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Áfangalýsing:     

Nemandinn öðlist leikni í snöggri herra klippingu (enskt form). Öðlist hæfni í að tengja saman 
mismunandi form dömu jafnsítt, jafnar styttur, auknar styttur, fláa og þynning eftir verklýsingu, 
Nemandi öðlist þekkingu á tískuklippingar dömu og herra.

Áfangamarkmið:

Að loknu námi í áfanganum á nemandinn að hafa góða þekkingu á snöggum herraklippingum. 
Mismunandi tískulínur og útfærslur þeirra, mismunandi skæri, vélar, kamba og hnífa. Nemandi  geti 
klippt snögga klippingu (enskt form), eytt út hnakka, gert útlínur skarpar og þynnt hár eftir þörfum, 
klippt mismunandi tískulínur fyrir dömur og herra.  Nemandi á að hafa náð góðri hæfni í  snöggri 
klippingu herra (enskt form), grunnformgerðum (jafnsítt form, auknar og jafnar styttur og flái), 
mismunandi dömu- og herraklippingum sem ogöllum áhöldum og tækjum sem tilheyra klippingum, 
skipulagningu, gerð verklýsinga og tímasetningu verka. 

Námsmat og vægi námsþátta:     

Herra klipping Snögg klipping Ekki með vél  20%

Stofudagar Frammistaða 10%

Herraklipping frjáls Má nota vél 10%

Ástundun Módelvinna, vinnusemi. 10%

Lokapróf Dömuklipping og litun 50%

Námsgögn:

Sculpture A Designerś Approach utgafuár 2010.  P.P. Men's sculpture kennslubók( útg.ár 2007) og P.P 

myndband. Ýmis tímarit og kennsluefni frá kennara.  

Annað:

Til að ljúka áfanganum þarf nemandi að skila öllum verkefnum sem sett eru fyrir og halda sig innan 
þeirra marka sem kveðið er á um mætingu. Mæting má ekki fara niður fyrir 85%

MÓDEL  : mega ekki vera með hárlengingar og munið að vanda val á módeli þannig að það hæfi
hverri kennslustund gildir í frammistaða á önn, módel eiga vera snyrtileg til fara í prófum gildir í

heildarútlit.
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Áætlun um yfirferð:      Verkþættir(verkefni)
Dagss.

26/08/15 Kennsluáætlun kynnt. Farið yfir fyrirkomulag annar.  Verklýsingagerð upprifjun. 

02/09/15  Myndband herraklipping (enskt form), hártoppur klipptur snöggur. vélar, 
mismunandi kambastærðir og skæri og hnífa. Sýnikennsla á snöggri 
herraklippingu. Æfingarhöfuð/MÓDEL í  snögga klippingu  og viðeigandi 
verklýsing. 

09/09/15 Myndband styttur, Sýnikennsla styttur í sítt hár og gerð verklýsing.Dömumódel
mætir kl 14:00  í styttuklippingu sítt hár og verklýsing 

16/09/15 Herraklipping á æfingarhöfuð  Sammi, jafnar í koll , auknar í vanga, jafnsítt 
hnakka og skálína aftur í vanga og  viðeigandi verklýsing.   

23/09/15 HerraMÓDEL frjáls lína

30/09/15 Sýnikennsla kennara, klippt og litað nemendur vinna verklýsingu af verkinu á 
meðan

07/10/15 DÖMU MÓDEL í klippingu og litun frjáls aðferð 

14/10/15 STOFUDAGUR

21/10/15  Herra og DömuMÓDEL klipping ekki litun og verklýsingar

28/10/15 Verkefnavinna.

04/11/15  Herraklippingar tískulínur sýnikennsla og Herra MÓDEL mætir kl 14 

gildir 10% af lokaeinkun

11/11/15 STOFUDAGUR

18/11/15 Okkar Dagur jóla jóla klippingin. HO HO HO

25/11/15 Upprifjun á snöggu herraklippingunni.  

02/12/15 Herraklipping snögg klipping ekki með vél  módel  MAT 20%

Dagsetning:________________

_______________________________               ________________________________________
Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils
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