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Rekstrarhandbók 09: Kennsluáætlanir  Prent. dags.: 6/5/2015 

Nafn kennara: 
Viðtalstími : 
 

Halldóra Björg Sævarsdóttir 
Þriðjudaga 10:50-11:20 
 

Sk.stöfun: 
Netfang: 
 

HBS 
dorabjorg@vma.is 
 

 

Áfangalýsing: 

Nemendur læra undirstöðuatriði í bindifræði s.s. að lesa og teikna vefnaðarmunstur, læra útreikninga 
fyrir uppistöðu og að vinna uppskrift fyrir vefnað frá grunni. Nemendur læra að teikna upp vefnaðar- 
eða bindimunstur af grunnbindingunum þremur einskeftu, vaðmáli og ormeldúk. Nemendur fá að 
kynnast vefnaðarforritinu “Weavepoint” og læra að tileinka sér það í framhaldsáföngum í vefnaði. 
Áfangamarkmið: 
Nemendur læri undirstöðu í bindifræði s.s. lesa vefnaðarmynstur, teikna vefnaðarmynstur, útreikninga 
fyrir uppsetningu og vinna uppskrift frá grunni. 
Læri að teikna upp bindimunstur af grunnbindingunum þremur þ.e. einskeftu, vaðmál og ormeldúk, 
einnig verður farið í samsettar bindingar. 
Kynnist vefnaðarforritinu “Weavepoint” og læri að notfæra sér það í áframhaldandi vefnaðaráföngum 

Námsmat Lýsing  Vægi  

Verkefnavinna og mappa Æfingar í Weavepoint, bindimunstur og útreikningar 60% 

Heimaverkefni  3 skrifleg heimaverkefni 30% 

Vinnulag  Vinnuframlag í áfanganum, sjálfstæði og vinnubrögð 10% 

 

Skipulag námskeiðsins 

Dagur Námsefni Verkefni  

9. janúar 
kl.13.15-14.00 

Kynning á áfanganum og kennsluáætlun afhent. Kynn-
ing á ýmsum vefnaðaraðferðum í máli og myndum 

Heimavinna: Innkaupalisti 

3. mars 
kl.16.15-19.15 

Mynstur teiknuð og rakin á rúðustrikað blað. Útreikn-
ingar fyrir uppistöðu, slönguútreikningar og efnisþörf 
reiknuð í uppistöðu og ívaf 

Heimavinna: Finna til 
myndir í kringum ykkur 
sem tengjast vefnaði. 

5. mars 
kl.16.15-19.15 

Útreikningar fyrir uppistöðu, slönguútreikningar og 
efnisþörf reiknuð í uppistöðu og ívaf 

Heimavinna Tímaverkefni 

1 

9. mars 
kl.16.15-19.15 

Grunnbindingar. 
 Æfingar í Weavepoint unnar og prentaðar út 

Heimavinna Tímaverkefni 

2 

10. mars 
kl.16.15-19.15 

Samsettar bindingar.  
Æfingar í Weavepoint unnar og prentaðar út 

Heimavinna Tímaverkefni 

3 

12. mars 
kl.16.15-17.00 

Skil á verkefnum áfangans  

 

Fjarvistir: Skyldumæting er í fastar kennslustundir með kennara að öðru leyti ber nemandi ábyrgð á 

sinni vinnu. 
Innkaup: Plastmappa A4 fyrir glósur, fæst á skrifstofu. Rúðustrikuð blöð. 
Námsgögn: Ýmsar vefnaðarbækur og vefnaðartímarit sem til eru á bókasafni VMA og í vefstofu. 
Kennsluhefti eftir kennara. 
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 

 

Dagsetning: 

___________________________ _______________________________ 
Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils 


