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1 
Innsta lag 
 

Hvernig á innsta lagið að vera sniðið að líkamanum? 

Hver eru algengustu efnin sem notuð eru í innsta lagið? 

Hvert er hlutverk innsta lagsins? 

Dúkkulísa eða tafla með efnum (kostir og gallar) 
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2 
 

Mið lag 
 

Hvernig á mið lagið að vera sniðið að líkamanum? 

Hver eru algengustu efnin sem notuð eru í mið laginu? 

Hvert er hlutverk mið lagsins? 

Hvernig er best að nota mið lagið til að tempra líkamann á göngu? 

Dúkkulísa eða tafla með efnum (kostir og gallar) 
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3 
Ysta lag (skelin) 
Hver eru algengustu efnin sem notuð eru í ysta laginu? 

Hvert er hlutverk ysta lagsins? 

Hvaða eiginleikar hefur góð skel? 
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4 
Skór 
Hvernig skór henta fyrir almenna ferðamennsku? Rökstyðjið. 

Hvenær henta lágir skór betur en háir?  

Hvernig er hægt að lengja líf gönguskó pars? 
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5 
Húfur, hanskar og sokkar 
Hvort eru belgvettlingar eða fingravettlingar hlýrri? Af hverju? 

Buff eða húfa, af hverju? 

Hvar verður mesta hitatap líkamans? Hvernig er hægt að koma í veg fyrir 

það? 

Einstakling sem er orðið kalt á tánum biður þig um aðstoð. Hann er í vel 

reimuðum gönguskóm, sem smell passa á hann, þykkum bómullar 

íþróttasokkum og venjulegum göngusokkum. Hvað myndir þú ráðleggja 

honum? 
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6  

Ofkæling 
Hver eru einkenni ofkælingar 

Hvernig er hægt að komast hjá ofkælingu 

Hverjir eru í bestu aðstöðunni til að greina ofkælingu 

Hver eru viðbrögðin við ofkælingu? 
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7 
 

Efnin 
Hvaða efni getur þú nefnt sem algengt er að notuð eru í útivistarfatnað? 

Hvaða efni eru stranglega bönnuð í allri útivist og ferðamennsku? 

Hvaða efni hefur haldið lífinu í Íslendingum í gegnum aldirnar og er 

þyngdar sinnar virði í gulli? 
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8 
Einangrun 
 

Hvað telst til einangrunnar? 

Segðu frá kostum og óskostum hvers efnis og hvenær æskilegast e rað 

nota þau? 


