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Áfangalýsing:   
Í áfanganum verður farið yfir grunnatriði prjóns og hekls. Fjallað verður um helstu vefjarefnin 
sem notuð eru við framleiðslu á garni og áhöld sem notuð eru til prjóns og hekls. Auk þess 
læra nemendur að lesa uppskriftir á íslensku og ensku og hvernig gengið er frá prjónuðum 
og hekluðum stykkjum og þau fullkláruð.

Markmið: 
Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
- grunnatriðum í hekli og prjóni
- lita- og framleiðslunúmerum garns og mismunandi vefjarefnum sem notuð 
eru við prjón og hekl
- þeim áhöldum sem notuð eru við prjón og hekl
- hinum ýmsu aðferðum sem notaðar eru við prjón og hekl
- hvar hægt er að nálgast uppskriftir og kennslumyndbönd á veraldarvefnum

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
- lesa og fara eftir prjóna- og hekluppskriftum, bæði á íslensku og ensku
- hekla loftlykkju, keðjulykkju, fastapinna og stuðla
- nota a.m.k. tvær aðferðir við uppfit
- prjóna slétta og brugðna lykkju, fella af, lykkja og sauma saman stykki
- ganga frá endum í hekluðum og prjónuðum verkum
- nota kennslumyndbönd á veraldarvefnum
- vanda vinnubrögð og allan frágang á verkefnum

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann 
hefur aflað sér til að:
- nýta sér upplýsingatækni við vinnu í hekli og prjóni
- nýta vinnuleiðbeiningar í máli og myndum og lesa úr þeim 
- tileinka sér sjálfstæð vinnubrögð og vanda alla þætti ferilsins
  
Námsgögn:   
Ljósritað efni s.s. uppskriftir, upplýsingar um vefjarefni ofl.  Uppskriftablöð, bækur og ítarefni 
frá kennara. Nemendur þurfa að hafa möppu og plastvasa til að safna gögnunum sínum í. 
Ef nemendur eiga prjóna, heklunálar ofl. áhöld sem geta nýst þeim í áfanganum eru þeir 
hvattir til að koma með þau í tímana. Garn í prufur fá nemendur á staðnum en ef nemendur 
vilja vinna sjálftæð verkefni verða þeir sjálfir að útvega garnið í þau.

Áætlun um yfirferð og verkefni:
Nemendur vinna grunnprufur með aðferðum hefbundins prjóns og hekls og prjóna sokkapar 
og hekla hosur. Í áfanganum vinna nemendur einnig prjóna- og heklstykki sem valið er í 
samráði við kennara. 
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Áætlun um yfirferð og fyrirlögn námsmatsþátta:
Athygli er vakin á skiladögum verkefna!

Tímabil 
(vikunúmer
/lotunúmer

Námsefni 
(verklegt og bóklegt)

Heimavinna/verkefni Vægi námsmatsþátta Skiladagur

Vikur 34-40 Grunnprufur í prjóni (3 stk) 
og hekli (3 stk)

Frágangsprufa fyrir prjón 
og hekl

Ensk prjóna- og heklprufa

Sjálfstæð vinna 

við verkefni lotunnar

Prufur gilda samanlagt 
30%

Mánudagur

5. október

Vikur 41-44 Sokkapar prjónað

Hosur heklaðar

Sjálfstæð vinna 

við verkefni lotunnar

Sokkar gilda 15%

Hosur gilda 15%

Mánudagur

2. nóvember

Vikur 45-49 Valverkefni í pjóni/hekli Sjálfstæð vinna 

við verkefni lotunnar

Stykki gilda samanlagt 
35%

Í lok annar

Vika 49 Frágangur og uppsetning 
fyrir opið hús.

- Frágangur verkefna og 
skilamöppu gildir 5%

Í lok annar

Námsmat og vægi námsþátta:   
Áfanginn er próflaus og þess vegna er mikilvægt að nemendur sæki kennslustundir samviskusamlega.
Nemendur skulu safna öllum prufum auk ljósrita og verkefna í eina möppu og skila, vel frá gengnu, í 
lok annarinnar.

Matsform: X Símat               ☐ Lokapróf/valið lokapróf         ☐ Lokaverkefni

Námsmatsþættir Lýsing námsmatsþáttar Vægi

Prufur (10stk)
Prjón og hekl

Grunn- og frágangsprufur í prjóni og hekli.
Prufur unnar eftir enskri uppskrift.

30%

Sokkapar Prjónað sokkapar. 15%

Hosur Heklaðar hosur. 15%

Valverkefni Verkefni í prjóni/hekli sem nemendur velja í samráði við kennara 35%

Frágangur Frágangur verkefna og skilamöppu 5%

Samtals: 100%

Einkunnir fyrir hvern námsmatsþátt eru birtar í INNU á því formi sem best hentar.
Annað: Lágmarksskil í áfanganum teljast : Prufur, sokkur (hæll) og hosur. 

Opið hús á listnámsbraut :: 3. desember milli 20:00-21:30

Með fyrirvara um breytingar.

Dagsetning:

___________________________ _______________________________
Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils
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