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Sk.st. HSÆ

Áfangalýsing:  Farið er yfir helstu hugtök Pivot Point kerfisins. Nemandi lærir að klippa jafn 

sítt, auknar styttur, jafnar styttur, fláa og þynningu, hann lærir að teikna verklýsingu af verki 

sínu. Nemandi lærir að blása blástursbylgjur í herra.

Markmið:    Að loknu námi á nemandi að hafa öðlast færni í að tengja saman mismunandi 

form jafnsítt, jafnar styttur, auknar styttur, fláa og þynningu. Klippt viðskiptavini samkvæmt 

óskum þeirra og  vinna verklýsingu af verkinu. Hafa gott vald á áhöldum og tækjum sem 

tilheyra  klippingum. Einnig á nemandinn að hafa gott vald á að blása þrjár blástursbylgjur.

Námsgögn:   Bækur Pivot Point kennslubók, Sculpture. Útgáfuár 2010.

Myndbönd Pivot Point kennslumyndbönd

Kennsluefni frá kennara, verklýsingarblöð

Námsmat og vægi námsþátta:   

Mat á bylgjublæstri gildir 20% af lokaeinkunn

Mat á dömuklippingu gildir 10% af lokaeinkunn

Verklegt lokapróf í dömuklp gildir 50% af lokaeinkunn

Ástundun á önn gildir 20% af lokaeinkunn

Þar sem mæting er 10 % og frammistaða er 10 %
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Áætlun um yfirferð:

Birt með fyrirvar um breytingar.

Dags. Verkþættir

28.08.12 Kennsluáætlun afhent og farið yfir verkefni vetrarins.

04.09.12 Kennsluáætlun kynnt, farið í skærahald sýnikennsla. Sýning á myndböndum í 

klippingum og farið lauslega yfir verklýsingagerð.
11.09/12 Renningur og vangatoppar klipptir í jafnsítt form. P.P myndband. Verklýsing.

18.09.12  Klipping á herratopp og blástur á honum. 

 Bylgjublástur
25.09.12 Skálínuklipping á renning og vangatopp. Klipping á dömukollu í jafnsítt form. 

Verklýsing, 
10.02.12 Skálínur klipptar í hnakkatopp. P.P myndband. Verklýsingar. Renningur í fláa 

og auknar. Kolla klippt jafnsítt með skálínu fram.
09.10/12 Flái klipptur í vanga og hliðartopp kafli 2.3. Bls 107. P.P myndband, 

verklýsingar.
16/10/12 Flái klipptur í herratopp, Verklýsing. Heil kolla auknar bls 118 og svo aftur 

auknar bls. 134 ATH
23.10.12 Toppar klipptir í auknar styttur. Herratoppur klipptur, P.P myndband, 

verklýsing. Æfing með þynningarskærum.
30.10.12 Renningur klipptur í jafnar styttur, Þynning, P.P myndband, verklýsing. 

Bylgjublástur.
11.06.12 Dömuhaus klipptur í tvær línur. P.P myndband Verklýsing. Mat á klippingu. 

13/11/12 Módel í dömuklippingu jafnsítt. Herratoppur klipptur P.P myndband.  

Verklýsing.
20.11.12

Undirbúningur fyrir lokapróf. Verklýsing.  Bylgjublástur MAT
  27.11.12

Lokapróf í dömuklippingu.

Dagsetning:

___________________________ _______________________________
Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils
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