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  Kennsluáætlun – vor 2021 
Textílmennt: 7.bekkur 

Tímabil Efnisþættir - inntak Námsgögn Námsmat 

 
Kennt í lotum 2x í 
viku 80 mín. í 
senn.  Hver 
nemandi fær 
fjórtán til 
fimmtán 
kennslustundir í 
textílmennt yfir 
veturinn.   
 

Nemandi 

• kynnist verkum dönsku veflistakonunnar Astrid 
Skibsted 

• velur liti sem honum finnst vera einkennandi 
fyrir sig, nánustu fjölskyldumeðlimi og tvo til þrjá 
vini. Skráir hjá sér á blað. 

• velur garn í þeim litum sem hann hefur skráð hjá 
sér 

• vefur garni utan um bókbandspappa 

• festir garnenda á bakhlið bókbandspappa með 
málningarteipi 

Verkefni: ofin mynd í anda Astrid Skibsted 

Litir – blöð - bókbandspappi – garn – 
málningarteip 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nemendur njóta 
leiðsagnarmats þar sem 
horft er til hæfni í 
vinnuaðferðum sem 
efnisþættirnir kalla á.  
 
Námsmat er hæfnimiðað 
og er tengt námslotum í 
mentor. 
 

 Nemandi 

• kynnist ýmsum aðferðum við að gera við fatnað 
á sýnilegan hátt „visible mending“  

• kemur með fatnað að heiman sem þarfnast 
viðgerðar 

• ákveður hvernig hin sýnilega viðgerð á að líta út 
og býr þannig til mynstur 

• velur útsaumsgarn 

• þræðir nál 

• gerir við á sýnilegan hátt með útsaumsgarni 

• gengur frá þræði 
 

fatnaður - útsaumsgarn – nálar – 
skæri - öryggisnælur – 
útsaumshringur -  
 
 
 
 
 

Nemendur njóta 
leiðsagnarmats þar sem 
horft er til hæfni í 
vinnuaðferðum sem 
efnisþættirnir kalla á.  
 
Námsmat er hæfnimiðað 
og er tengt námslotum í 
mentor. 
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Seinni hluti lotu Samvinnuverkefni tveggja nemenda. Afraksturinn 
verður nýttur sem fjáröflunarverkefni fyrir 7.bekk. 

Nemendur 

• gera mynstur með hringfara 

• skera mynstur út í bókaplast 

• sníða efni í innkaupapoka 

• sikksaka hliðar í saumvél 

• þrykkja mynstur á framhlið efnis 

• festa saman hliðar efnis með títuprjónum  

• sauma beinan saum í saumavél 

 

Verkefni: innkaupapoki 

 

Samþætting: stærðfræði - rúmfræði 

 

Hringfari – blað – bókaplast – 
endurnýtt efni – snið – skæri 
taumálning – svampar – títuprjónar 
– tvinni – saumvél  

Nemendur njóta 
leiðsagnarmats þar sem 
horft er til hæfni í 
vinnuaðferðum sem 
efnisþættirnir kalla á.  
 
Námsmat er hæfnimiðað 
og er tengt námslotum í 
mentor. 
 


