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AÇIKLAMALAR 
ALAN Tekstil Teknolojisi 

DAL/MESLEK Endüstriyel Yuvarlak Örme 

MODÜLÜN ADI 
Çift Plaka İnterlok Yuvarlak Örme Makinelerinde 

Üretim 3 

MODÜLÜN TANIMI 

Model föyüne uygun olarak çift plaka interlok yuvarlak 

örme makinelerinde üretim yapabilmeyle ilgili bilgilerin 

kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL Ön koşul yoktur. 

YETERLİK 
Çift plaka interlok yuvarlak örme makinelerinde üretim 

yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 
Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında tekniğe uygun 

olarak çift plaka interlok yuvarlak örme makinelerinde 

üretim yapabileceksiniz.  

Amaçlar 
1. RR interlok hortum örgüleri ürüne 

dönüştürebileceksiniz. 

2. RR interlokteksipike (radiyer) örgüleri ürüne 

dönüştürebileceksiniz. 

3. RR interlok rölyef örgüleri ürüne dönüştürebileceksiniz. 

4.  RR interlokjakarlı örgüleri ürüne dönüştürebileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Yeterli ışık kaynağı olan atölye veya işletme eğitim 

birimi 

Donanım: Çift plaka interlok yuvarlak örgü makinesi,  

kareli tahta, iğne, örgü çizim formları, numune kumaş, 

dersliklerde ergonomik masa ve sandalye, bilgisayar ve 

projeksiyon cihazı, desen kâğıdı, renkli kalem 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. 

  

IKLAMALAR 

 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
Sevgili Öğrenci, 

 

İnterlok makinelerinin bize sağladığı en büyük kolaylık geniş desen yapabilme 

yeteneğine sahip olmasıdır. 

 

Günümüzde mekanik interlok makinelerinin yanında tekstil sanayisinde mekanik 

jakarlı ve elektronik jakarlıinterlok makinelerine de sıkça rastlamak mümkündür.Bu 

makineler de desen yelpazesinin oldukça genişlemesine yol açmaktadır. 

 

Elinizde bulunan modül, interlokyuvarlak örme makinelerinde desenlendirme 

yöntemlerini içermektedir.  Bu modül, var olan bilgi ve becerilerinize, ilginiz oranında 

katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu modüldeki bilgileri ve becerileri uygulayarak 

interlok yuvarlak örme makinelerinde yapılan çeşitli örgülerin üretim yöntemlerini ve 

tekniklerini öğreneceksiniz. 

GİRİŞ 



 

 2 
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ÖĞRENME FAALİYETİ- 1 
 

 

 

 

Bu öğrenme faaliyeti sonunda kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda 

yuvarlak interlok örme makinelerinde RR interlokhortum örgülü kumaşların örme işlemini 

yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Fabrika, kütüphane, internet, çeşitli mesleki kataloglar ve süreli yayınlardan 

yuvarlak örme makinelerinin çalışma prensibi hakkında araştırma yaparak bilgi 

toplayınız. 

 Topladığınız bilgileri arkadaşlarınızla tartışarak raporlaştırınız. 

 Hazırladığınız raporu arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

1. RR İNTERLOK HORTUM ÖRGÜLERİN 

ÜRETİMİ 
 

İnterlok hortum örgülü kumaşların ön yüzeyinde enine yönde kabarık hortum şeklinde 

çıkıntılar mevcuttur.Kumaşın arka yüzeyi ise düz interlok örgü görünümündedir. 

 

Resim 1.1:İnterlokhortum örgü ön ve arka yüzey görünümü 

1.1. Makinenin Hazırlaması 
 

Öncelikli olarak desenin teknik verilerine göre üretimin yapılacağı makine 

belirlenmeli ve makine belirlendikten sonra RR interlokhortum örgünün üretilebilmesi için 

makinenin hazırlanması gerekir. Desenin teknik verilerinin makineye uyumluluğunun 

ÖĞRENME FAALİYETİ- 1 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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kontrol edilmesinin en önemli nedeni makinelerin maksimum kapasitede kullanılmasını 

sağlayabilmektir çünkü işletmelerin kuruluş amacı kâr sağlamaktır. 

 

Resim 1.2:İnterlok makinesini kovan ve mekik sistemi 

 İğne seçimi: Hortum örgünün üretilebilmesi için makinenin iğne düzeni normal 

interlok düzeninde olmalıdır. 

 

Şekil 1.1: Hortum örgüsünün çelik raporu 

 Çelik seçimive may sıklığı ayarı:Yukarıda çelik raporunda görüldüğü gibi 

örnek örülecek interlok hortum örgüsü 16 sistemden oluşmaktadır. Burada bir 

rapordaki sistem sayısı örgünün yüzeydeki hortum şeklinin daha kabarık 

olmasını sağlar. Daha ince görünümlü bir hortum elde etmek istenirse sistem 

sadece silindirde ören sistemlerin azaltılması yeterlidir. Çelik raporundaki son 

dört sistem ise aslında bir sonraki hortumu oluşturmak için ve makinenin 

(iğnelerin) rahatlatılması açısından önemlidir. Bu sistemlerin çoğaltılması ya da 

azaltılması kumaş yüzeyindeki enine yönde hortumların her ikisinin arasındaki 

mesafeyi belirlemektedir. Hortum örgünün üretiminde may ayarının etkisi çok 

fazladır. Aşırı sıkılması hâlinde hortum çok sert bir yüzey oluşturur. Ayrıca üst 

üste sadece silindir ördüğü için son sistemlerde öreceği interlok örgü girişinde 

iğneler sıkı örgüler yüzünden hasar görebilir. Aşırı gevşek bırakılması hâlinde 

ise yüzeyde hortum görüntüsü oluşmaz. 

 

 İplik gerginlik ayarı: RR interlok üretimi için ipliklerin beslenmesi sadece 

silindirde örgü yapan sistemler ayrı kasnaktan,interlok örgü yapan sistemler de 

ayrı kasnaktan hareket almalıdır. Furnisörlerin hareket alacağı kasnağı 

belirleyebilmek için tek tek tüm furnisörler iki dişli arasındaki siyahbölgede 

aşağıya da yukarı kaydırılmalıdır. 
 

 Kumaş çekim ayarı:Kumaş çekim ayarı normal interlok düzenine göre çok 

daha düşük olmalıdır çünkü rapordan da anlaşılacağı gibi makine bir tur 

döndüğünde sistem sayısında çok daha az sıra örebilmektedir. 
  



 

 5 

1.2. Numunenin Örülmesi 
 

Makine hazır hâle getirildikten sonra bir miktar numune kumaş örülmesi gerekir. 

Örülen bu kumaş için kullanılan iplik, numune kumaş ile aynı özellikte olmalıdır. Bir miktar 

kumaş örüldükten sonra makine durdurularak üzerinden bir parça numune kesilir. Kesilen 

numune biraz bekletildikten sonra kontrolleri yapılır.  

 

1.3. Kontrollerin Yapılması 
 

Örülen numune kumaşın istenilen özelliklere sahip olup olmadığını kontrol etmemiz 

gerekir. Burada örülen kumaş numunesi varise numune kumaş ile karşılaştırılır, numune 

kumaş yok ise sipariş formundaki istenilen özellikler dikkate alınarak kontrol yapılır.  

Yapılacak kontrollerde örgünün hortum büyüklüğü, hortumun kabarıklığını, ilmek ayarını ve 

gramajını kontrol etmeliyiz.  Kontrolün yapılmasında esas kıstas,sipariş formu ve müşteri 

isteğidir. Bazı durumlarda makine teknik verileri de dikkate alınarak üretim aşamasına 

geçilmelidir. 

 

1.4. Üretimin Yapılması 
 

Makine üzerinde istenilen ayarların yapılması, numune kumaşın örülüp kontrollerinin 

yapılması sonucu kumaşın üretimine geçilebilir. Kumaşın üretimi esnasında olası hatalar için 

dikkatli olunmalıdır. Ayrıca cağlıklara bobin dizilirken ipliklerin aynı parti (lot) veya cağlık 

dizim raporuna göre bobin olmasına dikkat edilmelidir.  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
RR interlok hortum örgüsünü örünüz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Makineye tüm iğneleri interlok 

düzeninde diziniz. 

 

 

 İğnelerin duruş şekli karşılıklı olmalıdır. 

 

 Makinenin kapak çeliklerini ve silindir 

çeliklerini mini hortum örgüye göre 

hazırlayınız. 

 

 

 Çelik düzenini rapora göre doğru olarak 

yapmalısınız. 

 

 Makinenin iplik gerginlik ayarını 

yapınız. 

 Kasnak ayarını yaparken sistemlerin 

iplik harcama durumlarını göz önünde 

bulundurunuz. 

 İlmek may ayarını hem kapakta hem de 

silindirde ayarlarınız. 

 

 

 İlmek may ayarını yaparken iplik 

kalınlığını da göz önünde bulundurunuz. 

 Üretime başlandığında kumaş çekim 

ayarlarını kontrol ediniz. 

 

 Ayarda değişiklik yapılacaksa her iki 

tarafında da aynı işlemi yapınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. İş önlüğünüzü giydiniz mi?   

2. Makinenin kapak ve silindir iğnelerini düzenlediniz mi?   

3. Makine çelik düzeni rapora göre düzeninde mi?   

4. İlmek may ayarını yaptınız mı?   

5. İpliği sevk ünitelerinden ve furnisörden geçirdiniz mi?   

6. Kasnak ayarını ipliğin gerginliğine göre ayarladınız mı?    

7. Makinenin sarma tertibatını kontrol ettiniz mi?   

8. İş ve çalışma kurallarına uyarak çalıştınız mı?   

9. Her aşamada makine temizliğini yaptınız mı?   

10. Çalışmanızı planlanan zamanda tamamladınız mı?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki 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 DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (…)İnterlokhortum örgünün üretimi için iğneler çapraz durumda olmalıdır. 

2. (…)Hortum örgünün örgü raporu isteğe göre değişkendir. 

3. (…)İnterlok hortum örgünün her iki yüzeyi de aynıdır. 

4. (…)Hortum örgünün örgü raporunun çoğalması yada azalması örgünün yumuşaklığını 

belirler. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış 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 DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ- 2 
 

 

 

 

Bu öğrenme faaliyeti sonunda kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda 

yuvarlak interlok örme makinelerinde RR interlokteksipikeörgülü kumaşların örme işlemini 

yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Fabrika, kütüphane, internet, çeşitli mesleki kataloglar ve süreli yayınlardan 

yuvarlak örme makinelerinin çalışma prensibi hakkında araştırma yaparak bilgi 

toplayınız. 

 Topladığınız bilgileri arkadaşlarınızla tartışarak raporlaştırınız. 

 Hazırladığınız raporu arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

2. RR İNTERLOK TEKSİPİKE (RADİYER) 

ÖRGÜLERİN ÜRETİMİ 
 

İnterlokteksipikeilmek, atlama ve askı elemanlarının birlikte kullanılması ile elde 

edilen örgülerdir. Bu örgülerle üretilen kumaşlar diğer interlok örgülü kumaşlara göre daha 

sıkı ve daha düz yüzeylidir.  

 

2.1. Makinenin Hazırlaması 
 

İnterlokteksipike örgüsünde önde ve arkada yapılan askı sistemlerinde daha gergin 

iplik ayarı yapılması gerekir. 

 İğne seçimi: Teksipike örgülerin üretiminde makine iğne düzeni normal 

interlok düzeninde olmalıdır. 

 Çelik seçimive may sıklığı ayarı: İlmek, atlama ve askı elemanlarının 

birlikte kullanılması ile oluşturulan interlokteksipike örgü raporu 6 sistem 

ve 2 silindir, 2 kapak iğnesinden oluşur.  

ÖĞRENME FAALİYETİ- 2 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Şekil 2.1:İnterlokteksipike (rodier) örgü raporu 

Örgünün oluşumunda; 

 1-5.sistemde silindir ve kapak uzun, iğneler ilmek,  

 2-4.sistemde silindir ve kapak kısa, iğneler ilmek,  

 3.sistem de silindir ve kapak uzun, iğneler askı, 

 6.sistemde silindir ve kapak kısa, iğneler askı, kapak iğneleri atlama 

oluşturarak ile örgü raporu tamamlanır. 

 

Şekil 2.2:İnterlokteksipike örgüsü çelik raporu 

 İplik gerginlik ayarı: İnterlokteksipike örgüsünde önde ve arkada yapılan askı 

sistemlerinde daha gergin iplik ayarı yapılması gerekir. 

 Kumaş çekim ayarı: İnterlok makinesinde bu kumaşın örülmesinde kumaş 

çekim ayarı makinenin dönüş hızına göre ayarlanacaktır. 
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2.2. Numunenin Örülmesi 
 

İstenilen kumaşın örülebilmesi için bir numune çıkartılması gerekmektedir. Kumaşın 

istenilen sıklıkta olup olmadığı da kontrol edilmelidir. Numunenin örülmesi sırasında 

makinenin iğne platinlerinin zarar görmemesi için dikkatli olmak gerekir. Çünkü may 

ayarları, çekim ayarları, iplik besleme ayarları vb. ayarlar iyi yapılmazsa iğneler ve diğer 

makine organları zarar görebilir. 

 

2.3. Kontrollerin Yapılması 
 

Üretilen numunenin kontrolleri yapılmalıdır. İstenilen kumaş sıklığı da elde edildikten 

sonra üretime geçilebilir.  Yapılan bu kontroller üretimin sorunsuz devam edebilmesi için 

zorunlu bir kontroldür.  

 

2.4. Üretimin Yapılması 
 

Gerekli ayarlamalar yapıldıktan sonra kontrollü bir şekilde üretime devam edilmelidir. 

Üretim esnasında düzenli olarak kumaşın her iki yüzeyinin de kontrol edilmesi 

gerekmektedir. Ayrıca üretim devam ederken klimatikşartların anlık değişmesinden dolayı 

ürünlerde sapmalar meydana gelebilir. Bu sapmaları en aza indirmek ve üretimin kalitesini 

artırmak için ürünler günlük olarak kontrol edilmeli, hatalar ve sorunlar varsa hemen 

makineye müdahale ederek düzeltmeler yapılmalıdır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
İnterlokteksipike örgüsü için çelik dizilimini yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Makinenin çelikler kapaklarını sökünüz. 

 

 Çelikleri masaya koyarken sıralamasına 

dikkat ediniz. 

 Örgü raporuna göre çelikleri değiştiriniz. 

 

 Çelikleri takarken may yayının yerinde 

olup olmadığını kontrol ediniz. 

 Değiştirdiğiniz çelikleri sıraya göre 

kontrol ediniz. 

 

 Örgü raporuna bakınız. 

 Makinede bir çelik kapağına denk 

gelecek şekilde iğne boşaltınız. 

 

 Çıkarttığınız iğneler tekrar 

kullanılacağından iğneleridüzgün bir 

şekilde muhafaza ediniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Boşalttığınız yere birinci çeliği takınız. 

 

 Çeliğin yerine oturduğundan emin 

olunuz. 

 Sonraki çelikleri de sırasıyla makineyi 

çevirerek takınız. 

 

 Makineyi çevirirken ilk çelik kapağına 

iğneler girerken iğne ayağına dikkat 

ediniz. 

 Aynı işlemleri kapak çeliklerine de 

uygulayınız. 

 

 

 Kapak çeliklerinin değişimi de aynı 

silindirdeki gibidir. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. İş önlüğünüzü giydiniz mi?   

2. Makinenin kapak ve silindir çeliklerini çıkarttınızmı?   

3. Tüm çelikleri örgü raporuna göre düzenlediniz mi?   

4. Örgü raporuna gore çeliklerin kontrolünü 

sağladınızmı? 
  

5. Sırasıyla bütün çelik kapaklarını makineye taktınızmı?   

6. İş ve çalışma kurallarına uyarak çalıştınızmı?   

7. Her aşamada makine temizliğini yaptınızmı?   

8. Çalışmanızı planlanan zamanında tamamladınızmı?   

 

 
 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki 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 DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (…) Teksipike örgüleri normal interlok örgüden ayıran özellik bu örgülerde raporun 4 

sırada bitiyor olmasıdır. 

2. (…) Teksipike örgülerde askı, ilmek, atlama hareketlerinin hepside mevcuttur. 

3. (…) Teksipike kumaşın görüntü olarak normal interlok kumaşından bir farkı yoktur. 

4. (…) Teksipike örgülerde 3. ve 6.sistemler de birer sıra örmektedir. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış 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 DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ- 3 
 

 

 

 

Bu öğrenme faaliyeti sonunda kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda 

yuvarlak interlok örme makinelerinde RR interlokrölyef örgülü kumaşların örme işlemini 

yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Fabrika, kütüphane, internet, çeşitli mesleki kataloglar ve süreli yayınlardan 

yuvarlak örme makinelerinin çalışma prensibi hakkında araştırma yaparak bilgi 

toplayınız. 

 Topladığınız bilgileri arkadaşlarınızla tartışarak raporlaştırınız. 

 Hazırladığınız raporu arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

 

3. RR İNTERLOK RÖLYEF ÖRGÜLERİN 

ÜRETİMİ 
 

Rölyef örgüler düz zemin özerinde kabartma yöntemiyle elde edilen örgülerdir. 

İnterlok makinelerinde de bu örgüler kapak iğnelerinin bazılarının askıya çıkması bazılarının 

da ilmek yapması ile yüzeyde dalgalı çıkıntılar oluşturur. 

 

3.1. Makinenin Hazırlaması 
 

Rölyef örgünün interlok makinesinde örülebilmesi için yapılması gereken ayarlar 

vardır. Yapılacak olan rölyef örgüde kumaşın ön yüzeyinde üç sıra kısa iğneler askı yapacak 

uzun iğneler ilmek yapacaktır. Sonraki üç sırada ise bu işlemin tam tersi olacaktır. Bu düzen 

tüm sistemlerde aynı şekilde tekrar edecektir. Kapakta ise iğneler interlok düzeninde 

çalışacaktır. 

 

 İğne seçimi: Makinenin iğne düzeni çapraz şekilde olmalıdır. İnterlok 

makinelerinde bazı örgüler için iğnelerin ribana düzenine 

getirilmesigerekmektedir. 

 Çelik seçimive may sıklığı ayarı: Belirlenen örgünün üretilebilmesi için 

makinenin çelik sistemi aşağıdaki rapora göre düzenlenmelidir. Örgünün elde 

edilebilmesi için gerekli olan may ayarı yapılırken sadece askı yapan 

ÖĞRENME FAALİYETİ- 3 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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sistemlerde may ayarı iyice düşürülmelidir. Örneğin ilmek yapan sistemlerde 

may ayarı 10 ise askı yapan sistemde may ayarı 2 veya 3 olmalıdır.  

 

Resim 3.1:İnterlokmakinesi kovanı 

Askı yapan sistemler diğerleri ile aynı olursa kumaşta patlaklar oluşmasına neden olur. 

Örgü raporuna bakıldığında 1 ve 4. sistemlerde may ayarının sıkılması gerekmektedir. 

 

Şekil 3.1: Rölyefinterlok örgüsü çelik raporu 

 İplik gerginlik ayarı: İplik sarfiyatı, sistemlerde eşit miktarda ise farklı kasnak 

ayarlarına gerek yoktur. 

 

 Kumaş çekim ayarı: İnterlok makinesinde bu kumaşın örülmesinde kumaş 

çekim ayarı makinenin dönüş hızına göre yapılacaktır. 

 

3.2. Numunenin Örülmesi 
 

İstenilen kumaşın örülebilmesi için bir numune çıkartılması gerekmektedir. Kumaşın 

istenilen sıklıkta olup olmadığı da kontrol edilmelidir. Desenin iş emrine göre doğruluğu 

kontrol edilir ve teknik verileri makine özelliğine göre ayarlandıktan sonra numune yapılır.  

 

3.3. Kontrollerin Yapılması 
 

Numunenin kontrolü işletmelerde “okey” almak olarak da telaffuz edilmektedir yani 

“Numunemiz tamam artık üretim yapılabilir.” demektir.Üretilen numunenin kontrolleri çok 

büyük titizlikle yapılmalıdır.  İstenilen kumaş sıklığı, gramajı, rengi, müşteri isteği vs.kontrol 

edilmelidir. 

 

3.4. Üretimin Yapılması 
 

Üretimin sağlıklı olarak yapılabilmesi kontrollerin doğru yapılması sonucunda yapılır. 

Gerekli ayarlamalar ve kontrolyapıldıktan sonra kontrollü bir şekilde üretime devam 

edilmelidir. Üretim esnasında düzenli olarak kumaşın her iki yüzeyinin de kontrol edilmesi 

gerekmektedir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
İnterlok askılı örgü üretimi yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Makinenin kapak ve silindir iğnelerini 

interlokdüzeninde ayarlayınız. 

 İntelok düzeninde iğnelerin karşılıklı 

olması gerektiğini hatırlayınız. 

 Makinenin çeliklerini raporda 

gösterildiği gibi ayarlayınız. 

 

 Sistem kapaklarının sıralamasına dikkat 

ediniz. 

 Makine may ayarını yapınız. 

 

 May ayarını yaparken askı olan 

sistemlerin ayarını düşük tutunuz. 

 Alt ve üst çelik may ayarlarının aynı 

olmasına dikkat ediniz. 

 İplik gerginlik ayarını kasnaktan 

yapınız. 

 Kasnak ayarı yaparken örgü raporuna 

göre iki farklı kasnaktan besleme 

yapıldığını unutmayınız. 

 Kumaş çekim ayarını yapınız. 

 

 Örgünün çıkış performansı ile 

makinenin dönüş performansını göz 

önünde bulundurunuz. 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. İş önlüğünüzü giydiniz mi?   

2. Makinenin kapak ve silindir iğnelerini dizdiniz mi?   

3. Tüm çelikleri örgü raporuna göre düzenlediniz mi?   

4. İlmek may ayarını yaptınız mı?   

5. İpliği sevk ünitelerinden ve furnisörden geçirdiniz mi?   

6. Kasnak ayarını ipliğin gerginliğine göre ayarladınız mı?    

7. Makinenin sarma tertibatını kontrol ettiniz mi?   

8. İş ve çalışma kurallarına uyarak çalıştınız mı?   

9. Her aşamada makine temizliğini yaptınız mı?   

10. Çalışmanızı planlanan zamanda tamamladınız mı?   

 

 
 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki 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 DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (…)Askılı örgülerde makinenin iğneleri çalışmaz konumuna getirilir. 

2. (…)Askı, iğne iptali ve ilmek kullanılarak yapılan örgülerde iplik sarfiyatı sistemlere 

göre farklılık gösterir. 

3. (…)Kasnak ayarının yapılmasına etki eden faktörlerden biride makine sarım 

tertibatıdır. 

4. (…)Askı ve iğne iptali olan örgüler düz interlok örgülere göre daha fazla ip harcar. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış 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 DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ- 4 
 

 

 

 

Bu öğrenme faaliyeti sonunda kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda 

yuvarlak interlok örme makinelerinde RR interlokjakarlı örgülerin örme işlemini 

yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Fabrika, kütüphane, internet, çeşitli mesleki kataloglar ve süreli yayınlardan 

yuvarlak örme makinelerinin çalışma prensibi hakkında araştırma yaparak bilgi 

toplayınız. 

 Topladığınız bilgileri arkadaşlarınızla tartışarak raporlaştırınız. 

 Hazırladığınız raporu arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

4. RR İNTERLOKJAKARLI ÖRGÜLERİN 

ÜRETİMİ 
 

İnterlokjakarlı makineler özelliklerine göre çok geniş desen yelpazesine sahiptir. 

Temel olarak ribanajakar sisteminden çok fazla bir farkı yoktur. Elektronik jakarlı makinler 

son zamanlarda genellikle ribana-interlokjakarlımakine olarak tekstil piyasasında yer 

almaktadır. 

 

Resim 4.1: Elektronik jakarlıinterlok makinesi 

ÖĞRENME FAALİYETİ- 4 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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İnterlokjakarlı örgülerin üretimi ribanajakarlı örgülerin üretimi ile benzer özellikler 

taşımaktadır. Kumaşın ön yüzeyinde desen oluşurken arka yüzeyinde kullanılan renkli 

iplikler karışık olarak yer almaktadır. 

 

Resim 4.2:Jakarlıinterlok kumaş 

Desen, silindir iğnelerinin hareketi ile oluşmaktadır. Desene göre silindir iğnesinin 

örmemesi gereken iplik kapakta örülmektedir. Örneğin desen raporuna göre birinci renk, dört 

iğne örüp dört iğne atlaması gerekiyor. Bu durumda bu rengin silindirdeki atladığı yere diğer 

renk gelirken birinci renk iplik kapakta örmektedir.  

 

Resim 4.3:Jakarlıinterlok kumaş 

Aynı yöntem diğer renk için de geçerlidir. Kapakta örmemesi gereken yerlerde sadece 

silindirde örmektedir. 

İnterlokjakarlı örme makinelerin tekstil piyasasında mekanik ve elektronik çeşitleri 

bulunmaktadır. Mekanik olan modellerinde desen ayarlaması makine üzerinde elle 

yapılırken elektronik jakarlılarda bilgisayar programında yapılan desenler taşıyıcı bellekler 

yardımı ile makinelere aktarılır. Elektronik jakarlı makinelerde desen yelpazesi daha geniştir. 
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Resim 4.4: Elektronik jakarlıinterlok makine 

Mekanik jakarlı makinelerde daha çok enine yönde ve birbirine paralel desenler 

yapılabilmektedir. 

 

Resim 4.5: Mekanik jakarlıinterlok makine 

4.1.Makinenin Hazırlanması 
 

İnterlokjakarlı örme makinelerini örgüye hazırlama işlemi elektronik jakarlı 

makinelerde önce bilgisayar ortamında desen oluşturma işlemi ile başlar. Bilgisayarda desen 

oluşturma işleminde makinenin kaç renk özelliğinin bulunduğu önemlidir. Tekstil 

piyasasında genel olarak 4’lü ve 6’lı olmak üzere iki modeli mevcuttur. Jakarlı makinelerde 

bu ifadelerin anlamı bir sisteme 4 renk iplik bağlanabiliyor demektir. Dolayısı ile 4’lü jakarlı 

makinede yapılabilecek desenin renk sayısı 1-4 arasında olmalıdır. Eğer 6’lı ise bir sisteme 

altı renk iplik bağlanabiliyor ve 6 değişik renkteki iplik kullanılarak desen oluşturulabiliyor 

demektir. 
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Resim 4.6: Bilgisayarda desen hazırlama 

Bilgisayarda makinenin bu özelliği dikkate alınarak desen çalışması yapılmaktadır. 

Daha sonra yapılan desen taşıyıcı bellekler ile makineye aktarılmaktadır. Mekanik jakarlı 

makinelerde ise sistem üzerindeki ayar düğmeleri ile çalışılarak desen oluşturulmaktadır. 

Mekanik jakarlı makinelerde iki çeşit desen üretilebilmektedir. Birincisi sistem sayısına 

bakılmaksızın sınırsız raporda enine çizgili desenler, ikincisi ise üç ilmek hareketi ile oluşan 

desenlerdir. 

 

Resim 4.7: 4’lü mekanik jakar 

 İğne ayarı:Jakarlı örme makinelerinde üretim yapılırken iğne düzeni normal 

interlok düzeninde bulunmalıdır. Elektronik jakarlıribana- 

interlokmakinelerinde desen oluştururken bazen ribana düzeninde yani çapraz 

düzende de bırakılabilmektedir. 

 Çelik ayarları:Jakarlı makinelerde örgüye göre çelik değişimi yapılmaz. 

Makine üzerindeki çelikler hareketli olup gerektiğinde verilen komutlara göre 

her üç çelik hareketini de yapabilmektedir. Bunun ayarlanması mekanik 

jakarlılarda çelik üzerindeki düğmelerden yapılır. 
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Resim 4.8: Mekanik jakarlı makinede desen düğmeleri 

Bu düğmeler her çelik üzerinde bir sisteme bağlanabilen iplik sayısı kadar mevcuttur. 

Örneğin 4’lü jakarlı makinede her sistemin üzerinde 4 ayar düğmesi mevcuttur. İnterlok 

makineler çift çelikli olduğu için her sistemde sekiz adet düğme bulunmaktadır. Bu 

düğmelerin her biri bir renge komut vermektedir. Örneğin aynı sistem üzerinde birinci ve 

üçüncü renklere atlama ikinci ve dördüncü renklere ilmek yaptırılabilmektedir. 

 

Elektronik jakarlı sistemlerde makineye yüklenen desenlerin hangi rengi hangi 

sistemde öreceğini otomatik olarak seçilmektedir. 

 

 May ayarı:Jakarlı makinelerde may ayarı diğer interlok örgülerde olduğu 

gibidir. 

 Gerginlik ve kasnak ayarı:Kasnak ayarları jakarlı makinelerde önemlidir. 

Bazen üretilen desene göre iplik sarfiyatı her sistem için farklı olabilmektedir. 

Mekanik jakarlı makinelerde 4’lü makine ise 4 kasnaktan, 6’lı ise 6 farklı 

kasnaktan iplik sevk edilecek şekilde düzenlenmektedir. 

 

Resim 4.9: Mekanik jakarlı makinede kasnak sistemi 

Elektronik jakarlı makinelerde her bir sistemin iplik sarfiyatının farklı olduğu 

durumlar çoğunluktadır. Bu durumda her bir sisteme ayrı bir kasnak ayarı 

yapılamayacağından yeni nesil furnisör sistemi kullanılmaktadır. 
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Resim 4.10: Sensorlu kayıt furnisörü 

Bu furnisör sisteminde bir kasnak sistemi yoktur. Her bir sistem için ayrı ayrı kayıt 

furnisörü takılmaktadır. Bu teknolojinin en büyük özelliği sensorlar sayesinde yönetiliyor 

olmasıdır. Örneğin desenin gereği olarak bir sistemde bağlı olan renk 5-6 iğneyi atlaması 

gerekiyor. Kasnak sisteminde bu durumlarda furnisör aynı hızla dönmeye devam ettiğinden 

ipte gevşeme olacaktır fakat kayıt furnisöründe bu durum oluşmaz. Çünkü iplik örmediği 

anda gevşemeyi anında fark ederek durur. Daha sonra sistemin öreceği iğneler geldiğinde 

örmeye başlandığında gerilmeyi algılar ve sabit gerginlikte iplik sevkine başlar. Bu furnisör 

sayesinde kumaşlarda may ayarından kaynaklanan dik çizgilerin de önüne geçilmektedir. 

 

 Kumaş çekim ayarı:Jakarlı örgü makinelerinde kumaş çekimi genelde 

sensörlüdür çünkü makinenin bir turda kaç sırayı ördüğü sabit değildir. 
 

4.2. Numunenin Örülmesi 
 

Makinede gerekli bütün ayarların yapılmasından sonra numune alımı için bir miktar 

kumaş örülmelidir. Jakarlı kumaşlarda numune kumaşın örülmesi iki açıdan önemlidir: 

Birincisi temel örgü hatalının kontrolü, ikincisi ise desen kontrolüdür. 

 

4.3. Kontrollerin Yapılması 
 

Jakarlı kumaşlar kontrol edilirken daha dikkatli davranılmalıdır. Öncelikle kumaşın 

istenilen gramajda olup olmadığı kontrol edilmelidir. Daha sonra ise kumaştan tam bir desen 

tekrarı gösterecek büyüklükte kumaş kesilmeli ve desen dağılımı kontrol edilmelidir. 

 

4.4. Üretimin Yapılması 
 

Tüm kontrolleri yapılan kumaş istenilen özelliklere sahip olmayabilir. Bu durumda 

makine ayarlarında istenilen özelliklere yönelik değişiklik yapılmalıdır. Numune istenilen 

özelliğe sahip ise kumaşın üretimine geçilmelidir. Üretim esnasında makine cağlıklarına 

iplik yerleştirilirken aynı numara iplik olmasına dikkat edilmelidir. Üretimi yapılan makine 

eğer uzun süre çalışıyorsa belli aralıklarda kumaştan numune kesilerek kontrolleri 

yapılmalıdır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Elektronik jakarlı makinede örgü yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Üretilecek deseni bilgisayar programına 

çiziniz. 

 

 Desen çalışması yapılırken renk  

sayısına göre çalışma yapınız. 

 Yaptığınız çalışmayı taşıyıcı bellek ile 

makineye aktarınız. 

 

 Deseni aktarmadan tekrar kontrol ediniz. 

 Renkli iplikleri cağlıklara diziniz.  Renk sıralamasına dikkat ediniz. 

 İpliği kayıt furnisöründen geçirerek 

mekiklere takınız. 

 

 Renkler sıralamaya göre her renk iplik 

ayrı furnisörden geçirilmelidir. 

 Kontrollü olarak üretimi yapınız. 

 

 

 Üretim esnasında iş güvenliği ile 

kurallara uyunuz. 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. İş önlüğünüzü giydiniz mi?   

2. Desen çalışmasını bilgisayarda yaptınız mı?   

3. Deseni kontrol ederek makineye aktardınız mı?   

4. Kayıt furnisörününsensörlerini kontrol ettiniz mi?   

5. İpliği sevk ünitelerinden ve furnisörden geçirdiniz mi?   

6. İş ve çalışma kurallarına uyarak çalıştınız mı?   

7. Her aşamada makine temizliğini yaptınız mı?   

8. Çalışmanızı planlanan zamanda tamamladınız mı?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki 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 DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (…) Mekanik jakarlı makinelerde desenlendirme daha çok enine çizgiler hâlindedir. 

2. (…) Elektronik jakarlı makinelerde desen çalışmaları önce bilgisayar ortamında 

yapılır. 

3. (…) İnterlokjakarlı makinelerin çalışma prensibi süpremjakarlı makineler ile aynıdır. 

4. (…) Elektronik jakarlı makinelerde çelikler üç çelik hareketini de yapabilecek 

özelliktedir. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (…) Hortum örgülerde her sistemin iplik sarfiyatı aynıdır. 

2. (…) İnterlokrolyef örgü yüzeyde kabarık olan örgülerdir. 

3. (…) İnterlok rölyef örgüler askı,atlama, ilmek hareketleri ile örülür. 

4. (…) İnterlok kumaşlarda may sıklığı kumaşların esnekliğini etkiler. 

5. (…) Elektronik jakarlı makinelerde desen bilgisayar ortamında tasarlanır. 

6. (…) Mekanik ve elektronik jakarlı makineler sistem sayılarına göre sınıflandırılır. 

7. (…) İnterlok makinelerinde kapak kaydırma işlemi yapılarak ribana örgüsü de 

örülebilir. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 

 

  

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Yanlış 

2 Doğru 

3 Yanlış 

4 Yanlış 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Yanlış 

2 Doğru 

3 Yanlış 

4 Yanlış 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Yanlış 

2 Doğru 

3 Yanlış 

4 Yanlış 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 Yanlış 

4 Doğru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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MODÜL DEĞERLENDİRME’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Yanlış 

2 Doğru 

3 Doğru 

4 Yanlış 

5 Doğru 

6 Yanlış 

7 Doğru 
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KAYNAKÇA 
 

KAYNAKÇA 


