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9. PARTUR

13. desember

Í HANDARBEIÐI ELLA EVNING

Dreymafangarar
Tit kunnu gera dreymafangarar. 

Perla ein dreymafangara
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Tilfar
• Ein rundur perluformur
• Perlur í ymiskum litum
• Tráður
• Band
• Prýðisperlur
• Fjaðrar í ymiskum litum
• Límrevolvari
• 1 ark av bakipappíri
• Strúkibretti og strúkijarn
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Mannagongd

1. Perla ein ring við 4 røðum
2. Perla eitt mynstur innan í

6.  Seyma minna rundingin saman 
við størra rundingin, soleiðis at 
tað eru umleið 4 cm millum.

3.  Strúk perlurnar

7.  Bint 3 bond, umleið 12 cm hvørt, 
fast í rundingin umleið 4 cm 
millum hvørt og seyma ella 
knýt perlurnar í bandið. Líma 
fjaðrarnar á bondini.

4.  Perla ein lítlan runding í miðjuna
5.  Strúk perlurnar
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Svartur og hvítur dreymafangari

Tilfar
• Ein metalringur
• Tráður
•  Prýðisperlur (metal, svartar og klárar)
•  Fjaðrar (hvítar og svartar)
•  Límrevolvari
•  Tógv at vinda um metalringin (svart)
• Tógv til lokkanetið (svart bummul)
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Mannagongd

1.  Vint tógv runt um allan ringin, 
eitt sindur fast og tætt, so hann 
ikki sæst. Fest tógvið (endan) við 
at seyma ella líma hann fastan.

2.  Nú fara vit at gera lokkanet innan 
í ringinum. Um perlur skulu vera í 
lokkanetinum, drag so perlurnar á 
tráðin, tá tú ert komin har til, sum 
perlurnar skulu vera og bint ein knút á, 
so perlan situr føst.

3. Nú fara vit at gera endarnar, sum hanga niður úr ringinum. Klipp 5 træðrir  
(2 træðrir á 5 cm, 2 træðrir á 9 cm, 1 tráð á 11 cm), ella so langar sum teir skulu 
vera. Drag ymiskar prýðisperlur á tógvið og bint endan fastan á ringin, soleiðis 
at tann fyrsti endin verður bundin beint á miðjuna á ringinum. Hinir 4 endarnir 
skulu hanga umleið 3-4 cm frá miðjuni, til vinstru síðu og til høgru síðu. Líma 
ella bint fjaðrarnar á endarnar.

4.  Til seinast klippa vit ein enda, 30 cm ella so langan sum hann skal vera, at 
heingja dreymafangaran upp við. Her kunnu eisini perlur dragast á.
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Litfagur dreymafangari

Tilfar
• Papp av pappeskju, umleið 25x25 cm 
• 1 tallerk, umleið 20 cm í tvørmáti
• 1 tallerk, umleið 16 cm í tvørmáti
• Tráður
• Prýðisperlur
• Fjaðrar í ymiskum litum
• Límrevolvari
• Tógv at vinda um pappringin og  

til lokkanetið

9. PARTUR   ·  13. DESEMBER 5



Nám 20189. PARTUR   ·  13. DESEMBER 6

Mannagongd

1.  Fyrst fara vit at gera pappringin. Legg 
tann størra tallerkin á pappírið og 
tekna fram við kantinum, so tað verður 
ein ringur.

5.  Nú fara vit at gera lokkanetið innan í ringinum. Um perlur skulu vera í lokkanetinum, 
drag so perlurnar á tógvið, tá tú ert komin har til, sum perlurnar skulu vera og bint 
ein knút á, so perlan situr føst.

6.  Nú fara vit at gera endarnar, sum hanga niður úr ringinum. Klipp 3 træðrir á umleið 
24 cm, ella so langar sum teir skulu vera. Drag ymiskar prýðisperlur á tógvið og 
bregda endan um ringin soleiðis, at annar endin hongur longur niður.

2.  Legg tann minna tallerkin inn í ringin 
og tekna fram við kantinum, so tað 
verður ein minni ringur.

3.  Sker ella klipp eftir linjunum  
(á ringunum).

7. Tann fyrsti endin skal bregdast beint 
á miðjuna á ringinum. Hinir báðir 
endarnir skulu hanga umleið 5-6 cm 
frá miðjuni, ein til vinstru síðu og hin 
til høgru síðu. Líma fjaðrar í ymiskum 
litum á endarnar.

4.  Vint tógv runt um allan ringin eitt 
sindur fast og tætt, so at pappírið 
ikki sæst. Fest tráðin (endan) við at 
seyma ella líma hann fastan.

8.  Til seinast klippa vit ein enda, 30 cm 
ella so langan sum hann skal vera, 
at heingja dreymafangaran upp við. 
Her kunnu eisini perlur dragast á.
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Í KRISTNI

Dreymafangarar
Tit kunnu arbeiða við dreymafangarum og indianskari mentan.

Vit hoyra í partinum, at dreymafangarar eru úr indianskari mentan. Ein søgn sigur, at ein 
eiturkoppa kvinna var andaligur leiðari hjá ættbólkinum. Tá ið ættbólkurin bleiv stórur og flutti 
ymsastaðni, kundi hon ikki ansa øllum. So fann hon uppá at gera dreymafangarar, sum serliga 
skuldu verja børnini, sum svóvu. Úti í náttini sveima góðir og illir dreymar … teir góðu verða førdir 
niður eftir perlunum og fjaðrunum niður til barnið, teir keðiligu blivu fangaðir í miðjuni, og tá ið 
sólin reis, gjørdi hon av við teir keðiligu dreymarnar …

Kenna tit dreymafangarar?
Vistu tit av, at indianarar hava dreymafangarar á líknandi hátt, sum kristin hava verndareinglar?
Ella kunnu vit samanbera dreymafangarar og verndareinglar?
Tosið um hetta í flokkinum.
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Í FØROYSKUM, NÁTTÚRU OG TØKNI OG SØGU

Ferðafrásøgn
Finnið kort fram og hyggið, hvar Oda og Jason hava siglt við bátinum. 
Finnið eisini londini, sum Oda og Jason hava búð í.
Hava tit verið og ferðast í nøkrum av hesum londum? Um ja, hvussu var har?
Sær tað nógv øðrvísi út enn í Føroyum? Hvat líkist, og hvat brýtur frá?
Hvussu við matinum, sum tit ótu á ferðini? Var hann nógv øðrvísi enn í Føroyum?
Møttu tit nøkrum børnum har, sum tit spældu við?
Lærdu tit nøkur nýggj spøl? Um so er, kunnu tit læra flokkin at spæla tey.
Hvat mál tosaðu tey, har sum tit vóru?
Hvat mál brúktu tit, tá ið tit tosaðu við fólk, sum búðu har?
Skrivið ferðafrásøgn, har tit svara spurningunum omanfyri. Tit kunnu leggja ferðafrásagnirnar 
á heimasíðuna hjá tykkum.

Tilknýti
Gerið kanning í flokkinum, hvaðani tit, foreldur tykkara og ommur og abbar tykkara eru ættað og 
hava búð.

Eg eri fødd/ur í Eg búgvi í  Eg havi búð í 

Mamma er fødd í Mamma býr í Mamma hevur búð í

Pápi er føddur í Pápi býr í Pápi hevur búð í

Omma er fødd í Omma býr í Omma hevur búð í

Abbi er føddur í Abbi býr í Abbi hevur búð í

Omma er fødd í Omma býr í Omma hevur búð í

Abbi er føddur í Abbi býr í Abbi hevur búð í

Hvørjar bygdir og hvørji lond hava tú og tín nærmasta familja tilknýti til?
Hvørjar bygdir og hvørji lond hevur flokkurin tilknýti til?
Tit kunnu gera eitt kort, sum vísir tilknýtið til bygdir og lond hjá flokkinum.
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Í FØROYSKUM ELLA ENSKUM

Gulir seðlar
Tit kunnu arbeiða við hesum brotinum:

Hví hevði Jóannes klistrað gular seðlar allastaðni?
Hvussu dámar Mai allar hesar gulu seðlarnar?
Hvussu halda tit, at sambandið er ímillum Mai og Jóannes?
Hava tit brúkt gular seðlar, tá ið tit skuldu læra nýtt mál ella nýggj orð?

Tosið saman í flokkinum um spurningarnar.
Um tit arbeiða við hesum í enskum, skulu tit svara spurningunum á enskum.

Klistrið gular seðlar við enskum heitum á ymiskt inni í skúlastovuni.

“Ein leygarmorgun hevði Jóannes klistrað gular seðlar allastaðni, tá hon kom upp. Lampa, borð, 
gólv, stólur, sjónvarp, tannbust, spegl … alt. Tað var so stuttligt, hon var akkurát komin á lagið 
at siga ymisk orð og lesa. Hann var so spentur, til hon kom upp … Hon rann runt og las, og 
hann hjálpti við úttaluni … so læt hann skuffuna upp undir køksborðinum, og har var gulur seðil á 
gaflunum og knívunum … Tey flentu og tóku alt úr skuffuni … gaffil, gaffil, gaffil, gaffil, gaffil,  
gaffil … Tey høvdu flent so illa, knívur, knívur, knívur … og tømt alla skuffuna á borðið. So setti 
Mai gular seðlar á seg og Jóannes … Kjálki … nøs … eygnalok … so blinkaði hon við gulum 
longum eygnavippum.”


