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Kennari Borghildur Ína Sölvadóttir (ina@vma.is) Sk.st. BÍN

Áfangalýsing:   
Í áfanganum lærir nemandinn enn frekar um menningarlegt gildi vefnaðar fyrr og nú og mikilvægi lita- 
og efnisvals í hönnun fyrir vefnað. Hann kynnist hinum ýmsu bókmenntum, blöðum og forritum fyrir 
vefnað og hönnun á efnum. Nemandinn hannar og vefur sinn eigin nytjahlut/hluti. Áhersla er lögð á að 
nemandinn auki þekkingu sína og skilning á frumbindingunum þrem. Nemandinn byrjar að tileinka sér 
gildi mismunandi uppistöðu og ívafs í mismunandi vefnaðaraðferðum. Lögð er áhersla á að hann 
tileinki sér útreikninga og vinni bindifræðimunstur fyrir vefnað með hjálp bindifræðiforrits og auki 
þannig þekkingu sína og skilning á bindifræði.

Markmið:   
Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
- vinnuumhverfi, vinnutækjum í vefstofu, áhöldum og efnisnotkun í vefnaði, meðferð og mikilvægi þeirra
- útreikningum og uppsetningu á vef í vefstól frá rakningu í slöngu til og með uppbindingu skafta og skammela
- frumbindingunum þrem; einskeftu, vaðmáli og ormeldúk, og notkunarmöguleikum þeirra og sérkennum t.d. í 
inndráttarmunstrum og uppbindimunstrum
- kaflaskiptum og samsettum bindimunstrum, notkunarmöguleikum þeirra og sérkennum
- því fagtungumáli og þeim hugtökum sem notuð eru í vefnaði og meðferð vefjarefna

Leikniviðmið
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
- nota rétta líkamsbeitingu við uppsetningu á vef og við vinnu í vefstólnum
- skipuleggja verkferli í vefnaði frá útreikningum til og með uppbindingu á sköftum og skammelum með ábyrgum 
og sjálfstæðum hætti
- beita af öryggi mismunandi aðferðum í vefnaði
- velja viðeigandi leið með tilliti til verkefna hverju sinni á skapandi hátt
- nota bindifræðiforrit
- halda vinnumöppu á sjálfstæðan og skapandi hátt

Hæfniviðmið
Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
- rökstyðja samfélagslegt, menningarlegt, fagurfræðilegt og efnahagslegt gildi á hand- og verksmiðjuvefnaði m.t.t. 
tækniþróunar sem hefur átt sér stað og viðhalds og varðveislu handverkshefðar og listrænnar nálgunar
- þróa hugmyndir í bindifræði og vefnaði og sýna áræðni við útfærslu þeirra og túlkun
- nýta ímyndunarafl, innsæi, frumkvæði og skapandi nálgun í verkefna- og efnisvali í vefnaði og bindifræði
- greina færni sína í uppsetningu á vef og gerð bindimunstra og nýta sér það undir leiðsögn
- greina, tjá sig um og meta eigin verk og annarra af þekkingu, víðsýni og umburðarlyndi
- meta verkkunnáttu og hæfni sína í vefnaði og bindifræði og koma auga á hagnýtingu menntunar sinnar
- taka þátt í uppbyggilegri og frjórri samræðu um verk sín og annarra, ígrunda og rökstyðja mál sitt
- geta fjallað um og tjáð sig á skýran, ábyrgan og gagnrýninn hátt um eigin verkferla við uppsetningu bæði 
munnlega og skriflega
- taka þátt í samvinnu í vefstofunni með sameiginlegt markmið hópsins að leiðarljósi

Námsgögn:   
Listin að vefa eftir Ragnheiði Björk Þórsdóttur. Welcome to Weaving (1 og 2) eftir Lindsey Campbell. 
Fagbækur um vefnað, textíl og myndlist auk efnis af heimasíðum ýmissa listamanna. Vefnaðartímarit, 
vefnaðarforritið WeavePoint og verkefni í bindifræði sem Ragnheiður Björk Þórsdóttir tók saman, 
aðgengilegt á Moodle-kennsluvefnum.
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Áætlun um yfirferð og fyrirlögn námsmatsþátta:
Verkefni áfangans sem unnið verður að jafnt og þétt yfir önnina.
Nemendur verða að nýta kennslustundir mjög vel.

Hugmyndavinna og tilraunir: í áfanganum er mjög mikilvægt að nemendur vinni góða hugmynda- og 
þróunarvinnu
auk lita-, efnis- og áferðatilrauna.
Bindifræði: nemendur vinna verkefni og prufur til dýpkunar á skilningi sínum á bindifræði.
Uppsetning á vef: nemandur taka virkan þátt í að setja upp vef í vefstól/ramma.
Prufur: nemendur gera ýmsar tilraunir til að kynnast fjölbreyttum aðferðum og áferðum sem 
mismunandi
vefnaðartækni býður uppá.
Vefnaður: Nemendur vefa 2-3 stykki þar sem þeir kynnast ólíkri vefnaðartækni og vefjarefnum.
Frágangur: mikilvægt er að nemendur temji sér góðan frágang. Þetta á jafnt við um framsetningu á 
prufum og
stærri stykkjum og verður rík áhersla lögð á þennan þátt í ferlinu.
Vinnumappa: meðfram allri vinnu sinni í áfanganum skulu nemendur halda utan um gögnin sín og 
safna þeim í
möppu. Þetta á við um alla skissu- og hugmyndavinnu, æfingar og verkefni í bindifræði, uppskriftir, 
tilraunir, prufur, ljósmyndir og glósur.

Námsmat og vægi námsmatsþátta:   

Matsform: X Símat               ☐ Lokapróf/valið lokapróf         ☐ Lokaverkefni

Námsmatsþættir Lýsing námsmatsþáttar Vægi

Hugmyndavinna Undirbúningur og skissuvinna fyrir vefnaðarverkefni annarinnar 10%

Vefnaður 2-3 ofin stykki sem nemendur útfæra í samráði við kennara 35%

Prufur og bindifræði Vefnaðarprufur og æfingar í bindifærði 20%

Frágangur Frágangur prufa og vinnumöppu 10%

Vinnumappa Safn gagna sem sýnir vinnuferli áfangans 15%

Sjálfsmat Nemendur leggja sjálfir mat á framlag sitt í áfanganum 10%

Samtals: 100%

Einkunnir fyrir hvern námsmatsþátt eru birtar í INNU á því formi sem best hentar.

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

Með fyrirvara um breytingar. 

Dagsetning:

___________________________ _______________________________
Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils
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