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Sk.st (HAR)

Áfangalýsing:

Fjallað er um litaspjöld í áfanganum og kenndur greinarmunur milli helstu hárlitunarefna. Nemendur 
læra að gera spjaldskrá. Nemandi þjálfast í að lita hár samkvæmt óskum viðskiptavinar, greina hlutfall 
af gráu hári og ástand hárs. Nemandi beitir mismunandi aðferðum við lokkalitun, s.s með strípuhettu, í 
álpappír og með spaða. Nemandi lærir að leiðrétta mistök við háralitun.

Áfangamarkmið:

Að loknu námi í áfanganum á nemandinn að, þekkja litaspjöld og möguleika við notkun þeirra, 
grunnliti, blöndunarliti, heita og kalda liti, mismunandi aðferðir við háralitun,spjaldskrá með 
upplýsingum um viðskiptavini.Geta framkvæmt mismunandi háralitun, litað hár með varanlegum og 
hálfvaranlegum lit, gert strípulitun á mismunandi vegu  leiðrétt mistök við háralitun. Hafa gott vald á 
vali á háralit, notkun spjaldskrár og íburði háralitar.

Námsmat og vægi:

Herramódel litun gildir  20%

 Lokapróf 60%

Mæting gildir 10% 10%

Frammistaða á önn gildir 10%

Kennslugögn:  

Color A designer's Approach, 2009 Pivot Point.  Verklýsingarblöð 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%. 

Staðinn einkunn er 5. ATH til að ná áfanganum þarf nemandinn að þreyta lokaprófið.

Þessi kennsluáætlun er birt með fyrirvara um breytingar.
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Dagss.

Munið að hafa alltaf með ykkur verkleg og skrifleg áhöld í kennslustundir.

10.01.14 Kennsluáætlun kynnt og farið yfir  önnina. 

17.10.14 Kennt á pöntunarbók.  Farið yfir liti og litaspjöld.Litaverklýsingar upprifjun.  
Greining hárs. (Litafræði)

24.10.14 Æfingarhöfuð dömu litað einn litur, farið yfir gerð spjaldskrár. Sýnikennsla á 
hettustrípum,  nemendur framkvæma á æfingarhöfði.

31.01.14 Sýnikennsla, Æfingarhöfuð dömu ál- strípur. Nemendur framkvæma svo í 
æfingarhöfuð.

07.02.14 Partalitun kennd og æfð á æfingarhöfuð dömu eða herra.

13.02.14 Dömumódel litun eða strípur eða partalitun. Verklýsing unnin.

21.02.14 Lirtaleiðréttingar og litafræði

28.02.14 Sýnikennsla á shoeshine. Ýmiskonar litaaðferðir prófaðar.... lita hvort annað

07.03.14  Vetrarfrí  

14.03.14  Sýnikennsla í háralitun eftir verklýsingu.

21.03.14 STOFUDAGUR

28.03.14 MÓDELVINNA

04.04.14 Herramódel í litun MAT 20% . Einn litur eða skol. Módel á að mæta vera vel 
snyrt hár og klæðnaður.

11.04.14 Frítími  Verklýsingar gerð

02.05.14  Frítími. Skila verklýsingarmöppu (gildir í frammistaða á önn)

Dagsetning:_________________

______________________________________ ___________________________________________________

Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils
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