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Inngangur

Til eru margar prýðilegar bækur um smíði, hönnun og tæknimennt (Craft, Design
and Technology). Í þessum bókum er að finna lýsingar á vinnubrögðum, skýringar-
myndir og verklýsingar ásamt upplýsingum um eiginleika efna. Einnig er þar að
finna rökstuðning fyrir þörfinni á kennslu í námsgreininni út frá kennslufræðilegum
og hagnýtum sjónarmiðum. Fáar þeirra hafa hins vegar að geyma hagnýt verkefni
í tæknimennt fyrir nemendur.

Markmið þessa efnis er að koma til móts við þarfir margra kennara í tæknimennt
fyrir verkefni sem eru í senn einföld og hagnýt og hafa reynst vel í kennslu. Verk-
efnin 40 eiga að auka færni nemenda í ýmsum vinnubrögðum sem tengjast tækni-
mennt. Þeim er m.a. ætlað að þjálfa nemendur í að mæla, saga, forma, skeyta,
líma, smíða eftir móti, bora og pússa. Nemendur fá einnig að kynnast margvísleg-
um efnum og eru hvattir til að gefa gaum að mismunandi eiginleikum þeirra, bæði
hvað snertir notagildi og úrvinnslu.

Jafnframt þessu er lögð aukin áhersla á að nemendur geri sér grein fyrir mikilvægi
hönnunarferlisins, þar sem hlutir eru þróaðir stig af stigi, prófaðir og að lokum
metnir. Hönnunarferlið gerir þær kröfur til nemenda að þeir geti mótað eigin hug-
myndir, tjáð þær á sýnilegan hátt og endurbætt þær. Þetta getur reynst ungum
nemendum erfitt sem og þeim sem litla æfingu hafa í vinnubrögðum af þessu tagi.
Til að þjálfa þessa nemendur er gagnlegt að hvetja þá til að búa til eftirlíkingar úr
pappír eða pappa. Það þjálfar þá í teikningu og auðveldar þeim endurmat og lag-
færingar áður en hafist er handa við að smíða endanlega gerð.

Vinna af þessu tagi er óhlutbundin og höfðar ekki til allra nemenda. Þess vegna er
leitast við að láta verkefnin höfða til nemenda á tvo vegu: Í fyrsta lagi er reynt  að
hafa yfirbragð hverrar verkefnasíðu einfalt og létt, m.a. með því að hafa skopmynd
af persónu, sem er nokkurs konar einkennispersóna verkefnanna, á hverri síðu. Í
öðru lagi er reynt að hafa verkefnin þannig að nemendur séu að búa til eitthvað nyt-
samlegt eða kostulegt sem hægt er að nota sem gjöf handa ættingja eða vini.

Nemendur eru ólíkir hvað snertir sköpunarhæfni og handbragð. Sumir nemendur
kjósa að vinna nákvæmlega eftir leiðbeiningum en aðrir sjá að bragði fyrir sér marg-
víslegar lausnir bæði í hönnun og efnisvali. Markmið Aðalnámskrár grunnskóla
gera einmitt ráð fyrir slíkri fjölbreytni í vinnubrögðum nemenda.

Verkefnin 40 eru byggð þannig upp að á hverju verkefnablaði eru nægar upplýs-
ingar til að nemendur geti byrjað að hanna hlutinn og smíða hann án þess að þurfa
að spyrja mjög margra spurninga. Þegar getulitlir nemendur eiga í hlut er líklegt að
smíðisgripir þeirra verði einfaldir og lítt breyttir frá hugmyndinni sem sett er fram á
verkefnablaðinu. Nemendur eru þá fyrst og fremst að læra handbragð og kynnast
eiginleikum efna. Þegar getumeiri nemendur eiga í hlut er hins vegar ástæða til að



hvetja þá til að leggja meiri vinnu í hönnunarstigið og gera tilraunir með mismun-
andi lausnir viðfangsefnanna.

Kennarar í tæknimennt eru ekki síður ólíkir en nemendur. Margir þeirra eru þraut-
reyndir og starfa í skólum þar sem góðar aðstæður til kennslunnar standa á göml-
um merg. Aðrir hafa þurft að byggja kennslu í tæknimennt upp frá grunni. Líklegt
er að síðarnefndi hópurinn hafi takmarkaðan tíma til að búa til og prófa frumleg og
skapandi verkefni fyrir nemendur sína og það er ekki síst fyrir þessa kennara sem
þessi bók getur reynst notadrjúg. Kennaraleiðbeiningarnar sem fylgja hverri verk-
efnasíðu eru einmitt miðaðar við það að kennarinn geti notað verkefnið, án mikils
undirbúnings, fyrir einstaklinga og hópa.

Aðstæður til kennslu í tæknimennt eru ekki síður ólíkar í skólum. Í sumum skólum
eru vel búnar smíðastofur með aðstöðu til kennslu í tæknimennt en slík aðstaða er á
byrjunarreit í öðrum skólum eða fyrirfinnst jafnvel alls ekki. Okkur er þessi mismun-
ur vel ljós og þess vegna höfum við gert verkefnin þannig úr garði að þau sé hægt
að vinna, a.m.k í sinni einföldustu gerð, með einföldum verkfærum. Við nokkur
verkefnanna þarf að nota flóknari verkfæri, svo sem línuhitara, sogformunartæki
og rennibekk, en mikinn meirihluta þeirra er hægt að vinna í venjulegri smíðastofu
með algengustu trésmíðatólum, að viðbættum örfáum málmsmíðaverkfærum á borð
við járnsög, þjöl og blikkskæri. Í þeim fáu verkefnum þar sem gert er ráð fyrir að
notuð séu rafmagnsverkfæri verður kennarinn sjálfur að ákveða hvort nemendur fái
sjálfir að nota þess konar áhöld.

Alltaf er mikilvægt að gæta fyllsta öryggis og um það er fjallað í flestum bókum um
smíði. Af þessum sökum er ekki fjölyrt um öryggisráðstafanir í þessari bók en lík-
legt er að kennarinn verði sjálfur að gera sum þeirra verka sem gert er ráð fyrir í
verkefnunum þegar í hlut eiga ungir eða óreyndir nemendur.

Margar aðferðir komu til greina við að raða verkefnunum í bókina. Hægt hefði verið
að flokka þau eftir notkun verkfæra, vinnubrögðum, efniviði eða þyngdarstigi. Niður-
staðan varð þó sú að raða verkefnunum af handahófi enda var erfitt að finna ein-
hlíta flokkun eða röð. Af þessum sökum eru öll verkfæri talin upp við hvert verkefni
um sig sem þar með getur staðið sjálfstætt.

Að lokum viljum við óska kennurum alls hins besta og láta í ljós óskir okkar um að
þessi bók verði þeim stuðningur í spennandi glímu við að byggja upp kennslu í nýrri
námsgrein.
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Skilaboðakassi
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Verkefnið

er að hanna skilaboðakassa úr reiknivélarrúllu sem
komið er fyrir í kassa. Kassinn þarf að hafa 10 cm slétt
borð til að skrifa á og útbúnað sem gerir kleift að rífa mið-
ann af á einfaldan hátt þegar búið er að skrifa á hann.
Enn fremur þarf að vera einfalt að skipta um rúllu.

Byrjið á að mæla vandlega
stærð rúllunnar, bæði breidd
og þvermál.

Ákveðið hvernig á að 
vindast ofan af rúllunni, 
sbr. myndir A, B og C.

Hannið kassa undir rúlluna.
Munið að gera ráð fyrir þykkt
efniviðarins – það er auðvelt að
smíða kassa sem er of lítill
fyrir rúlluna.

Akrýl og viður sett saman:
Borið, snarið úr gatinu og
skrúfið.

Þunnur og þykkur
krossviður settir saman:
Límið og neglið með
smánöglum.

A

B

C

A

B

C

EPLI

SMJÖR

TE
SAFI
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Skilaboðakassi

Verklýsing

1. Þetta verkefni gefur nemendum tækifæri til að gera tilraunir með hvernig mis-
munandi efni samræmast hvert öðru þegar þau eru skeytt saman. Enn fremur
hvetur það nemendur til að fara fjölbreyttar leiðir við hönnun, eins og sýnt er á
myndum A, B og C neðst á verkefnablaðinu.

2. Einfaldast er að nota nýja 60 mm reiknivélarrúllu sem grunneiningu í verkefn-
inu, þótt ekki komi að sök að rúllan sé lítið eitt stærri. Nemendur ættu að kanna
hvaða stærð hentar með hliðsjón af þeim efniviði sem þeir hafa tiltækan. Þeir
þurfa einnig að íhuga vandamál sem kunna að vera því samfara að skeyta sam-
an ólík efni, svo sem tré og akrýl, enda eru þau misþykk og hafa mismunandi
eiginleika.

3. Frá byrjun þarf að einnig að hafa eftirfarandi atriði í huga: Að auðvelt sé að vinda
ofan af rúllunni, að pappírinn haldist stöðugur, að afskurðarbúnaðurinn sé heppi-
lega staðsettur, hvort skilaboðakassinn á að standa á borði eða hanga á vegg,
og að hann líti vel út þegar smíðinni er lokið.

4. Gera þarf nákvæma vinnuteikningu, í réttum hlutföllum, af þeirri lausn sem
verður fyrir valinu. Teikningin er svo notuð til að mæla út stærð hvers hlutar fyrir
sig.

5. Vandaður frágangur er sérstaklega mikilvægur.

Efni

Reiknivélarrúlla, helst 60 mm x 60
mm í þvermál

Bútar af 4 mm akrýli í ýmsum litum
Bútar af 4 mm krossviði
Bútar af 9 mm krossviði
Pinnanaglar
Litlar koparskrúfur
Sandpappír

Verkfæri

Útsögunarbogi
Bakkasög 
Borvél og grannir borar
Þjalir
Hamar
Hefill
Lítið skrúfjárn

Smíði, hönnun og tæknimennt
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Leikfang með lífsmarki
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Verkefnið

er að hanna og smíða
leikfang sem hefur að
minnsta kosti einn
hreyfanlegan hluta.
Þessi hluti þarf að
vera tengdur hjóli
með hjámiðju sem
setur hann af stað
þegar þegar leikfang-
ið er dregið eða því
ýtt.

Byrjið á að smíða tréhjólin og bora í þau göt sem
öxullinn fellur þétt í.

Ákveðið hvað þið ætlið að búa til og gerið nákvæma teikn-
ingu sem sýnir hvernig hjólið með hjámiðjunni á að fram-
kalla hreyfingu á einhverjum hluta leikfangsins. (Notið
annaðhvort aðferð A eða B eins og teikningin sýnir.)

Sagið út hliðarnar tvær sem mynda bol leikfangsins og
festið þær saman með kubbum á milli og borið göt fyrir
öxulinn.

Prófið útbúnaðinn.

A B

7 mm

11 mm
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Leikfang með lífsmarki

Verklýsing

1. Þegar nemendurnir hafa ákveðið hvernig þeir vilja hafa leikfangið þurfa þeir að
gera vinnuteikningu af því í réttum hlutföllum. Fyrsta skrefið er að teikna hjólin.
Hjámiðjuhjólið þarf að teikna tvisvar – í hæstu og lægstu stöðu.

2. Þessu næst þarf að teikna bol leikfangsins og afstöðu hans gagnvart hjólunum.
Hreyfanlega hlutann þarf að teikna þannig að ferill hans komi skýrt fram. Gagn-
legt er að nota mismunandi liti til að teikna hina ýmsu hluta leikfangsins: hjólin,
hjámiðjuhjólið/ -hjólin, bolinn og þá hluta sem hreyfast.

3. Nemendurnir byrja á að teikna upp hjólin og búa þau til ásamt öxlinum á milli
þeirra. Þar sem hlutarnir tveir sem mynda bolinn verða að vera nákvæmlega
eins og öxulgötin á sama stað er ekki úr vegi að þvinga saman efnisbútana tvo
áður en þeir eru sagaðir út og borað er fyrir öxlinum.

4. Ef ætlunin er að lakka eða mála leikfangið er best að gera það áður en það er sett
saman.

5. Nauðsynlegt er að setja hlutana saman í réttri röð, og gæta þess að hliðarnar
sem mynda bolinn falli rétt saman svo að öxlarnir geti snúist óþvingaðir.

6. Þetta verkefni má gera margbrotnara með því að smíða vélar, svo sem skurð-
gröfu, með fleiri en einu hjámiðjuhjóli.

Efni

6 mm díll
9 mm krossviður
4 mm krossviður
Litlir trébútar
Lím
Lakk eða málning
Sandpappír og pússunarkubbur

Verkfæri

Útsögunarbogi
Borvél og 6 mm og 8 mm borar
Þjalir
Hamar
Þvingur 

Smíði, hönnun og tæknimennt
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Glæsivagn með gúmmíteygju
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Fyrst þarf að búa til nokkur hjól eða 
útvega kringlótt plastlok.

Búið því næst til létta grind úr tré eða öðru
stinnu efni.

Notið granna díla sem öxla, og gangið úr
skugga um að þeir snúist auðveldlega.

Gerið tilraunir með hvernig orkan úr
gúmmíteygjunum nýtist best.

Verkefnið 

er að smíða farartæki sem knúið
er af tuttugu, eða færri, 5 cm
löngum gúmmíteygjum.

Gerið tilraunir með hversu langt er
hægt að láta farartækið fara úr
kyrrstöðu. Ekki er leyfilegt að nota
teygjurnar sem valslöngvu.

Ábendingar

A. Gerið tilraunir með að setja teygjurnar
saman á mismunandi hátt.

B. Smyrjið öxlana til að minnka viðnám.

C. Stór og létt hjól gera farartækið 
langdrægara.

Rétt Rangt

A
C

B
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Glæsivagn með gúmmíteygju

Verklýsing

1. Hönnun farartækisins er kjörinn vettvangur fyrir hópumræður um kosti stórra
eða lítilla hjóla, áhrif þyngdar, samsetningu teygjanna o.s.frv. Hugmyndir sem
lofa góðu ætti að rissa upp.

2. Hjólin má búa til úr gömlum hljómplötum eða dósalokum. Einnig má saga þau
út úr masónítplötu eða krossviði. Nákvæm miðjusetning öxlanna minnkar við-
nám.

3. Grindin er búin til úr eins metra löngum trélistum. Áhugavert er að rannsaka
sambandið milli lengdar bílsins og þess hversu langdrægur hann er. Því lengri
sem bíllinn er þeim mun meira strekkist á gúmmíteygjunum en um leið verður
bíllinn þyngri. Mikilvægt er að gera tilraunir með þetta og mæla árangurinn ná-
kvæmlega.

4. Fyrir prófanir þarf slétta 40 metra langa braut. Þar sem erfitt getur verið að stýra
farkostunum nákvæmlega er æskilegt að hafa gott rými til hliðanna. Eftir fyrstu
prófun og keppni getur kennarinn gefið nemendum færi á að endurbæta farar-
tæki sín áður en þeir reyna með sér öðru sinni.

Efni

Gamlar hljómplötur eða kringlótt lok
20 x 5 mm gúmmíteygjur
6 mm díll
Fjórir meterslangir trélistar, 

u.þ.b. 12 mm x 6 mm
Bútar af masóníti eða 4 mm krossviði
Stífur vír
Pinnanaglar
Lím
Smurefni

Verkfæri

Útsögunarbogi
Bakkasög
Borvél ásamt 6 og 8 mm borum
Töng
Hamar

Smíði, hönnun og tæknimennt
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Pennastokkur 
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Verkefnið

er að hanna og smíða pennastokk sem rúmar
öll teikniáhöldin ykkar. Stokkurinn á að vera
með renniloki úr 4 mm akrýli.

Mælið alla hluti sem á að geyma 
í stokknum svo að hægt sé að
ákveða innanmál hans.

Ákveðið hvers konar skeyti á að
nota, sbr. myndir A og B.

Mælið út efnið sem þarf í báðar hlið-
arnar og endana og gerið
4 mm fals fyrir rennilokið nálægt
efri brúninni.

Sagið út hliðar- og endastykki,
límið þau saman og neglið með
smánöglum.

Búið til botn í stokkinn úr þunnum
krossviði og sagið að síðustu niður
rétta stærð af akrýli í lokið. Gangið
úr skugga um að lokið sé liðugt í
falsinu og búið til einhvers konar
handfang á það til að auðveldara
sé að opna stokkinn og loka hon-
um.

A  Skáskeyti 

B  Endaskeyti

4 mm fals
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Pennastokkur

Verklýsing

1. Gangið úr skugga um að nemendur mæli teikniáhöldin sín rétt og bendið þeim
á að gera ráð fyrir að stundum geti hlutir legið hver ofan á öðrum. Hvetjið þá því
næst til að gera vinnuteikningu í fullri stærð þar sem fram kemur hvers konar
samskeyti þeir ætla að nota. Sumir nemendur kunna að átta sig á að stokkurinn
þarf ekki að vera ferkantaður eða flatur.

2. Þegar nemendur eru búnir að áætla efnismagnið í hliðarnar og endana og
merkja rétt fyrir einingunum er komið að því að gera falsið fyrir lokið með fræsara
eða hjólsög.

3. Þessu næst eru einingarnar sagaðar niður í samræmi við þau samskeyti sem
valin voru, heflaðar og pússaðar með sandpappír.

4. Þegar stokkurinn er settur saman er mikilvægt að gæta þess að öll horn séu
rétt því annars verður erfitt að renna lokinu í. Þegar samsetningu er lokið má
líma og negla botninn í.

5. Akrýllokið þarf að mæla mjög nákvæmlega út áður en það er sagað til, þannig að
það falli vel í falsið.

6. Þegar búið er að saga út lokið þarf að pússa brúnirnar með sandpappír og fægja
lokið allt. Hægt er að búa til snyrtilegt handfang úr smábútum af akrýlinu.

7. Hægt er að hólfa stokkinn niður með skilrúmum úr þunnum krossviði sem falla
þétt að hliðunum og eru límd við þær.

Efni

Bútar af 4 mm akrýli allt að 
200 mm x 300 mm

4 mm krossviður allt að 
200 mm x 300 mm

1 metra viðarrenningur u.þ.b.
10 mm x 100 mm

Pinnanaglar
Lím
Lakk
Sandpappír
Fægilögur fyrir akrýl

Áhöld

Útsögunarbogi
Bakkasög
Hefill
Hamar
Fræsari eða hjólsög
Skerstokkur

Smíði, hönnun og tæknimennt
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Víravirki 
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Verkefnið

er að þjálfa hæfileikann til að yfirfæra tvívíðar
teikningar í þvívíðan hlut.

Skoðið mynd A vandlega.

Með því að mæla út vírinn og
beygja hann eigið þið að geta búið
til sama form og myndin sýnir.
Endar vírsins eiga að passa ofan
í holurnar 
í trékubbnum.

Pússið kubbinn með sandpappír.
Festið vírinn í holurnar. Nú er
hægt að fægja víravirkið eða mála
það með úðabrúsa.

Hægt er að nota sívalning með
30 mm radíus til að gera bogann
B.

Öll horn eiga að vera 90°.
Reynið eftir megni að beygja þau
snyrtilega. A

30
 m

m

60 mm

40
  m

m

15
  m

m

25
  m

m

25
  m

m

30 mm

15
 m

m

10  mm

10
  m

m

10
  m

m
10

  m
m

25
  m

m 30  mm

30  mm

B 30 mm radíus
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Víravirki

Verklýsing

1. Einn meginþátturinn í leikni í hönnun er hæfni til að yfirfæra, á réttan hátt, tví-
víðar teikningar í þrívíða hluti. Þessu verkefni er sérstaklega ætlað að þjálfa þann
hæfileika.

2. Gefið nemendum tíma til að átta sig á hver 90° hornanna eru lóðrétt og hver
þeirra eru lárétt. Það getur verið hjálplegt að merkja þau á viðeigandi hátt á verk-
efnablaðinu áður en hafist er handa.

3. Næsta skref er að pússa trékubbinn með sandpappír og festa annan enda vírs-
ins.

4. Nemendum gæti þótt hjálplegt að búa til tvö mót, annað til að nota við að beygja
réttu hornin og hitt til að móta bogann með 30 mm radíus.

5. Í öllu verkefninu þarf að leggja mikla áherslu á nákvæmar mælingar.

6. Þegar nemendur koma að hinum enda vírsins ætti hann að passa nákvæmlega
í holuna án þess að aflaga þurfi smíðina. Til þess að kanna þetta ætti að endur-
mæla öll bil og horn. Nemendur geta þá unnið í pörum; annar les upp af vinnu-
teikningunni og hinn mælir víravirkið sjálft.

Efni

400 mm af 1,5 mm vír
Trékubbur, u.þ.b. 60 mm x 40 mm

x 25 mm. Best er að bora fyrir-
fram tvö 1,5 mm göt, 10 mm
djúp með 20 mm millibili í kubb-
inn

Sandpappír

Áhöld

Klippur
150 mm reglustika
Þríhorn eða gráðubogi
Sirkill
Hamar

Smíði, hönnun og tæknimennt



11

Pússunarkubbur 

© Cambridge University Press. Útgáfa á Íslandi: Námsgagnastofnun.

Verkefnið

er að hanna og búa til sinn eigin pússunarkubb sem getur
haldið 1/3 af örk (9 cm x 23 cm). Kubburinn á að vera að
mestu leyti úr viði og þarf að hafa útbúnað sem festir
endana á sandpappírnum ofan á kubbinn og heldur
honum strekktum. Kubbinn þarf að vera hægt að nota til að
pússa bæði flatt yfirborð, íhvolfa fleti, eins og sýnt er á
mynd A, og innhorn, eins og á mynd B. Kubburinn þarf að
fara vel í hendi.

Byrjið á að finna leið til að festa enda pappírsins
tryggilega, eins og mynd C sýnir. Til þess eru
ýmsar aðferðir en munið að kubburinn þarf að vera
þægilegur og einfaldur í notkun og fljótlegt að
skipta um pappír.

Næsta skref er að finna lögun á botn og enda
kubbsins, sem tryggir að hann nýtist við öll þrjú
verkin: Að pússa flatt yfirborð, íhvolfa fleti og inn-
horn.

C

B

A
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Pússunarkubbur 

Verklýsing

1. Byrjið á að sýna nemendum dæmi um fleti sem erfitt er að pússa, t.d. innhorn
og íhvolfa fleti. Þeir geta þá séð takmarkanir hefðbundinna rétthyrndra sand-
pappírskubba.

2. Hver nemandi fær því næst í hendurnar pappírsörk, 95 mm x 230 mm, til að
áætla stærð kubbsins sem á að smíða.

3. Fyrsta hönnunarviðfangsefnið er að búa til klemmu sem festir sandpappírinn
tryggilega en þó þannig aðvelt sé að skipta um hann. Hægt er að takmarka
þann tíma sem það má taka að skipta um sandpappírsörk til að draga úr notkun
teiknibóla o.s.frv.

4. Næsti þáttur hönnunarinnar er að uppfylla skilyrðin um að kubburinn henti til að
pússa íhvolfa fleti og út í horn. Einn möguleiki er að ætla botninn til að pússa
flatt og kúpt yfirborð, gera annan enda kubbsins kúptan og hinn hvasshyrndan.

Efni

Viðarbútar 90 mm x 45 mm 
x 120 mm eða minni

Sandpappír 95 mm x 230 mm
Pappír 95 mm x 230 mm
Pinnanaglar
Naglar
Skrúfur
Lím

Verkfæri

Bakkasög
Sporjárn
Hefill
Hamar
Skrúfjárn
Borvél og borar
Þjalir
Vinkill

Smíði, hönnun og tæknimennt



13

Skartgripir
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Verkefnið

er að hanna og smíða skartgrip með því að líma
saman flögur úr viði og akrýli.

Byrjið á að velja efni til að nota og hannið því næst skartgripinn. Hafið í huga 
eiginleika efnanna og hver þeirra henta hönnuninni best. Hægt er að gera mun
fíngerðari hluta úr akrýli en viði.

Skerið út alla hlutana og límið þá saman í réttri röð. Hyggið vandlega að litum 
og áferð.

Sverfið skartgripinn til, pússið hann með sandpappír og fægið að síðustu.
Að því loknu má setja á hann króka eða spennur til festingar.
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Skartgripir 

Verklýsing

1. Hvetja ætti nemendur til að búa til a.m.k. tvo samstæða skartgripi, t.d. eyrna-
lokka, hring, armband, hálsfesti og brjóstnælu. Samstæðurnar ættu að hafa
sameiginleg einkenni sem gæti verið e.k. þema, svo sem höfrungur, eða endur-
tekin form, t.d. mánasigð.

2. Nemendur ættu að skissa upp frumhugmyndir sínar að formum. Þegar þær eru
fullunnar þarf að teikna þær í réttri stærð. Stundum veitist nemendum erfitt að fá
stærðina rétta og hættir þá venjulega til að hafa hlutina of litla. Til að forðast
þetta má klippa út teikningarnar og máta þær.

3. Þessu til viðbótar þurfa nemendur að hugsa fyrir endanlegri lengd hálsfesta og
armbanda, þar sem hún ræður því hversu mörgum hlutum hægt er að raða
saman í þau. Taka þarf nákvæmt mál af hálsi og úlnliðum þeirra sem eiga að
bera skartgripina.

4. Áður en efnið er bútað niður er vissara að búa til snið úr pappa. Líma þarf mál-
aralímband yfir akrýlið þannig að hægt sé að teikna á það eftir sniðinu.

5. Hægt er að fá fram margvísleg áhrif með samlímingu, einkum með því að nota
akrýl í ýmsum litum. Við samlímingu ættu öll lögin að vera aðeins of stór þannig
að ekki komi að sök þótt þau renni til við límingu. Þetta gerir nauðsynlegt að
sverfa hlutinn til við lokafrágang.

6. Leggja þarf mikla áherslu á vandaðan frágang á hverjum hlut og ekki þarf síður
að hafa í huga að það þarf að vera þægilegt að bera skartgripi.

Efni

Marglitir og misþykkir akrýlbútar
Harðviðarbútar
Nælonþráður eða girni
Klemmur í eyrnalokka
Lásar fyrir armbönd og hálsfestar
Sterkt lím 
Stífur pappi
Málaralímband
Fægilögur fyrir akrýl eða eir
Sandpappír

Áhöld

Töng með víðum kjafti 
Fíngerð töng
Borvél og borar
Þjalir
Skæri
Nálar
Málband

Smíði, hönnun og tæknimennt



15

Klukka
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Verkefnið

er að hanna klukku úr akrýlplötu og afgöngum.
Klukkan þarf að vera hluti af myndverki eða
smíðuð, á frumlegan hátt, í líki einhvers hlutar.

Byrjið á að velta fyrir ykkur hvað klukka er og til
hvers hún er notuð:

Þarf klukka að hafa kringlótta skífu?

Þurfa vísarnir að vera í miðju skífunnar?

Þarf skífan að hafa tölur eða önnur tákn?

Þarf klukkan yfirleitt að hafa vísa?

Gerið vinnuteikningu sem sýnir hvernig þið hugsið
útlit klukkunnar og hvernig hún á að virka.

Smíðið klukkuna úr akrýli, sverfið og pússið allar
brúnir áður en klukkan er sett saman.

Borið að endingu 10 mm gat fyrir verkið og tengið
vísana við það.

Þið getið reynt að búa til ykkar
eigin vísa en þeir verða að vera
mjög léttir.

N

S

V A

NA

SASV

NV
ANA

SSA

VNV

VSV

SSV

N NNA

ASA
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Klukka

Verklýsing

1. Þetta verkefni skapar nemendum ágætt tækifæri til að þroska sköpunarhæfni
og þróa frumlegar lausnir. Byrjið á að hvetja til umræðna um hvað klukka er,
hverjir hlutar hennar eru, hvaða upplýsinga er þörf á skífunni og hvernig hægt
er að birta þær, hvort klukka þarf að standa upprétt, hvort þarf að hengja hana á
vegg o.s.frv.

2. Sýnið nemendum klukkuverk þannig að þeir geti tekið mál, séð hversu þykk skíf-
an má vera eða þarf að vera og hvernig vísarnir eru tengdir við verkið. Leggið
áherslu á að ef nemendur eiga að gera sína eigin vísa verða þeir að vera mjög
léttir. Gera þarf teikningu af lokahönnun klukkunnar í réttri stærð og með réttum
litum.

3. Áður en merkt er á akrýlið þarf að líma málaralímband yfir það. Þegar búið er að
saga út efnið í klukkuna þarf að sverfa til allar brúnir og pússa þær vel áður en
hlutar klukkunnar eru límdir saman.

4. Ef nemendur hafa aðgang að línuhitara er hægt að beygja akrýlið og auka
þannig möguleika á fjölbreyttri hönnun.

Efni

Akrýlbútar u.þ.b. 300 mm x 300 mm
Málaralímband
Léttar málmþynnur (til að búa til

vísana)
Úrverk (1,5v)
Tonnatak eða akrýllím
Sandpappír

Áhöld

Útsögunarbogi
Borvél og 10 mm bor 
Litapennar

Smíði, hönnun og tæknimennt
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Akrýllok
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Verkefnið

er að hanna og smíða trékassa með loki úr
4 mm akrýli sem er beygt á tveimur stöðum.

Byrjið á að búa til lokið. Sagið út
ferhyrnda akrýlplötu, ekki stærri
en 600 cm2. Sverfið til brúnirnar
og pússið þær.

Ákveðið hvar beygjurnar eiga að
vera og hversu kröpp horn þær
eiga að mynda og beygið plötuna
samkvæmt því í línuhitara.

Sagið út gaflana í kassann og
sníðið efri brún þeirra eftir lögun
loksins. Fræsið 4 mm fals í innri
brún gaflanna fyrir lokið og 
hliðarnar.

Setjið botn úr 9 mm krossviði í
kassann, eins og sýnt er á mynd
A.

Pússið og lakkið krossviðinn.

4 mm fals

4 mm fals

Framhlið úr 4 mm
krossviði

Botn úr 9 mm 
krossviði

9 mm
krossviður

A

AKRÝL
LOK
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Akrýllok

Verklýsing

1. Þetta er verkefni sem krefst nákvæmni í mælingum og uppmerkingum og
snyrtilegs handbragðs. Fyrsta viðfangsefnið er að velja sem frumlegasta lögun á
lokið, sem nýtir akrýlplötuna sem best. Ef nemendur teikna skissur auðveldar
það þeim að sjá fyrir sér mismunandi möguleika á lögun loksins og hvers konar
lögun kassans passar við það. Lokið á að sitja í 4 mm falsi og þarf þar af leiðandi
ekki að vera á hjörum, þótt hægt sé að setja þær á aukalega.

2. Þegar nemendur eru búnir að saga út akrýlplötuna þurfa þeir að merkja fyrir
beygjunum tveimur sem eiga að koma á lokið. Beygjurnar þurfa að vera samsíða
brúnunum og brúnirnar ætti að sverfa til og pússa áður en lokið er beygt með
hjálp línuhitara.

3. Ef sveigja á lokið á einhvern hátt, í stað þess að beygja það, þurfa nemendur að
finna eða búa til mót til að fara eftir.

4. Þegar búið er að koma endanlegri lögun á lokið er hægt að fara eftir því við að
teikna lögun gaflanna á kassanum og merkja fyrir falsinu sem lokið á að sitja í.
Að því búnu þurfa nemendur að ákveða hæð kassans og saga gaflana til sam-
kvæmt því.

5. Best er að fræsa falsið fyrir lokið beint í gaflana. Ef fræsari er ekki tiltækur er
hægt að búa falsið til með því að sníða til minni plötu úr 4 mm krossviði og festa
hana innan á gaflana. Minna ætti nemendur á að gera þarf fals fyrir hliðar kass-
ans ekki síður en lokið.

6. Langhliðar kassans eru nú sagaðar til nákvæmlega jafn langar og lokið. Síðan
eru allar hliðar kassans límdar saman með flekaþvingu. Botnplatan á að vera úr
9 mm krossviði. Hana þarf að mæla nákvæmlega út og sníða til þannig að hún
falli rétt í botninn. Þegar það er fengið er hægt að líma hana og negla á sinn
stað.

7. Þegar búið er að setja kassann saman þarf að pússa hann og vaxbera eða
lakka. Hægt er að smíða handfang á lokið til skrauts og líma það á sinn stað með
akrýllími.

Efni

4 mm akrýlplata a.m.k. 600 cm2

9 mm krossviður
4 mm krossviður
Trélím og akrýllím
Pinnanaglar
Lakk
Sandpappír
Fægilögur fyrir akrýl eða eir

Áhöld

Línuhitari
Útsögunarbogi
Geirskurðarsög
Hamrar
Fræsari
Þjalir
Hefill
Flekaþvingur

Smíði, hönnun og tæknimennt
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Kúluspil
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Verkefnið

er að búa til skábretti með hindranabraut
fyrir marmarakúlu þannig að það taki hana
eins langan tíma og mögulegt er að velta
frá efri brún brautarinnar eftir henni endi-
langri niður að neðri brúninni. Hvorki má
snerta brautina né kúluna sjálfa eftir að
hún er komin á hreyfingu og ekki er leyfi-
legt að búa til braut fyrir kúluna sem ber
hana út fyrir jaðar skábrettisins.

Byrjið á að smíða skábrautina af kostgæfni
eins og sýnt er á myndinni. Gangið úr
skugga um að brautin sé stöðug.

Nota má hvaða efnisafganga eða hluti sem
vera skal, svo sem vírbúta, gamla gorma,
gúmmíteygjur o.fl. til að gera brautina
þannig úr garði að hún hægi sem mest á
kúlunni án þess að stöðva hana alveg.

Gætið þess að kúluspilið standi alltaf á 
láréttum fleti þegar það er prófað.

Skábrautin er 200 mm  breið

20 mm 

200 mm 

320 mm 

Þversnið
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Kúluspil

Verklýsing

1. Þetta verkefni hentar ágætlega til keppni milli einstaklinga eða hópa sem þá
þurfa að hafa nákvæmlega sama efniviðinn til að smíða úr. Þegar keppt er verður
einnig að gæta þess að hafa allar brautirnar jafnlangar og með sama halla.

2. Þegar yngri nemendur eiga í hlut er best að kennarinn sé búinn að útbúa ská-
brettið fyrirfram, ásamt endakubbum með hæfilegum skáa á einni hliðinni.

3. Þegar búið er að smíða skábrettið eru hliðarnar settar á það og þá er hægt að
hefjast handa við að setja upp hindranirnar í braut kúlunnar. Ef bora þarf eða
negla í brettið er best að setja stuðning undir það á meðan. Setjið hindranirnar
eina eða tvær saman og byrjið frá efri brún brettisins. Þegar búið er að ganga frá
hverri nýrri hindrun þarf að prófa hana með því að láta kúluna rúlla niður braut-
ina frá byrjun. Þannig er hindrununum komið fyrir einni af annarri og prófað jafn-
óðum hvaða áhrif þær hafa á hreyfingu kúlunnar og hvernig hægt er að tefja för
hennar niður skábrettið sem mest.

4. Í keppni er mikilvægt að gæta þess að kúlunni sé einungis sleppt við efri enda
brautarinnar en ekki ýtt á eftir henni. Einnig þarf að gæta þess að aldrei sé
hreyft við brettinu meðan á för kúlunnar niður brautina stendur. Tíminn er tekinn
frá því kúlunni er sleppt og þangað til hún snertir neðri brún brautarinnar. Ef
kúlan stöðvast áður en hún er komin brautina á enda er sú lota ógild.

Efni

Masónítplata u.þ.b. 320 x 200 mm
200 mm fleygskornir trélistar 

20 mm x 10 mm
4 mm krossviðarplata u.þ.b.

20 mm x 640 mm
Marmarakúla eða legukúla 

u.þ.b. 10 mm í þvermál
Gúmmíteygjur
Pinnanaglar
Sveigjanlegur vír, t.d. úr vírherðatré
4 mm díll
Afgangar af málmþynnum, akrýli, 

tré o.s.frv.
Lím

Áhöld

Skeiðklukka
Bakkasög
Útsögunarbogi
Hefill
Töng
Skæri
Hamar
Borvél og borar
Föndurhnífur

Smíði, hönnun og tæknimennt
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Frístundaflík
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Verkefnið

er að hanna og sauma litskrúðuga flík
sem þjónar ákveðnum tilgangi og er
jafnframt hentug og þægileg.

Byrjið á að velja ykkur tómstundaiðju: útivist,
veiðar, ljósmyndun, matseld, sauma o.s.frv.

Hannið hentuga treyju eða slopp sem hefur
festingar fyrir alla hluti sem tilheyra viðkomandi
tómstundaiðju.

Mælið alla hluti sem festa á við flíkina, veljið
besta staðinn fyrir hvern hlut og bestu leiðina til
að festa hann. Teiknið snið á sniðpappír 
þar sem allir vasar og hankar eru sýndir.

Veljið efni, nælið sniðið við það og klippið það út.

Saumið að síðustu flíkina saman, mátið hana og
athugið hvernig hún reynist.
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Frístundaflík

Verklýsing

1. Ef nemendur eru ekki þjálfaðir í að taka mál og teikna upp snið er hentugast að
leggja þeim til snið af einföldum vinnuslopp á A1-kartoninu.

2. Þegar nemendur velja sér tómstundaiðju og hanna sloppinn þurfa þeir að hafa
ýmislegt í huga: Tómstundaiðjunni þurfa að fylgja ýmsir fylgihlutir og þess
vegna er til dæmis hentugra að velja veiðar en skautahlaup. Litir geta einnig
skipt máli. Þeir þurfa t.d. að falla inn í umhverfið ef nota á flíkina við veiðar en
vera skærir ef hana á að nota við hjólreiðar. Einnig þarf að gæta þess að koma
hlutunum sem flíkin geymir þannig fyrir að auðvelt sé að ná til þeirra og að ekki
sé hætta á að þeir krækist í.

3. Þegar búið er að mæla nákvæmlega hlutina sem flíkin á að geyma þarf að huga
vandlega að stærð og staðsetningu festinganna og e.t.v. prófa mismunandi
lausnir.

4. Næst er sniðið af flíkinni fært yfir á sniðpappírinn og vasar, aðrar festingar, end-
urskinsmerki o.s.frv. teiknað á það í réttri stærð. Á þessu stigi ættu nemendur
fremur að hugsa um notagildi en tísku eða skraut.

5. Pappírssnið af vösum, festingum og öðru sem sauma skal á flíkina þarf að bera
við heildarsniðið af henni sjálfri og færa til þangað til endanleg staðsetning hefur
verið ákveðin. Þá er hægt að næla sniðin föst.

6. Þegar sniðið er tilbúið ættu nemendur að fá efnið í hendur, næla sniðið tryggilega
við það og klippa fram- og bakstykkin út eftir sniðinu.

7. Þessu næst eru sniðin af vösum og öðrum festingum næld á efnisbúta og efnið
klippt út. Til að koma í veg fyrir rugling er best að klippa út einn hlut í einu og
næla hann á sinn stað áður en tekið er til við þann næsta.

8. Áður en flíkin er saumuð saman ætti að máta hana þannig að hægt sé að lag-
færa hana eftir þörfum. Varið nemendur við títuprjónunum og minnið þá á að
merkja fyrir öllum breytingum með krít. Best er að nemendur vinni þetta í pör-
um. Ef saumavél er ekki tiltæk er hægt að handsauma flíkina saman.

Efni

Sterkt bómullarefni u.þ.b. 1,5 m2

Bútar af bómullarefnum 
í ýmsum litum

Þunnt karton í A1 stærð
Sniðpappír
Tölur af ýmsum gerðum
Tvinni og garn í ýmsum litum
Hvít krít (fatakrít ef hægt er)

Áhöld

Saumavél
Nálar
Skæri
Títuprjónar

Smíði, hönnun og tæknimennt
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Salatáhöld
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Verkefnið

er að hanna og búa til par af frumlegum salat-
áhöldum með því að líma saman þrjú lög af
smíðaspæni.

Byrjið á að hanna áhöldin og hafið í huga
að þau fari vel í hendi. Teiknið þau síðan í
fullri stærð á kartonspjald.

Notið teikninguna sem snið til að teikna
eftir á spóninn. Látið vígindin í viðnum í
miðlaginu snúa þvert á vígindin í ytri lög-
unum eins og sýnt er á mynd A.

Búið til mót með því að saga þykkan við-
arbút í tvennt.

Berið vatnshelt trélím á innra borð ytri
laganna og báðar hliðar þess í miðið.
Gætið þess að bera límið vel út að jöðrun-
um. Leggið lögin saman og þvingið mótið
fast utan um þau með pappír á milli (sjá
mynd A).

Látið límið þorna.

Skerið nú áhöldin til, pússið þau og olíu-
berið að endingu með matarolíu.

A
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Salatáhöld

Verklýsing

1. Verkefnið krefst tvenns konar hönnunar. Bæði þarf að hanna útlínur áhaldanna
og móta sveigjuna sem kemur fram þegar þau liggja á borði. Þegar yngri nem-
endur eiga í hlut er best að aðskilja þetta tvennt og byrja á að móta sveigjuna.

2. Áður en þetta er gert þarf að ákveða lengd áhaldanna, sem venjulega er um
300 mm, og sníða mótið í samræmi við hana.

3. Þessu næst þurfa nemendur að ákveða hvort þeir vilja búa til einn eða tvo hluti
úr hverju móti. Ef um stakan hlut er að ræða þarf mótið að vera um 100 mm á
breidd en fyrir par þarf mótið að vera tvöfalt breiðara.

4. Þegar búið er að ákveða sveigjuna þarf að teikna hana nákvæmlega með blýanti
á aðra 60 mm hlið viðarkubbsins sem smíða á mótið úr. Kennarinn sagar síðan
mótið út í bandsög. Þegar búið er að saga út mótið þarf að snyrta það með tálgu-
hefli og pússa með sandpappír.

5. Næst er að velja spóninn í salatáhöldin. Venjulega er nóg að hafa þrjú lög og
mikilvægt er að vígindin í ytri lögunum snúi eins en vígindin í miðlaginu þvert á
þau. Þetta kemur í veg fyrir að áhöldin verpist. Spónstykkin þurfa að vera a.m.k.
jafnstór mótinu.

6. Límið þarf að bera vandlega á alla innri fleti spónlaganna. Því næst eru nokkur
lög af dagblöðum sett á hvora hlið „samlokunnar“, mótið sett utan um og þving-
að saman í skrúfstykki eða með kjálkaþvingum. Þegar búið er að herða þvingurn-
ar þarf að þurrka allt aukalím af hliðunum því límið verður gríðarlega hart þegar
það þornar og getur reynst erfitt að ná því af. Límdallinn og pensilinn þarf líka að
hreinsa snarlega með heitu vatni.

7. Þegar límið er orðið þurrt er „samlokan“ tekin úr mótinu, útlínurnar áhaldanna
teiknaðar á með blýanti og þau söguð út með útsögunarboga. Vandvirkni við
lokafrágang er mjög mikilvæg og salatáhöldin þarf að pússa vandlega og olíu-
bera að endingu með ólífuolíu.

Efni

Viðarkubbur í mótið, 60 mm 
x 350 mm x 200 mm

Valinn 2 mm smíðaspónn 
Vatnshelt trélím
Sandpappír
Dagblað
Ólífuolía

Áhöld

Bandsög
Útsögunarbogi
Bakkasög
Bekkjarklofi
Þvingur
Tálguhefill, beinn og ávalur
Reglustika
Þríhyrningur/horn
Límpottur og pensill

Smíði, hönnun og tæknimennt
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Pappírspressa fyrir A4-blöð
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Verkefnið

er að hanna og smíða nett-
an búnað sem getur haldið
A4 blöðum. Búnaðinn þarf að
vera hægt að festa á vegg
eða skáphurð. Ekki má nota
neins konar gorm eða
teygju í festinguna. Hún
verður að geta haldið einu
blaði jafn tryggilega og
nokkrum blöðum saman.

Það eru til nokkrar leiðir til að leysa þetta viðfangsefni þar sem bæði er hægt að not-
færa sér eðlilegt fjaðurmagn ýmissa efna, svo sem viðar-, málm- og plastþynna eða
smíða einfaldan tækjabúnað sem leysir þrautina.

Reynið eftir megni að hafa búnaðinn nettan, snotran og handhægan, hvor lausnin
sem verður fyrir valinu.
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Pappírspressa fyrir A4-blöð

Verklýsing

1. Erfiðast við þetta verkefni erfitt er að hanna búnað sem ræður við að halda mis-
munandi mörgum blöðum, allt frá einu blaði upp í tuttugu blaða bunka. Það er
ekki ýkja erfitt að smíða búnað sem ræður við annað hvort.

2. Efnisnotkun er mjög lítil þannig að því meira úrval af efniviði þeim mun betra,
einkum efnum sem búa yfir fjaðurmagni. Sama gildir um sverleika trédílanna
og málmpinnanna.

3. Hægt er að halda búnaðinum uppi við vegg meðan hann er prófaður en þegar
smíðinni er lokið verður að vera hægt að festa gripinn með litlum skrúfum eða
límpúðum á vegg eða hurð.

4. Þegar búið er að smíða nothæfa frumgerð af búnaðinum ætti að hvetja nemendur
til að gera hann eins fallegan og kostur er. Til þess mætti t.d. skipta á tréhlutum
og lituðu akrýli.

Efni

Viðarbútar
Bútar af 4 mm krossviði
Akrýlbútar af ýmsum þykktum
Stuttir trédílar, mismunandi sverir 
Litlar kúlulegur eða stuttir málm-

pinnar mismunandi sverir
Litlar skrúfur
Límpúðar
Sandpappír
20 A4-blöð

Áhöld

Útsögunarsög
Bakkasög
Sporjárn
Borvél og borar
Hamar
Járnsög
Þjöl
Skrúfjárn

Smíði, hönnun og tæknimennt



27

Handskjálftamælir
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Verkefnið

er að hanna og búa til frumleg-
an handskjálftamæli sem lok-
ar straumrás ef höndin skelfur
og kveikir við það á ljósaperu.

Byrjið á að ákveða lögun vírsins og beygið
hann.

Pússið trékubb og borið í hann tvær holur 
(A og B) til að halda vírnum.

Klippið út tvær rétthyrndar plötur úr þunnu
blikki, borið gat fyrir peruna í aðra og gat fyrir
vírinn í hina. Beygið því næst plöturnar í vinkil
og festið við trékubbinn þannig að rafhlaðan sé
skorðuð á milli þeirra. Búið þessu næst til „mæl-
inn“ C. Festið hann við grannan, 
einangraðan fjölþátta vír sem tengdur er við
peruna til að loka straumrásinni.

Gangið vel frá öllum tengingum.

Einangrari
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Handskjálftamælir

Verklýsing

1. Nemendur ættu að teikna áætlaða lögun prófunarvírsins á blað. Þeir verða að
gæta þess að lykkja vírsins sé hvergi krosslögð þannig að hann snerti sjálfan
sig. Lykkjan má heldur hvorki vera of kröpp né of grunn – þannig að fara þarf
meðalveginn.

2. Þar sem verkefnið byggist á að loka straumrás ætti að hvetja nemendur til að
teikna straumrás tækisins upp áður en þeir hefjast handa við smíðina.

3. Hægt er að einangra enda prófunarvírsins með einangrunarbandi ef hæfilegur
gúmmí- eða plasteinangrari er ekki við höndina.

4. Þegar vinkillinn, sem heldur perunni, er búinn til þarf að bora gat fyrir skrúf-
gangi perunnar. Síðan er klippt út úr gatinu á einum stað, eins og sýnt er á
myndinni á verkefnablaðinu og brúnirnar beygðar hvor í sína áttina. Þetta er
best að gera áður en perustæðið er skrúfað á trékubbinn.

5. Hinn vinkilinn ætti að beygja þannig að hornið verði örlítið gleiðara en 90° og
nota hann þannig sem fjöður til að festa rafhlöðuna en hafa bilið milli vinklanna
örlítið meira en sem nemur lengd rafhlöðunnar. Best er að byrja á að festa vinkil-
inn sem peran er fest í, leggja rafhlöðuna á sinn stað og staðsetja hinn vinkilinn
eftir henni.

6. Þegar mælirinn C er tilbúinn þarf að einangra hann vandlega og gæta þess að
hann fari vel í hendi.

Efni

1,5 mm vír
Þjáll rafmagnsvír
Rafhlaða og samsvarandi pera
Viðarkubbur, u.þ.b. 15 mm 

x 150 mm x 70 mm
8–10 mm díll
Þunnt blikk
Teiknibólur
Karton
Einangrunarband
Lóðtin
Sandpappír

Áhöld

Töng
Gatatöng eða stappa
Blikkskæri
Borvél og 1,5 mm bor og bor með
sama þvermáli og skrúfgangur per-
unnar
Hamar
Lóðbolti

Smíði, hönnun og tæknimennt
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Snældurekki
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Verkefnið

er að hanna rekka sem rúmar fimmtán
snælduslíður þannig að auðvelt sé að
lesa á merkimiðana.

Prófið ykkur áfram með hversu fáa burðarpinna hægt er að komast af með og hvern-
ig hægt er að koma þeim fyrir þannig að snælduslíðrin séu stöðug og falli í snyrti-
lega röð.

Þegar þið eruð búin að ákveða fjölda og staðsetningu pinnanna þurfið þið að ákveða
lögun endastykkjanna tveggja þannig að þau líti vel út. Auðvelt ætti að vera að saga
burtu a.m.k. helming þeirra án þess að spilla formi og stöðugleika rekkans.

Þegar búið er að setja snældurekkann saman þarf að pússa hann vel með sand-
pappír og e.t.v. lakka hann eða mála.

12 cm

12
 c

m
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Snældurekki

Verklýsing

1. Notið pappaspjöldin og naglana til að gera tilraunir með hvernig best er að stað-
setja burðarpinnana. Pappaspjöldin eru þá látin standa upprétt og nöglunum
stungið í gegnum þau bæði þannig að hægt sé að láta snælduslíðrið hvíla á
þeim. Þegar rétta staðsetningin er fundin eru réttu götin merkt greinilega.

2. Nemendur geta einnig notað pappaspjöldin til að hanna lögun endanna. Hvetja
ætti nemendur til að hafa endana eins efnislitla og kostur er án þess að það
komi niður á stöðugleika rekkans. (Þegar hlutir eru fjöldaframleiddir getur hag-
kvæmni í efnisvali og efnisnotkun oft skilið á milli taps og hagnaðar).

3. Þegar sniðin af endunum eru tilbúin er teiknað eftir þeim á krossviðarkubbana.
Athugið að endarnir þurfa ekki endilega að vera eins í laginu þótt þess verði að
gæta að götin standist á. Að endingu eru endarnir sagaðir út og þvingaðir sam-
an meðan götin í þá eru boruð.

4. Að lokum þurfa nemendur að mæla þykkt snælduslíðursins og reikna út lengd
pinnanna þannig að innanmál rekkans passi fyrir 15 snælduslíður.

Efni

Snælduslíður
Tveir 9 mm krossviðarkubbar, 

120 mm x 120 mm
Tveir 120 mm x 120 mm ferningar 

úr þykkum pappa
6 mm díll 
Sandpappír
Trélím
Lakk
Fjórir naglar helst 30 mm eða lengri

Áhöld

Útsögunarbogi
Borvél og 6 mm bor
Þjalir
300 mm reglustika

Smíði, hönnun og tæknimennt
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Loftknúinn bátur
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Verkefnið

er að kanna hversu langt er hægt að
knýja pappabát með lofti úr einni
blöðru.

Byrjið á að búa til pappabát eftir snið-
inu á mynd A. Strikið og brjótið papp-
ann eins og brotalínurnar sýna.

Þéttið samskeytin með vatnsheldu lím-
bandi og málið bátinn með vatnsheldri
málningu.

Til eru ýmsar leiðir til að virkja loft-
þrýstinginn úr blöðrunni. Gerið sem
flestar tilraunir.

Þið munuð komast að raun um að það
borgar sig að þrengja að loftstraumn-
um úr blöðrunni með því að setja rör í
opið.

A

190 mm

130 mm 35 mm

25 mm

25 mm

60 mm 110
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Loftknúinn bátur

Verklýsing

1. Þetta verkefni getur hentað vel til keppni milli einstaklinga og hópa. Ef sú leið er
valin verður að gæta þess að allir bátarnir séu jafn stórir og notaðar séu sams
konar blöðrur.

2. Þegar báturinn er tilbúinn þurfa nemendur að geta prófað hann í stórum bakka
fylltum vatni, baðkeri eða sundlaug. Hægt er að prófa ýmsar aðferðir við að knýja
bátinn, bera saman og skrá árangur hverrar um sig, þ.e. hversu langt hver að-
ferð ber bátinn.

3. Nemendur munu fjótlega komast að raun um að blöðruna verður að festa tryggi-
lega við bátinn og að loftorkan nýtist best þegar hægt er að hægja á loft-
straumnum úr blöðrunni. Besti árangurinn næst reyndar ef hægt er að koma
blöðrunni þannig fyrir að loftstraumurinn úr henni sé undir vatnsborðinu. Hins
vegar getur reynst erfitt að þétta gatið sem gera þarf í skrokk bátsins í þessum
tilgangi.

4. Hægt er að gera þetta verkefni fjölbreyttara á ýmsan hátt, t.d. með því að hanna
ýmiss konar lag á skrokk bátsins þegar búið er að finna bestu lausnina við að
knýja hann.

Efni

Pappaspjald u.þ.b. 120 mm x 200 mm
Blaðra
Vatnshelt límband
Vatnsheld málning
3 drykkjarrör
Band eða grannur vír

Áhöld

Skæri
Föndurhnífur
Málningarpensill

Smíði, hönnun og tæknimennt
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Sparibaukur
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Verkefnið

er að hanna og smíða sparibauk, bú-
inn vogarstöng, sem gegnir því hlut-
verki að framkalla óvænta eða
spaugilega hreyfingu á þar til 
gerðum búnaði, utan á kassanum,
þegar peningur er látinn í hann.

Byrjið á að smíða hreyfibúnaðinn.

Vogarstöngina (sjá mynd A) verður að
gera þannig úr garði að á öðrum enda
hennar sé gróp sem tekur við pen-
ingnum þegar hann er settur í kass-
ann. Á hinum enda stangarinnar
verður að vera festing fyrir stífan vír
sem stjórnar hinum óvæntu eða
spaugilegu hreyfingum búnaðarins
utan á kassanum.

Þegar þetta er búið er hægt að
staðsetja og festa möndulinn sem
vogarstöngin leikur á, þannig að hún
sé í jafnvægi.

Reynið að hafa búnaðinn eins nettan
og kostur er.

Takið nákvæmt mál af búnaðinum
þegar hann er tilbúinn og smíðið
kassann sem hann á að vera í.

Möndull

A
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Sparibaukur

Verklýsing

1. Nemendur verða að gera sér glögga grein fyrir eðli vogarafls, þ.e. að jafnvægi
byggist á að þyngd sinnum fjarlægð frá hvílipunktinum sé sú sama báðum meg-
in við hann. Þar með er hægt að breyta jafnvæginu með því að færa hvílipunktinn
til.

2. Aðalatriði hönnunarinnar eru þær óvæntu eða spaugilegu hreyfingar búnaðarins
sem komið er af stað þegar peningur er settur í kassann. Ýmsir möguleikar eru
á frumlegum lausnum, svo sem að láta búnaðinn skjótast upp úr kassanum.

3. Fyrsta skrefið er að hanna jafnvægisbúnaðinn þar sem gerð hans ræður stærð
og lögun kassans. Hvetja ætti nemendur til að hafa búnaðinn eins efnislítinn og
nettan og kostur er og reyna eftir föngum að draga úr núningsviðnámi.

4. Möndulinn ætti ekki að festa fyrr en búið er að fullgera búnaðinn, prófa hann og
fínstilla jafnvægið. Athugið að ef ekki er tekið fram á kassanum hvers konar
mynt má nota í hann verður búnaðurinn að vera nægilega næmur til að bregðast
við léttasta peningi sem hugsanlega verður settur í kassann. Einnig verður að
gæta þess að nóg pláss sé fyrir allar hreyfingar búnaðarins og að peningurinn
losni örugglega úr grópinu sem hann fellur í þegar vogarstöngin fer á hreyf-
ingu.

5. Þegar hreyfibúnaðurinn er fullgerður þarf að mæla búnaðinn og smíða kassann
utan um hann og gæta þess að áætla nægilegt hreyfirými. Einföld endaskeyti,
límd og negld með smánöglum ættu að nægja. Ef framhlið kassans er höfð úr
akrýli, þannig að hægt sé að sjá hvernig búnaðurinn virkar, þarf að bora í
gegnum akrýlplötuna og skrúfa hana við kassann. Að endingu er hægt að
grunna kassann og mála.

Efni

Ýmiss konar mynt
Viðarrenningar, u.þ.b. 10 mm x 4 mm
Viðarbútar
Bútar af akrýli
Stífur vír
Smánaglar
Tréskrúfur
Skrautpappír
Lím
Grunnur
Málning

Áhöld

Útsögunarbogi
Bakkasög
Borvél og borar
Hamar
Töng
Skrúfjárn
Hefill
Þjöl

Smíði, hönnun og tæknimennt
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Kassi fyrir súkkulaðiegg
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Verkefnið

er að hanna og búa til kassa sem rúm-
ar þrjú súkkulaðiegg og er nógu traust-
ur til að verja þau skemmdum þótt
hann detti niður úr búðarhillu. Kassinn
þarf að vera þannig úr garði gerður að
hægt sé að taka eggin úr honum eitt
og eitt í senn.

Byrjið á að mæla eggin og ákveða hvernig best er að skorða þau.

Ákveðið lögun kassans og teiknið snið af honum á pappírsörk, eins og sýnt er á mynd
A. Ef eitthvað á að standa á kassanum eða hann á að vera skreyttur 
á  einhvern hátt er þetta rétti tíminn til að ákveða það.

Klippið út sniðið og prófið að brjóta það eins og kassinn á að vera.

Teiknið þessu næst nákvæmt snið af kassanum á litaðan pappa. Skreytið kassann að
vild og látið pappann liggja flatan meðan þið skerið út sniðið.

Límið kassann saman og komið eggjunum fyrir.

A
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Kassi fyrir súkkulaðiegg

Verklýsing

1. Hægt er að nota þetta verkefni sem keppni um hvort nemendur geta búið til
kassa sem þolir að detta þrisvar sinnum úr 500 mm hæð án þess að eggin
brotni. Einnig er hægt að gefa viðbótarstig fyrir skeytingar, hagkvæmni í efnis-
notkun o.s.frv.

2. Ef einhverjir nemendur eiga í erfiðleikum með að sjá kassann fyrir sér á flötum
pappír getur það auðveldað þeim verkið að taka hliðstæðan kassa í sundur. Af
þessum sökum má hugsa sér tvö þyngdarstig af verkefninu. Þegar yngri nem-
endur eiga í hlut getur verkefnið verið fólgið í að skreyta tilbúna kassa og setja
pappírsþurrkur meðfram eggjunum til að verja þau skemmdum. Eldri nemendur
geta hins vegar fengið það verkefni að búa kassann til frá grunni og þannig að
pappinn einn veiti eggjunum nauðsynlega vernd.

3. Þegar búið er að hanna kassann þarf að gera af honum teikningu, í réttri stærð,
á pappírsörk og nota hana sem snið til að merkja upp pappann. Nemendur
verða að hugsa vandlega hvaða flipa þarf að límbera til að styrkja kassann og
hvar kassinn þarf að vera opnanlegur til að hægt sé að komast að eggjunum.

4. Allir flipar þurfa að vera stórir þannig að kassinn opnist ekki óvart.

5. Til að gera kassann að betri söluvöru þurfa nemendur bæði að hugsa um að
hann líti vel út og upplýsingar á honum séu skýrar.

Efni

Stífur pappír eða þunnur pappi, 
helst litaður

Þrjú súkkulaðiegg
Tússpennar eða málning og penslar
Pappírslím
(Pappírsþurrkur)

Áhöld

Stálreglustika eða annar réttur
kantur

300 mm reglustika
Föndurhnífur
Skæri
Bókbandsbein

Smíði, hönnun og tæknimennt
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Límbandsskammtari
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Gróp fyrir öxul

Hnífur

Verkefnið

er að hanna og búa til límbandsskammtara sem hægt er
að festa á vegg, t.d. á skrifstofu, í eldhúsi eða vinnuher-
bergi. Skammtarinn verður að hafa búnað til að skera lím-
bandið og það verður að vera auðvelt að skipta um rúllu.
Hægt er að leysa verkefnið á hagnýtan hátt eingöngu en
einnig má nota hugmyndaflugið til að búa til skemmtilega
umgjörð utan um skammtarann.

Byrjið á að mæla breidd og innanmál
límbandsrúllu.

Þið þurfið að nota krossfellingu, eins
og sýnt er á mynd A, til að setja sam-
an krossinn sem límbandsrúllan er
sett upp á.

Því næst búið þið til umgjörðina utan
um skammtarann og gerið gróp eða
göt fyrir öxulinn sem liggur í gegnum
miðju krossins eins og sýnt er á
mynd B.

Hnífinn til að skera á límbandið er
hægt að búa til úr broti af járnsagar-
blaði eða annars konar eggjárni.

Munið að þið verðið að gera ráð fyrir
a.m.k. tveimur skrúfugötum  svo að
hægt sé að festa skammtarann á
vegg eða annan lóðréttan flöt.

B

A
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Límbandsskammtari

Verklýsing

1. Nemendur ættu að byrja á að búa til kross, til að halda hjólinu, úr tveimur tré-
kubbum sem settir eru saman með krossfellingu. Mikilvægt er að nemendur
verði leiknir í að búa til krossfellingu, þannig að rétt er að gera kröfur til þeirra
um að þeir vandi sig við að mæla fyrir þeim og saga þau út.

2. Við hönnun skammtarans sjálfs geta nemendur gefið hugarfluginu lausan
tauminn og hann getur tekið á sig ýmsar myndir, allt frá broddgelti til tvíþekju.

3. Við hönnunina verður þó að taka tillit til ýmissa hagnýtra atriða. Skurðarhnífurinn
þarf t.d. að vera vel staðsettur, auðvelt að skipta um rúllu, hjólið má ekki hrökkva
upp úr grópinu þegar verið er að taka af rúllunni og taka þarf tillit til þess hvort
notandinn er rétthendur eða örvhentur.

4. Nemendur geta notað ýmiss konar viðarafganga af ýmsum þykktum. Bæði hníf-
urinn og krossinn þurfa traustar festingar og þess vegna getur verið betra að
velja nokkuð þykkan við í þá hluta skammtarans sem þessir hlutir eru festir við.
Best er að fræsa grópið fyrir öxulinn, einkum ef höfð er sveigja á því.

5. Einfaldast er að koma krossinum sem heldur límbandsrúllunni fyrir milli tveggja
samsíða hliða sem gerðar eru úr viðarkubbum en það er þó engan veginn eina
lausnin. Ef þessi lausn er notuð er best að skrúfa eða líma kubbana sem tengja
hliðarnar saman, fremur en að negla þá.

6. Best er að festa járnsagarblaðið milli tveggja trékubba þar sem afar erfitt er að
bora fyrir skrúfum í málminn sem það er gert úr.

7. Þar sem allur skammtarinn er smíðaður úr tré er hægt að grunna hann og mála
í ýmsum litum.

Efni

Stór rúlla af glæru límbandi
Ýmsar stærðir af viðarbútum
6 mm díll
Bútur af járnsagarblaði
Tréskrúfur
Smánaglar
Lím
Grunnur og sprautumálning
Sandpappír

Áhöld

Bakkasög
Vinkill
Sporjárn
Borvél og 6 mm bor
Útsögunarsög
Hamar
Skrúfjárn
Fræsari

Smíði, hönnun og tæknimennt
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Furðufés
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Verkefnið

er að hanna og búa til kostulegt andlit sem hef-
ur a.m.k. tvo hreyfanlega hluta sem stjórnað er
með búnaði sem leikur á möndli í miðju þess.

Byrjið á að hanna andlitið og ákveðið
um leið hvaða hlutar þess eiga að vera
hreyfanlegir.

Gerið teikningu af andlitinu í fullri
stærð og sýnið greinilega hvernig
hreyfibúnaðurinn á að virka.

Teiknið andlitið á ný á þykkt karton og
klippið út alla hluta hreyfibúnaðarins úr
papparenningum sem eru a.m.k. 20
mm breiðir. Stingið tvö göt í hluta A og
B og a.m.k. eitt gat í hluta C.

Festið renningana A, B og C saman
með pappasplitti. Stingið tvö göt á
andlitið sem samsvara hinum götun-
um á renningunum A og B og gætið
þess að auðvelt sé að hreyfa C.

Búið til festingu sem heldur C í skorð-
um og festið að lokum hreyfibúnaðinn
við þá hluta andlitsins sem hann á að
stjórna.

B

C

D

A
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Furðufés

Verklýsing

1. Ráðlegt er að takmarka stærð andlitsins og miða við að það sé ekki stærra en
andlit nemendanna. Einnig er líklegt að minna þurfi nemendur á að nýta efnið
vel því sumum hættir til að nota miðjuna úr örkinni.

2. Hvetja ætti nemendur til að gera tilraunir með ýmiss konar hreyfibúnað áður en
þeir hefjast handa við endanlega gerð hans. Þeir ættu að skissa allar hugmyndir
sínar á blað.

3. Leggið áherslu á að alla hreyfanlega hluta andlitsins þarf að klippa út sér og
þeir mega ekki vera fastir við aðra hluta andlitsins. Til að auðvelda hreyfinguna
ætti að reyna að halda í lágmarki fjarlægðinni milli hreyfanlegu hlutanna og
möndulsins sem þeir leika á.

4. Festingarnar tvær þarf að líma vandlega og gefa líminu tíma til að þorna áður
en farið er að prófa andlitið.

Efni

Þykkt karton
Pappasplitti
Lím
Tússpennar og þekjulitir

Áhöld

Gatatöng eða stappa 
Föndurhnífur
Skæri

Smíði, hönnun og tæknimennt
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Sjónpípa

© Cambridge University Press. Útgáfa á Íslandi: Námsgagnastofnun.

Verkefnið

er að búa til sjónpípu úr tré með tveimur
50 mm x 75 mm speglum. Verkefnið
reynir á nákvæmni við að merkja fyrir
hlutum sjónpípunnar.

Mældu lengd sjónpípunnar og 
sagaðu hliðar hennar (A) í réttum
lengdum.

Gerðu fjögur 4 mm gróp (B) í 
hliðarnar til að festa speglana með
45° halla.

Notaðu 4 mm krossvið í fram- og
bakhlið, botn og lok. Sagaðu út þessa
hluta sjónpípunnar, límdu þá og
negldu með smánöglum á sinn stað.

Þá er sjónpípan tilbúin til notkunar
og hægt að prófa hana.

B  4 mm gróp

Auga

Spegill

A

450

450

A
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Sjónpípa

Verklýsing

1. Erfiðast er að staðsetja grópin fyrir speglana nógu nákvæmlega. Aðferðin sem
mælt er með er sýnd á verkefnablaðinu en engu að síður ætti að hvetja nemend-
ur til að reyna mismunandi aðferðir til að ganga úr skugga um hvort grópin eru
rétt staðsett

2. Best er að nota bakkasög til að saga fyrir grópunum, innanvert við strikin. Síðan
má nota lítið sporjárn til að hreinsa úr grópinu. Betra er að hafa grópið frekar of
þröngt en of rúmt því ef speglarnir eru rúmir í flöktir myndin.

3. Þegar búið er að sníða grópin þannig að speglarnir passi í þau er kominn tími til
að jafna furuhliðarnar þannig að breiddin passi. Þegar hliðarnar eru lagðar eins
og efri myndin á verkefnablaðinu sýnir á annaðhvort að slétta innri eða ytri hlið-
arnar en ekki sitt á hvað.

4. Setjið nú speglana og hliðarnar saman og notið utanmálið til að mæla út botninn
og lokið á sjónpípuna. Sagið út þessa hluta, límið þá á og neglið með smánögl-
um.

5. Notið plakatlím til að halda speglunum kyrrum í grópunum á meðan fundið er út
hvar opin á fram- og bakhliðunum eiga að vera. Best er að nota pappa til þess
og láta sjónpípuna standa á borði á meðan.

6. Þegar búið er að sníða til fram- og afturhliðarnar er plakatlímið fjarlægt af spegl-
unum áður en hliðarnar eru límdar og negldar í sinn stað.

7. Nauðsynlegt er að pússa brúnirnar á krossviðnum vel með sandpappír svo sjón-
pípan fari vel í hendi.

8. Nemendur ættu að velja lit á sjónpípuna af kostgæfni. Tilgangur sjónpípunnar er
að geta séð án þess að sjást sjálfur. Þess vegna ætti að mála hana í litum sem
falla inn í umhverfið þar sem á að nota hana, t.d. felulitum ef nota á hana úti á
víðavangi, en gráa eða ljósa ef nota á hana í þéttbýli.

Efni

Tveir speglar 50 mm x 75 mm
Furuborð 20 mm þykk og u.þ.b.

50 mm breið
4 mm krossviður
Pinnanaglar
Plakatlím
Sandpappír og pússunarkubbur

Áhöld

Bakkasög
Hefill
4 mm sporjárn
Hamar
45° sniðmát
Vinkill
Reglustika

Smíði, hönnun og tæknimennt
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Krani
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Verkefnið

er að hanna og smíða
krana sem getur lyft 500
gramma þungum hlut í
800 mm hæð og snúið
honum um 180°.

Byrjið á því að leggja niður fyrir
ykkur hvernig þið getið sett
saman nothæfan krana úr
hlutunum sem þið hafið úr að
spila.

Notið stóra pappírsörk til að
gera vinnuteikningu af kran-
anum þannig að afstaða vindu-
hjólanna og annarra hreyfan-
legra hluta hans sjáist.

Setjið kranann varlega saman
og gætið þess að hreyfanlegu
hlutarnir, A og B, vinni rétt.

Festið hæfilega lengd af þræði
við keflið og prófið því næst
kranann.

B  Lyftubúnaður

A  Snúningsbúnaður
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Krani

Verklýsing

1. Ef gera á verkefnið að keppni milli einstaklinga og hópa er best að allir þátttak-
endur fái nákvæmleg sama efnivið. Þetta er sérstaklega mikilvægt ef notað er
Lego eða Meccano ásamt viðarhlutum.

2. Áður en hönnunin hefst ætti að setja viðmið til að fara eftir við mat á verkefninu
og gefa ákveðinn stigafjölda fyrir samsetningartíma, auðvelda stjórnun, hag-
sýni í efnisnotkun, útlitshönnun, endingu, frumleika o.s.frv.

3. Hönnunarstigið skiptir sköpum og hvetja ætti nemendur til að leita fleiri lausna
en þeirrar sem sýnd er á verkefnablaðinu. Nemendur ættu að hugleiða tannhjól,
vogarafl, átakshlutfall (pulling ratio) og núningsmótstöðu. Á hönnunarstiginu
þarf einnig að ákveða hvort kraninn á að standa sjálfur eða hvort skrúfa þarf
undirstöðuna niður eða jafnvel halda honum föstum. Einnig þarf að ákveða hvort
kraninn á að geta snúist 180° eða meira. Einnig ætti að hugleiða hvort kraninn á
að vera búinn bremsuhökum til að halda við sveifina.

4. Þegar hönnunarstiginu er lokið er hægt að hefjast handa við samsetninguna.
Líklegt er að nemendur reki sig á tvenns konar vandamál:
a) Að búa til viðarhjólin fyrir bandið. Ein leið til þess er að útbúa hjól úr 4 mm

krossviði og líma sitt hvoru megin á það örlitlu stærri hjól úr sama efni.
b) Að festa bandið á vindukeflið (ef vindukefli er á annað borð notað). Hægt er að

líma nokkra vafninga af bandinu á miðju keflisins. Ef vindubúnaðurinn er
stirður þegar farið er að nota hann má smyrja núningsfleti hennar með
nokkrum dropum af þunnri olíu.

Efni

Afgangar af 4 mm krossvið
Viðarbútar, m.a. til að nota í undirstöðu
6 mm díll
Skinnur af ýmsum stærðum
3 mm vír (eða vírherðatré) 
Fínt garn eða sterkur tvinni
Pinnanaglar
Litlar skrúfur
500 gramma lóð eða 

annars konar þyngd
Þunn olía
Lím
Pappi
Sandpappír og pússunarkubbur

Áhöld

Bakkasög
Útsögunarbogi
Hamar
Skiptilykill
Skrúfjárn
Borvél ásamt 3 mm og 6 mm borum
Sirkill
300 mm reglustika
Þjalir, einnig hálfrúnnuð þjöl

Smíði, hönnun og tæknimennt
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Vökvaknúið leikfang
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Með vökva í lokaðri slöngu eða
röri er hægt að mynda vökva-
þrýsting sem flutt getur orku frá
einum stað til annars.

Verkefnið

er að hanna og smíða leikfang sem
hefur að minnsta kosti einn hreifanlegan
hluta sem knúinn er vökvaþrýstingi.Til
verksins fáið þið tvær plastsprautur og
um það bil einn metra af plastslöngu.

Notið einn af möguleikunum sem
sýndir eru á myndum A, B og C til að
skapa hreyfingu.

Sprautuna sem notuð er í leikfanginu
verður að festa tryggilega, annað-
hvort með spennu eða með því að
skorða hana í gati.

Spenna 

Spenna 

Möndull 

B

C

A
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Vökvaknúið leikfang

Verklýsing

1. Fyrst þarf að sýna nemendum hvernig hægt er að nota sprautu, sem fest er við
annan endann á slöngunni, til að draga vatn upp í vökvakerfið. Þegar það er
búið þarf að festa hina sprautuna, með stimpilinn inni, við hinn endann á slöng-
unni. Nemendur þurfa að gera sér grein fyrir hreyfingunni sem hægt er að fram-
kalla með því að dæla vatninu á milli sprautanna.

2. Þessu næst ættu nemendur að gera vinnuteikningu af hugmynd sinni þar sem
þeir sýna fram á hvers konar hreyfingu þeir ætla að framkalla og hvernig þeir
ætla að fara að því. Gagnlegt getur verið að gera eftirlíkingar af hreyfanlegu hlut-
unum úr pappa.

3. Allar samsetningar þarf að hugsa gaumgæfilega.

4. Sprautuna má festa við leikfangið annaðhvort með að skorða hana vandlega í 14
mm gati eða festa hana tryggilega niður með spennu úr þunnu gyrði. Fyrri aðferð-
in er venjulega betri.

Efni

Tvær 5 ml plastsprautur
U.þ.b. 1 m af mjólkurröri
Spennur úr þunnu gyrði
Viðarbútar
Afgangar af akrýli
Pinnanaglar og naglar
Lím
Sandpappír
Málmstöng
Litir

Áhöld

Borvél og bor ásamt 14 mm spaða-
bor 

Útsögunarbogi
Bakkasög
Hamar
Blikkskæri
Þjalir

Smíði, hönnun og tæknimennt
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Lyklakippa
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Verkefnið

er að hanna og smíða lyklakippu úr 50 mm x
75 mm bút af 6 mm þykku plexigleri. Lykla-
kippan þarf að vera hlutur sem er 
auðþekktur af úlínunum.

Byrjið á að líma málaralímband yfir
plexíglerbútinn. Límbandið ver bút-
inn og auðveldara er að teikna á
það en bert plexíglerið.

Teiknið formið sem þið viljið hafa á
lyklakippunni. Forðist fíngerða hluti
þar sem þeim hættir til að brotna
af.

Færið teikninguna yfir á límbandið
og sagið út með útsögunarboga.
Sverfið brúnirnar til með þjöl og
pússið með sandpappír þangað til
þær eru orðnar sléttar.

Notið stálull eða slípimassa fyrir
akrýl til að fínpússa brúnirnar.

Borið að lokum 4 mm gat hæfilega
langt frá brúninni og festið í það
hring fyrir lyklana.

Hægri

Rangt
(engar 
þekktar útlínur)
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Lyklakippa

Verklýsing

1. Í byrjun er oftast nauðsynlegt að gefa nemendum nokkrar hugmyndir um form
sem þeir geta notað á lyklakippurnar, svo sem bókstafi, tölustafi, bíla, dýr,
teiknimyndafígúrur o.s.frv. Leggið áherslu á að auðvelt verði að þekkja hlutina af
útlínunum þegar þeir eru séðir frá hlið.

2. Teikna þarf skyssu af hverri hugmynd í réttri stærð og láta stærðina ráðast af
því hvernig ætlunin er að nota lyklakippuna; hvort hún á að hanga á lykla-
snaga, vera fest við belti eða hvort ætlunin er að hafa hana í vasanum.

3. Síðan er skissan klippt út og færð yfir á glerið þannig að hægt sé að saga hlutinn
út. Nauðsynlegt er að líma málaralímband yfir akrýlið til að verja það meðan verið
er að saga hlutinn út.

4. Mikilvægt er að hafa sagarfarið sem næst skrúfstykkinu meðan verið er að saga
út því annars er hætta á að akrýlið brotni. Sagið varlega þannig að ekki flísist úr
glerinu að óþörfu.

5. Brúnirnar ætti að grófslípa áður en gatið fyrir lyklahringinn er borað. Mikilvægt er
að staðsetja gatið hæfilega langt frá brúninni. Ef það er of nálægt er hætt við að
brotni út úr því en ef það er of langt frá getur orðið erfitt að koma lyklahringnum
fyrir í því. Hæfilegt er að hafa gatið u.þ.b. 4 mm frá brúninni.

6. Að lokum þarf að sverfa öll sagarför af brúnunum með þjöl og fínpússa þær síð-
an með fínum sandpappír og fægja að endingu.

Efni

Bútur af 6 mm þykku plexígleri,
u.þ.b. 50 mm x 75 mm að stærð

Lyklahringur eða klofinn hringur 
Málaralímband
Fægilögur fyrir akrýl eða eir
Sandpappír, mismunandi grófur

Áhöld

Útsögunarbogi
Borvél og 4 mm bor
Smáþjalir

Smíði, hönnun og tæknimennt
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Kassi úr akrýli
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Verkefnið

er að hanna og smíða kassa fyrir
ermahnappa eða hringa úr 50
mm x 50 mm ferningum úr lituðu
akrýli.

Byrjið á að ákveða hversu hár kassinn á
að vera og sagið út hæfilega marga 
ferninga úr plexígleri.

Takið þrjá ferninga frá en límið hina sam-
an í stæðu eins og sýnt er á mynd A.

Borið í gegnum miðju stæðunnar A með
flötum bor.

Teiknið hring með sama þvermáli og gatið
á einn af ferningunum sem eftir er (B).
Sagið hann út þannig að hann falli þétt í
gatið.

Límið hringinn (B) við annan af ferningun-
um sem tekinn var frá (C). Gætið þess að
hann sé nákvæmlega á miðjunni.

Límið að lokum síðasta lausa ferninginn
(D) neðan á stæðuna (A).

Sverfið að lokum kassann til og gefið hon-
um endanlega lögun.

RangtRétt

A

D

B

B
B

C

CC
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Kassi úr akrýli

Verklýsing

1. Það er auðveldara að hafa akrýlbútana ferkantaða í byrjun því að þá er auðveld-
ara að finna miðjuna á stæðunni.

2. Þegar ferningarnir eru límdir saman þarf að gæta þess að límbera brúnirnar vel.
Miðjan skiptir minna máli þar sem hún er boruð úr.

3. Nauðsynlegt er að skorða stæðuna vel meðan verið er að bora. Einnig er mikil-
vægt að vera með hlíflðargleraugu við borunina því að það flísast úr akrýli.

4. Ljúkið við að sverfa stæðuna til og pússa bæði að utan og innan áður en lokið er
búið til. Miklu skiptir að lokið falli þétt í og það útheimtir nákvæma mælingu.
Haldið lokplötunni frá stæðunni meðan hringurinn er límdur við hana.

5. Það sparar tíma að nota bandslípiskífu við að sverfa kassann til en er ekki nauð-
synlegt.

6. Að lokum ættu nemendur að slípa kassann nokkrar umferðir með fínni og fínni
sandpappír og fægja hann að lokum með fægilegi.

7. Athugið að ferkantaður kassi eins og sýndur er á myndinni á verkefnablaðinu er
aðeins einfaldasti möguleikinn. Sexhyrndi kassinn á myndinni efst til vinstri á
síðunni er vísbending um fleiri möguleika á fjölbreyttri lögun kassans.

Efni

Bútar af 6 mm mismunandi litu
plexígleri (akrýlplasti)

Akrýllím eða tonnatak 
Sandpappír
Stálull
Fægilögur fyrir akrýl

Áhöld

Bor, helst  standborvél með u.þ.b.
25 mm spaðabor)
Þjalir
Járnsög

Smíði, hönnun og tæknimennt
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Þyrilvængur
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Verkefnið

er að smíða leikfang sem getur flogið.
Til þess þurfið þið að reyna að hanna og
búa til lyftibúnað sem byggist á þyrilvæng
sem getur snúist nógu hratt til að hefja
leikfangið sem hæst á loft. Búnaðinn á að
knýja með því að toga í spotta.

Byrjið á að búa til þyrilvænginn eins
og sýnt er á mynd A.

Notið málmþynnu, grannan gal-
vanseraðan vír og lóðbyssu til að
forma þyrilvænginn eins og sýnt er
á mynd B.

Þrautin sem þarf að leysa er að búa
til kefli sem vafið er með streng. Þeg-
ar kippt er í strenginn þarf keflið að
láta þyrilvænginn snúast nógu hratt
til að hefja sig til flugs þegar streng-
urinn er kominn á enda.

A

40
 m

m

10 mm

65 mm

16 mm

B

C
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Þyrilvængur

Verklýsing

1. Nemendur þurfa að byrja á að gera nákvæmt snið af þyrilskrúfunni á pappa-
spjald. Síðan er sniðið klippt nákvæmlega út, límt með glæru límbandi á blikk-
plötuna og notað til að merkja fyrir útlínum vængsins á plötuna. Að því búnu er
þyrilvængurinn klipptur út með blikkskærunum. Að lokum ætti að mýkja brúnir
og horn aðeins með þjöl.

2. Brjótið þessu næst upp á ytri brúnina á hverjum spaða, fletjið brúnina með því að
slá létt á hana með hamri og búið þannig til u.þ.b. 2 mm brún. Þá er hægt að
sverfa skarð fyrir vírinn með sívalri þjöl í miðjuna á hverjum spaða. Skarðið á að
vera það grunnt að brúnin á spaðanum standi ekki út fyrir vírinn þegar hann er
kominn á sinn stað.

3. Búið næst til nákvæman hring með u.þ.b. 65 mm radíus úr vírnum. Mátið stærð-
ina við þyrilskrúfuna og lóðið hringinn saman þegar hún er orðin rétt.

4. Sveigið spaðana þrjá í u.þ.b. 20° eftir endilöngu þannig að önnur langhliðin vísi
örlítið upp en hin örlítið niður. Gangið úr skugga um að allar hliðarnar vísi eins
(þ.e. allar vinstri brúnirnar niður) því það er það sem fær þyrilhjólið til að lyftast.
Að lokum er vírhringurinn lóðaður í skarðið á hverjum spaða.

5. Þessu næst þurfa nemendur að búa til lyftubúnaðinn. Þyngsta þrautin er að búa
svo um hnútana að þyrilvængurinn hefji sig ekki til flugs fyrr en spottinn er
kominn á enda.

6. Áður en þyrluvængurinn er reyndur þarf að vara nemendur við hættu sem getur
stafað af honum. Helst af öllu ættu prófanir að fara fram utandyra og með ýtr-
ustu gætni. Ef vængurinn lyftir sér ekki af lyftubúnaðinum má hvolfa honum við
og reyna aftur. Einnig má breyta skurðinum á spöðunum. Til að auka lyftikraftinn
er sveigjan aukin en dregið úr henni ef vængurinn lyftir sér of fljótt.

Efni

Plata úr þunnu blikki eða sveigjanlegu
stáli 130 mm x 130 mm stór

Kopar- eða galvanseraður vír, 
u.þ.b. 450 mm langur

Tvinnakefli, spóla eða eða bútur af 
sverum díl

Afgang af 6 mm díl
Litlir viðarbútar 
Pappaspjald u.þ.b. 150 mm x 150 mm.
Pinnanaglar
Naglar
Lím
Lóðtin
Glært límband

Áhöld

Blikkskæri
Bakkasög
Töng
Borvél og borar
Hamar
Alur (rissalur)
Þjalir, einnig hálfrúnuð þjöl 
Lóðbolti
Skæri
Reglustika

Smíði, hönnun og tæknimennt
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Strengjabrúða
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Verkefnið

er að hanna og búa til strengja-
brúðu með a.m.k. fjórum sjálf-
stæðum líkamshlutum sem er
stjórnað með girni og krosstré
sem haldið er í hendinni.

Byrjið á að ákvarða lögun strengjabrúðunnar,
teiknið hana á viðarbút og sagið út með 
útsögunarboga.

Pússið brúnirnar með sandpappír.

Borið holur eftir þörfum í búkinn og festið haus
og fætur með 4 mm nælonkaðli.

Sagið út tvo lista og festið saman í kross. Ger-
ið raufar nálægt endanum á hverjum lista
þannig að hægt sé að festa girnið tryggilega.

Pússið líkamshlutana og límið haus og fætur
á sinn stað.

Festið strengjabrúðuna við krosstréð með hæfi-
lega löngu girni.

Prófið brúðuna.

A
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Strengjabrúða

Verklýsing

1. Hvetja ætti nemendur til að búa til sem frumlegastar strengjabrúður eftir eigin
höfði frekar en að fara eftir þeirri sem sýnd er á myndinni.

2. Fyrst þarf að gera teikningu af strengjabrúðunni á pappír, helst í réttri stærð og
gæta þess að gera ráð fyrir hreyfanlegu hlutunum. Athugið að hægt er að láta
brúðuna hanga í miðju krosstrésins þannig að hægt sé að binda stjórntauma við
arma þess.

3. Þegar búið er að saga líkamshlutana út og pússa þá er borað fyrir kaðlinum sem
tengir haus og fætur. Gætið þess að hafa götin ekki of rúm.

4. Ef mála á eða lakka hlutana ætti að gera það á þessu stigi.

5. Ef nælonkaðall er notaður er best að bræða saman endana svo að þeir trosni
ekki.

6. Að lokum er girnið heft við líkamshlutana eða bundið við nælonkaðalinn. Ef síðari
kosturinn er valinn ætti að setja límdropa á hnútana svo að þeir rakni ekki.

Efni

Tveir viðarbútar 6 mm x 
20 mm x 250 mm

Viðarafgangar 10–25mm þykkir
4 mm kaðall, helst nælonkaðall
Sterkur tvinni eða girni
Lituð ull
20 mm langur 4 mm bolti með ró
Lím
Lítil hefti
Sandpappír og pússunarkubbur

Áhöld

Útsögunarbogi
Borvél og borar
Hamar
Skrúfjárn
Tálguhefill
Heftari

Smíði, hönnun og tæknimennt
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Stultur
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Verkefnið

er að hanna og smíða málmfestingu sem hægt er
að nota til að stilla hæðina á fótstigi á stultum með
því að renna því til með handafli án nokkurra 
verkfæra.

Byrjið á að gera vinnuteikningar. Hægt er að nota
svipaðar lausnir og sýndar eru á myndum A og B.

Reynið að hanna festingarnar þannig að hægt sé að
smíða hvora um sig með því að klippa til og beygja
eina málmplötu. Reynið að hafa samsetningar sem
fæstar og notið mjúka hnoðnagla eða litla skrúfbolta
með ró í þær sem óhjákvæmilegar eru.

Búið til eftirlíkingu af festibúnaðinum úr pappa til að
prófa hvernig hann virkar og notið hana sem snið til
að fara eftir við að merkja á málmplötuna.

Prófið festingarnar en hafið þær samt í lítilli hæð til
að byrja með – til vonar og vara!

A B
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Stultur

Verklýsing

1. Aðalhönnunarþrautin er fólgin í að gera fótstigin á stultunum þannig úr garði að
einfalt sé að stilla hæð þeirra eftir hæð notandans. Fyrsta skrefið er að smíða til-
raunaútgáfu af fótstiginu og prófa hana.

2. Nemendur ættu að nota annan 150 mm viðarlistann til að líkja eftir stultunni
sjálfri og hinn til að líkja eftir fótstiginu. Út frá þessu ættu þeir að geta gert teikn-
ingu, í réttum hlutfölum, af hugmynd sinni af stillanlegri festingu fyrir fótstigið.
Gætið þess að ekki séu neinar beittar brúnir á festingunni sem gætu meitt þann
sem dettur af stultunum.

3. Næst ætti að nota pappa til að búa til líkan af málmfestingunni í réttum hlutföll-
um. Líkanið er að sjálfsögðu ekki hægt að prófa við raunverulegar aðstæður en
engu að síður ætti það að gefa góða hugmynd um hvernig hönnunin virkar.

4. Þegar pappalíkanið hefur verið prófað er hægt að nota það til að draga upp ná-
kvæmt snið á stálplötuna sem síðan er klippt út með blikkskærum. Einnig er
hægt að nota rafmagnsstingsög með járnsagarblaði ef hún er tiltæk. Þar sem
tengja þarf saman einstaka hluta stálfestingarinnar er best að láta brúnir skar-
ast, bora þær og festa saman með draghnoðum eða litlum boltum með ró. Ef
festa þarf stálfestinguna við viðarhluta fótstigsins má nota tréskrúfur til þess.

5. Þegar fyrra fótstigið er tilbúið þarf að prófa það gætilega. Ef það virkar eins og til
er ætlast að öllu leyti er hægt að smíða seinna fótstigið. Benda þarf nemendum
á að seinna fótstigið þarf væntanlega að vera spegilmynd af hinu fyrra.

6. Að lokum er hægt að smíða stultupar í fullri stærð úr 180 sm viðarlistunum. Minna
ætti nemendur á að gæta ætið varúðar við að nota stulturnar og undir engum kring-
umstæðum má leyfa þeim að festa fæturna á neinn hátt við fótstigið.

Efni

Tveir 180 cm viðarlistar 
(50 mm x 50 mm)

Tveir 150 mm viðarlistar 
(50 mm x 50 mm)

Bútar af 0,95 mm eða 
1,2 mm þjálli stálplötu

Litlir boltar með róm
U.þ.b. 12 mm langar tréskrúfur með

kúptum haus
Draghnoð
Pappi
Málaralímband

Áhöld

Blikkskæri
Hamar
Kjulla
Þjalir
Borvél og borar
Málmbeygjur
Skrúfjárn
Skiptilykill
Hnoðbyssa
Skæri
Reglustika
Alur

Smíði, hönnun og tæknimennt
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Órói
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Verkefnið

er að hanna og búa til óróa með
a.m.k. þremur sjálfstæðum spöngum
sem geta hreyfst óháð hver annarri.

Byrjið á að taka til þrjá búta af pí-
anóstreng eða þunna lista úr balsa-
viði til að nota í spengur.

Byrjið á að ákveða þema óróans.
Klippið því næst út tvær myndir úr
pappa og hengið sína á hvorn enda
á spönginni með grönnum tvinna
eða bómullarþræði eins og sýnt er á
mynd A.

Finnið jafnvægispunktinn á spöng-
inni og bindið endann á næstu
spöng við hann.

Bindið mynd við endann á þeirri
spöng eins og sýnt er á mynd B.

Finnið jafnvægispunktinn á spöng
númer tvö og bindið endann á þriðju
spönginni við hann.

Bindið mynd á endann á spöng
númer þrjú finnið jafnvægispunktinn
á þeirri spöng og haldið þannig
áfram koll af kolli.Eigin þyngd spangarinnar getur

myndað mótvægi við myndina (C) á
hinum endanum.

Jafnvægispunktur

Jafnvægispunktur

Jafnvægispunktur

Jafnvægispunktur

A

B

C
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Órói

Verklýsing

1. Galdurinn við að byggja upp óróa er að byrja neðan frá. Með því móti þarf ekki að
endurstilla jafnvægið á hverri spöng þegar nýrri er bætt við þar sem hver spöng
hangir á enda þeirrar næstu fyrir ofan.

2. Meðan verið er að byggja upp óróann er best að láta hann hanga á vegg, með
því móti flækist hann síður.

3. Kenna þarf nemendum að klippa ekki tvinnann sundur of nálægt hnútunum,
meðan verið er að setja óróann saman, því þá er hætta á að þeir rakni. Skilja
ætti eftir u.þ.b. 1 cm langan enda við hvern hnút. Endana er hægt að klippa
burtu síðar þegar búið er að límbera hnútana.

4. Eitt af markmiðum þessa verkefnis er að þjálfa rúmskynjun nemenda, einkum
með því að sjá fyrir sér áhrif 360° snúnings. Þetta verður flóknara eftir því sem
óróinn stækkar. Ef þetta veldur nemendum vandræðum má benda þeim á að
ein leiðin til að forðast að myndirnar flækist hver í annarri þegar spöngin snýst,
er að hafa þráðinn sem tengir spengurnar saman 20 cm langan en láta enga af
myndunum ná meira en 10 cm niður frá spönginni sem hún hangir á.

5. Þegar óróinn er tilbúinn þarf að fínstilla jafnvægið á hverri spöng. Þá er óróinn
látinn hanga frjáls og byrjað neðan frá. Ef annar endi spangar er lítillega of hár
nægir að toga þann enda þétt niður og líma hnútinn upp á nýtt ef þörf krefur. Ef
mikið vantar upp á jafnvægið getur þurft að færa þráðinn lítillega í áttina að lægri
endanum.

6. Ef hægt er að fá vírgrisju, eins og notuð er í kjötiðnaði, er hægt að hengja pjötlur
af henni á óróann. Þegar tvær pjötlur af grisjunni mætast myndast sérkenni-
legur glampi.

7. Það getur verið vandasamt að geyma eða flytja óróa. Besta leiðin er að leggja
óróann hangandi upp við stórt pappaspjald og líma hverja spöng tryggilega við
spjaldið.

Efni

Ýmsar lengdir af grönnum díl,
grannir, ferkantaðir listar úr
balsaviði eða píanóvír (þetta er
hægt að fá í verslunum sem
selja föndurvörur)

Litaður pappi
Sterkur bómullarþráður eða tvinni
Balsasement eða annað 

fljótþornandi lím

Áhöld 

Töng
Skæri
Föndurhnífur
Stór rissalur

Smíði, hönnun og tæknimennt
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Lampi
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Verkefnið

er að búa til lampa með því
að nota tvær HP7-rafhlöður.
Lampinn verður að vera bú-
inn rofa og spegli (reflector)
og það verður að vera auðvelt
að skipta um bæði peruna og
rafhlöðurnar.

Byrjið á að mæla bæði peruna og rafhlöðurnar
nákvæmlega svo að þið getið hannað hjálm
utan um ljósið.

Perustæðið er búið til með því að bora gat og
klippa skarð á einum stað eins og sýnt er á
mynd A.

Einnig þarf að búa til rofa, annaðhvort eins og
sýnt er á mynd B eða mynd C.

Rafrásin fyrir ljósið er sýnd á mynd D.
D  Skýringarmynd af rafrás

Málmur Málmur 

Slökkt

H
P

 7
H

P
 7

Kveikt

C

A

B
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Lampi

Verklýsing

1. Nemendur verða að skilja þá einföldu raffræði sem ljósið byggist á og skýrð er á
rafrásarteikningunni á verkefnasíðunni.

2. Tæknilega mun flestum nemendum veitast verkefnið auðvelt. Það sem líklegast
er að valdið geti vandræðum eru perustæðið og rofinn, sem verður að vera í senn
lipur og öruggur. Til að búa til perustæðið er borað gat sem er örlítið þrengra en
skrúfgangurinn á perunni. Síðan er klipp út úr því á einum stað og brúnirnar
beygðar sín í hvora áttina þannig að hægt sé að skrúfa peruna í gatið. Hægt er
að festa spegilinn við perustæðið.

3. Þyngsta þrautin er að hanna hjálminn yfir ljósið þannig að hann uppfylli tvö skil-
yrði: Hann þarf að vera eins nettur og fallegur og kostur er en jafnframt þarf að
vera auðvelt að taka hann af til að skipta um peruna eða rafhlöðurnar. Ein leiðin
til að búa til hjálminn er að beygja akrýl utan um sívalning sem er álíka í þver-
mál og rafhlöðurnar.

Efni

Tvær HP7-rafhlöður og skrúfuð
pera

Bútar af blikki eða öðrum málmi
sem leiðir rafmagn

Dálítið af rafmagnsvír
Bútar af akrýli
Sandpappír
Lím
Lóðtin

Áhöld

Borvél og borar
Blikkskæri
Járnsög
Útsögunarbogi
Lóðbyssa
Hamar
Sporjárn
Þjöl

Smíði, hönnun og tæknimennt
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Baðþjónn
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Verkefnið

er að hanna og smíða bað-
þjón sem er beygður á
a.m.k. einum stað og getur
geymt öll helstu snyrti-
áhöld.

Byrjið á að ákveða hvað á að geyma í 
baðþjóninum og mæla það.

Hannið því næst baðþjóninn og gerið af 
honum teikningu á þunnan pappa.

Teikningin þarf að sýna staðsetningu á þeim
götum, raufum og beygjum sem á þjóninum
eiga að vera. Ekki má gleyma að gera ráð fyrir
skrúfugötum ef þjónninn á að hanga 
á vegg.

Klippið þetta út og athugið hvort það virkar
eins og til er ætlast.

Hyljið bút af akrýli með málaralímbandi og
teiknið á hann eftir sniðinu af baðþjóninum.

Sagið út raufar, borið göt og sléttið brúnir með
þjöl og sandpappír. Að lokum er akrýlið hitað
og beygt til að gefa því rétta lögun.

Línuhitari
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Baðþjónn

Verklýsing

1. Nemendur ættu að byrja á að íhuga hvaða hluti er mikilvægast að hafa á vísum
stað – erfiðast er líklega að búa til stað fyrir tannkremstúpur því þær breyta
gjarnan um lögun eftir því sem tekið er úr þeim. Einnig er gagnlegt að hafa
snaga fyrir þvottapoka. Nauðsynlegt er að mæla alla hluti nákvæmlega.

2. Þegar pappasniðið af þjóninum er tilbúið er skynsamlegast að merkja fyrir þeim
stöðum sem á að beygja og nota til þess merkipenna með bleki sem hægt er að
þurrka af eða annars konar merkingu sem auðvelt er að ná af.

3. Þegar hér er komið sögu ætti að minna nemendur á að gert er ráð fyrir að þjónn-
inn hangi á vegg og þess vegna þarf hann að hafa sléttan flöt til að festa á
vegginn. Bora þarf göt fyrir skrúfur eða ætla límpúðum stað.

4. Nauðsynlegt er að bora göt, saga út raufar og pússa brúnirnar áður en platan
er beygð.

5. Hægt er að smíða einföld mót til að beygja eftir ef lögun þjónsins krefst þess.

Efni

Akrýlbútar, helst mismunandi litir
Þunnur pappi
Fægilögur fyrir akrýl
Ýmsar gerðir af tannburstum, tann-

kremstúpum, naglaburstum,
naglaþjöl o.s.frv.

Sandpappír

Áhöld

Línuhitari
Mót til að forma akrýl
Borvél og borar
Útsögunarbogi

Smíði, hönnun og tæknimennt
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Hjálmur
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Verkefnið 

er að hanna og smíða stríðshjálm úr
þunnum málmi. Hjálmurinn þarf að
verja höfuðið aftanvert, gagnaugun og
nefið.

Byrjið á að búa hjálminn til úr þunnum
pappa, t.d. úr pökkum undan morgun-
korni. Þið getið t.d. notað aðferðina sem
sýnd er á mynd A.

Þar sem festa þarf saman fleti er hægt að
láta brúnirnar ganga á misvíxl og festa
þær saman með pappasplittum eins og
sýnt er á mynd B.

Þegar pappahjálmurinn er tilbúinn er
hann tekinn varlega í sundur og notaður
sem snið til að teikna eftir á málmplötuna
sem smíða á hjálminn úr.

Merkið fyrir öllum götum sem þarf til að
setja hjálminn saman. Síðan eru götin
boruð og draghnoð notuð til að festa 
einstaka hluta hjálmsins saman.

Fægið hjálminn þegar hann er tilbúinn.

U.þ.b. 400 mm

U.þ.b. 150 mm

C

A

B
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Hjálmur

Verklýsing

1. Fáðu hverjum nemanda A2-örk af sykurpappír til að gera tilraunir með að gera
þrívíðan hlut úr flatri örk. Minntu nemendur á að láta brúnir skarast til að hægt
sé að festa þær saman.

2. Á grundvelli þessara tilrauna er hægt að byrja fyrir alvöru að hanna hjálminn.
Leggið áherslu á það við nemendur að til þess eru margar leiðir aðrar en þær
sem sýndar eru á skýringarmyndinni á verkefnablaðinu.

3. Næsta skref er að búa til nákvæma eftirlíkingu úr pappa af endanlegri gerð
hjálmsins og nota pappasplitti til að festa einstaka hluta hans saman. Hægt er
að nota afklippur af pappa til að skreyta hjálminn eða styrkja hann. Mikilvægt er
að hliðar hjálmsins séu samhverfar um „neflínuna“ enda þótt viðurkenna verði að
sumir hjálmar frá miðöldum, einkum þeir sem notaðir voru við burtreiðar, voru
það ekki.

4. Þegar pappahjálmurinn er fullgerður er hann tekinn gætilega í sundur og hlutar
hans notaðir sem snið sem teiknað er eftir á málmþynnuna. Þegar búið er að
klippa málmþynnuna til verður strax að sverfa af allar beittar brúnir svo að ekki
stafi af þeim hætta.

5. Gæta þarf þess sérstaklega vel að öll göt sem þarf að bora í málmþynnuna séu
staðsett nákvæmlega eftir sniðinu. Brúnirnar er síðan hægt að hnoða saman
með draghnoðum.

6. Áður en hjálmurinn er settur upp er nauðsynlegt að líma þunnan svamp eða
plastlímband yfir hnoðin á innra borðinu.

7. Pússið að lokum hjálminn með stálull og málmgljáa.

Efni

A2-örk af sykurpappír
A2-örk af kartoni
Þunn málmplata
Pappasplitti
Draghnoð 
Stálull
Slípimassi fyrir málm

Áhöld

Hnoðbyssa 
Blikkskæri
Borvél og borar
Þjöl
Skæri
Heftari
Alur (rissalur)

Smíði, hönnun og tæknimennt
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Tvöfaldur fatasnagi
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Verkefnið 

er að búa til tvöfaldan fatasnaga, sem getur
borið tvo þunga jakka, úr ferkantaðri þak-
rennu úr plasti. Snagann þarf að vera hægt
að skrúfa fastan á tréhurð eða vegg.

Byrjið á að búa til eftirlíkingu af þak-
rennu úr fjórum pappasjöldum sem
límd eru saman á hornunum.

Merkið á pappalíkanið fyrir þeirri lögun
sem á að vera á snaganum. Reynið eftir
megni að hafa snagann frumlegan í
laginu og eins efnislítinn og hægt er án
þess að veikja hann um of.

Notið líkanið sem snið til að merkja upp
plastrennuna og sagið snagann síðan
út með útsögunarboga. Sverfið til brún-
irnar með þjöl og pússið þær með sand-
pappír. Gerið að lokum göt til að festa
snagann eins og sýnt er á myndinni.

Eftirlíking
úr pappa

Festing

53 mm

90 mm

68 mm
Merkt fyrir lögun
með því að rispa
á þakrennuna

Þegar snaginn er
tilbúinn má
sprautumála hann.
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Tvöfaldur fatasnagi

Verklýsing

1. Áður en nemendur hefjat handa við snagann ættu þeir að skoða nokkra jakka
eða úlpur til að fá hugmynd um þyngd þeirra, umfang og staðsetningu
hankanna sem þær hanga á.

2. Fáið nemendum því næst bút af þakrennu þannig að þeir geti metið styrkleika
hennar.

3. Næsta skref er að búa til eftirlíkingu af þakrennunni í réttri stærð. Notið fjögur
spjöld, sem límd eru saman á hornunum, fremur en að brjóta pappann á horn-
unum, því betra er að geta tekið líkanið í sundur þegar kemur að því að teikna
eftir því á þakrennuna. Lögun snagans er nú teiknuð á líkanið og skyggð þau
svæði sem saga á burtu. Þau ættu að vera eins mikill hluti rennunnar og hægt
er, án þess að hún tapi nauðsynlegum styrkleika. Að lokinni hönnun ættu snag-
arnir að líkjast þakrennu sem allra minnst.

4. Þessu næst er pappalíkanið tekið í sundur og hlutar þess notaðir sem snið til að
afmarka þau svæði sem saga á burtu.

5. Notið útsögunarboga við að saga út þá hluta sem taka á burtu og þjöl til að
snyrta brúnirnar. Götin fyrir festinguna þarf að gera eins og sýnt er á myndinni
á verkefnablaðinu.

6. Að lokum er snaginn sprautaður í skærum litum til skrauts.

Efni

90 mm bútur að ferkantaðri plast-
þakrennu

Þykkt karton eða pappi
Límband
Sandpappír og pússunarkubbur
Sprautumálning

Áhöld

Útsögunarbogi
Borvél og borar
Þjalir
Föndurhnífur
Skæri
Alur

Smíði, hönnun og tæknimennt
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Samsett leikfang
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Verkefnið

er að hanna og smíða leikfangadýr sem sett er
saman úr a.m.k. sex hlutum úr 4 mm krossviði
sem felldir eru saman með blaðskeytum
(krossfellingu). Að minnsta kosti þrír hlutanna
eiga að hafa bogadregnar útlínur.

Byrjið á að búa til líkan úr stífum pappa. Hafið
samt ekki lögun hlutanna of flókna.

Skerið raufarnar fyrir samskeytin með föndur-
hníf. Hafið nóg pláss allt í kringum þær eins og
sýnt er á myndunum.

Notið pappamódelið, þegar það er tilbúið, til að
teikna eftir á krossviðinn. Gætið þess vel að
allar raufarnar séu 4 mm breiðar.

Sagið út alla hlutana með útsögunarboga og
pússið brúnirnar með sandpappír þangað til
þær eru vel sléttar.

Þegar dýrið er tilbúið er hægt að mála það.

Rangt

Rangt

Rétt
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Samsett leikfang

Verklýsing

1. Til að örva ímyndunarafl nemenda og hvetja þá til að skapa frumleg dýr er
ágætt að byrja á að sýna þeim myndir af skordýrum, fiðrildum, forsögulegum
dýrum o.s.frv.

2. Því næst verður að gera frummynd af dýrinu úr stífu kartoni eða pappa. Skrokk-
ur dýrsins ætti að vera a.m.k. 200 mm langur því annars er hætt við að útlimir
þess verði of litlir og skeytin of fíngerð. Gangið úr skugga um að allir nemendur
skilji nauðsyn þess að hafa gott pláss allt í kringum blaðskeytin og að allar rauf-
arnar séu jafn breiðar og nemur þykkt efnisins sem notað er.

3. Þegar pappamódelið er tilbúið og búið að lagfæra á því alla galla er það tekið í
sundur og teiknað eftir, með blýanti, á krossviðinn. Gætið þess að benda nem-
endum á að teikna einfalt strik eftir miðjunni  á hverri rauf, vegna þess að rauf-
arnar á krossviðnum eiga að vera 4 mm breiðar, ólíkt því sem er á pappamódel-
inu.

4. Notið útsögunarboga til að saga út hluta dýrsins en fíntennta bakkasög eða
langskera til að saga raufarnar og höggvið innan úr þeim með 4 mm sporjárni.
Leggið áherslu á að raufarnar verða að vera nákvæmlega sagaðar þannig að
hlutarnir falli þétt saman. Ef bora þarf göt fyrir augu er það gert á þessu stigi.

5. Nauðsynlegt er að pússa dýrið vel með sandpappír áður en það er grunnað og
málað.

Efni

Plata úr góðum 4 mm krossviði,
u.þ.b. 300 mm x 300 mm 

Stíft karton eða pappi
Sandpappír
Lakk
Grunnur
Sprautumálning

Áhöld

Útsögunarbogi
Föndurhnífur
Borvél og borar
Þjöl
Fíntennt bakkasög
4 mm sporjárn

Smíði, hönnun og tæknimennt
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Veggspegill
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Verkefnið 

er að hanna og smíða frumlega umgerð fyrir 15
cm ferningslaga spegil.

Byrjið á að teikna útlínur umgerðarinnar í fullri stærð á A2-pappírsörk. Sýnið staðsetningu
spegilsins með punktalínu og afmarkið með heilli línu svæðið eða svæðin sem á/eiga að
sjást framan frá.

Notið þetta sem snið, teiknið eftir því á 9 mm krossviðarplötu og sagið út.

Merkið fyrir speglinum á bakhlið plötunnar og afmarkið svæðið þar sem spegillinn á að vera
sýnilegur framan frá (sjá mynd A). Skyggið svæðið þar á milli.

Fræsið 5 mm upp úr skyggða svæðinu og sagið síðan úr stykkið sem merkt er Y með út-
sögunarboga.

Pússið allar brúnir með sandpappír, grunnið umgjörðina og málið síðan vandlega. Hægt er
að nota límborða með límfleti beggja megin til að halda speglinum á sínum stað.

A

B
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Veggspegill

Verklýsing

1. Fyrsta skrefið er að teikna spegilumgjörðina, með áherslu á frumleika og nota-
gildi (til dæmis er mótíf úr rokkheiminum sennilega ekki besta hugmyndin ef
spegillinn á að vera gjöf til afa og ömmu). Endanlega útfærslu er best að teikna
í fullri stærð á A2-örk og sýna greinilega staðsetningu spegilsins og lögun
svæðisins þar sem spegillinn á að vera sýnilegur framan frá (sjá Y).

2. Teikningin er þessu næst klippt út, fyrst í heild eftir útlínum umgjörðarinnar, þá
eftir útlínum svæðisins þar sem spegillinn á að vera sýnilegur og að lokum eftir
útlínum svæðisins sem á að hylja hluta spegilsins. Með þessu fást þrjú snið sem
notuð eru til að merkja nákvæmlega á krossviðarplötuna. Næst eru fræstir 5
mm upp úr skyggða svæðinu, eins og sýnt er á mynd A.

3. Lítið gat er borað í svæðið Y þannig að hægt sé að koma útsögunarboganum við
til að saga það út. Að lokum eru allar brúnir pússaðar vandlega með sandpappír
og framhliðin grunnuð.

4. Þegar grunnurinn er orðinn þurr er myndin teiknuð með daufum blýanti á um-
gjörðina og síðan máluð með akrýllitunum.

5. Hægt er að festa spegilinn í umgjörðina með límbandi með límfleti báðum megin
eða með litlum spennum. Að lokum þarf að festa krók eða vírlykkju í umgjörðina
til að hægt sé að hengja hana upp.

Efni

Spegill eða spegilflís 150 mm x 150 mm
9 mm krossviður, 300 mm x 400 mm
Sandpappír
Hvítur grunnur
Akrýllakk og penslar
Límborði með límfleti báðum megin
A2-örk af hvítum pappír

Áhöld

Fræsari
Útsögunarbogi
Borvél og 8 mm bor
Skæri

Smíði, hönnun og tæknimennt
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Þriggja samskeyta leikfang
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Verkefnið

er að hanna og
smíða leikfang sem
smábarn getur tekið
í sundur og sett
saman aftur. Við
smíðina þarf að nota
þrenns konar viðar-
samskeyti.

Byrjið á að ákveða lögun leikfangsins – hafið það einfalt – og hvernig þið ætlið að koma við
þrenns konar samsetningu: Blaðskeytum (krossfellingu), geirneglingu og töppun.

Sagið snyrtilega út efnið í hlutana þrjá og merkið fyrir samskeytunum. Það á að gera
með blýanti, föndurhníf, vinkli og strikmáti.

Sagið út samskeytin og raðið hlutunum saman. Samskeytin eiga að halda leikfanginu
saman en ekki samt of fast. Pússið að lokum með sandpappír og vaxberið.

Geirungar 

Geirnagli 

Tappi 

Tappaspor 

C

A

B
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Þriggja samskeyta leikfang

Verklýsing

1. Þetta er æfing í samsetningum sem hafa tilgang, þar sem nemendum leiðist oft að
læra samsetningar af þvi að gera prufur einar og sér. Á hönnunarstiginu er best að
gera skissu af einföldu leikfangi – án þess að hafa áhyggjur af samsetningunum
strax. Mest er um vert að hafa leikfangið nógu einfalt og þannig úr garði gert að það
fari vel í hendi. Æskilegasta stærð er 150 x 100 x 50 mm. Nemendur verða að hafa
í huga að þeir eru fyrst og fremst að fást við einföld form þannig að betra er að
smíða dýr með skýrum, auðþekktum útlínum á borð við úlfalda, fremur en t.d.
skjaldböku. Við samsetninguna ættu nemendur enn fremur að notfæra sér mis-
munandi liti ólíkra viðartegunda, ef þær eru fyrir hendi.

2. Þegar búið er að gera teikningu af leikfanginu, í því sem næst réttum hlutföllum,
þarf að teikna samskeytin inn á hana. Hugsanlega þarf að lagfæra hönnunina
eitthvað til að koma samskeytunum við.

3. Þegar nemendur teikna leikfangið verða þeir að áætla nákvæmlega stærð ein-
stakra hluta þess, að teknu tilliti til áhrifa samsetningarinnar. Sumir nemendur
átta sig ekki á því að samanlögð lengd tveggja viðarbúta sem geirnegldir eru
saman lárétt minnkar um það sem geirneglingunni nemur þegar búið er að setja
þá saman. Eins þarf að gera ráð fyrir lengd tappans við töppuð samskeyti.

4. Þegar búið er að efna niður í leikfangið þarf að fullvinna alla hlutana, þannig að
allir fletir verði sléttir og allar brúnir réttar áður en merkt er fyrir samskeytunum.
Allar blýantsmerkingar ættu að vera daufar þannig að ekki þurfi að hafa mikið
fyrir því að pússa þær burtu. Einnig ættu nemendur að gæta þess við uppmerk-
ingu að auðkenna greinilega alla hluta sem á að fjarlægja.

5. Við blaðskeytin eru báðir hlutarnir merktir og sagaðir í einu. Við geirneglinguna
er merkt fyrir geirnöglunum fyrst og þeir sagaðir til. Sá endi er síðan notaður
sem snið til að merkja fyrir geirungunum á endanum. Þegar töppuðu samskeytin
eru gerð er merkt fyrir bæði tappanum og grópinu í einu. Því næst er grópið gert
og tappinn sniðinn til þannig að hann falli þétt í það.

6. Gæta þarf varúðar þegar leikfangið er pússað þannig að samskeyti séu ekki gerð of
rúm. Að lokum ætti að vax- eða olíubera leikfangið í stað þess að lakka það eða mála
því lakk eða málning getur sest í samskeytin og spillt þeim.

Efni

Þéttur, jafnþykkur viður 20–25 mm,
helst mismunandi litur, t.d. kirsu-
berjaviður og beyki

Sandpappír
Vax eða viðarolía

Áhöld

Útsögunarbogi
Bakkasög eða geirneglingarsög
Hefill
Strikmát
Þríhyrningur
4 mm, 6 mm og 9 mm sporjárn
Bókbandsbein
Málmreglustika eða annar réttur kantur
Pússunarkubbur

Smíði, hönnun og tæknimennt
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Púsluspil
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Verkefnið

er að hanna og búa til frumlegt
púsluspil ásamt kassa til að geyma
það í.

Byrjið á að teikna spilið, lita myndina og
lakka hana snyrtilega.

Teiknið því næst bútana í púsluspilið á bak-
hliðina og gætið þess að hver bútur um sig
hafi tengingu við þann næsta.

Sagið nú út bútana með fíntenntum 
útsögunarboga.

Búið til kassann úr pappa með því að brjóta
upp hliðarnar og líma saman hornin. Munið
að lokið þarf að vera aðeins stærra en kass-
inn sjálfur.

Brjótið

Brjótið

A
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Púsluspil

Verklýsing

1. Þegar ungir nemendur eiga í hlut sparar tíma að kennarinn sé fyrirfram búinn
að útbúa ferhyrndar plötur úr masóníti og líma hvítan pappa öðru megin á þær.

2. Nemendur geta notað eigin teikningar á púsluspilið eða dregið upp merki, teikni-
myndafígúrur o.s.frv.

3. Ef erfitt er að sjá línurnar þegar kemur að því að teikna á bakhliðina má bera á
hana þunnt lag af mattri vatnsmálningu áður en teiknað er.

4. Þegar bútarnir eru sagaðir ætti að ráðleggja nemendum að saga alltaf eins ná-
lægt þvingunni og hægt er, þótt það kosti tíðar tilfærslur á plötunni. Einnig ætti
að vara nemendur við að hafa bútana of litla og flipana á þeim of fíngerða.

5. Efnið í kassann þarf að mæla nákvæmlega út og rispa snyrtilega fyrir brotunum
áður en kassinn er brotinn og límdur saman.

6. Best er að skreyta lokið áður en það er brotið og límt. Skreytingin ætti að gera
púsluspilið að betri söluvöru og þarf ekki endilega að vera eftirgerð af myndinni
á sjálfu spilinu. Einnig má setja söluverðið á lokið ef ekki á að gefa púsluspilið.

Efni

Góður pappi
Masónít, bútar duga oft
Trélím
Merkipennar og litir

Áhöld

Útsögunarbogi eða laufskurðarsög 
Reglustika 
Skæri

Smíði, hönnun og tæknimennt
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Öryggjamælir 
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Verkefnið

er að hanna og smíða tæki til
að mæla hvort rafmagns-
öryggi er heilt eða sprungið.

Tækið þarf að vera þannig úr
garði gert að það sé sjálfbært
og að ekki þurfi annað að gera
en að renna örygginu í gróp
eða stinga því í gat til að prófa
það. Ef öryggið er heilt á það að
loka straumrás þannig að ljós
kvikni á peru.

Byrjið á að búa til straumrásina með því að
búa til haldara með straumtengingum fyrir
rafhlöðuna, peruna og öryggið þannig að ör-
yggið loki straumrásinni þegar það er sett á
sinn stað.

Hannið snoturt hylki utan um straumrásina.

Sprungið öryggi er venjulega til marks 
um að tæki sé bilað og þarfnist viðgerðar raf-
virkja.

Nýtt öryggi

Teikning af straumrás

Sprungið öryggi
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Öryggjamælir 

Verklýsing

1. Í upphafi þarf að gera nemendum skiljanlegt að öryggi er gert úr grönnum vír
sem aðeins getur flutt rafstraum af takmörkuðum styrkleika. Ef bilun í tækinu
orsakar að straumurinn verður sterkari en örygginu er ætlað að þola ofhitnar vír-
inn og bráðnar og þar með er öryggið „sprungið“. Af þessum sökum er auðvelt að
ganga úr skugga um hvort öryggi er heilt eða sprungið með því að setja það inn í
straumrás með rafhlöðu og peru.

2. Verkefnið gefur tækifæri til að útskýra fyrir nemendum einfaldar straumrásir
eins og þá sem sýnd er á teikningunni á verkefnablaðinu. Líklegt er að skýra
þurfi táknin fyrir peruna og rafhlöðuna fyrir nemendum þar sem þau kunna að
líta út eins og straumrof. Í þessari straumrás er engin þörf á rofa þar sem ör-
yggið kemur í stað hans og lokar rásinni þegar það er heilt og á sínum stað.

3. Þegar nemendum hefur verið fengið í hendur allt nauðsynlegt efni ætti að hvetja
þá til að gera allar tengingar eins einfaldar og kostur er. Best er að byrja á að
tengja plús-skaut rafhlöðunnar við peruna, því næst mínus-skaut hennar í ör-
yggishölduna og að lokum öryggishölduna í peruna.

4. Í verkefninu skipta þrjú hönnunaratriði meginmáli: Að mælitækið sé nett, einfalt
og auðvelt í notkun, sérstaklega að setja öryggið í og taka það úr.

5. Ef kennarar vilja geta þeir gert verkefnið flóknara og kennt nemendum að
tengja jarðtengda kló. Einnig ætti að leggja áherslu á að sprungið öryggi bendir
til bilunar í tæki.

Efni

Pakki af öryggjum fyrir rafeindatæki 
t.d. 1A 

Rafhlaða og pera fyrir samsvarandi
spennu

Bútar af rafmagsvír
Bútar af blikki eða öðrum leiðandi málmi
Trékubbar
Pexglersbútar
Smánaglar
Litlar skrúfur
Lóðtin 

Áhöld

Blikkskæri
Borvél og borar
Tengur
Útsögunarbogi
Bakkasög
Lóðbolti
Þjalir
Lím
Hamar
Skrúfjárn

Smíði, hönnun og tæknimennt
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Verðlaunagripur
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Verkefnið

er að hanna og búa til verðlaunagrip
sem er táknrænn fyrir íþróttina eða
leikinn sem hann er veittur fyrir.

Byrjið á að velja íþrótt eða leik og
hanna verðlaunagripinn í samræmi
við það.

Pússið fótstallinn og vaxberið hann
eða málið.

Notið bút af fjölþátta vír og mótið verð-
launagripinn með því að snúa saman
og hnýta vírana.

Borið holur eftir þörfum í fótstallinn
og límið styttuna á sinn stað.

Mikilvægt er að hafa búkinn og 
útlimina í réttum innbyrðis hlutföllum.

Hægt er að lóða liðamót styttunnar til
að gera þau greinilegri.

1
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Verðlaunagripur

Verklýsing

1. Hönnunarstigið er mikilvægt og ætti ekki að flýta sér um of við það. Sumar
íþróttir er einfalt að tákna, svo sem hlaup, en aðrar gera meiri kröfur, t.d. bog-
fimi eða góðhestakeppni. Það er engin ástæða til að binda sig við styttur af fólki;
t.d. gæti verðlaunagripur fyrir skák verið innblásinn af einhverjum taflmann-
anna.

2. Stundum þarf að minna nemendur á að þeir verði að sætta sig við að efniviðurinn
geti sett hugmyndafluginu mörk.

3. Þar sem styttan er þrívíð er best að teikna hana frá nokkrum sjónarhornum til
að ganga úr skugga um að framkvæmanlegt sé að gera hana á þann hátt sem
ætlað er.

4. Nemendur ættu að notfæra sér sveigjanleika vírsins til hins ítrasta og vefja
hann saman, hringa hann, gera lykkjur, nota búnt og lóða.

5. Stöðugleiki styttunnar getur orðið vandamál. Fínlega hönnuð stytta sem stendur
aðeins á einum legg getur verið valtari en góðu hófi gegnir. Til að forðast það er
öruggast að láta hana styðjast við undirstöðuna á tveimur stöðum.

6. Best er að skorða vírinn í holu(m) fótstallsins með því að reka viðarflís niður með
honum – t.d. eldspýtu ef holan er það þröng.

7. Hægt er að búa til snyrtilegan skjöld á fótstall styttunnar til að lýsa henni, t.d.
„Hástökk í eldri flokki“ og einnig er hægt að hafa merki skólans á honum. Þetta
er best að gera þegar búið er að lakka eða mála fótinn því að strik úr bleki eða
tússi sem dregin eru á ómeðhöndlaðan við hafa tilhneigingu til að renna út.

Efni

Fjölþátta vír
Lítill viðarkubbur
Sprautumálning
Lakk
Lóðtin

Áhöld

Klippur
Borvél og borar
Lóðbolti
Þjalir
Penslar

Smíði, hönnun og tæknimennt
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Eggjaberi úr akrýli
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Verkefnið

Verkefnið er að hanna og búa til
hentugt eggjastatíf þar sem hægt er
að skorða soðið egg á annan hátt en
gert er í hefðbundnum sívölum
eggjabikurum. Í eggjastatífið á að
nota eina akrýlplötu sem er sniðin til
og síðan beygð með línuhitara.

Byrjið á að verða ykkur úti um
egg og velta fyrir ykkur ýms-
um möguleikum á að skorða
það.

Gerið nauðsynlegar mælingar.

Gerið pappalíkan af hugmynd-
inni sem síðan er hægt að nota
sem snið til að teikna eftir á
akrýlplötuna.

Sagið út akrýlplötuna með 
útsögunarboga.

Sverfið til og pússið allar 
brúnir og notið að lokum 
línuhitara til að beygja 
akrýlplötuna og fá á hana 

? ?
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Eggjaberi úr akrýli

Verklýsing

1. Best er að nemendur byrji á að skoða venjulega eggjabikara og kanna hvernig
misstór egg passa í þá. Hvetjið nemendur til að velta fyrir sér mismunandi leið-
um til að skorða egglaga hluti tryggilega og gera tilraunir með mismunandi lag-
aða hluti.

2. Gerið nemendum skýra grein fyrir að þeir hafi ekki annan efnivið en eina akrýl-
plötu og að lausnin liggi í að skera hana til og beygja þannig að hún þjóni til-
gangi sínum. Bendið á að lausnin sem sýnd er á verkefnablaðinu sé einungis
ein af mörgum.

3. Nemendur ættu að nota þunnan pappa til að gera líkan af hugmynd sinni. Þeg-
ar hugmyndin er orðin fullmótuð geta þeir notað pappann sem snið til að teikna
eftir á akrýlplötuna. Áður en teiknað er á akrýlið má líma málaralímband yfir
það. Að lokum er sniðið sagað út með útsögunarboga.

4. Vandaður frágangur er mikilvægur í þessu verkefni og ljúka ætti við alla slípun
áður en akrýlið er beygt til. Að endingu má fægja hlutinn.

Efni

Nokkur misstór harðsoðin egg 
Akrýlbútar
Þunnur pappi
Málaralímband
Sandpappír
Fægilögur fyrir akrýl eða eir

Áhöld

Línuhitari
Útsögunarbogi
Skæri
Þjalir

Smíði, hönnun og tæknimennt
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