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Áfangalýsing 
HTL 111 er tauþrykksáfangi sérsniðinn fyrir þá sem  eru ekki að taka HTL 206 á textílkjörsviði. Hann er því opinn 
fyrir alla. Aðaláhersla er lögð á undibúning fyrir tauþrykk bæði efni og áhöld. Þrykkt verður með nokkrum 
aðferðum á prufur og fatnað/efni/nytjahluti sem nemendur koma með. Áfanginn verður kenndur eins og námskeið 
á miðri önn og verður dreift á 6 daga.

Áfangamarkmið 
Að nemandi: 
Læri að undirbúa ramma og stimpla fyrir tauþrykk 
Þekkji nokkrar aðferðir við að loka fyrir mynstur í ramma 
Notfæri sér tölvuforrit til þess að undirbúa ramma fyrir thermofaxvél 
Kynnist nokkrum tegundum taulita og helstu eiginleika þeirra 

Námsmat 
Námsmat Lýsing Vægi
Prufuvinna og munsturgerð Undibúningur ramma og munsturgerð, prufur 40 %
Uppskriftir, skissuvinna og glósur Ganga frá í möppu uppskriftum, glósum, skissuvinnu og prufum. 30 %
Þrykkt verk Tilraunir á flíkur/efni/nytjahluti 30 %

Skipulag námskeiðsins 
Dagur Námsefni Verkefni
9. janúar
kl.14.00-15.00

Kynning á áfangunum og kennsluáætlun afhent. Hugmyndavinna, munsturgerð og  
innkaup

3. febrúar
kl.16.15-19.15

Undirbúningur á römmum og kynning á áhöldum. Munsturgerð

5. febrúar
kl.16.15-19.15 

Kynning á taulitum og aðferðum Tilraunir á pappír og efni

9. febrúar
kl.16.15-19.15 

Tauþrykk með römmum, stimplum, monoþrykki og 
paintstik. Æting. Puff. 

Prufuvinna

10. febrúar
kl.16.15-19.15

Tauþrykk Nemendur þrykkja á 
flíkur/efni/nytjahlut 

12. febrúar
kl.16.15-17.00

Skil á verkefnum áfangans Mappa og þrykkt verk

Fjarvistir 
Skildumæting er í fastar kennslustundir með kennara að öðru leyti ber nemandi ábyrgð á sinni vinnu. 

Innkaup 
Plastmappa A4 fyrir glósur og prufur. Fæst á skrifstofu. Nemendur fá efni í prufur og í einn A3 thermoramma en 
verða að kaupa í stærri stykki sjálfir. 

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 
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