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Höfundur: Vala Karen Guðmundsdóttir
ÚR KÖRFU TEXTÍLKENNARANS     Verkefni í textílmennt fyrir 1. – 3. bekk

Aðferð: 
Þæfing
Þjóðsögur og þjóðtrú

Áhöld: 
3��Lítill vefstóll
3��Vefnál
3��Litir
3���Samansafn mynda af 

lestum (hægt að finna 
á netinu eða í bókum)

Efni:  
3�Mikið úrval af garni
3�Blöð til að teikna á
3�Svart karton
3�Málningarlímband
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Til kennara
Áætlaður tími fyrir verkefnið er 4 til 5 kennslustundir.

Verklýsing fyrir kennara

Nemendur vefa ferhyrnt stykki í vefstól (veframma eða vefspjaldi) 
í öllum regnbogans litum með allskonar áferð. 

Nemendur fræðast um mismunandi garn, hvað er gróft garn, 
hvað er fínt, í hvað er garn notað og þess háttar.

Stærð vefstykkisins fer eftir getu hvers nemanda.

Til að brjóta upp tímana er talað um lestir og nemendum sýndar 
myndir af allskonar lestum, eru lestir á Íslandi? Hver hefur ferðast 
með lest? Hvernig fara þær áfram?

Nemendur teikna sína ævintýralest og ákveða hvert lestin er að ferð
ast. Til Nammilands, til Fótboltalands, til Draugalands eða til Afríku?

Þegar búið er að vefa, teikna nemendur landslag sem passar við 
ákvörðunarstað lestarinnar. Passa þarf uppá að það séu alltaf teikn
aðir teinar fyrir lestina sem ná þvert yfir blaðið (svart karton og „neon
color“ litir). 
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Vefnaðurinn er límdur á kartonið. Svo klippa nemendur út glugga 
og hjól úr efni sem þeim líkar og líma á vefnaðinn (best er að nota 
málningarlímband svo hægt er að taka herlegheitin af ef einhverjir 
vilja seinna meir). 

Nú gera nemendur vinabönd sem tengja saman lestarvagnana. 
Nemendur gera eitt langt sem notað er sem tenging á milli lesta og 
svo tvö önnur sem þeir mega gefa vinum sínum og eða eiga sjálfir.

Að lokum eru verkefnin hengd upp (kartonin alveg upp við hvort 
annað) og vinaböndin látin tengja lestarvagnana saman. Látið 
lestina hlykkjast upp og niður veggina um fjölbreytt landslag.
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