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Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak 

öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmıĢ bireysel öğrenme 

materyalidir. 
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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 542TGD895 

ALAN  Tekstil Teknolojisi 

DAL/MESLEK Dokuma Desinatörlüğü 

MODÜLÜN ADI  Çift Katlı KumaĢ Analizi 

MODÜLÜN TANIMI  
Çift katlı kumaĢların analizini yapma ile ilgili temel bilgi ve 

becerilerin kazandırıldığı öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/24 

ÖNKOġUL Bu modül için ön koĢul yoktur. 

YETERLĠK Çift katlı kumaĢların analizini yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Öğrenci, bu modül ile uygun ortam sağlandığında Çift katlı 

kumaĢların analizini tekniğine uygun olarak 

yapabileceksiniz. 

Amaçlar  

1. Tekniğine uygun olarak çözgüden ve atkıdan bağlantılı 

çift katlı kumaĢların analizini yapabileceksiniz. 

2. Tekniğine uygun olarak ilave iplik bağlantılı çift katlı 

kumaĢların analizini yapabileceksiniz. 

3. Tekniğine uygun olarak değiĢen yüzlü çift katlı 

kumaĢların analizini yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: 
Ġyi bir aydınlatmanın bulunduğu analiz laboratuvarı  

Donanım: 

Lup, analiz tığı, hassas terazi, desen kâğıdı, renkli kalem, 

kumaĢ numunesi, hesap makinesi, cetvel, makas  

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. 

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
Sevgili Öğrenci, 

 

Dokuma tekniğine uygun olan bir çift katlı kumaĢ parçasından aynısı veya benzerinin 

üretilmesi için çift katlı kumaĢların elde edilmesinde gerekli bilgilerin öğrenildiği bir eğitim 

materyalidir. 

 

Çift katlı kumaĢlar genellikle kalın dıĢ giyimde (kaban, palto), döĢemelikte ve 

battaniyede kullanılır. 

 

DeğiĢen yüzlü kumaĢlar genellikle döĢemelik olarak kullanılır. Çok renkli, büyük ve 

değiĢik desenlerin kolaylıkla uygulandığı dokulardır. 

 

Dokuma desinatörlüğünün olmazsa olmaz Ģartlarından birincisi dokuma örgüleri 

ikincisi de dokuma kumaĢ analizidir. Analizi tam olarak bilmeyen bir kiĢi desinatör olamaz.  

 

Dokuma kumaĢ analizinde de ana örgülü kumaĢ analizinden sonra çift katlı kumaĢ 

analizinin mutlaka öğrenilmesi gerekir. Bilgileri tam okuyun, okuduklarınızı anlayın, 

anladıklarınızı da mutlaka uygulayınız. 

 

Bulunduğumuz topluma faydalı olmak önce bize verilen görevi yerine tam olarak 

getirmekten geçer. 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 
 

Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam 

sağlandığında çözgüden ve atkıdan bağlantılı çift katlı kumaĢların analizini tekniğine uygun 

olarak yapabileceksiniz. 
  

 

 

 

 

 Çevrenizi araĢtırarak çift katlı kumaĢ örnekleri toplayınız. 

 KumaĢ örneklerini inceleyerek özellikleri hakkında rapor hazırlayınız.  

 

1. ÇÖZGÜDEN VE ATKIDAN BAĞLANTILI 

ÇĠFT KATLI KUMAġLARIN ANALĠZĠ 
 

1.1. Çift Katlı KumaĢların Özellikleri, Kullanım Alanları 
 

 Özellikleri: 
 

 Çift katlı kumaĢların her iki yüzü de kullanılabilir. 

 Çift katlı kumaĢlar tek katlı kumaĢlara göre daha kalın, sağlam, ağır 

gramajlı ve az geçirgendir. 

 Çift katlı kumaĢların yüzünde ve tersinde genellikle aynı örgü kullanılır. 

Ancak her iki yönü de farklı kumaĢtan oluĢtuğu için değiĢik örgüler 

kullanılır. 

 Çift katlı kumaĢların her iki yönünde farklı desenler ve farklı örgüler 

kullanılır. 
 

 Kullanım alanı: 
 

Çift katlı kumaĢlar üst giyim, perde, döĢemelik kumaĢ, battaniye, yatak örtüsü olarak 

kullanılırlar. 
 

1.2. Çözgüden ve Atkıdan Bağlantılı Çift Katlı KumaĢların Analizini 

Yapma 
 

Ġki katlı kumaĢ olduğundan kumaĢ analizinde tek katlı kumaĢ gibi değil de iki ayrı 

kumaĢ analiz eder gibi yapılır. Tek katlı kumaĢlardan farklı olarak analiz için aĢağıdaki 

iĢlemler yapılır: 
 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

AMAÇ 
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 KumaĢın gramajı alınır. Alınan gramaja göre  ve  ağırlıkları bulunur. 

 KumaĢın atkı ve çözgü renk raporları bulunur. KumaĢın yüzünden ve tersinden 

lup kullanılarak renk raporu sayılır. Eğer karıĢık ise tek kumaĢtan farklı olarak 

kumaĢımızın iki kattan oluĢtuğu göz önüne alınarak bir kısımda alt bir kısımda 

üst kumaĢın çözgü ve atkı iplikleri kumaĢın belli bölümlerinden sökülür. Tek 

katlı kumaĢ hâline getirilerek renk raporu bulunur.  

 KumaĢın çözgü ve atkı iplik dizimleri iplikler tek tek sökülerek bulunur. 1/1–

2/1–1/2 Ģeklinde yazılır. Üst kumaĢ ilk yazılan değerdir. 

 Çözgü ve atkı sıklıkları her kat için ayrı ayrı sayılır. Toplam çözgü tel sayısı, 

tarak numarası, tarak eni ve diĢten geçen çözgü tel sayısı bulunur (Ana örgülü 

kumaĢ analizi modülüne bakınız.). 

Üst ve alt kumaĢın iplik numaralarının bulunması: Üst kumaĢın çözgüsü, atkısı- 

alt kumaĢın çözgüsü, atkısı tek tek sökülerek iplikler önce ölçülür. Sonra tartılır. 

Numara hesap sistemine göre hesaplanır.Örneğin: 

14,0 +14,2+ 14,0+ 14,2+ 14,1+14,0+ 14,0+ 14,2+ 14,1+ 14,2= 141 cm = 1,41m 

 Ağırlık=0,1g 
 

  = 14 Nm 

 

 Çözgü ve atkı ağırlıkları her kat için ayrı ayrı bulunur.  

 KumaĢın örgüsünün bulunması: 
 

 Birinci yöntem 
 

Verilen kumaĢ numunesin örgüsü Bezayağı, Dimi ve Saten gibi ana örgülerden biri ise 

üst ve alt kumaĢ örgüleri lup yardım ile okunarak desen kâğıdına çizilir. Bağlantılar için 

çözgü veya atkı iplikleri tek tek sökülerek bağlantı belirlenir. Çift katlı örgü sistemine göre 

örgü çizilir (Çift katlı kumaĢ örgüleri modülüne bakınız.).  

 

Resim 1.1: Çift katlı kumaĢ 



 

5 

 

 

ġekil 1.1: Çift katlı kumaĢ örgüleri 

 Ġkinci yöntem 
 

Dizim belirlenir, çözgü ve atkı iplikleri tek tek sökülerek dizim oranları yazılır ( 1/1-

1/2-2/1).  Çift katlı kumaĢta alt kumaĢın iplikleri çıkarılır.  Üst kumaĢ tek katlı bir kumaĢ 

hâline gelir. Tek kat kumaĢ hâline getirilen alt ve üst kumaĢ sökülerek desen kâğıdına yazılır. 

Çift katlı kumaĢ sistemine ve çözgü-atkı dizimine göre örgüler desen kâğıdına yerleĢtirilir. 

Çift katlı kumaĢ sistemine göre kaldırma noktaları iĢaretlenir. Bağlantılar eklenir (çift katlı 

kumaĢ örgüleri). 
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Resim 1.2: Tek kata indirilmiĢ kumaĢ örnekleri 

Tahar ve armür planını çizmek: Çift katlı örgülerin tahar ve armür planları çoğunlukla 

grup tahar yöntemine göre yapılır. 

  

ġekil 1.2: Grup tahar 

  

ġekil 1.3: Sıra tahar 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Çözgü ve atkıdan bağlantılı çift katlı kumaĢın analizini, analiz kurallarına göre 

yapınız. 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Verilen numune kumaĢın yüzünün 

belirleyiniz. 

 

 Yüz ve ters için gerekli bilgileri 

yeniden okuyunuz. 

 KumaĢın çözgü ve atkı yönünü bulunuz. 

 

 Çift katlı kumaĢların sıklıklarını 

sayarken üst kumaĢın ve alt 

kumaĢın çözgü ve atkı sıklıkları 

ayrı ayrı sayılır. 

 KumaĢı istenilen ölçülerde kesiniz. 
 Ekose çizgileri varsa çizgilerden 

kesiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 KumaĢ kenarlarında saçak oluĢturunuz. 

 

 Sıklıkları rahat sayacak Ģekilde 

açınız. 

 Ġplik cinsini belirleyiniz. 

 

 Polyester ve naylon gibi materyali 

yakarken elinize damlatmayınız. 

 Ġplik numarasını bulunuz, iplik kat sayıları, 

flament sayısı ve punta oranını belirleyiniz. 

 

 Farklı iplikler için iĢlemleri ayrı 

ayrı yapınız. 

 

 Atkı ve çözgü sıklıklarını belirleyiniz. 
 Ölçme ve sayımları tam yapınız. 

 En az 3- 4cm ipliği sayınız. 
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Çözgü sıklığı= 22+ 22= 44 tel 

Atkı Sıklığı= 20+ 20= 40 tel 

 Çözgü ve atkı renk raporunu hazırlayınız. 

 

 Raporu doğru iĢaretleyiniz. 

 Örgüyü tespit ediniz, tahar ve armür 

planlarını çiziniz. 
 Bağlantı türüne dikkat ediniz. 
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 Enden ve boydan çekmesini belirleyiniz. 

 

 

 

 

 

 

Enden çekme: 

10 cm           1cm çekerse 

100                X Çeker    

 

Boydan çekme: 

10 cm           0,5cm çekerse 

100                X Çeker    

 

 Ölçümleri dikkatli yapınız. 
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 Tarak enini hesaplayınız. 

 
 

 Çözgü tel sayısını hesaplayınız. 

1cm ÇTS= 22Tel +22 Tel = 44 tel 

TÇTS=44 x150 =6600 tel 

 TÇTS=1cm ÇTS x Mamul En 

 DiĢten geçen tel sayısını belirleyiniz. 

2+2= 4 tel/ diĢ 

 KumaĢtaki tarak izine dikkat 

ediniz. 

 Tarak numarasını hesaplayınız. 

 
 

 Çözgü ve atkı ağırlığını hesaplayınız. 

 

 

 

 

 Ham kumaĢ ağırlığını hesaplayınız. 

 

 Hesapları doğru yapınız. 

  

 m
2
ve m

tül
 ağırlığının bulunuz. 

m
2 
ağırlığı= =618,27 g 

  

m
tül

 ağırlığı =  =673,5 g 

 m
2 
ağırlığı = =....... g 

 

 m
tül

 ağırlığı =  =...g 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Verilen numune kumaĢın yüzünü belirlediniz mi?   

2. KumaĢın çözgü ve atkı yönünü buldunuz mu?   

3. KumaĢı istenilen ölçülerde kestiniz mi?    

4. KumaĢ kenarlarında saçak oluĢturdunuz mu?   

5. Ġplik cinsini belirlediniz mi?   

6. Ġplik numarasını bulmayı, iplik kat sayıları, flament sayısı ve punta 

oranını belirlediniz mi? 

  

7. Atkı ve çözgü sıklıklarını belirlediniz mi?    

8. Çözgü ve atkı renk raporunu belirlediniz mi?   

9. Örgüyü tespit ettiniz mi?  Tahar ve armür planlarını çizdiniz mi?   

10. Enden ve boydan çekmesini belirlediniz mi?   

11. Tarak enini hesapladınız mı?   

12. Çözgü tel sayısını hesapladınız mı?   

13. DiĢten geçen tel sayısını belirlediniz mi?   

14. Tarak numarasını hesapladınız mı?   

15. Çözgü ve atkı ağırlığını hesapladınız mı?   

16. Ham kumaĢ ağırlığını hesapladınız mı?   

 

DEĞERLENDĠRME 
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Değerlendirme sonunda ―Hayır‖ Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

―Evet‖ ise ―Ölçme ve Değerlendirme‖ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 
1. (   ) Ġki kumaĢın üst üste dokunurken birbirine bağlandığı kumaĢlara çift katlı kumaĢ 

denir. 
2. (   ) Çift katlı kumaĢlarla daha sık kumaĢ elde edilir. 

3. (   ) Çift katlı kumaĢlar iki çözgü ve bir atkı sisteminden oluĢur. 
4. (   ) Çift katlı kumaĢ alttaki çözgü ve üstteki atkının birbirine bağlantısı ile de bağlantı 

yapar. 

5. (   ) Çift katlı kumaĢ örgüleri kalın doku oluĢturmada kullanılır. 
6. (   ) Çift katlı kumaĢların yüzünde ve tersinde mutlaka farklı örgüler kullanılır. 
 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam 

sağlandığında ilave iplik bağlantılı çift katlı kumaĢların analizini tekniğine uygun olarak 

yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 Çevrenizi araĢtırarak çift katlı kumaĢ örnekleri toplayınız. 

 KumaĢ örneklerini inceleyerek özellikleri hakkında rapor hazırlayınız.  

 

2. ĠLAVE ĠPLĠK BAĞLANTILI ÇĠFT KATLI 

KUMAġLARIN ANALĠZĠ 
 

Ġlave iplik bağlantısı, çözgü ve atkı bağlantısında, bağlantıların yüzeyde ve terste 

görülmelerini engellemek amacıyla ilave bir çözgü veya atkı gurubunun üst kumaĢ ile alt 

kumaĢı birbirine bağlamak amacıyla kullanılır. Kullanılan bağlantı için ince ve sağlam 

iplikler kullanılır. 
 

2.1. Ġlave Ġplik Bağlantılı Çift Katlı KumaĢların Analizini Yapma 
 

Ġlave çözgü bağlantılı çift katlı kumaĢlarda üç çözgü grubu (üst- alt- bağlantı) ile iki 

atkı grubu vardır.  
 

Ġlave atkı bağlantılı çift katlı kumaĢlarda ise iki çözgü (üst alt) grubu ile üç atkı (üst-alt 

-bağlantı ) grubundan oluĢur. Analiz yapılırken en çok bu hususa dikkat edilmelidir.  

 

ARAġTIRMA 

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
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Resim 2.1: Ġlave iplik bağlantılı çift katlı kumaĢ 

Ġlave iplik bağlantılı kumaĢlarda bağlantılı iplikleri çıkarılırsa iki ayrı kumaĢ elde 

edilir. Analiz her kumaĢ içinde ayrı ayrı yapılabilir. 
 

 KumaĢın atkı ve çözgü renk raporları kumaĢ ikiye ayrılarak üst ve alt kumaĢın 

renk raporları ayrı ayrı bulunarak yazılır. Çoğunlukla alt kumaĢın iplikleri tek 

renktir.  
 

Üst çözgü ve Atkı renk raporları; 
 

YeĢil 48  8      

Beyaz  10  8    2 

Lacivert     20  50  

Kırmızı      10   

Tablo 2. 1: Üst kumaĢ çözgü ne atkı renk raporu 

Alt kumaĢın çözgü ve atkı rengi sütlü kahvedir. Bağlantı çözgüsü siyahtır. 

 

Resim 2.2: Ġlave çözgülü çift katlı kumaĢ katları ayrılmıĢ hâli 

 KumaĢın çözgü ve atkı iplik dizimleri iplikler tek tek sökülerek bulunur. Ü/B/A 

veya Ü/A/B/Ü/A Ģeklinde yazılır. Üst kumaĢ baĢa yazılır. 

 Çözgü ve atkı sıklıkları her kat için ayrı ayrı sayılır. Toplam çözgü tel sayısı, 

tarak numarası, tarak eni ve diĢten geçen çözgü tel sayısı bulunur. 

 Üst ve alt kumaĢın iplik numaralarının bulunması: Üst kumaĢın çözgüsü, atkısı- 

alt kumaĢın çözgüsü, atkısı-bağlantı çözgü ve atkısı tek tek sökülerek iplikler 

önce ölçülür. Sonra tartılır. Numara hesap sistemine göre hesaplanır. Örneğin: 

20,0 +19,8+ 20,0+ 20,2+ 19,9+20,2+ 20,0+ 19,8+ 20,2+ 19,9= 200 cm=2,00m 

Ağırlık=0,1g 
 

    Uzunluk(U)      2m 
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Ġp Nu. = ————— =  —— = 20Nm 

    Ağırlık(A)      0,1g 

Her iplik için ayrı ayrı bu iĢlemler yapılır. 
 

 Çözgü ve atkı ağırlıkları her kat için ayrı ayrı bulunur. 

 KumaĢın örgüsünün bulunması: 
 

 Birinci yöntem 
 

Verilen kumaĢ numunesin örgüsü, üst ve alt kumaĢ örgüleri lup yardım ile okunarak 

desen kâğıdına çizilir. Bağlantılar için çözgü veya atkı iplikleri tek tek sökülerek ilave çözgü 

mü ilave atkı mı belirlenir. Dizim sırasına göre çizilecek alan belirlenir. Çift katlı örgü 

sistemine göre örgü çizilir (Çift katlı kumaĢ örgüleri modülüne bakınız.). 

 

ġekil 2.1. Ġlave iplik bağlantılı çift katlı kumaĢ örgüsü 

 Ġkinci yöntem 
 

Dizim belirlenir, çözgü ve atkı iplikleri tek tek sökülerek dizim oranları yazılır. Ü/B/A 

veya Ü/A/B/Ü/A  çözgü ise atkı, atkı ise çözgü dizimi Ü/A Ģeklindedir. Çift katlı kumaĢta 

ilave atkı veya çözgü iplikleri sökülür. Ġki kumaĢ hâline getirilir. Tek kat kumaĢ hâline 

getirilen alt ve üst kumaĢ sökülerek desen kâğıdına yazılır. Ġlave iplikli çift katlı kumaĢ 

sistemine ve çözgü-atkı dizimine göre örgüler desen kâğıdına yerleĢtirilir. Çift katlı kumaĢ 

sistemine göre kaldırma noktaları iĢaretlenir. Bağlantılar eklenir. KumaĢın örgüsü çizilir 

(Çift katlı kumaĢ örgüleri modülüne bakınız.). 
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ġekil 2.2. Ġlave atkılı çift katlı kumaĢ örgüsü 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Ġlave iplik bağlantılı çift katlı kumaĢın analizini, analiz kurallarına göre yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Verilen numune kumaĢın yüzünü 

belirleyiniz. 

 

 Yüz ve ters için gerekli bilgileri 

yeniden okuyunuz. 

 KumaĢın çözgü ve atkı yönünü bulunuz. 

 

 Çift katlı kumaĢların sıklıklarını 

sayarken üst kumaĢın ve alt 

kumaĢın çözgü ve atkı sıklıkları ayrı 

ayrı sayılır. 

 KumaĢı istenilen ölçülerde kesiniz. 

 

 Ekose çizgileri varsa çizgilerden 

kesiniz. 

 KumaĢ kenarlarında saçak oluĢturunuz. 
 Sıklıkları rahat sayacak Ģekilde 

açınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 



 

19 

 

 

 Ġplik cinsini belirleyiniz. 

 

 Polyester ve naylon gibi materyali 

yakarken elinize damlatmayınız. 

 Ġplik numarasını bulunuz, iplik kat sayıları, 

flament sayısı ve punta oranını belirleyiniz. 

 

 

 Farklı iplikler için iĢlemleri ayrı ayrı 

yazınız. 

 

 Atkı ve çözgü sıklıklarını belirleyiniz. 
 Ölçme ve sayımları tam yapınız. 

 En az 3-4 cm ipliği sayınız. 
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 Çözgü sıklığı= 22+ 22+11= 55 tel 

 Üst çözgü 150x22=3300 tel 

 Alt çözgü 150x22=3300 tel 

 Ġlave çözgü 150x11=1650 tel 

 Atkı sıklığı=20+20=40 tel  

 TATS= 40x100=4000tel 

 Çözgü ve atkı renk raporunu belirleyiniz. 

 

 Raporu doğru iĢaretleyiniz. 

 Örgünün tespit edilmesi, tahar ve armür 

planlarını çiziniz. Ġlave çözgü bağlantılı çift 

katlı kumaĢın örgü, tahar ve armür planı 

çiziniz. Dizim çözgü: Ü/A/Ü/A/B 

 Bağlantı türüne dikkat ediniz. 
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 Ġlave atkı bağlantılı çift katlı kumaĢın örgü, 

tahar ve armür planını çiziniz. Dizim atkı: 

Ü/A/Ü/A/B 

 

 Enden ve boydan çekmesini belirleyiniz. 

 Enden çekme 

10 cm           1cm çekerse 

100                X Çeker    

 

 Boydan çekme 

10 cm           0,5cm çekerse 

100                X Çeker    

 

 Ölçümleri dikkatli yapınız. 

 

 Tarak enini hesaplayınız. 
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 Çözgü tel sayısını hesaplayınız. 

1cm ÇTS= 22Tel +22 Tel+11 Tel = 55 

tel 

TÇTS=55 x150 =8250 tel 

 TÇTS=1cm ÇTS x Mamul En 

 DiĢten geçen tel sayısını belirleyiniz. 

2 üst+2 alt+1 ilave çözgü= DiĢten 5 

çözgü teli geçmektedir. 

 KumaĢtaki tarak izine dikkat ediniz. 

 Tarak numarasını hesaplayınız. 

 
 

 Çözgü ve atkı ağırlığını hesaplayınız. 

 

 

 

 

 

 Ham kumaĢ ağırlığını hesaplayınız. 

 

 Hesapları doğru yapınız. 

  

 m
2
ve m

tül
 ağırlığını bulunuz. 

 

 m
2 
ağırlığı= =618,27 g 

 m
tül

 ağırlığı =  =673,5 g 

 m
2 
ağırlığı = =....... g 

 m
tül

 ağırlığı =  =...g 



 

23 

 

KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Verilen numune kumaĢın yüzünü belirlediniz mi?   

2. KumaĢın çözgü ve atkı yönünü buldunuz mu?   

3. KumaĢı istenilen ölçülerde kestiniz mi?    

4. KumaĢ kenarlarında saçak oluĢturdunuz mu?   

5. Ġplik cinsini belirlediniz mi?   

6. Ġplik numarasını buldunuz mu, iplik kat sayıları, filament sayısı ve 

punta oranını belirlediniz mi? 

  

7. Atkı ve çözgü sıklıklarını belirlediniz mi?    

8. Çözgü ve atkı renk raporunu belirlediniz mi?   

9. Örgünün tespit edilmesi, tahar ve armür planlarının çizimini 

yaptınız mı? 

  

10. Enden ve boydan çekmesini belirlediniz mi?   

11. Tarak enini hesapladınız mı?   

12. Çözgü tel sayısını hesapladınız mı?   

13. DiĢten geçen tel sayısını belirlediniz mi?   

14. Tarak numarasını hesapladınız mı?   

15. Çözgü ve atkı ağırlığını hesapladınız mı?   

16. Ham kumaĢ ağırlığını hesapladınız mı?   
 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda ―Hayır‖ Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

―Evet‖ ise ―Ölçme ve Değerlendirme‖ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Ġlave bir iplik sistemi ile bağlanan çift katlı kumaĢlara ilave iplik bağlantılı çift 

katlı kumaĢ denir. 

2. (   ) Ġlave iplik bağlantılı çift katlı kumaĢlar 2 çözgü 2 atkı sisteminden oluĢur. 

3. (   ) Ġlave iplik bağlantılı çift katlı kumaĢlarda ilave iplik daha incedir. 

4. (   ) Ġlave çözgü bağlantılı çift katlı kumaĢlarda ilave iplik hem üst hem alt atkıda 

bağlantı yapar. 

5. (   ) Ġlave iplik bağlantılı kumaĢlarda ince iplik kullanıldığı için yüzeyde görülmezler. 

6. (   ) Ġlave iplik bağlantılı çift katlı kumaĢlar tek katlı kumaĢlara göre daha incedir. 

 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

 

 

 

Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam 

sağlandığında değiĢen yüzlü çift katlı kumaĢların analizini tekniğine uygun olarak 

yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 Çevrenizi araĢtırarak çift katlı kumaĢ örnekleri toplayınız. 

 KumaĢ örneklerini inceleyerek özellikleri hakkında rapor hazırlayınız.  

 

3. DEĞĠġEN YÜZLÜ ÇĠFT KATLI 

KUMAġLARIN ANALĠZĠ 
 

Her iki dokuyu oluĢturan iplik sisteminin istenilen motife göre bazen altta bazen üstte 

doku oluĢturması ile elde edilen kumaĢlardır. Bu kumaĢlarda genellikle iki kumaĢ birbirine 

sadece değiĢim yaptıkları yerlerde bağlantı yaparlar.  Küçük desenler armürlü makinelerde, 

büyük desenliler jakarlı makinelerde dokunur. Bu kumaĢlar bayan takım elbiselik, paltoluk, 

döĢemelik, perdelik kumaĢlar olarak kullanılır. 

 

Resim 3.1: DeğiĢen yüzlü çift katlı kumaĢ 

ARAġTIRMA 

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
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3.1. DeğiĢen Yüzlü Çift Katlı KumaĢların Analizini  Yapma 
 

Bu tür kumaĢlar iki grupta incelenir. Birincisi bezayağı kumaĢlar, ikincisi iki yüzü 

desenli ya da jakarlı kumaĢlardır. Bu kumaĢların analizinde ilk olarak iki kumaĢ katı arasında 

yer değiĢtiren ve değiĢik bölümler oluĢturan renkli iplik gruplarının sayısı saptanır. Bir renge 

ait bölümler büyük ise bu bölümler kumaĢtan kesilerek ayrılır. KumaĢın katlarının bölümleri 

ayrı ayrı yapılır. Büyük desenli ve bağlantılı ise bağlantı Ģekli ve büyüklüğü tespit edilir. 

Bölümleri oluĢturan örgü bölümleri bulunduktan sonra örgünün tümü desen izlenerek ve yer 

değiĢtirme noktaları arasındaki atkı ve çözgü iplikleri sayılarak yerleĢtirilir. 

 

Resim 3. 2: DeğiĢen yüzlü çift katlı kumaĢın raporunun belirlenmesi 

Eğer desen çok küçük bölümlerden oluĢuyorsa örgü analizi, iplik sırasına çok dikkat 

edilerek tek katlı bir kumaĢtaki gibi yapılacaktır.  
 

Çift katlı kumaĢın yüzeyindeki iplik grupları ve sayısına göre desen kâğıdına çizilir. 

Yüzeyde görülen her bir iplik çözgü ve atkı yönünde bir kare sayılır.  
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ġekil.3.1. KumaĢ yüzey görüntüsünün kareye aktarımı 

Desen kâğıdına çizilen desen her bir çözgü ve atkı için iki katı (üst- alt) kareye dizime 

göre yerleĢtirilir. Yüzeydeki her ipliğin altında bir de alt kumaĢ ipliklerinin olduğu 

unutulmamalıdır. 

 

ġekil.3.2. Desen kâğıdında örgü çizim alanlarının belirlenmesi 

KumaĢın örgüsü bulunarak üst ve alt kumaĢ örgüleri çift katlı kumaĢ örgüsü kuralına 

göre yerleĢtirilir (üst ve alt kumaĢın örgüleri bezayağı). 
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ġekil 3.3. KumaĢın zemin örgüsünün yerleĢtirilmesi 

Hangi renk kumaĢ üstte olacaksa o kumaĢın çözgüsü ile diğer renk kumaĢın atkısının 

kesiĢtiği kısımlara kaldırma noktası iĢaretlenir ( /. / ). Örgü tamamlanır. 

 

ġekil 3.4. DeğiĢen yüzlü çift katlı kumaĢta kaldırma noktasının yerleĢtirilmesi 
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ġekil 3.5. DeğiĢen yüzlü çift katlı kumaĢ örgüsü, tahar ve armür planı
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Ġlave iplik bağlantılı çift katlı kumaĢın analizini, analiz kurallarına göre yapınız. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Verilen numune kumaĢın yüzünün 

belirleyiniz. 

 

 Bu kumaĢların iki yüzünün de 

kullanıldığını unutmayınız. 

 Yüz ve ters için gerekli bilgileri 

yeniden okuyunuz. 

 KumaĢın çözgü ve atkı yönünün bulunuz. 

 

 Çift katlı kumaĢların sıklıklarını 

sayarken üst kumaĢın ve alt kumaĢın 

çözgü ve atkı sıklıkları ayrı ayrı sayılır. 

 KumaĢı istenilen ölçülerde kesiniz. 
 Ekose çizgileri varsa, çizgilerden 

kesiniz. 

 KumaĢ kenarlarında saçak oluĢturunuz.  Sıklıkları rahat sayacak Ģekilde açınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Ġplik cinsini belirleyiniz. 

 

 Polyester ve naylon gibi materyali 

yakarken elinize damlatmayınız. 

 Ġplik numarasını bulunuz, iplik kat 

sayıları, flament sayısı ve punta oranını 

belirleyiniz. 

 

 Farklı iplikler için iĢlemleri ayrı ayrı 

yasınız. 

 

 Atkı ve çözgü sıklıklarını belirleyiniz. 

 Rapor atkı tel sayısı (RATS)=66+66= 132 

tel 

 Rapor çözgü tel sayısı (RÇTS)=66+66= 

132 tel 

Çözgü rapor geniĢliği= 6cm 

Atkı rapor geniĢliği= 6,6cm 

  

 

Çözgü 150x22=3300 tel 

 Ölçme ve sayımları tam yapınız. 

En az 3-4cm ipliği sayınız. 
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TATS= 20x100=2000 tel 

 Çözgü ve atkı renk raporunu belirleyiniz. 

 

 Raporu doğru iĢaretleyiniz. 

 Örgüyü tespit ediniz, tahar ve armür 

planlarının çiziniz. 

 

 Bağlantı türüne dikkat ediniz. 

 Enden ve boydan çekmesini 

belirleyiniz. 

Enden çekme 

10 cm           1cm çekerse 

100                X Çeker    

 

Boydan çekme 

10 cm           0,5cm çekerse 

100                X Çeker    

 

 Ölçümleri dikkatli yapınız. 
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 Tarak enini hesaplayınız. 

 
 

 Çözgü tel sayısının hesaplayınız. 

1cm ÇTS= 20 Tel  

TÇTS=20 x150 =3000 tel 

 TÇTS=1cm ÇTS x Mamul En 

 DiĢten geçen tel sayısını belirleyiniz. 

2 üst+2 alt+çözgü= DiĢten 4 çözgü teli 

geçmektedir. 

 KumaĢtaki tarak izine dikkat 

ediniz. 

 Tarak numarasını hesaplayınız. 

 
 

 Çözgü ve atkı ağırlığını hesaplayınız. 

 

 

 

 

 

 Ham kumaĢ ağırlığını hesaplayınız. 

 

 Hesapları doğru yapınız. 

 

 m
2
ve m

tül
 ağırlığının bulunuz.  

 

m
2 
Ağırlığı =Gramaj x 100 

m
2 
ağırlığı= =435 g 

m
tül

 Ağırlığı=Gramaj x Mamul En 

m
tül

 ağırlığı =4,35 x 150 =625 g 

 Gramaj alma aparatını kullanınız. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Verilen numune kumaĢın yüzünü belirlediniz mi?   

2. KumaĢın çözgü ve atkı yönünü buldunuz mu?   

3. KumaĢı istenilen ölçülerde kestiniz mi?    

4. KumaĢ kenarlarında saçak oluĢturdunuz mu?   

5. Ġplik cinsini belirlediniz mi?   

6. Ġplik numarasını bulma, iplik kat sayıları, filament sayısı ve punta 

oranını belirlediniz mi? 
  

7. Atkı ve çözgü sıklıklarını belirlediniz mi?    

8. Çözgü ve atkı renk raporunu belirlediniz mi?   

9. Örgünün tespit edilmesi, tahar ve armür planlarının çizimini 

yaptınız mı? 
  

10. Enden ve boydan çekmesini belirlediniz mi?   

11. Tarak enini hesapladınız mı?   

12. Çözgü tel sayısını hesapladınız mı?   

13. DiĢten geçen tel sayısını belirlediniz mi?   

14. Tarak numarasını hesapladınız mı?   

15. Çözgü ve atkı ağırlığını hesapladınız mı?   

16. Ham kumaĢ ağırlığını hesapladınız mı?   
 

DEĞERLENDĠRME 

 
Değerlendirme sonunda ―Hayır‖ Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

―Evet‖ ise ―Ölçme ve Değerlendirme‖ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 
 

1. (   ) DeğiĢen yüzlü çift katlı kumaĢlarda, üst ve alt kumaĢ yer değiĢtirir. 
2. (   ) DeğiĢen yüzlü çift katlı kumaĢlarda, ilave bağlantı kullanılır. 
3. (   ) Dizim çoğunlukla 1/1 Ģeklindedir. 

4. (   ) Büyük desenli, değiĢen yüzlü çift katlı kumaĢlar, jakarlı makinelerde dokunur. 

5. (   ) DeğiĢen yüzlü çift katlı kumaĢlar, en az altı çerçeve ile de dokunur. 

6. (   ) DeğiĢen yüzlü çift katlı kumaĢlar, gömleklik kumaĢ olarak kullanılır. 
 
 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise ―Modül Değerlendirme‖ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 
 

1. (   ) Çözgü ve atkı iplikleri farklı kalınlıkta ise her birinin numarası ayrı bulunur. 

2. (   ) Çift katlı kumaĢlarda sadece dimi örgüsü kullanılır. 

3. (   ) Çift katlı kumaĢ örgüleri kumaĢ ikiye ayrılarak da bulunabilir. 

4. (   ) Ġlave iplik bağlantılı çift katlı kumaĢlarda ilave iplik incedir. 

5. (   ) Çift katlı kumaĢlarda sadece üst kumaĢın renk raporunu bulmak yeterlidir. 

6. (   ) DeğiĢen çift katlı kumaĢlarda desen rengi daha karıĢıktır. 

7. (   ) Çift katlı kumaĢların her katında aynı kalınlıkta iplik kullanılır. 

8. (   ) DeğiĢen yüzlü çift katlı kumaĢın sadece üst kısmı kullanılır. 

9. (   ) Çift katlı kumaĢların her ipliği için ayrı ayrı iplik numarası bulunur. 

10. (   ) DeğiĢen yüzlü çift katlı kumaĢların en küçük motifi 8 çerçevede dokunur. 

 

 

 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise diğer modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1. Doğru 

2. Doğru 

3. YanlıĢ 

4. Doğru 

5. Doğru 

6. YanlıĢ 
 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 YanlıĢ 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 Doğru 

6 YanlıĢ 
 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 YanlıĢ 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 YanlıĢ 

6 YanlıĢ 
 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 YanlıĢ 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 YanlıĢ 

6 YanlıĢ 

7. YanlıĢ 

8. Doğru 

9. Doğru 

10. YanlıĢ 
 

CEVAP ANAHTARLARI 
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