
Námsgrein:textíl 1 bekkur 

 

Vikustundir:  Kennari: Jóhanna Kristín Aðalsteinsdóttir Samstarfsfólk:  

 

Tími Hæfniviðmið/Viðfangsefni 
Markmið  

Kennsluhættir Verkefni/Námsefni Mat á námsþætti/afurð 

2-3 vinnustundir Geti unnið með fjölbreytt 
textíl efni og kynnist þeim, 
m.a. þráðum,  
  endurnýjanlegum efnum. 

Klippa misunandi efni og líma 
á blað.  

Finna mismunandi efni, 
klippa það og vinna með það 
á blað/ verkefni í möppu. 

Meta hæfni nemanda í að 
beita skærum rétt á efni. 

2-3 vinnustundir Geti unnið með fjölbreytt 
textíl efni og kynnist þeim, 
s.s. striga, þráðum,  
  endurnýjanlegum efnum. 
 

Finna og klippa efni, líma á 
tiltekið blað 

Klæða mynd af karli eftir 
veðri./ verkefni í möppu. 

Meta hæfni nemanda í að 
klippa út ákveðið form. 

2-3 vinnustundir  Þjálfist við að þræða grófa 
nál og vefa.  

Vefa hring, skreyta og búa til 
karl/andlit. 

Vefa disk Meta hæfni nemanda að 
þræða nál og vefa. 
Fínhreyfingu. 

3-4vinnustundir Fái innsýn í hvernig textíl 
verk verður til á einfaldan 
hátt. 

Búa til dúsk með mismunandi 
garni 

Dúskur. Meta hæfni nemanda að 
notast við garn sem verður úr 
því afurð. 

7-8 vinnustundir Þjálfist í einföldum 
vinnuaðferðum s.s. að klippa, 
þræða grófa nál, vefa,  
  teikna á efni og sauma 
þræðispor og fleiri einföld 
útsaumsspor 

Teikna mynd, taka upp í java, 
sauma út myndina. 

Sjálfsmynd í java. Meta hæfni nemanda í að 
fara eftir mynd og geta 
saumað eftir einföldum línum. 

6-7 vinnustundir Þjálfast í að þræða grófa nál 
og vefa. 

Vefa á milli spotta sem þrætt 
er á milli nagla 

Vefja uglu /samvinna við 
smíði. 

Meta hæfni nemanda á að 
nota grófa nál og vefa svo úr 
verði afurð. 

2-3 vinnustundir Geti unnið með fjölbreytt 
textíl efni og kynnist þeim, 
s.s. striga, þráðum,  
  endurnýjanlegum efnum og 
ull. 

Klippa, líma og búa til form úr 
mismunandi spottum. 

Líma mismunandi garn í 
mismunandi formi.  

Meta hæfni nemanda til að 
nota garnafganga til að búa til 
mismunandi form eftir 
leiðbeiningum.  



2-3 vinnustundir Fái innsýn í hvernig textíl 
verk verður til á einfaldan 
hátt. 

Prjóna með puttum. Puttaprjón.  Meta hæfni nemanda að 
prjóna með puttum 

5-6 vinnustundir Tileinki sér rétt og hagkvæm 
vinnubrögð. 
- Kynnist ýmsum áhöldum, 
skærum, nálum. 
- Fái innsýn í hvernig textíl 
verk verður til á einfaldan hátt 

Fá að sauma og skreyta 
taupoka sem og búa til hald á 
þá með puttaprjóni.  

Endurnýti taupokar, haldið 
sem puttaprjón. 

Meta hæfni nemanda á 
puttaprjóni og í saumi. 

4-5 vinnustundir Kynnist endurnýjanlegum 
efnum og ull. Læri að vinna 
með nál.  
  
 

Þæfa ull svo úr komi 
bolti/nálapúði 

Þæfa bolta Meta hæfni nemanda á að 
nota grófa nál og búa til afurð 
út ull. 

 
Niðurstöður úr einstökum þáttum námsmatsins eru birtar á mentor.is undir námsmat. 

 
Kennari áskilur sér rétt til breytinga á áætlun. 


