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Náms- og kennsluáætlun Haustönn 2020 

FATA2FF05 

Kennari Katrín Sigurðardóttir    katrin.sigurdardottir@fss.is    

Viðtalstími Fimmtudaga kl 10:25-11.05 

Kennsluefni Efni frá kennara 

Áfangalýsing Í áfanganum vinna nemendur sjálfstætt að eigin hönnun, sniðum og 
saum. Kennari stendur hjá, aðstoðar og segir til.  Nú ættu nemendur að 
geta unnið sjálfstætt með teikningu og verklýsingar heima. Nemendur 
gera verkefni á merkivél. Nýjasta tíska í saumtækni skoðuð og gerðar 
tilraunir.Saumuð yfirhöfn eða kjóll. Vettvangsferðir eru farnar og sýning 
er á verkefnum nemenda. 

 

 

Vinnuáætlun - símat 

Tímasókn 15 vikur x 4 klst.  60 kls.t 

Undirbúningur f. tíma 15 vikur x 2.klst. 30 klst. 

Heimapróf 2 x 2 klst. 4 klst. 

Verkefnavinna 10 klst. 10 klst. 

Alls  104 klst = 5 fein* 

.  

 

 

Námsmat og vægi 
námsmatsþátta 

Áfanginn er símatsáfangi. Nemendur fá afmarkaðan tíma í hvert 
verkefni. Í vikunni eftir að verkefni á að vera lokið er skiladagur og ef 
einhver á eftir að klára verður gefin hálf til ein kennslustund til þess, 
einhverskonar stoðtími. Þá fá aðrir nemendur sem eru búnir frí. Verkefni 
lækkar um 0,5 fyrir hvern dag sem skilað er of seint. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heiti Vægi 

Mæting og virkni 10% 

Verklýsingar/skissur  5% 

Bókleg verkefni  20% 

Prufur 15% 

Hópverkefni 10% 

Saumur 40% 
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Þekking 

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og 

skilning á: 

• vinna að flóknari útfærslu grunnsniða 

• flóknari saumtækni 

• saum og fóðri 

• verklýsingum og flötum  teikningum 

• tískuteikning 
 

 

Hæfni 

Nemandi skal geta hagnýtt þá þekkingu og leikni 

sem hann hefur aflað sér til að: 

• vinna sjálfstætt við flóknari snið og 
sniðútfærslur  

• sauma fóðraða yfirhöfn eða kjól 

• nota og gera vinnulýsingar 

• temja sér vönduð vinnubrögð  

 

 

 

 

Leikni 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 

• vinna við flóknari útfærslur á sniðum og 
breytingar á þeim 

• sauma og fóðra  

• gera eigin vinnulýsingar 

• fara eftir vinnulýsingum 

 

 

 

Reglur áfanga Hafið slökkt á farsímum í kennslustund, ekki svara í hann og ekki senda 
sms. Ef þið eigið von á áríðandi símtali þá látið vita í upphafi tímans. 

 

 

 

Annað sem 
kennari vill láta 
koma fram 

Nemendur bera sjálfir ábyrgð á að fylgjast með mætingum sínum og 
hafa einn sólarhring til þess að gera athugasemdir við tímasókn.  
Efnisgjald er 2000kr 
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Kennsluvikur                      Áætluð yfirferð námsefnis Skil á verkefnum 

1. vika 
24. - 28. ágúst 

• Kynning á áfanganum 

• Vinna á merkivél 

• Val á verkefni  

• Framkvæmdaáætlun 

• Flatar teikningar 

Fimmtudagar eru prufu 

eða bóklegir dagar. 

Núna gera nemendur 

framkvæmdaáætun og 

verklýsingu með hverri 

flík. 

2. vika 
31. ágúst - 4. sept. 

• Prufa:vesti 

• Snið-prufuflík ef þarf 

• Skissuæfing-flöt teikning af 

saumaverkefninu 

• Framkvæmdaáætlun 

 

3. vika 
7. - 11. september 

• Bóklegur tími (upprifjun) 

• Saumur 

Heimapróf 

Undirbúningur sniða 

4. vika 
14. - 18. september 

• Prufa/hlýrabolur  

5. vika 
21. - 25. september 

• Saumur Nemendur vinna eigið 

grunnsnið og útfært 

6. vika 
28. sept. - 2. október 

• Nemendur hefja vinnu við snið frá 

grunni 

• snið samsett snið 

Nemendur vinna 

verkefni með samsetta 

sniðið frá vikunni áður 

7. vika 
5. -9. Október 
miðannarmat 

• Heimapróf  Nokkur verkefni unnin 

með samsettum sniðum 

8. vika 
12. – 16. október 

2-3 nemendur vinna saman verkefni 

samkvæmt verklýsingu frá kennara. 

Nemendur bera ábyrgð 

á að klára verkefnið sitt 

á einni viku. Verkefninu 

skilað í upphafi tímans á 

mánudeginum næsta 

9. vika 
19. - 23. október 

vetrarleyfi 

• Prufa/vesti 

• saumur 

 

10. vika 
26. - 30. október 

• Saumur 

• buxur 

 

11. vika 
2. - 6. nóvember 

• Saumur 

• Sniðagerð frá kennara 

 

12. vika 
9. - 13. nóvember 

• Saumur  
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13. vika 
16. -20. nóvember 

• Saumur   

14. vika 
23. - 27. nóvember 

• Saumur  

15. vika 
30. nóv. - 4. desember 

• Saumur  

 
• Frágangur og tiltekt  

 

Með fyrirvara um breytingar og von um gott samstarf 

Katrín Sigurðardóttir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


