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Kennari:

Verkmenntaskólinn á Akureyri
Fatasaumur FAT 102
Kennsluáætlun haustönn 2013
Sólveig Þóra Jónsdóttir sthj@vma.is
Viðtalstími: Miðvikudagur kl. 11:25 – 12:05

sk.stöfun SÓL

Áfangalýsing:
Einfaldur fatasaumur. Eingöngu er unnið út frá tilbúnum sniðum. Ætlað byrjendum og þeim sem vilja
stuðning við saumþjðálfun. Í áfanganum er lögð áhersla á máltöku og gerðar einfaldar sniðbreytingar.
Kennt er að taka snið upp úr blöðum, leggja snið rétt á efni og merkja fyrir saumförum. Lögð er
áhersla á þjálfun í vélsaum og notkun saumaáhalda. Saumaðar eru prufur og einfaldar flíkur.
Megináhersla er að nemendur temji sér sjálfstæð og vönduð vinnubrögð.
Kennslumarkmið:
Að námi loknu á nemandi að geta ákvarðað rétta sniðstærð eftir líkamsmálum, notfært sér tískublöð
og tilbúin snið, lagt snið á efni, sniðið og saumað einfalda flík. Jafnframt á nemandi að hafa vald á
möguleikum saumavéar, tólum og tækjum sem nauðsynleg eru við saumaskap.
Námsgögn: Saumahandbók og tískublöð í eigu skólans í stofu G 11
Vika

Vinnuáætlun

34-35

Kynning á tækjum og tólum sem tengjast fatagerð. Kennt að taka mál. Tískublöð
skoðuð og lært að lesa úr máltöflum.
Snið tekið upp úr blaði, kennt að leggja snið á efni, merkja fyrir saumförum og
sníða. Byrjað að sauma buxur.
Buxur saumaðar og kláraðar í viku 40.
Flík tvö frjálst val. Snið tekið upp úr blaði sniðið á efni byrjað að sauma.
Saumavinna. Flík saumuð og fullkláruð.
Frágangur nemendur undirbúa opið hús.

36-38
39-40
41-42
43-46
47-49

Prufur: Jafnframt vinnuáætlun verður unnið með 6 prufur sem nemendur setja upp í vinnubók.
Einfaldur utanávasi, vasi í saum, hliðarvasi, rennilás í buxur, hnappagöt og frágangur á Hálsmáli og
handvegi á ermalausum kjól.
Námsmat

Lýsing

Vægi

Vinnubók
Flíkur
Ástundun
Mæting

6 prufur ásamt verklýsingum í möppu
Tvær flíkur. Buxur 35% frjálst verk. 35%
Vinna í tímum, kennari fylgist með vinnubrögðum

15%
70%
10%
5%
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