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Viðtalstími 
Fimmtudagar kl. 11:10-11:50. Heba á skrifstofunni aðstoðar 
við að hafa samband við kennara.   

Námsefni 

Efni frá kennara: Nemendur fá efni í prufur, allan pappír í snið, möppu undir 
verkefnin sín og plastvasa.  Efnisgjald er 2000kr. 

Nemendur kaupa sjálfir efni í sínar flíkur. Efnaverslanir veita afslátt til 
nemenda en þessar verslanir eru í Reykjavík.  Kennari  verður samt með efni 
sem hægt er að kaupa á önninni með 30% afslætti og fjármálastjóri rukkar 
nemendur í lok annar.  

Kennari skaffar nýjustu tískublöðin. 

 

Áfangalýsing 

Nemendur byrja á því að velja sér verkefni sem þeim langar að sauma. 
Nemendur læra á saumavél. Fjórar prufur verða saumaðar á önninni. 
Einföld sniðagerð.  

 

 

 

Námsmat og vægi 
námsmatsþátta 

Áfanginn er símatsáfangi og verða verkefnin metin eftir erfiðleikastigi. 
Einkunnagjöf fer ekki eftir fjölda verkefna. Fagbókleg verkefni, prufur, og 
lítil heimapróf. Ákveðnum verkefnum þarf að skila fyrir miðannarmat en 
nemendur fá stoðdag til þess að vinna upp verkefni.  

Símatsáfangi  ☒ Lokapróf  ☐ Sleppikerfi  ☐ 

 Heiti Vægi 

 Mæting og virkni 5% 

 Poki 5% 

 Heimapróf 10% 

 Snið 10% 

 Prufur 20% 

 Saumur 50% 

 

Reglur áfanga 
Notkun á snjallsímum er ekki leyfileg í tímum nema með leyfi kennara. 

 

 



Virðing, samvinna og árangur 

Fjölbrautaskóli Suðurnesja 

Annað sem kennari 
vill láta koma fram 

 
Nemendur bera sjálfir ábyrgð á að fylgjast með mætingu sinni á Innu. 
Einungis er gefinn einn sólarhringur til þess að gera athugasemdir við 
mætingarskráningu. 
 
 
 

 

Þekking Leikni 

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á: 

 

 uppbyggingu grunnsniða 

 heiti sniðhluta, þráðréttu og mikilvægi 

merkinga 

 notkun grunnsniða 

 saum á einföldum flíkum 

 verklýsingum og flötum teikningum 

 saumtækni  

 efnismagni 

vönduðum vinnubrögðum 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 
 

 vinna ýmsar sniðútfærslur út frá 

grunnsniðum 

 nota heiti sniðhluta og nota merkingar 

 útfæra og sauma flíkur eftir málum 

 fara eftir verklýsingum 

 geta sett hugmyndir sínar á blað 

 leggja snið á efni þannig að þráðlína sé 

rétt og efnið nýtt 

 

Hæfni 

Nemandi skal geta hagnýtt þá þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að: 

 

 vinna sjálfstætt einfaldar sniðútfærslur út frá grunnsniðum 

 sauma einfaldar flíkur eftir grunnsniðum og eigin útfærslum 

 vinna eftir verklýsingum 

 ákveða efnismagn 

 temja sér vönduð vinnubrögð  

 
 

 
 

 

Vinnuáætlun  

Tímasókn 15 vikur x 4 klst. 60 klst. 

Undirbúningur fyrir tíma 15 vikur x 4 tímar x 20 mín. 20 klst. 

Undirbúningur fyrir heimapróf  3 x 2 klst. 6  klst. 

Efnisöflun 8 klst. 8 klst. 

Alls  94 klst. = 5 fein* 
 

 



Virðing, samvinna og árangur 

Fjölbrautaskóli Suðurnesja 

Kennsluvikur Áætluð yfirferð námsefnis Skil á verkefnum 

1. vika 
20. - 27. ágúst 

 Kynning á áfanganum 

 Læra á saumavélar 

 Val á verkefni 

 Taka upp snið 

 Sauma poka 

Nemendur sauma poka og 
taka upp snið. Farið yfir val á 
verkefnum og kennari reynir 
að útvega efni sem óskað er 
eftir. 

2. vika 
30. ágúst - 3. september 

 Merkja poka 

 Merkja flík 
 

Nemendur koma með flík til 
þess að merkja í merkivélinni 

3. vika 
6. – 10. September 

 Prufa/uppábrot á buxur 

 Saumur  

 

4. vika 
13. - 17. september 

 Saumur 

 Snið bls. 125, 126, 127 

 

5. vika 
20. – 24. September 

 Saumur 

 Nemendur velja eitt snið til 
þess að setja saman í efni. 

Heimapróf/ ekki hægt að 
vinna í kennslustund 

6. vika 
27. sept. – 1. Október 

 Saumur 

 Prufa/rennilás í pils 

 

7. vika 
4. – 8. Október 

 Saumur 

 Stoðtími 

 Verkefnaskil í upphafi tímans 
 

Nemendur skila: 
Poka, merktri flík, tveimur 
prufum, sniðum bls. 125-127. 
Nemendur fá einn stoðdag til 
þess að vinna upp verkefni. 

8. vika 
11. – 15. Október 

miðannarmat 

 Saumur 

 Prufa/felurennilás/restin af 
tímanum notuð til 
undirbúnings á sniðum 

 

9. vika 
18. - 22. október 

Vetrarleyfi 18. og 19. 
okt. 

 Saumur 

 Snið bls. 128, 129, 136, 137 

 

10. vika 
25. - 29. október 

 Saumur 

 Nemendur velja eitt snið til 
þess að setja saman 

Heimapróf/ekki hægt að 
vinna í kennslustund 

11. vika 
1. - 5. nóvember 

 Saumur 

 Prufa/kragi 

 

12. vika 
8. - 12. nóvember 

 Saumur  

13. vika 
15. - 19. nóvember 

 Stoðtími 

 Saumur 

 

14. vika 
22. - 26. nóvember 

 Saumur  

15. vika 
29. nóv. - 3. desember 

 Saumur og frágangur  

 

Með fyrirvara um breytingar og von um gott samstarf 

Katrín Sigurðardóttir 


