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Viðtalstími 

Þriðjudaga kl 11.55– 12:35  í síma 861 - 4707 

Námsefni LAB – kennsluvefur Pivot Point -  DVD kennsludiskar – ljósrit - 
verklýsingarblöð og bókin Hair design. 

Áfangalýsing 

Nemandinn þekkir nú grunnaðferðir á bak við mótun hárs með 
hverskonar tækjum og tólum. Unnið er áfram með þjálfun á 
rúlluísetningu og úrgreiðslu auk klípu og blautbylgja í fleiri útfærslum 
s.s. bylgjur með hliðarskiptingu og beint aftur. Blástur er þjálfaður í 
dömu og herra, unnið er með ólík form og hárlengdir. Sýndar eru 
fléttur, snúningar og gerð hnúta í síðu hári og það útfært og æft. 
Áfram er unnið með notkun og gerð verklýsinga.  
Notast er við æfingahöfuð við verklega þjálfun. 

 

Reglur áfanga 

Notkun á snjallsímum er ekki leyfileg í tímum nema með leyfi kennara. 
Þetta er símatsáfangi sem kenndur er í flæði. 

Verkfæri sem nemendur þurfa ávallt að hafa í tímum er:  

Skaftgreiða, gaffalgreiða, bylgjugreiða, burstar, slá, og úðabrúsi 

Námsmat og 
vægi 
námsmatsþátta 

Til að ná áfanga þarf að ná 4,5 úr símati. Námið er lotuskipt, 1.lota er 
fyrir miðannarmat og 2.lota eftir miðannarmat. 

Símatsáfangi  ☒ Lokapróf  ☐ Sleppikerfi  ☐ 

Mat 1              Daggreiðsla og verklýsing 20% Vægi 
Mat 2              Blautbylgjur 10%  
Mat 3              Klípu bylgjur 15%  
Mat 4              Blástur 20%  
Mat 5              Jafningjamat daggreiðsla upprúll 2 20%  
Mat 6              Daggreiðsla-upprúll 2  
                         Úrgreiðsla og verklýsing 

25%  

Hárgreiðsla Samtals 100%  
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Annað sem 
kennari vill láta 
koma fram 

Í verknámi er 100% skyldumæting. 
Raunmæting þarf að vera 80% og hærri, ef hún fer undir það lækkar 
lokaeinkunn um einn heilan. 
Farsímar skulu einungis notaðir við það sem tengist náminu. 
                    Með fyrirvara um að kennsluáætlun geti breyst. 
                             Með von um gott samstarf 
                                                Ásdís  

 

Þekking Leikni 

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og 
skilning á: 

 
• þremur mismunandi formum á 

ísetningum og greiðslum, beint 
aftur, stjörnu- og 
múrsteinaupprúllum.  

• viðeigandi hársnyrti efnum og 
áhöldum við ísetningu og greiðslu.  

• gerð og notkun verklýsinga fyrir 
hárgreiðslu.  

• mismunandi formum á 
bylgjugreiðslum. 

•  notkun bylgjugreiðu og klípa 
 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 
 

• skipta hárinu upp í fyrir fram 
ákveðnar brautir.  

• setja ýmsar stærðir af rúllum í 
misjafna sídd af hári.  

• túbera og greiða úr mismunandi 
upprúllum á æfingahöfðum.  

• greiða fjórar blautbylgjur upp frá 
einni ásamt þurrkun og úrgreiðslu.  

• gera klípu upprúll á æfingahöfði 
þannig að út komi fjórar bylgjur 
ásamt þurrkun og úrgreiðslu. 

Hæfni 

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

 
• skipta, rúlla upp og forma hár með hliðsjón af útkomu, 
•  uppbyggingu og áferð greiðslu.  
• notast við verklýsingar við gerð greiðslna. 

 
 

Vinnuáætlun -  símat 
Tímasókn 16 vikur x 2klst. 32 klst. 
Undirbúningur f. tíma 16 vikur x 2 tímar x 20 mín 12 klst. 
Alls  44 klst. = 2 fein* 
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Kennsluvikur Áætluð yfirferð námsefnis vor 2023 Skil á verkefnum 

1. vika 
5. - 13. janúar 

Kynning á verkefnum annar 
Iðnfæði,sjálfsmat og vinnustaðanám 
upplifun,kafli 4,1 
Klípur m/hliðarskiptingu 
Perm. og vökvi settur í miðjutopp þurrkað 
með dreifara  
Klippa solid á herragínu  eða(nýjan haus frá 
mér) 

 

Kafli 4.1 

 2. vika 
16. - 20. janúar 

 ½ hr. í topp og upprúll 
 Úrgreiðsla í dagreiðslu 
Sléttperm m/efni í miðjutopp og blástur 
m/bursta 
Solid klipping í módel hárþvottur og 
frágangur 
Solid klipping í þeirra dömuhaus 
Moodboard -heimavinna 

 

 
 
  
 

3. vika 
23. - 27. janúar 

Mat dagreiðsla með ½ hring 
Perm upprúll 2 með tímatöku 70 mín 
1.Módel í háralitun  litun stut hár t-26.jan 
Kynning á hársveinafélaginu, réttur og 
skyldur, ferilmöppum 
 
 

Mat 1 daggreiðsla ½ hr í 
topp 
Mat 1. Módel í háralit stutt 
hár Regalo 
 

4. vika 
30. janúar - 3.febrúar 
1.feb Þrískólafundur 

Mat -klípubylgjur 
Krulla og uppgreiðslur í sítt hár. 
Vinnubók/ferilskrá. 
Þemaverkefni lagt fyrir hárgreiðsla og skraut 
Perm svampar settir í gínuhaus 
Hár skoðað í smásjá og Ph-mælt 
(efnafræðistofa) vinnubók ferilskrá 5.2 

Mat 2 klípur með 
hliðarskiptingu 
 
Efnafræðistofan 2.feb 

5. vika 
6. - 10. Febrúar 

Sigurrós 

 
Blautbylgjur með hliðarskiptingu 
Mat-Perm upprúll 2 í ½ haus og verkl 
Stífur blástur í stutt hár með frönskum 
rúllum 
Herraformblástur m/krullujárni 
Þemagreiðsla æfð og útfærð búa til skraut 
 

 

 
Mat 1 perm upprúll 2 í ½ 
haus 
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6. vika 
13. - 17. febrúar 

 
Módel í daggreiðslu 14.feb  
Mat perm - upprúll 2 
Spaðastrípur, klippingar, blástur 
Æfa greiðslu,hárskraut og fl vegna 
þemaverkefnis 
Kynna ritgerð Bygging hársins 
Kafli 6.1 
 
 

 

Módel dagreiðsla 
Mat 2 perm upprúll 2 
Iðnfræði próf litafræði 

7. vika 
20. - 24. Febrúar 

21.feb 
uppbrotsdagur 

Blautbylgjur 
Módel í Hárþottur klipping 
Klipping-solid og frágangur 
 Blástur stutt hár 
Iðnfr. kafli 6.2  
Próf kafli 6.1  
 

 
 
 Módel solid mat  
IÐNF-próf kafli 6.1 

8. vika 
27. febrúar - 3. Mars 

2.mars 
námsdagsdagur 

 
Mat-formblástur herra 
perm upprúll 3 
Formklipping og formblástur 
Námsmatsdagur 2. mars 

 

Stoðdagur 2. mars 
Mat flái 
 
Mat formblástur 

9. vika 
6. - 10. mars 
Miðannarmat 

 
Blautbylgjur-Mat 
Herraklipping á bls. 278 og verklýsing 
2. Módel í háralitun, þurrkun og sléttun 
Þemagreiðsla  
Iðnfæði: vinna í ritgerð um uppbyggingu 
hársins  
Kafli 5.2  

 

Mat-blautbylgjur 
2. módel í háralitun-Mat 
7.mars -H.Jóns 
 Iðnfræði -Kafli 6.2 

10. vika 
13. - 17. Mars 

Íslandsmót iðnnema 

Perm model stutt hár  
Stílhönnun kafli 7.1  
Unnið í ritgerð um uppbyggingu hársins 

Módel perm 15. mars - Mat 
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11. vika 
20. - 24. mars 

 
Herralitun og herraklipping  
Blástur herra formblástur 
kafli 5.3, grænn hársnyrtir 
Starfshlaup 
 

Iðnfræði kafli 7.1 
Iðnfræði kafli 5.3 
Mat-Formklipping 

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

Undirbúningur fyrir lokamat.  
Mat perm upprúll 2 jafningjamat 
Mat dömuklipping 3 form, litur og tækni 
Æfingar og undirbúningur fyrir lokamat 

Jafningja Mat perm upprúll 
2 
Mat dömuklipping 3 form 
Mat litun, sköpun og tækni 
 
 
 

13. vika 
11. - 14. apríl 

Lokamat í flestum verkþáttum 
Daggreiðsla 
Skila ritgerð um byggingu hársins 
Upprifjun fyrir  Lokakönnun í  iðnfræði. 
Skil á verklýsingamöppu 
 
módel í bls stutt hár 

 
Iðnfræði upprifjun fyrir 
lokakönnun 
 

14. vika 
17. - 21. apríl 

20.apríl Sumardagurinn 
fyrsti 

Lokakönnun í iðnfræði 
Lokaskil og frágangur  
Sumardagurinn 1. er 20. apríl 

Mat perm upprúll 2 
Lokakönnun iðnfræði 19. 
apríl 

15. vika 
24. - 28. apríl 

Þrif og frágangur  
Stoðdagar 

 

 

16. vika 
1. - 10. maí 

1.-4. Skólaferð Ítalía 
 

Stoðdagar 
Frágangur og þrif 

 

 

Með fyrirvara um breytingar og von um gott samstarf 

Ásdís Björk Pálmadóttir 


