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1. Inngangur 

Sagt er að þæfing hafi verið uppgötvuð í örkinni hans Nóa. Eftir að ærnar lágu í stíum 

sínum  meðan á flóðinu stóð lá eftir ull á gólfinu sem var orðin vel þæfð og hlý eftir 

núning klaufa og líkama ánna. Líkamsvessar ánna hjálpuðu til við þæfinguna svo ullin 

var orðin að góðu efni sem hægt var að koma í fat. (Sjöberg, 1996, bls. 6). Ég velti fyrir 

mér. Hvernig ullin féll af ánum og hvernig var efnið í fötunum sem Nói og fjölskylda 

klæddist áður en þæfða stykkið uppgötvaðist. Það er gaman að velta þessu fyrir sér og 

sjálfsagt endalaust hægt að finna spurningar sem við fáum í raun ekki endanleg svör við. 

Verkefnið sem ég tók mér fyrir hendur er þæfing, kennslubók um grunn handtök 

í þæfingu. Ég valdi að gera bók um þæfingu vegna þess hve lítið mér finnst um 

kennsluefni í því handverki. Nóg er af hugmyndabókum en mjög fáar sem kenna 

grunninn. Þæfing er handverk sem er mikið að ryðja sér rúms í þjóðfélaginu og því 

fannst mér rétt að kynnast þessu handverki nánar og kynna mér verklagið og handtökin 

sem ég set síðan saman í kennslubók sem hver og einn getur nýtt sér. Uppsprettan að 

hugmyndinni kom frá vinkonu minni sem hefur lengi langað að læra að þæfa en hefur 

aldrei komist á námskeið í þæfingu og spurði hvort ég gæti kennt sér því  hún fyndi ekki 

bækur sem hentuðu henni til að læra þetta sjálf. Ég greip þessa hugmynd glóðvolga og 

læri í leiðinni um þæfingu það sem þarf að kunna til að geta nýtt mér hugmyndabækur 

um þæfingu.  

Í greinargerðinni sem fylgir kennslubókinni er lauslega farið í sögu þæfingar, 

hvaðan uppruninn er talinn vera og síðan fjalla ég um hvernig þæfingin þróaðist á 

Norðurlöndunum og síðast hvaða handtök hafa tíðkast hér á Íslandi. Ég fjalla lauslega 

um gæði íslensku ullarinnar og hvað einkennir hana. Kennslubókin sjálf byrjar á 

örstuttri sögu  þæfingar sem fengin er úr greinargerðinni, næst kemur blautþæfing, 

hvernig skraut eða annað efni er notað með blautþæfingunni, og síðast þurrþæfing og 

hvernig þessar aðferðir geta unnið saman. Í byrjun hvers kafla er getið um þau áhöld 

sem á þarf að halda fyrir þær aðferðir sem við á.  
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2. Rökstuðningur 

Íslenska þjóðin er stolt og vill oft halda í gamlar hefðir en hún er einnig mjög 

nýjungagjörn og því falla oft gamlar hefðir og handverk í skuggann af erlendum 

hugmyndum og handverki.  Erlent handverk eru þó ekki síðra en okkar íslenska.  Það 

hefur því miður gleymst að gera kennslubækur um handtök í þæfingu á íslensku fyrir 

almenning. Það hafa verið þýddar erlendar bækur, sem margar hverjar eru 

hugmyndabækur með minniháttar útskýringum um grunninn, einnig er 

Námsgagnastofnun með ágætis lýsingar fyrir grunnskóla á netinu. Með því að gefa 

nemendum tækifæri til að auka þekkingu sína á afmörkuðum þáttum innan 

handverkssögunnar eru meiri líkur á að nemandi finni eitthvað sem vekur áhuga hans. 

Fjölbreytt kennsla, námsefni og námsframboð gerir nemendum kleift að velja sér 

námsefni sem höfðar til þeirra og eflir skilning þeirra á efninu. Í 29. grein aðalnámskrár 

segir meðal annars: 

Markmið náms og kennslu og starfshættir grunnskóla skulu vera 

þannig að komið sé í veg fyrir mismunun vegna uppruna, kyns, 

[kynhneigðar],
1)

 búsetu, stéttar, trúarbragða, [fötlunar eða stöðu að 

öðru leyti].
1)

Í öllu skólastarfi skal tekið mið af mismunandi 

persónugerð, þroska, hæfileikum, getu eða áhugasviðum nemenda.
 

   
1)

L. 98/2006, 13. gr. 

Þæfing er auðveld og í mörgum tilfellum ekki mjög tímafrek og ætti því að henta 

mörgum sem áhuga hafa, jafnvel þó um skerta starfsgetu sé að ræða. Þæfing ein og sér 

kemur þó ekki í veg fyrir mismunun, eins og kemur fram í tilvísun hér að ofan, en með 

fjölbreyttari kennslu og valmöguleikum á handverki minnkar bil sem getur myndast á 

milli heilbrigðra einstaklinga og þeirra sem hafa skerta starfsgetu. Þæfing er ein leið, af 

mörgum, sem hægt er að nota þegar einstaklingur á erfitt með t.d. fínhreyfingar eða aðra 

fötlun. 

Þæfing á sér langa sögu og er því virðingavert að auka þekkingu á því sviði til að 

halda uppi gamalli menningu, hvort sem er á Íslandi eða hjá öðrum þjóðum. 

(Menntamálaráðuneytið, 2006, bls. 8-9). Ef skoðuð er saga þæfingar er margt hægt að 

gera sem eflir sköpun og hæfileika nemenda ásamt nýsköpun. Því eins og oft er sagt þá 

verða listaverk aldrei alveg eins þótt reynt sé, listamaðurinn skilur eftir sig viss spor sem 

erfitt er að herma eftir. Með aukinni þekkingu á viðfangsefninu og umræðu um verkin 

og uppruna þeirra eykst skilningur og áhugi fyrir þeim sem oft á tíðum smitast í 

http://www.althingi.is/altext/stjt/2006.098.html
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nemendur af áhuga kennarans. Með þeirri upplýsingatækni sem við búum við í dag er 

mikilvægt að nota það sem við höfum og leyfa nemendum að skoða það sem til er í 

heiminum, leyfa þeim að prenta upp myndir og heimildir sem heilla þau á internetinu og 

skrifa niður hugleiðingar. Kennari þarf að kenna nemendum að halda til haga þeim 

upplýsingum sem þeir kjósa að halda upp á og hjálpa þeim að raða þeim upp til 

hliðsjónar við þau verk sem eru lögð fyrir í kennslustundum. (Menntamálaráðuneyti 

listgreinar, 2007, bls. 10). 

Textílnám byggist mikið á endurnýtingu og áferð efna. (Menntamálaráðuneyti 

listgreinar, 2007, bls. 33). Þæfing getur haft margar áferðir og hægt að endurnýja 

allskyns efni og efnisbúta til notkunar samhliða þæfingunni eins og silki, bómullarbúta 

eða jafnvel nylon. Einnig er hægt að endurnýta ull og prjónabúta, t.d. þegar verið er að 

prjóna úr ull, sem skraut í þæfða hluti. Handverk var áður hluti lífsbaráttunnar en dróst 

saman um seinni hluta síðustu aldar en er nú vaxandi atvinnuvegur og áhugamál. 

(Menntamálaráðuneyti listgreinar, 2007, bls. 33). Ef vel er að gáð er aðferðin ekki 

ósvipuð þeirri sem notuð var áðurfyrr, en þó eru ný hjálpartæki notuð sem auðvelda 

verknaðinn til muna. Þótt komin sé nýrri tækni þá má ekki gleyma þeirri eldri og því 

mikilvægt að halda í þá hefð. Jafnframt að kynna nemendum þá þekkingu sem þjóðin 

hefur upp á að bjóða hvað varðar ullar- og tóvinnuna. Leyfa þeim að spreyta sig á 

gömlum vinnubrögðum og kynna fyrir þeim um leið íslenska listasögu og vinnubrögð. 

Hvað er það annað en list sú arfleið sem hverfandi kynslóð skildi eftir sig, kynslóð sem 

fædd er upp úr eða kringum aldamótin 1900. Það er tilvalið fyrir textílmenntkennara að 

heimsækja íbúðir eldriborgara eða fá fólk úr félögum eldri borgara til þess að koma við í 

kennslustund til að sýna vinnubrögð eða ræða um þá handavinnu sem þau lærðu í æsku 

og unnu fram eftir aldri. Þar gæti sagnalist og verkleg kennsla átt vel saman, sagnalist 

þar sem sögulegt ágrip kemur frá eldri borgunum ásamt verklegri kennslu í gömlum 

vinnubrögðum. 

 Handverksiðkun er stór hluti af félagsstarfi fólks. (Menntamálaráðuneyti 

listgreinar, 2007, bls. 33-34). Það hefur löngum tíðkast að vinir og ættingjar komi 

saman og vinni handavinnu. Áður fyrr voru kvöldin nýtt í að prjóna og stoppa í götóttar 

flýkur eða þæfa í rökkrinu en núna hefur þessi starfsemi þróast út í að vinir hittast, oftast 

kvenmenn, til að stunda sína handavinnu og hafa gaman saman. Með þessu móti geta 

þeir sem hittast spurt ráða ef eitthvað vefst fyrir þeim og hjálpað hver öðrum ef á þarf að 

halda. Með því móti hefur haldist sú hefð að skapa litla sem stóra hluti hvort sem er til 

einkanota eða til gjafa sem hafa persónulegt gildi. Hannyrðir blómstra nú sem aldrei fyrr 
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og jafnvel þeir sem lærðu hannyrðir í barnæsku og hafa ekki stundað þær lengi eru 

farnir að fást við þær í auknum mæli, fara jafnvel á námskeið til að læra þá list sem 

heillar þau mest og telja að henti þeim best. Það er þróun til batnaðar fyrir komandi 

kynslóð að okkar rótgróna verkkunnátta haldist til að tryggja lífsgæði einstaklinga 

framtíðarinnar.  

Nemendur verða að læra að vinna sjálfstætt, þekkja uppsprettu sköpunar og 

handverks sem henni fylgir. Hvort sem það er nemandi eða kennari þurfa þeir að 

fylgjast með þeim stefnum og straumum sem gilda hverju sinni í þjóðfélaginu ásamt því 

að þekkja þróunina í íslenskum heimilisiðnaði og fá að koma við og snerta á þeim 

fjársjóði sem íslenska þjóðin hefur búið yfir langt aftur í aldir. (Menntamálaráðuneyti 

listgreinar, 2007, bls. 37). Það er mikilvægt að fá að snerta á efninu sem á að fara að 

nota til að nemandi fái tilfinningu fyrir áferðinni sem það hefur upp á að bjóða. Síðast 

en ekki síst er mikilvægt að nemendur viti að hvaða handverk sem er, allt það sem 

einstaklingur gerir í höndunum og er búið að eyða jafnvel löngum tíma í að skapa og 

hanna frá grunni, er dýrmætur fjársjóður sem ekki má vanmeta. Það er ekki síður 

mikilvægt að meta tilfinningalegt gildi hönnunarinnar en efnahagslegt. Það eru ekki allir 

sem átta sig á því hversu mikill tími fer oft í einn lítinn hlut þegar efnahagslegt gildi 

hlutarins er rætt en með aukinni vitneskju fólks getur sú hugsun breyst. Tilfinningalegt 

gildi er þó eitthvað sem ekki er hægt að meta til fulls. Það sem listamaður, hönnuður eða 

handaverksmaður/kona gefur í list sína er ómetanlegt og þarf að kenna nemendum það í 

upphafi. Góður grunnur er lykill að góðu handverki og því er mikilvægt að bækurnar og 

annað kennsluefni sé gott og áhersla lögð á að rétt handtök lærist í upphafi. Ég tel því að 

kennslubók í þæfingu sé góð leið til að miðla þekkingu, sem hefur verið til í gegnum 

aldirnar um allan heim, til barna, unglinga, fullorðinna eða hvers þess sem áhuga hefur á 

að læra og kynna sér gott gamalgróið handverk. 
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3. Uppruni þæfingar 

Þæfing er talin eiga uppruna sinn í Asíu. Þar er þæfing mikilvægur þáttur í hefð og sögu 

þjóðanna. Eins og glögglega má sjá á listaverkum þaðan. Listamenn ferðast langar leiðir 

til að fá hugmyndir með því að skoða asíska þæfða list, hvort sem tækni þeirra er ný eða 

gömul. Elsta þæfða stykki sem fundist hefur fannst árið 1929 í Altai hálendinu í Siberíu, 

í Pazyryk grafreitnum. Talið er að þetta þæfða stykki sé frá því 600 – 200 árum fyrir 

Krist.  Á árunum 1947 – 1949 fundust fjórar aðrar grafir þar sem einnig voru þæfð 

stykki undir líkunum. Ástæða þess að stykkin varðveittust svona vel, ásamt öðrum 

hlutum sem fundust í þessum greftri, er sú að fyrir mörgum öldum safnaðist vatn fyrir í 

grafreitnum sem fraus og hélst frosið og gerði það að verkum að hlutirnir sem inn í 

grafreitnum voru héldust heilir. Þegar ísinn bráðnaði komu í ljós alskyns hlutir og verk 

sem áður höfðu ekki verið uppgötvuð. Grafreiturinn var með timburgólfi og veggirnir 

tvöfaldir skreyttir með fallegum þæfðum veggteppum sem héngu niður eftir veggjunum. 

Á miðju gólfinu voru líkkistur, sem ásamt líkunum voru fullar af merkum hlutum sem 

sýndu menningu og lífshætti fólks á þessum tíma og ljóstraði í leiðinni upp mikilvægum 

staðreyndum sögunnar sem áður voru jafnvel óþekktar. Meðal þessara hluta voru þæfð 

vegghengi, hárskrautog aðrir skrautmunir. Eins og í teppum, hnökkum, bogum, beislum 

og hnakkteppum. Föt voru mörg hver þæfð eins og skyrtur, sokkar og sólar í skóm. Á 

höfði voru þæfðir hattar með eyrnaleppum, konurnar voru í skinnfötum sem skreytt 

voru með lituðum þæfðum mósaíkbitum ásamt leður- og skinnbitum. Þæfingin var 

misþykk eftir hlutverki hennar og gæðum. Mikið af þæfingartækni Altai fólksins er enn 

notuð í dag um 2500 árum seinna. (Sjöberg, 1996, bls. 6).  

 Sagt er að Rómverjar hafi kunnað listina að þæfa ull.  Rómverjar lærðu í raun að 

þæfa ull af Grikkjum sem höfðu lært að þæfa ull af Asíubúum. Grikkir höfðu þróað með 

sér nýja tækni sem talin er vera frá því um 500 f.kr,  þessi tækni fannst í  skýli grískra 

hermanna þ.e. stuttir frakkar sem voru undir brynjunum og höfuðföt sem voru undir 

hjálmum en skýlin vörðu hermennina gegn regni og kulda. Rómverjar voru ekki með 

höfuðföt, hins vegar voru þeir í þæfðum sokkum og stígvélum. Rómverjar gengu 

yfirleitt berhöfðaðir, nema handverksfólk og sjómenn, en þó einungis þeir sem voru í 

fríi frá vinnu og voru þá með allskyns húfur. Af orðinu „pilleum“ sem þýðir þæfing, er 

orðið „pileus“ dregið sem var einhvers konar þröng þæfð húfa. Áhugavert er að segja 

frá því, út frá orðinu pileus, að Rómverjar voru með tákn á húfunum sínum sem þýddi 
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frelsi. Þegar þrælar fengu frelsi var höfuð þeirra rakað og fengu svo „pileus“ sem tákn 

um nýfengið frelsi. (Ågren, 1976, bls. 28-29).  

4. Þæfingarsaga Norðurlandanna 

Þæfing er gamalt fyrirbrigði og það er nánast gefið að það finnist þæft efni í fornleifum 

hvar sem er á Norðurlöndunum. Fundist hafa stór stykki sem gerð hafa verið í þessum 

heimshluta. Í gröf frá því um 500 í Hordalandi í Noregi fannst bronskrukka (duftker eins 

og gyðingar nota fyrir jarðneskar leifar).  Í henni voru brennd bein vafin inn í tvö þæfð 

stykki um 35 – 40 cm í þvermál, þykktin var um 0,5 – 1 cm á þykkt. Í 

Íslendingasögunum og í norrænum miðaldarsögum er getið um hatta og annan 

höfuðbúnað, þæfðar skykkjur og yfirhafnir og þæfðar brynjur. Hnakkteppi voru víða 

algeng, á Íslandi hefur varðveist þannig teppi sem voru notuð ein án hnakks. Á Íslandi 

eru einnig enn til lýsingar á því hvernig hnakkfilt var búið til, en með nýjum tímum 

hefur hefðin horfið. (Ågren, 1976, bls. 7).  

 Norðmenn voru flinkir að þæfa inniskó sem voru góðir í köldu en þurru veðri. 

Skinnsóli var saumaður undir þæfðu skóna og voru þeir notaðir utandyra. Þessir skór 

urðu aldrei eins vinsælir og skórnir sem Rússar saumuðu og seldu á mörkuðum á 

Norðurlöndunum en þó allra helst kaupmönnum í Finnlandi sem seldu svo vörurnar 

áfram til Noregs og Svíþjóðar. Ekki voru margir í bæjunum sem kunnu að þæfa, en sá 

sem það kunni fékk iðulega pantanir frá öðrum, en til þess þurfti sá sem pantaði að 

koma með ullina sjálfur. Mikið var um að þæfðir voru sokkar í skíðaskó og vörur sem 

hægt var að selja. Þæfing var talin vera erfið vinna og því voru ekki margir sem lögðu 

hana fyrir sig. Eftir að handverksverksmiðjur fóru að spretta upp í bæjum Noregs 

kringum 1950 minnkuðu þæfð handverk til muna. Voru frekar keypt þæfð stykki úr 

verksmiðjunni og vörur hannaðar út frá því. Vinsælt var að skera út fyrir skóm og 

sauma skurðinn saman. Slíkir skór voru kallaðir Labber. Maria Hermundsdal (1815 – 

1908) er talin vera sú fyrsta sem hannaði þæfðu skóna. Á gamalsaldri bað eldri maður 

hana um að gera fyrir sig flík sem gæti hlýað á honum fæturna, líkt og þæfðu hattarnir 

sem voru svo hlýir og góðir. Maria hannaði þæfðu skóna sem enn er verið að framleiða. 

(Ågren, 1976, bls. 7-9).  

 Í norðurhluta Finnlands voru heimagerðir þæfðir sokkar vinsælir í kringum 

seinni heimsstyrjöldina en eftir stríð leit út fyrir að hefðin væri að hverfa þar sem 

einungis gamlar konur gátu sagt til um það hvernig þæfing færi fram. Verksmiðjurnar 
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sem ruddu sér til rúms í Finnlandi á 19. öldinni virðast hafa tekið upp einhverja tækni 

frá heimagerðri þæfingu og þá sérstaklega í gerð sokka og skóbúnaðar en rússnesk 

tækni hafði mikil áhrif á greinina einnig. Í byrjun árs 1970 voru starfandi sex 

ullarverksmiðjur í Finnlandi sem framleiddu stígvél og sokka til útflutnings. 

Útflutningur frá Finnlandi á ullarvörum var helst til Svíþjóðar og Kanada. Aðal 

starfskraftur verksmiðjanna voru kvenmenn sem forunnu ullina áður en hún fór í 

vélarnar s.s. vigtuðu, sniðu, mótuðu og saumuðu efnið. (Ågren, 1976, bls. 9-10).   

 Þæfingarhefð í Svíþjóð var sterkust í kringum Västerbotten, Jämtland og 

Ångermanland en eins og annarstaðar á Norðurlöndunum var þessi handverksiðkun að 

hverfa. Svíar gerðu líkt og Norðmenn og Finnar, þæfðu sokka og skó. Þeir gerðu þó 

meira, þeir þæfðu hatta, húfur og sóla í skó og vettlinga. Sænsku sokkarnir voru þykkir 

og góðir, voru mikið notaðir á veturna og voru sérlega góðir þegar -20°C frost var úti 

eða meira og pössuðu mátulega í stígvélin sem notuð voru. Innandyra notuðu kvenmenn 

sokkana til að ylja sér á tánum í gólfkuldanum sem einkenndi hús lengi vel. Áður fyrr 

eignuðust hjón oft mörg börn og ekki var úr miklu að moða hjá fjölskyldunum, þá var 

brugðið á það ráð að þæfa skó rétt eins og annarstaðar á Norðurlöndunum. Skórnir voru 

harðari og stífari en sokkarnir og voru annað hvort lágir eða háir. Ef þeir voru gerðir of 

þröngir var skorið af þeim og þeir bundnir saman með snæri til að halda þeim að 

fótleggjunum. Eins ef þeir voru gerðir of háir var klippt ofan af þeim til að stytta þá. 

Hliðarnar náðu saman þannig að annar endinn fór yfir hinn og hneppt saman á hliðinni. 

Oft voru kantarnir skreyttir, heklaðir, saumað út í þá eða með héraskinni. Þæfðir sólar í 

stígvél voru taldir merkilegir og voru mjög sjaldgæfir. Þetta voru þæfðar pjötlur sem 

settar voru inn í skóinn til að halda hita á fótunum og voru oft kallaðir stígvélaklútar. 

Þeir voru styrktir með bómullargarni til að þeir entust lengur. Þæfðir vettlingar voru 

erfiðari í vinnslu en sokkarnir og voru því ekki eins vinsælir í framleiðslu. Vettlingarnir 

voru notaðir innan undir skinnhanska sem notaðir voru í erfiðisvinnu, þá helst 

skógarvinnu. Stundum var skinn strekkt yfir þæfða vettlinga og saumað fast saman og 

urðu þá til prýðisgóðir vettlingar til allskyns nota. Börn sem voru í svona vettlingum 

voru oft með snúru til að þeir héldust á höndunum, en snúran var fest í sitthvorn 

vettlinginn og náði frá annari hendi að hinni þannig að ef annar vettlingurinn datt af 

hendinni þá hékk hann í snúrunni og týndist ekki. Hattar voru mjög vinsælir í Svíþjóð 

og voru Svíar því miklir snillingar í þæfðum höttum. Verksmiðjur stunduðu aðallega 

framleiðslu hatta og gátu einstaklingar keypt hattana á mörkuðum og í  búðum í 

bæjunum. Það eru ekki til neinar upplýsingar um það hvernig hattarnir voru gerðir en 
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sennilega var ullinn lögð utan um mót og svo þæfð án þess að sauma saman hliðar. Til 

þess að fínt form kæmi á hattana voru mót oft skorin út í tré sem síðan var þæft utan 

um. Þannig mót er til í bæjarsafni Åsele í Svíþjóð. (Ågren, 1976, bls. 11-14). 

5. Ullarvinna á Íslandi 

Vanalega voru ærnar rúnar í maí - júnímánuði áður en þær voru reknar á fjöll og þá á 

þeim tíma á meðan þær voru mjólkaðar. Var ullin reytt af, þótti það gott ef ekki sást í 

rautt skinn. Ef ullin var vel föst á ánni var hún flegin frá skinninu með beittum hníf. Það 

er þó ekki verið að tala um að reyta kindina þannig að kindin meiði sig heldur fer kind 

úr hárum og það eru þau ullarhár sem voru reytt af kindinni. Síðastar voru reyttar eða 

rúnar fráfærurnar, sem eru þær ær sem aðskildar voru frá mánaðargömlum lömbum 

sínum. Sauðaklippur komu seinna og var ekki farið að klippa fé fyrr en á seinni hluta 

19. aldar.  Ullin var því næst þvegin upp úr keytu og vatni og þá þurrkuð. Keyta er 

staðið kúahland, það var amoniakið sem hreinsaði ullina í keytunni. Ullarflókarnir voru 

skolaðir undir lækjarbunu í viðarkörfu eða potti. Ullin stóð á hlóðum við læk og hrært í 

með priki. Því næst var hún sett á fleka og síðan skoluð í læk. Þá var ullin færð yfir á 

annan fleka fullskolaða þar sem hún var borin til þerris. (Jónas Jónasson, 1961, bls. 59). 

 Eftir ullarþvottinn var byrjað á að greiða ullina á milli fingranna og jafna hana út 

áður en hún var kembd. Eftir því sem greiddist úr ullinni var hún dregin saman í lengjur 

sem síðar voru spunnar í þráð með snældu, síðar rokk. Var þráðurinn misgóður, fór það 

eftir lagni spunakonunar hvað þráðurinn varð fínn. Ullin sem notuð var í föt var yfirleitt 

eins og hún kom af kindunum og er þá oftast átt við að ullin væri ekki lituð. Lituð ull 

var ekki nema í hátíðarfötum  þeirra betur settu í þjóðfélaginu. (Jón Torfason, 2000, bls. 

83).   

 Ullin er misjöfn, eftir því hvenær hún er tekin af kindinni. Haustullin er síðri en 

vorullin  þar sem hárin eru styttri á haustullinni. Var haustullin þvegin á svipaðan hátt 

og vorullin að því undanskildu að hún var yfirleitt þvegin inni sökum kulda. Var helst 

tekið smáband úr haustullinni, gróft eingirni sem unnið var úr heil – og hálfsokkar, 

sjóvettlingar og einhverjar peysur. Var þetta allt verslunarvara og keyptar fyrir hana 

munaðarvörur fyrir jólin. (Guðmundur L. Friðfinnsson, 1991, bls. 116).  

 Ullin var spunnin í alskyns þræði og ofin, en þó ekki fyrr en eftir áramót því þá 

gafst meiri tími og birta til verksins, því vanda þurfti til verks ef vel átti að vera. 

Þráðurinn sem kom af snældunni var settur á hesputré sem síðar var prjónað úr en sá 
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þráður sem átti að vefa var settur á svokallaða krónu og svo á snældur sem settar voru á 

tein á vefstólnum. Þegar búið var að vefa allan veturinn var vefnaðurinn tekin niður og 

tekið til við að þæfa. (Guðmundur L. Friðfinnsson, 1991, bls. 60).  

5.1 Einkenni íslensku ullarinnar 

Fólk fyrr á öldum þekkti ullina vel, vissi hvernig ætti að nota hana, hvað væri besta 

ullin, hvar á kindinni besta ullin var og þess háttar. Núna eru kindurnar rúnar og ullin 

send í ullarverksmiðjur þar sem hún eru flokkuð og unnin eftir kúnstarinnar reglum. 

Munur er á mýkt ullarinnar, fer það eftir aldri og kyni fjárins, lömbin eru yfirleitt með 

mjúka og fína ull en gömlu hrútarnir með mjög grófa og stökka ull. Munur er á ullinni 

eftir því hvar á fénu hún vex. Hún er fínust við framfæturna og á síðunni, svo er hún 

aðeins grófari við háls, á baki og ofan til á mjöðm. Ullin á hnakka, brjósti og framan til 

á hálsi, búki og lærum er grófust, oft er hún einnig mikið skemmd. Best er fyrir 

ullarþvottastöðvar á fá ullina í heilum reyfum til að auðvelda flokkunina á gæðum 

ullarinar. (Magnús Guðmundsson, 1988, bls. 156-157).  

Íslenska ullin skiptist í tog og þel. Tog er sá hluti ullarinnar sem er grófur og 

langur, er að meðaltali um 21 cm að lengd. Nærrum ógerlegt er að aðskilja tog og þel 

með því einu að klippa togið frá því togið vex á milli þelháranna og er sá hluti togsins 

sem er á milli þelhárana ekki minna grófur en þau sem eru yst. Togið er mis gróft. Á 

sumum kindum er það mjúkt og fínt á meðan á öðrum kindum liti það út eins og 

hrosshár.Fínni hluti togháranna er aðallega notaður í grófan fatnað, kambgarn, 

húsgangáklæði og teppi. Grófari hluti togsins er hinsvegar tilvalið í nálofin teppi, einnig  

getur verið gott að nýta það í myndvefnað sérstaklega ef sóst er eftir skemmtilegri áferð 

á myndina. Í dag er tog og þel ekki aðskilið eins og var gert áður, því er efnið annað 

hvort togmikið eða toglítið þar sem það kemur úr verksmiðjum. (Magnús 

Guðmundsson, 1988, bls. 159-160).  

 Þelhár eru stystu og fínustu hár reyfisins og eru um 5-7 cm að lengd. Þelhárum 

má líkja við merinoull í fínleika en eru misjafnari að lengd og gildleika. Þelhárin eru 

innst í reyfinu og mynda svokallaðan þelfót. Gæðin fara eftir fínleika ullarinnar, því 

fínni því betri ull. Talið er að ákveðið samband sé á milli þvermáls og spuna, 

spunagildið segir til um hve marga metra af þræði er hægt að spinna úr einu grammi af 

ull, þannig að því meira þvermál því lengri þráður er spunninn. Íslenskt fé er með um 

88% af ullinni þelhár en vegna fínleika er  þelið ekki nema um 50% af þyngd reyfisins. 

Munurinn á þelhárum á íslensku og erlendu fé er sá að íslenska féð er með mun liðaðri 
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þelhár auk þess sem það er óreglulegt og gerir ullina því mun sérstakari fyrir vikið. 

Vegna þessara óreglulegu liða vaxa hárin ekki þétt við hvort annað og verða hárin því 

mun fyrirferðarmeiri og er því úr miklu meira að moða í spunanum miðað við 

merinoullina. Umhirða fjár skiptir sköpum hvað varðar gæði ullarinnar. Kemur fram 

mikill munur á gæðum ef t.d. efnaskortur er í fæðunni eða veikindi, eins getur veðurfar 

skipt miklu máli. því eins og áður hefur verið minnst á skiptir kindin um hárferði eftir 

árstíðum og ef um miklar veðurfarsbreytingar er að ræða geta gæði ullarinnar rýrnað. 

Þelhárin á íslensku fé eru loftkennd og leitast eftir því að fara í sömu mynd og þau voru 

upprunalega. Því er notagildi hennar síðra til notkunar í efni sem halda á broti t.d voðir 

eða dúka, því brotið hverfur fljótt vegna þessara eiginleika ullarinnar. (Magnús 

Guðmundsson, 1988, bls. 157-158). 

 Fleiri ullartegundir eru flokkaðar í ullinni en tog og þel, hvítar illhærur og 

rauðgular illhærur eru tegundir sem flokkaðar eru frá annari ull. Hvítar illhærur eru dauð 

hár, þær eru grófari en toghárin en stutt eins og þelið. Liturinn er kalkhvítur, ullin er 

óreglulega löguð, mjög gróf og hrjúf viðkomu. Hvítar illhærur eru með miklu holrúmi 

og holrúmið endurkastar ljósi svo að svört rönd í miðju hári kemur fram. Til þess að sjá 

þessa svörtu rönd þarf smásjá. Þessi hár eru dauð og því ónýt. Það þykir þó mildi að 

lítið er um hvítar illhærur í íslenskri ull, ef um hreinræktað íslenskt fé er að ræða. Við 

kynblöndun fjár, íslensks og erlends, getur aftur á móti orðið mikið af þessum hvítu 

illhærum sem reynt er að koma í veg fyrir vegna gæða ullarinnar. Rauðgulu 

illhærururnar eru ekki eins stökkar og þær hvítu en hafa þó tvo galla sem veikja gæði 

ullarinnar. Hárin eru svo gróf að nær ómögulegt getur verið að spinna fínan þráð úr 

þeim og ef mikið er af rauðgulum illhærum eru þær sjáanlegar í fatnaði sem ætti 

hugsanlega að vera hvítur. (Magnús Guðmundsson, 1988, bls. 160-161).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

6. Þæfing 

Nokkrar aðferðir var notast við til að þæfa. Þar má nefna þóf á milli handa sem var 

notað til að þæfa sokka, vettlinga og ýmis smáverk og þótti það auðveld aðferð. Var þá 

prjónverkið tekið, bleytt upp í því og svo nuddað saman á milli handanna, ekki þó með 

flötum lófa heldur var það í hálf krepptum lófa annarar handar, þannig að í miðjum lófa 

var gott hald í stykkið sem fært var svo til eftir hentugleikum og þrýst á með hinni 

hendinni. Þæfing í höndum í trogi, var notað þegar þæfa þurfti stærri verk eins og pils, 

brækur, peysur og annan fatnað. Var þá hluturinn settur í trog og rúllað upp í vöndul og 

svo rúllað upp í troginu þar til hann var orðinn nægilega vel þæfður eða þæft milli handa 

í troginu sjálfu. Þæfing á hurð var notuð til að þæfa vaðmál. Hurðin var þá í mátulegri 

hæð til að hægt væri að standa við verknaðinn og nudda ullina með lófunum á hurðinni 

þar til hún var tilbúin. Bringuþóf var aðferð sem stundum var notuð, sú aðferð var talin 

mjög erfið þar sem þæfarinn þæfði boginn og ber að ofan upp við hurð eða á hellu og 

hnoðaði með bringunni. Ekki hefur verið talað um þessa aðferð eftir aldamótin 1800. 

Norðanlands var algengt að þæfa undir fótum og er það talin vera léttasta aðferðin við 

að þæfa voð en þá var gengið ofan á ullinni sem lá ofan á plötu og var gengið þar til 

ullin var tilbúin. Sunnanlands var tunnuþóf algengt þegar stórar voðir voru þæfðar. Var 

þá botninn sleginn úr tunnu, hún lögð á hliðina og skorðuð. Vaðmálið var sett í miðja 

tunnuna, tveir karlmenn settu fæturna í sitthvorn enda tunnunnar og stigu á móti hvor 

öðrum. (Jónas Jónasson, 1961, bls. 110-111). Ein aðferð virtist vera algengust á stórum 

stykkjum en það var þóf á voðum sem lýst verður betur hér á eftir. Votaþóf er aðferð 

sem er svipuð og þóf á voðum nema þá var minna undið og tveir þæfðu í einu. 

(Guðmundur L. Friðfinnsson, 1991, bls. 162). 

 Veður varð að vera gott til þess að hægt væri að þæfa því þá var betra að losa 

menn frá öðrum verkum til að taka að sér störf þæfarans. Áður en þæfingin gat átt sér 

stað var voðin þvegin upp úr keytu eða jafnvel sápu síðan skoluð í á eða læk. Á sjálfan 

þæfingardag var haft til strax um morguninn heitt vatn sem voðin var svo þvegin úr 

aftur og svo undið upp á hana með tilheyrandi hætti. Járnkarl var skorðaður við dyr, 

voðinni smeygt yfir hann þar sem lykkja var á báðum endum. Í annari lykkjunni var 

járnkarlinn en í hina var oft stungið skófluskafti eða priki. Nokkra menn þurfti í þetta 

verk því ekki mátti voðin óhreinkast eða rekast í. Þegar farið var að vinda voðina var 

oftast ein kona með hönd á voðinni til þess að hún legðist rétt saman. Einn karlmaður 

var við járnkarlinn til þess að voðin gengi ekki af og annar karlmaður var við skeftið eða 
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prikið og vatt voðina, oftast nær var það þófarinn sjálfur sem hélt um prikið. Sá eða sú 

sem fylgdist með hvort voðin væri nægilega vel undin var sjálf húsfreyjan á bænum. 

Fjósið var yfirleitt fyrir valinu þegar valinn var staður til þæfingarinnar því þar var hlýtt 

og notalegt. Valinn var ákjósanlegur bás til verksins og þurftu kýr að lúta í lægra haldi 

fyrir þæfingunni. Í básnum var búið að koma fyrir stórum hlera eða hurð sem var 

vandlega skorðaður með föt í kringum sig allan til þess að taka á móti óhreinindum. Slá 

var komið fyrir sem þófarinn gat stuðst við. Voðin var lögð á hlerann og þófarinn gerði 

sig kláran í verkið, háttaði sig og var í brók og skyrtu einum fata við þetta erfiðis verk. 

Þófarinn var yfirleitt í svitakófi á meðan á vinnunni stóð enda var þæfingin stanslaus 

vinna frá því um 9:00 um morgun til 16:00 – 18:00 síðdegis með fáum hléum, rétt á 

meðan hann fékk næringu færða til sín í fjósið. Voðin var hrist og teygð tvisvar til 

þrisvar á meðan á þæfingu stóð til þess að hún hlypi ekki í fellingar. (Bergsteinn 

Kristjánsson, 1955, bls. 139-142). Þegar þæfingu lauk var gengið frá í fjósinu og farið 

með voðina út þar sem hún var enn teygð, toguð og sléttuð eins vel  og unnt var, því 

næst hengd á snúru til þerris. Ekki var voðin látin þorna til fulls heldur var hún sett á 

fjöl undir farg til pressunar. (Guðmundur L. Friðfinnsson, 1991, bls. 162).  
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7. Lokaorð 

Það fór ekki mikið fyrir þæfingu á síðari hluta síðustu aldar, verksmiðjur hafa sprottið 

upp sem tekið hafa við vinnu heimilisfólks sem notaði þæfingu sem aðferð til að bæta 

notagildi fatnaðar og slitþol. Fólk þæfði af nauðsyn en nú er hún stunduð sem 

áhugamál. Mörgum finnst gaman að gefa heimatilbúnar gjafir og gera lítil þæfð 

handverk af því tilefni. Þegar ég kynntist þæfingu vann ég í leikskóla í Reykjavík. Þar 

voru börnin að gera veggteppi sem jólagjafir handa foreldrum sínum. Þá fyrst sá ég 

hvað þæfing er þægileg leið til að kynna börnunum textílmennt. Mikilvægt er að finna 

handverk sem hentar vel börnum og hægt er að fullyrða að þæfing henti 

leikskólabörnum ágætlega. 

Saga þæfingarinnar, ullarinnar, ullarvinnunnar og öllu sem því tengist er frábær 

viðbót við hefbundna handverkskennslu. Þegar við öflum okkur vitneskju um uppruna 

verks sem við erum að vinna fáum við áhuga á að skoða verkið frekar og gera betur en 

áður. Sagan um ærnar í Örkinni hans Nóa vakti mikinn áhuga hjá mér og kviknuðu 

margar spurningar í tengslum við hana. Svör við ýmsum þeirra birtast í greinagerðinni 

hér að framan, nánar tiltekið í kaflanum um ullarvinnu á Íslandi. Ég geri ráð fyrir því að 

ull sé svipuð af ám um allan heim þótt grófleikinn sé ekki sá sami. Ég komst þó að því 

að sagan er ekki komin úr Gamla testamenntinu sjálfu heldur er hún sett á blað af 

einhverjum óþekktum sögumanni. Sagan er góð og sennilega eitthvað til í henni þótt 

Gamla testamenntið minnist ekki á klæðnað eða hvaða eiginleikum ullin var búin þá er 

ekki ósennilegt að þæfing hafi verið uppgötvuð á þann hátt sem sagan segir.  

Hinar sögulegu heimildir um þæfingu eru svo sannarlega forvitnilegar. Upphafið 

er tengt Örkinni hans Nóa sem sagt er að hafi strandað á Araratfjalli. Fundur 

grafreitanna á Altai- hálendinu í Síberíu er einkar athyglisverður og gefur óhyggjandi 

upplýsingar um þæfingu á fornum tíma. Það virðist vera að vinnubrögin við þæfinguna 

hafi í reynd lítið breyst í gegnum aldirnar þó verkfæri og búnaður hafi tekið nokkrum 

stakkaskiptum eins og eðlilegt má telja. 

Íslensk ullarvinna er einstaklega skemmtileg og gaman að rýna í vinnuaðferðir 

fólks á fyrrihluta síðustu aldar. Ef hugsað er aftur í tímann þá eru ekki mörg ár frá því 

að vinnuaðferðirnar breyttust. Það þarf ekki að fara nema rétt um 50 – 60 ár aftur í 

tímann til að heyra um þær aðferðir sem ég skrifa um í greinagerðinni. Bæði það að lesa 

mér til og fræðast um uppruna þæfingar og ullarvinnu ásamt námskeiðum og vinnu við 

kennslubókina lærði ég mikið sem ég á eftir að njóta góðs af  alla ævi og nýta mér í 
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starfi. Ég hef lært það á þeim árum sem ég hef verið í Háskóla Íslands hvað mikilvægt 

er að kynna sér söguna á bak við handverk og ætla ég mér að nýta þá reynslu í 

framtíðinni. Mitt fyrsta verk var því að gera kennslubók sem á eftir að nýtast mér og 

öðrum sem hjálpartæki í kennslu.  
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