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Verkmenntaskólinn á Akureyri
Hönnun og textíll (HTL304)
Kennsluáætlun (vorönn 2010)

Nafn kennara:

Sveina Björk Jóhannesdóttir

Sk.stöfun:

SBJ

Viðtalstímar
kennara:

Fimmtudagur kl 9.35-10.15

Netfang:

sveina@vma.is

Áfangalýsing:
Nemendur læra meðhöndlun, blöndun og notkun litar og hjálparefna sem notuð eru við að mála og
þrykkja lit á efni. Nemendur kynnast fjölbreyttum tegundum vefjarefna sem hægt er að nota í
áfanganum og einnig ólíkum aðferðum við taumálun og þrykk og læra að tileinka sér þær með
tilraunum og prufuvinnu. Lögð er áhersla á fagleg, frumleg og sjálfstæð vinnubrögð. Nemendur skila
frá sér verkefnakassa með prufum og greinagóðum og upplýsandi texta ásamt dagbók yfir vinnu sína
í áfanganum. Nemendur vinna síðan efni þar sem þeir sýna fram á notkun þess í tengslum við aðra
áfanga t.d. FAT 203 og HTL 404 -503 og 603

Áfangamarkmið:
Að nemandi:
kynnist mismunandi aðferðum við yfirfærslu lita á textíl
Þekki helstu tegundir lita og notkun þeirra á textíl
sé eftir áfangann fær um að lita og þrykkja efni uppá eigin spýtur
komi sér upp góðri verkefna og uppskriftabók ásamt tilraunum og prufum
geti þróað hugmynd eftir markvissu þróunnarferli
kunni að tileinka sé nýungar í gegnum upplýsingamiðla, handbækur og fagtímarit
hafi þjálfað litasamsetningu fyrir textílhönnun
geti nýtt sér náttúru og eigin menningu sem uppsprettu hugmynda við eigin vinnu
sér fær um að rökstyðja eigið verk, taka gagnrýni og gagnrýna aðra á jákvæðan hátt

Námsmat:
Próflaus áfangi. Ástundun og símat. Tekið er tillit til færni nemenda í þáttum eins og litasamsetningu,
úrvinnslu, sjálfstæðis í vinnubrögðum, dagbókafærslum, frágangs og ástundunar í tíma og
heimavinnu á milli tíma. Ath námsmatið fer fram bæði hjá kennara og nemenda.
Námsmat
Prufur
Uppskriftir og glósur
Dagbók
Lokaverk
Frammistaða á önn
Mætingar

Lýsing
Litaprufur og tilraunir með mismunandi liti og efni
Uppskriftir frá prufuvinnu og glósur úr tímum.
Hugmyndasöfnun
Dagbók um vinnu í áfanganum
Lituð og þrykkt efni
Vinna í tímum og heimavinna

Vægi
30 %
20 %
10 %
30 %
5%
5%

Fjarvistir:
Fjarvistastig í þessum áfanga eru hámark 12 stig eða 12 kennslustundir. Ef að fjarvistir verða fleiri
verða nemendur að leyta til síns kennslustjóra og sækja um leyfi til áframhaldandi setu í áfanganum

Skipulag annarinnar:
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Áfanginn verður kenndur í spyrnu með HTL 203. HTL 203 byrjar og 304 tekur svo við. Áfanginn verður
kenndur í spyrnu með HTL 203 og muna fléttast saman. Þar sem þetta er í fyrsta skiptið sem þetta er
gert er endanlegt skipulag milli vikna ekki á hreinu.
Vika
1-4

5-7

Námsefni
Kynning á áfangunum og kennsluáætlun afhent. Farið
verður ítarlega yfir liti og uppskriftir. Litaprufur á pappír og í
efni. Rammagerð. Prufur með pigment liti og cold water
dyes, prentun á efni
Stimpla og mynsturgerð

8-9

Prufur með ýmis hjálpar og aukaefni

10-14

Lokaverk

Verkefni
Glósur og uppskriftir og
prufur

Glósur og uppskriftir og
prufur
Glósur og uppskriftir og
prufur
Efni

Athugið: Með vikunúmer er átt við vikur ársins eins og á dagatalinu í INNU, ef að fellur niður tími af einhverjum ástæðum þá
riðlast INNU vikurnar sem því nemur.

Námsgögn:
Tegund

Námsgögn

Bækur

Ýmsar textílfagbækur. Bækur um litafræði og litasamsetningar

Tímarit

Tísku og híbýlablöð, textílblöð, tímarit á netinu og svo framv.

Myndbönd

Paintstik og rammagerð

Innkaup:
Nemendur þurfa að kaupa og eiga góða skissubók, möppu fyrir glósur og uppskriftir, blindramma,
kassa undir prufur, góða gúmmíhanska eða einnota hanska, dagbók, blýanta, pappírsskæri,
pappírslím og ritgerðarspjöld á prufur svo eitthvað sé nefnt!

Mjög mikilvægt er að nemendur vinni heimavinnu jafnt og þétt á milli tíma til
að ná settum markmiðum og árangri.
Verkefni sem ekki verða sótt á skiladegi annarinnar verða geymd í 1 ár án ábyrgðar!
Með fyrirvara um breytingar
Sveina Björk Jóhannesdóttir
netfang: sveina@vma.is
Dagsetning:
___________________________
Undirritun kennara
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_______________________________
Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils
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