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Viðtalstími 

Þriðjudagar kl. 11:10-11:50  

Námsefni 

Efni frá kennara: Nemendur fá efni í prufur, allan pappír í snið, möppu undir 
verkefnin sín og plastvasa.  Efnisgjald er 3000kr. 

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 dýpka þekkingu sína á grunnsniðum og saumtækni. Gera 
vinnulýsingu eftir eigin hönnun. Þjálfast í að vinna eftir eigin vinnulýsingu. 
Saumtækniprufur og einföld, fóðruð flík. 
Sýning á verkefnum nemenda.  

 

 

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 10% 
 Snið  15% 
 Paraverkefni  5% 
 Prufur  20% 
 Saumur  50% 

 

Reglur áfanga Notkun á snjallsímum er ekki leyfileg í tímum nema með leyfi kennara. 
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Virðing, samvinna og árangur 

Fjölbrautaskóli Suðurnesja 

Annað sem kennari 
vill láta koma fram 

 
Nemandi ber ábyrgð á að fylgjast með mætingarskráningu sinni. Einn 
sólarhringur er gefin til þess að gera athugasemdir við mætingu  
 
 

 

Þekking Leikni 

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á: 
• saumtækni 
• saum og fóðri 
• vinnu með teygjanleg efni (jersey) 
• flóknari frágang á saumum 
• verklýsingum og flötum teikningum 
• tískuteikningu 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 
• vinna sjálfstætt við snið og 

sniðútfærslur  
• sauma  fóðraða einfalda flík 
• nota og gera vinnulýsingar 

 

Hæfni 

Nemandi skal geta hagnýtt þá þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að: 
• vinna flóknari útfærslur á sniðum 
• gera eigin vinnulýsingar 
• fara eftir vinnulýsingum 
• saumtækni og fóðrun 
• áætla efniskaup 

 

 

Vinnuáætlun - símat 
Tímasókn 16 vikur x 4 klst. 64 klst. 
Undirbúningur f. tíma 16 vikur x 4 tímar x 20 mín 21 klst. 
Undirbúningur f.heimapróf og 
hópverkefni 

3 x 4 klst. 12 klst. 

Alls  97 klst. = 5 ein* 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Virðing, samvinna og árangur 

Fjölbrautaskóli Suðurnesja 

Kennsluvikur Áætluð yfirferð námsefnis Skil á verkefnum 

1. vika 
5. - 15. janúar 

• Kynning á áfanganum 
• Val á verkefni  
• Taka upp snið 

  

2. vika 
16. - 22. janúar 

• Saumur 
• Snið-prufuflík ef þarf 

 

3. vika 
23. - 29. janúar 

• Prufa: buxnavasi  

4. vika 
30. janúar - 5. Febrúar 

1.febrúar þrískólafundur 

• Saumur 
• Upprifjun í sniðagerð 

 

5. vika 
6. - 12. febrúar 

• Saumur 
• buxnavasi 

 

6. vika 
13. - 19. febrúar 

• Saumur 
• Snið/bak 

 

 

7. vika 
20. - 26. febrúar 

• Prufa: vestisvasi 
• Saumur 
 

Heimapróf/bak 

8. vika 
27. febrúar - 5. mars 

 

• Saumur 
• Stoðtími 

 

Fyrir miðannarmat á að 
skila tveimur prufum og 
upprifjun í sniðum og bak 

9. vika 
6. - 12. mars 
Miðannarmat 

• Saumur  

10. vika 
13. - 19. mars 

• Saumur  

11. vika 
20. - 26. mars 

• Saumur 
• Snið/pils  

3 pils 

12. vika 
27.mars  - 2. apríl 
Starfshlaup - Páskafrí 

• Saumur 
• paraverkefni 

 

 

13. vika 
11. - 16. apríl 

• Saumur 
• Prufa/paspoleraður vasi 

Heimaprófi skilað 

14. vika 
17. - 23. apríl 

Sumardagurinn fyrsti 

• Saumur  

15. vika 
24. - 30. apríl 

• Saumur 
• Stoðtími 

 

16. vika 
1. - 4.maí Erasmusverkefni 

kennara 
5.-10.maí kennsla 

• Frágangur Skil á verkefnum og 
frágangur 

 

Með fyrirvara um breytingar og von um gott samstarf 

Katrín Sigurðardóttir 


