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Áfangalýsing: Í áfanganum verður farið í grunnatriði prjónaskaps og hekls. Helstu 

garntegundir verða kynntar og þau helst áhöld sem notuð eru við prjón og hekl. Farið 

verður í hvernig prjónfesta er gerð og nýtingu á henni, uppfit, slétt og brugðið, prjón, 

úrtökur og útaukningar, affellingar, frágangur, setja í rennilás og hekla kant. Einnig 

verðu farið í undirstöðuatriði vélprjóns.

Markmið:
Er að nemandi
kynnist mismunandi garntegundum.

þekki mismunandi tegundir áhalda í prjónaskap og í hekli.

þekki amk tvær aðferðir við uppfit.

þekki hinar ýmsustu prjónaaðferðir.

geti lesið og farið eftir uppskrift, bæði í prjóni og hekli.

kunni að fella af, ganga frá, hekla kant, lykkja saman og setja rennilás í.

kunni unidrstöðuatriði í vélprjóni.

Námsgögn: Ljósrit frá kennara, ef nemendur eiga prjóna og heklunálar er velkomið 

að nota það.

Áætlun um yfirferð: 
Þar sem áganginn er nýr og í þróun verður yfirferð ekki fast niðurnegld.

Eftirfarandi skipulag verður þó haft til hliðsjónar.

Lota Viðfangsefni

1 Garntegundir, áhöld, uppfit, mismunandi prjónaaðferðir

2 Frágangur prjónaskaps, vélprjón

3 Hekl, frágangur á verkefnum í möppu
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Verkefni: Nemendur vinna prufur, en er heimilt að prjóna eða hekla eitt lítið 

lokastykki

Námsmat og vægi námsþátta: Nemendur safna öllum prufum, skissum, glósum og 

ljósritum í eina möppu eða kassa sem skilað er í lok annar. Próflausáfangi og því er 

mætingaskylda 90%. 

prjónaprufur 30%

vélprjónsprufur 25%

heklprufur 25%

Ástundun og vinnulag í tímum og heima. Áhugi, 
frumleiki og framfarir. Sjálfstæði og tilraunir

15%

Mætingar 5%

Réttur til breytinga áskilinn.

Dagsetning:

___________________________ _______________________________
Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils
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