauma í gegnum 

það. Millilagið er oft gerviefni eins og polyester en þó kemur fyrir að bómull eða ull (t.d. 

gömul ullarteppi) sé notuð. Polyesterefnið hefur þá kosti að það er auðvelt viðureignar, létt og 

auðvelt að þvo (Newman 1974:63). 

 

6. Mynstrin 

Til að varpa örlítið betra ljósi á hin fjölmörgu mynstur sem til eru innan bútasaumsins verður 

hér fjallað nánar um þrjú þeirra sem áður var minnst á í kafla 5.1. Þessi mynstur koma oft við 

sögu þegar bækur um bútasaum eru skoðaðar og því ætti að vera auðvelt að afla sér frekari 

upplýsinga um þau fyrir hvern þann sem hyggst hefja saumaskap. 

 

6.1. Sexhyrninga bútasaumur – Hvernig geri ég? 

Blómagarðurinn hennar ömmu (e. Grandmother’s flower garden) 

Þetta mynstur er myndað með vali á litum, stærð sexhyrninganna og 

samsetningu sem mynda t.d. blóm. Sexhyrningarnir eru venjulega 

pappaspjöld sem eru nógu þykk til að halda lögun sinni en þó ekki það 

þykk að það sé ekki hægt að sauma í gegnum þau (mynd 13) 

(Ganderton 1996:54). 

Til þess að búa til nákvæmlega réttan sexhyrning er til góð aðferð. Algeng stærð 

sexhyrninga í þessu mynstri er 4 cm á lengd og 3,5 cm á breidd. Teiknaður er ferningur og inn 

í hann hringur með hringfara. Miðja hringsins er síðan fundin. Gráðubogi er notaður til að 

skipta hringnum í 6 nákvæmlega jafnstóra hluta, 360°/6 = 60°. Teiknað er strik í hringinn á 

Mynd 13 
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60° fresti og síðan er teiknuð bein lína með reglustiku á milli þeirra. Þá hefur myndast 

fullkominn sexhyrningur (Complete guide to needlework 1981:213). Þegar fleiri spjöld eru 

búin til eftir þessu formi er lykilatriði, eins og áður hefur verið minnst á, að sama spjaldið sé 

alltaf notað til að búa til nýja sexhyrninga þá verða þeir allir 

nákvæmlega jafn stórir. 

Þegar búið er að sauma efnið hringinn í kringum 

sexhyrninginn er hafist handa við að sauma formin saman. Það er 

gert með fínni saumnál og litlu 

spori og kallast það að varpa.   

Sexhyrningunum er snúið með réttu á móti réttu og reynt er að 

taka eins lítið og möguleiki er í efnið en þó að ná brúnunum 

saman. Sex form eru saumuð í kringum eitt form og þannig 

myndast blóm (mynd 15). Þessi blóm eru síðan saumuð 

saman til að búa til heildarmyndina. Spjöldin er hægt að 

fjarlægja þegar búið er að sauma við allar hliðar þess (Ganderton 1996:54). Auðvitað er hægt 

að mynda önnur mynstur en blóm með sexhyrningum en ekki verður fjallað um það hér. 

 

6.2. Kassamynstur – Hvernig geri ég? 

(e. Tumbling blocks) 

Fyrsta skrefið er að búa til spjöld í formi tígla. Lykilatriði er 

hér, eins og áður hefur komið fram, að nota sama spjaldið til að 

búa til fleiri form svo þau verði öll nákvæmlega jafnstór. Þegar 

spjöldin eru tilbúin er efnið klippt um það bil 6 mm – 1 cm 

stærra á alla kanta. Spjaldið er síðan fest með títuprjóni við 

efnisbútinn. Efnið er brotið yfir spjaldið og saumað niður með 

meðalgrófum þræðisporum (mynd 16) (McCormick Gordon 

1999:242). 

Þegar sauma á tíglana saman eru þeir látnir snúa með réttu á móti réttu og mikilvægt er 

að hornin mætist á réttum stað. Brúnir tíglanna eru varpaðar saman með fínni nál og litlum 

sporum. Passa verður að festa spjöldin ekki saman. Þá er þriðji tígullinn festur á milli hinna 

tveggja. Auðveldara er að vinna frá miðju og út í horn. Spjöldin verða að vera í þangað til allt 

hefur verið saumað saman (McCormick Gordon 1999:242). 

Mynd 15 

Mynd 14 

Mynd 16 
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Hvað þetta mynstur varðar er litaval á efninu mikilvægt. Til þess að þrívíddaráhrifin 

komi í gegn þarf efnið að vera í þremur mismunandi litatónum. Hver kassi er búinn til úr 

þremur tíglum. Uppröðunin gæti til dæmis verið sú að sá tígull sem er til vinstri er ljósastur, 

sá til hægri er millidökkur og sá fyrir neðan er dekkstur (sjá mynd 11). Aðalatriðið í þessu er 

að þetta sé alltaf eins og þá koma þrívíddaráhrif í verkið. 

 

6.3. Skeljamynstur – Hvernig geri ég? 

(e. Clamshell) 

Fyrsta skrefið er að búa til spjöld úr skeljaforminu. Teiknaður er ferningur (sem ræður þá 

stærð skeljarinnar, algengast um 8 cm) og miðja hans er fundin. Notaður er hringfari til að 

teikna hálfhring í efri helming ferningsins. Hringfaranum er síðan komið fyrir í neðra horni til 

vinstri og teiknaður ¼ af hring. Það sama er síðan gert frá hægra horni ferningsins og þá er 

komin hin fullkomna skel (Complete guide to needlework 1981:213).  

Það sama gildir með þetta mynstur og hin tvö að klippa þarf 

efnið um það bil 6 mm – 1 cm stærra en skeljaformið (mynd 17). 

Spjaldið er lagt nákvæmlega í miðjuna á réttu efnisins og fest niður með 

títuprjóni. Efnið sem kemur framundan spjaldinu er saumað niður á 

röngunni og spjaldið notað til viðmiðunar. Þetta mynstur er því unnið 

öðruvísi en hin tvö sem nefnd hafa verið því spjaldið og títuprjónarnir 

eru fjarlægðir þegar búið er að sauma efnið niður á röngunni. Það sama 

er endurtekið þangað til nógu margar skeljar eru tilbúnar til þess að hægt sé að hefjast handa 

við að sauma þær saman. Tilbúnu skeljarnar eru þá lagðar niður á efnið sem nota á í undirlag. 

Næsta röð skelja er lögð ofan á þannig að miðja þeirrar skeljar sem fyrir ofan er sé þar sem 

tvær skeljar mætast í röðinni fyrir neðan. Þá er saumað með ósýnilegu spori, hver röð fyrir 

sig. Hefðbundið skeljamynstur líkist hreistri á fiski en það eru til nokkur fleiri mynstur sem 

skeljarnar mynda sem ekki verður fjallað um hér (Colby 1983:177-178).  

 

7. Bútasaumskennsla í grunnskólum 

Í heimsóknum höfundar í ýmsa grunnskóla á námstímanum í Kennaraháskólanum voru 

nokkrar textílkennslustofur skoðaðar og fylgst var með kennslunni sem þar fór fram. Við 

fyrstu sýn virtist kennsla í bútasaumi ekki fyrirferðamikil og það virtist velta nær eingöngu á 

kennaranum hverju sinni hvort bútasaumur var kenndur. Bútasaumur sveiflast í tískunni eins 

Mynd 17 
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og annað og gæti kennsla í grunnskólum fengið að finna fyrir því. Mikilvægt er að nemendur 

læri að nýta frítímann sinn í eitthvað gagnlegt og skemmtilegt. Við getum gert þá kröfu til 

grunnskólans að hann sjái til þess að komandi kynslóðir læri að nýta eitthvað af náminu í 

sínum tómstundum. Telur höfundur að bútasaumur eigi vel við í því samhengi. 

Forvitnilegt var því, í þessu samhengi, að skyggnast í Aðalnámskrá grunnskóla frá 

árinu 1999 og athuga hvaða hlutverki bútasaumur ætti að gegna í námi grunnskólabarna 

samkvæmt henni. 

 

7.1. Aðalnámskrá grunnskóla 

Eftir skoðun Aðalnámskrár grunnskóla frá því 1999 á Netinu kemur í ljós að bútasaumur sem 

slíkur er hvergi nefndur á nafn. Þó er hægt að túlka nokkur atriði Námskrárinnar þannig að þar 

sé átt við bútasaum. Eftirfarandi dæmi má nefna því til stuðnings: 

Í þrepamarkmiðum fyrir 6. bekk kemur fram að nemendur eigi að vinna mynstur þar 

sem formum er raðað saman og þeir eigi að þjálfast í að yfirfæra áunna þekkingu frá öðrum 

greinum, t.d. stærðfræði, yfir í munsturgerð. Nemendur eiga einnig að vinna mynstur með 

hjálp tölvu og gera tilraunir með litasamspil (Aðalnámskrá grunnskóla [1999.]). Þarna 

myndast kjörið tækifæri til að samþætta greinar eins og textílmennt og stærðfræði. Einnig 

væri hægt að vinna verkefnin í samvinnu við kennara upplýsingatæknimenntar og 

myndmenntar. Nemendur gætu jafnvel unnið saman í hóp þar sem hver nemandi leggur sín 

lóð á vogarskálarnar. 

Annað dæmi um kafla í Aðalnámskránni sem hægt væri að tengja við bútasaum er í 

þrepamarkmiðum fyrir 7. bekk. Þar er talað um að nemendur eigi að búa til textílverk með því 

að nota margs konar efni í mismunandi litum og beita áunninni þekkingu í lita- og formfræði 

og einföldum vinnuaðferðum textíla. Nemendur eiga einnig að gera tilraunir með 

endurnýtingu og vinna með efnisbúta úr notuðum fatnaði eða heimilislíni (Aðalnámskrá 

grunnskóla [1999.]). Hér er kjörið tækifæri til að samþætta textílkennsluna við greinar eins og 

landafræði eða lífsleikni þar sem nemendur læra um endurvinnslu og mikilvægi þess að henda 

ekki öllu sem við hættum að nota. Þannig verða nemendur meðvitaðari um mikilvægi þess að 

fara betur með náttúruna í gegnum textílmennt. 
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8. Rit Félags textílkennara – Textílmennt 

Í riti Félags textílkennara, (sem hét fyrir námskrárbreytingu 1999 Handavinnu-kennarafélags 

Íslands) Textílmennt (sem hét fyrir námskrárbreytingu 1999 Handmennt) hafa birst greinar 

eftir kennara sem tekið hafa bútasaum fyrir í sinni kennslu. Sem dæmi má nefna umfjöllun 

Gunnlaugar Hannesdóttur kennara við Barnaskóla Vestmannaeyja úr 11. árgangi blaðsins frá 

1996. Í greininni kemur fram að hún hafi haft sem skylduverkefni í 10. bekk að sauma 

bútasaumsteppi fyrir barnarúm. Verkefnið gekk vel og segist Gunnlaug ætla að halda því 

áfram á sömu braut. Hún minnist á að nemendum hafi stundum fundist hún hafa farið fram á 

óþarfa nákvæmnisvinnu en þeir hafi verið mjög ánægðir með útkomuna að verki loknu 

(Gunnlaug Hannesdóttir 1996:20).  

Gyða Þórisdóttur textílkennari í Borgaskóla skrifaði umfjöllun sem birtist í 17. árgangi 

blaðsins frá 2004. Þar fjallar Gyða um verkefni sem hún hefur unnið með 6. bekk. Nemendur 

nýta efnisafganga og sauma skrautlega púða. Gyða segir nemendur ánægða með verkefnið og 

spennta að sjá útkomuna. Púðinn er allur saumaður í vél fyrir utan frágangsvinnu sem unnin 

er í höndunum (Gyða Þórisdóttir 2004:25-26). 

Að lokum má nefna umfjöllun Valgerðar K. Sigurðardóttur textílkennara í 

Snælandsskóla sem birtist í 17. árgangi blaðsins frá árinu 2004. Í skólanum er unnið eftir 

umhverfisáætlun og mikið er lagt upp úr því að endurnýta. Valgerður gerði það með þeim 

hætti að nemendur í 8. bekk saumuðu töskur og pennaveski upp úr gömlum gallabuxum. 

„Crazy quilt“ aðferðin var notuð í hluta verkefnisins, ýmist sem skraut, bót eða vasi á töskuna 

eða pennaveskið (Valgerður K. Sigurðardóttir 2004:28). 

 Af þessu má sjá að þrátt fyrir að lítið fari fyrir bútasaumi í Aðalnámskránni eru margir 

kennarar að nýta sér sína eigin þekkingu á efninu og miðla henni til nemenda. Þessir kennarar 

eiga hrós skilið fyrir að sýna frumkvæði í verkefnavali og kynna margar hliðar textílmenntar-

innar fyrir nemendum sínum. 

 

8.1. Verkefnahugmyndir fyrir grunnskóla 

Ástæðan fyrir því að bútasaumur er ekki fyrirferðamikill í textílkennslu í grunnskólum er ekki 

ljós en gæti ef til vill verið skortur á verkefnahugmyndum. Höfundur hefur rekist á nokkrar 

hugmyndir í bókum, sem lesnar hafa verið í þessu ferli, sem hægt væri að nýta í 

grunnskólunum. Hér á eftir fylgja nokkrar grófar hugmyndir sem hver og einn textílkennari 

getur útfært á sinn hátt. 
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8.1.1. Glasamottur 

Hægt er að sauma slíkar mottur í mörgum stærðum og gerðum, ferkantaðar, kringlóttar, 

sexhyrningslaga eða þríhyrningslaga. Hægt er að sauma motturnar allar í höndum en einnig er 

möguleiki á að blanda handsaumi og vélsaumi saman með góðum árangri. Önnur útfærsla á 

verkefninu er að sauma diskamottur þó slíkt verkefni geti tekið lengri tíma. Á meðfylgjandi 

myndum (mynd 18-21) er sýnt hvernig glasamotta unnin úr sexhyrningum og saumuð í 

höndum getur litið út. 

          

 

 

8.1.2. Rúmteppi 

Að sauma teppi í fullri stærð getur verið of stórt verkefni en hægt er að nýta hugmyndina og 

útfæra hana í dúkkuteppi eða teppi fyrir lítið barnarúm. Einnig er hægt að nota bæði 

handsaum og vélsaum í slíku verkefni. Því meira sem saumavélin er notuð þeim mun 

fljótlegra verður að sauma heilt teppi þó nákvæmisvinna sé alltaf mikilvæg. Teppið 

samanstendur af þremur lögum þ.e. efsta lag, millilag og undirlag. Fjallað er um hvernig hægt 

er að festa lögin þrjú saman í kafla 4.2. 

 

8.1.3. Nálapúði   

Sexhyrninga, sem og önnur rúmfræðileg form, er auðvelt að nota sem efnivið í handsaumaðan 

nálapúða. Þegar rúmfræðilegu formin eru notuð er kjörið að textílkennari og 

stærðfræðikennari vinni saman með nemendur sína. Hægt er að útbúa mynstur í 

stærðfræðitímum sem síðan væru saumuð í textíltímunum.  

Þegar sauma á nálapúða eru saumuð 14 spjöld í formi sexhyrninga við efni. 

Sexhyrningarnir eru saumaðir saman þannig að sjö stykki myndi blóm. Blómin tvö eru síðan 
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saumuð saman, nálapúðinn fylltur, spjöldin fjarlægð og púðanum lokað. Meðfylgjandi myndir 

sýna hluta af ferli þess að sauma nálapúða í höndunum. 

                                                 

 

 

8.1.4. Fleiri hugmyndir 

Hugmyndirnar eru í raun endalausar og hér er aðeins stiklað á stóru. Kennarar verða að gefa 

ímyndunaraflinu lausan tauminn og velja síðan bestu hugmyndirnar fyrir sína kennslu. 

Bútasaumsverkefni gætu líka verið til sem aukaverkefni fyrir getumeiri nemendur sem fljótir 

eru að ljúka þeim verkefnum sem hafa verið lögð fyrir. Oft er gott að nemendur fái að velja 

sér sjálfir viðfangsefni því þá er áhuginn e.t.v. meiri en kennari gæti takmarkað valið með því 

að eiga góðan hugmyndabanka  

Auk þessara hugmynda sem þegar hafa verið nefndar væri hægt að láta sér detta í hug 

verkefni eins og að sauma tehettu, töskur, dúka eða platta undir heitt svo eitthvað sé nefnt. 

Einnig er hægt að nýta bútasaum, bæði þann handsaumaða sem og vélsaumaða, sem skraut á 

önnur verkefni, t.d. á fatnað eða töskur.  

 

9. Verkleg kennsla 

Góð verkleg kennsla byggist, eins og önnur góð kennsla, á því að blanda saman ýmsum 

kennsluaðferðum. Þessum kennsluaðferðum er síðan beitt með markvissum og áhugavekjandi 

hætti. Í þessu samhengi má t.d. nefna sýnikennslu, vettvangsferðir, hópverkefni o.fl. (Ingvar 

Sigurgeirsson 1999:86). Sýnikennsla nýtist oft vel í textílkennslunni. Þegar nemendur hafa 

séð kennara sinn gera það sem þeim er lagt fyrir reynist þeim oft auðveldar að framkvæma 

það sjálfir. 

Í góðri textílkennslu er ekki aðeins verið að kenna tiltekin vinnubrögð heldur er einnig 

verið að efla skilning á efni og efnismeðferð og á þýðingu ólíkra vinnubragða og sögu þeirra. 

Kennslan miðar að sama skapi að því auka leikni í að vinna sjálfstætt, þroska skapandi hugsun 

og að móta jákvæð viðhorf gagnvart faginu (Ingvar Sigurgeirsson 1999:87). Þessi atriði geta 
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skipt miklu hvað framtíðarvinnu nemandans í greininni varðar og því er mikilvægt að kennari 

sé meðvitaður um þau frá upphafi skólagöngu nemenda sinna. En hvað er það sem skiptir 

mestu máli? 

 

9.1. Hvað skiptir máli í verklegri kennslu? 

Mikilvægt er að kennarar í verk- og listgreinum geri sér grein fyrir því hvað skiptir máli í fari 

þeirra sjálfra sem og annarra áhrifaþátta í sinni kennslu. Þættir eins og viðmót kennara, 

uppröðun í skólastofu og verkefnaval geta skipt miklu máli um árangur og líðan nemenda í 

kennslustundum. Til að byrja með telur höfundur að það gæti verið gott fyrir alla kennara að 

líta í eigin barm og skoða hvaða þættir í framkomu þeirra sjálfra hafa áhrif á kennsluna. 

 

9.1.1. Kennarinn 

Miklu máli skiptir að kennari sé nemendum sínum góð fyrirmynd. Oft reynir meira á 

kennarann í verklegri kennslu eins og textílmennt. Kennarinn er ekki bara fyrirmynd um 

aðferðir, umgengni og vinnubrögð heldur líka um viðhorf til greinarinnar og viðfangsefnanna 

hverju sinni. Mikilvægt er að kennarinn temji sér gott og rétt málfar og að hugtakanotkun 

hans sé í samræmi við kennslubækur og hefðir í faginu. Nemendur draga bæði meðvitaðar og 

ómeðvitaðar ályktanir af því hvernig kennarinn nálgast viðfangsefnin, hvernig hann talar um 

þau og hvernig hann svarar spurningum (Ingvar Sigurgeirsson 1999:87-8). 

 Kennari sem er meðvitaður um að nota rétt hugtök um þau efni og áhöld sem notuð 

eru í textílstofunni er um leið að auðvelda nemendum sínum vinnuna í framtíðinni. Ef 

nemendur temja sér rétt hugtök eru þeir líklegri til að geta unnið sjálfstætt og bjargað sér um 

upplýsingar með því að fletta upp í kennslubókum. Nemendur sem vinna sjálfstætt minnka 

um leið álagið á textílmenntarkennarann og hann getur þá e.t.v. sinnt hverju og einu 

vandamáli sem upp kemur betur. Einnig er mikilvægt að kennari temji nemendum sínum rétt 

vinnubrögð. Það að kunna að beita skærum rétt eða fara með nál eru mjög vanmetin atriði. Í 

námi textílmennta eru undirstöðuatriðin eins mikilvæg og í öðrum greinum. 

 

9.1.2. Umhverfið 

Vinnustaðurinn, þ.e. kennslustofan, skiptir miklu máli í kennslu textílmennta. Þættir eins og 

uppröðun borða, hvernig lýsing er, uppsetning áhalda, hvort skýringamyndir eru sýnilegar svo 
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og leiðbeiningar hafa allir mikil áhrif á það andrúmsloft sem skapast í kennslustofunni. Að 

hafa handbækur og önnur uppflettirit sýnileg og aðgengileg í stofunni getur auðveldað 

nemendum mjög að vinna upp á eigin spýtur. Það er mjög mikilvægt því textílmenntarkennari 

hefur jú oft í mörgu að snúast alla kennslustundina (Ingvar Sigurgeirsson 1999:88). 

 Höfundi finnst skipta miklu máli að nemendur fái innblástur úr því sem þeir sjá í 

kennslustofunni, að skólastofan sé aðlaðandi fyrir augað. Spennandi efniviður eins og 

efnisprufur í öllum litatónum eða tölur í krukku geta gefið skemmtilegar hugmyndir og örvað 

skynjun nemenda. Þegar verkefni nemenda eru hengd upp til sýnis fyllir það þá bæði af stolti 

og gefur öðrum nemendum hugmyndir. Höfundur er einnig hlynntur því að efni, garn og 

áhöld eins og skæri, títuprjónar og málbönd séu aðgengileg. Oft eru smáu hlutirnir læstir ofan 

í skúffu af ótta við að þeir týnist. Höfundur kynntist góðri lausn á því vandamáli í 

vettvangsnámi sínu í Ölduselsskóla. Þar er því þannig háttað að við hverja saumavél er 

títuprjónabox, skæri og málband í skúffu. Saumavélin hefur sitt númer og allir smáhlutirnir 

eru merktir með sama númeri. Hver nemandi fær úthlutaða saumavél í upphafi kennslu og það 

sem eftir er kennslutímabilsins ber hann ábyrgð á þeirri saumavél og þeim smáhlutum sem 

henni fylgja. Þannig er auðvelt að fylgjast með því hver skilur eftir sig skæri þar sem þau eiga 

ekki að vera eða gleymir að ganga frá saumavélinni að lokinni kennslustund.  

  

9.1.3. Verkefni við hæfi 

Mjög mikilvægt er að kennari velji nemendum sínum verkefni við hæfi. Þegar verkefni er 

valið er ekki ólíklegt að kennari hafi Aðalnámskrá grunnskóla til hliðsjónar. Hæfileg 

fjölbreytni í verkefnavali og að nemendur sjái árangur á vinnu sinni eru þættir sem skipta 

miklu máli í textílmennt sem og annarri verklegri kennslu. Textílkennarar eiga oft góða 

möguleika á því að leyfa nemendum að vera með í vali á viðfangsefni eða a.m.k. að vera með 

í ráðum (Ingvar Sigurgeirsson 1999:89). Þegar leyfa á nemendum að vera með í ráðum hvað 

varðar verkefnaval getur kennari haft tilbúin sýnishorn og myndir af nokkrum verkefnum og 

leyft nemendum þannig að velja úr. Oft fá nemendur meiri áhuga ef þeir hafa það á 

tilfinningunni að þeir hafi sjálfir valið sér viðfangsefnið. 

Hlutverk kennarans, að mati uppeldisfræðingsins John Dewey2, er að skapa aðstæður 

þannig að barnið hitti á heillandi viðfangsefni til að spreyta sig á og að veita nauðsynlega 

                                                
2 John Dewey var uppeldisfræðingur sem var uppi frá 1859-1952. Dewey var fulltrúi 
frumlegra sjónarmiða og áhrifavaldur í hagnýtu uppeldis- og fræðslustarfi á sínum tíma 
(Reider Myhre 2001:170). 



23 

leiðsögn þannig að hæfileikar barnsins þroskist barninu sjálfu og samfélaginu til góðs. Þetta 

kallast verknám (e. learning by doing) og það má ekki vera tilviljunarkennt heldur verður 

framkvæmdin að beinast að markmiði (Myhre 2001:174). Kennarinn verður að vera vel 

vakandi yfir hvar hæfileikar hvers og eins nemenda liggja og vinna út frá því. Verkefnið 

verður að miðast út frá að nemandinn geti lokið viðfangsefninu og uppskeri einhverja 

þekkingu og árangur að verki loknu. 

 

9.1.4. Umræður kennara og nemenda 

Í verklegri kennslu eins og textílmennt þarf kennarinn nánast stöðugt að láta í ljós skoðun sína 

á verkefnum nemenda. Það krefst þess að hann sýni jafnvægi á milli hróss, hvatningar og 

uppörvunar sem og uppbyggilegrar gagnrýni. Almennt er mælt með því að samtalið sem fer 

fram á milli kennara og nemenda sé þannig uppbyggt að það hefjist því sem hrósvert er, síðan 

er dvalið við þau atriði sem betur mega fara og loks lýkur samtalinu á uppbyggilegum nótum 

(Ingvar Sigurgeirsson 1999:89). 

Í bókinni Lýðræði og menntun (e. Democracy and Education) greinir Dewey frá 

aðferð til að leysa vanda, sem gæti nýst í mati á verklegri kennslu. Kennarinn skapar 

náttúrulegar aðstæður og við þessar ákveðnu aðstæður verður áhugaverður vandi að koma 

upp. Nemendum er þá gert að afla sér upplýsinga sem gera þeim kleift að fást við vandann á 

skynsamlegan hátt. Nemendur koma síðan með tillögur til lausnar og eiga þeir að fara ofan í 

saumana á þeim af ábyrgð og kostgæfni. Nemendur fá síðan tækifæri til að prófa tilgátu sína 

og kanna sjálfir hvort hún væri haldbær. Ein af forsendunum til að nota þessa aðferð er 

tiltölulega mikið frelsi nemenda, bæði athafnafrelsi og frelsi til að koma með hugmyndir og 

tillögur (Myhre 2001:174-5). 
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Lokaorð 

Við skrif þessarar ritgerðar opnaðist talsvert stór heimur fyrir höfundi. Hingað til hafði hann 

ekki kynnt sér sögu bútasaums og vissi takmarkað um fjölbreytni hans og möguleika. Mikill 

hluti útgefins efnis um þetta málefni kemur frá Bandaríkjunum og því var það fyrirfram 

mynduð ályktun að bútasaumurinn hlyti að koma þaðan. Það kom því skemmtilega á óvart að 

hann á sér miklu eldri rætur.  

 Í stuttri ritgerð er ekki hægt að fara yfir nema brotabrot af sögu, aðferðum og 

leyndardómum bútasaumsins. Því varð að velja og hafna úr því mikla efni sem til er. Nokkur 

mynstur var ákveðið að taka sérstaklega fyrir. Þau voru valin með það til hliðsjónar að þau eru 

hvað algengust í þeim bókum sem skoðaðar voru við vinnsluna og því auðvelt að afla sér 

leiðbeininga fyrir hvern þann sem ætlar sér að hefjast handa við saumaskap. 

Vinnan við þetta verkefni hefur verið einstaklega lærdómsrík og skemmtileg. Ef 

eitthvað er hefur áhugi höfundar aukist við það að sökkva sér svona ofan í málefnið. 

Rannsóknarvinnan er sennilega bara rétt að byrja. Mikið er til af bókum um bútasaum, þó nær 

eingöngu á erlendum tungumálum, og því endalaust hægt að sanka að sér upplýsingum. Eins 

og svo oft áður væri gott að fjölga klukkustundunum í sólarhringnum svo höfundur kæmist 

yfir allt það skemmtilega sem hann langar að gera. Margar hugmyndir að verkefnum hafa 

fæðst í þessu ferli sem eflaust verður hægt að nýta í framtíðinni í kennslu svo og í eigin 

tómstundum. 

Í framtíðinni væri gaman að sjá að bútasaumur fengi stærri sess í kennslu í 

grunnskólum og hver veit nema höfundur geti sjálfur lagt lóð á vogarskálarnar í þeim efnum. 

 

 

 

 

 

Reykjavík, maí 2007 
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Halla María Ólafsdóttir 
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