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GİRİŞ 
Sevgili öğrenci, 

 

Örme tekniğinin geçmişi belki de dokumadan bile önce gelir. XVI. yüzyıla gelinceye 

kadar yün çoraplar, başlıklar ve benzer giysiler el ile örülerek üretilmiştir. Örme ürünlerin 

yaygınlaşması ancak mekanik örgü makinesinin bulunmasından sonra olmuştur. XVI. yy.da 

örülmüş eşyaya karşı talebin hızla artışı örmenin mekanikleştirilmesi için önemli bir güç 

olmuştur. 

 

Örme tekniği ile kumaş üretimi 1950’li ve 1960’lı yıllarda artmaya başlamış ve buna 

paralel olarak da örme makineleri geliştirilmiştir. 1967 yılında örme teknolojisindeki 

güvenirlilik ve gelişim doruğa ulaşmıştır. Bu dönemde dokumacılığın giderek ortadan 

kalkacağı ve yerini örmeciliğin alacağı ileri sürülmeye başlanmıştır. Bu dönemde sentetik 

elyaftan yapılan ipliklerdeki gelişme, örme makinelerinin yayılmasına büyük ölçüde 

yardımcı olmuştur. Elle çorap örme makine örgücülüğünün gelişmesi ile makine ile çorap 

örme sektörü yaygınlaşmaya başlamıştır. 

 

Sizlerde  bu modülü başarı ile tamamladığınızda çorap örmede örgü kumaşı ele alarak 

ilmeklerin hareketlerini gözleyip  bir rapor boyunca ilmek hareketlerini inceleyerek gerekli 

bilgileri elde edebileceksiniz. 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

 
 

 

 

Bu öğrenme faaliyetinde verilecek bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun atölye 

şartları sağlandığında çorapta örgü analizi yapabilmek için gerekli işlem basamaklarını doğru 

olarak uygulayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Çorap örme işletmelerinde örgü analizi yaparken kullanılacak işlem basamakları 

hakkında bilgi toplayınız. 

 Piyasayı dolaşarak çorap örnekleri toplayınız. 

 Topladığınız bilgi ve örnekleri birleştirerek raporlaştırınız. 

 Hazırladığınız raporu sınıfta arkadaşlarınız ile paylaşınız. 

 

1. ÖRGÜ ANALİZİNDE İŞLEM 

BASAMAKLARINI UYGULAMA 
 

Örme kumaşların oluşumu gibi çorap örmenin de oluşumu için örmenin yapı taşı olan 

ilmek hareketleri gerekir. İlmeklerin iğne hareketleri ile birbiri içinden geçmesiyle örme 

yüzeyler farklı örgülerle desenlendirilir. 
 

İlmeklerin farklı hareketleri ile kumaş yüzeyinde görüntü farklılığı meydana gelir. 

Çorap örgüsünün yeniden yapılabilmesi veya geliştirilebilmesi için kumaştaki farklı ilmek 

hareketlerinin tespit edilmesi gerekmektedir. Bu işleme “ Çorapta Örgü Analizi “ denir. 

 

Çorapta örgü analizi,örme kumaşın ele alınarak ilmeklerin hareketlerinin gözlenmesi 

ve bir rapor boyunca ilmek hareketlerinin her örgü sırası için teknik ilmek çiziminin 

yapılmasıdır. 

 

 İlk defa örgü analizi yapacak kimselerin, ilmek hareketlerini takip ermede kolaylık 

sağlamaları için örme kumaşı ilmek ilmek sökerek  teknik ilmek çizimi yapmaları gerekir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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1.1. Uygun İğne Diziliş Formunu Belirleme 

 
İğne diziliş formu; teknik ilmek çiziminin yapıldığı, üzerinde iğnelerin işaretlendiği 

bir formdur. Örme kumaşların analiz işlemlerinde kumaşın sökülmesi sırasında iplik 

hareketinin çizildiği kağıda iğne diziliş formu denir. İğne diziliş formunun üzerindeki iğne 

sıralarına örgü çeşidine uygun olarak iplik hareketleri çizilir. 

 
Bir örgünün ilmek ilmek sökülüp iğne diziliş formuna işaretlenebilmesi için iğne 

diziliş formu hakkında bilgi sahibi olunmalıdır. Çorapta uygun iğne diziliş formu 

belirlenirken hangi çeşit çorap örüldüğü önemlidir. 
 

Çocuk çorabı için: 120 iğnelik 

Garson boy çocuk çorabı için: 132 iğnelik  

Bayan çorabı için: 144 iğnelik 

Erkek çorabı için: 156 iğnelik kovan hazırlanır. 

 

 

Şekil 1. 1: Çorap kovanı 

Kovan çapındaki iğne sayısının yarısı uzun iğneler, yarısı kısa iğnelerdir. 
 

Tek palaka yuvarlak örme kumaşların iplik hareketlerinin dizildiği desen kâğıdında 

iğneler alt alta ve aynı hizadadır.   
 

İğne diziliş formunda soldan sağa her iğne sırası bir sistemi oluşturur. Analiz 

kumaşında sökülen her bir iplik sırasında iğne hareketleri sistem üzerine çizilir. Yukarıdan 

aşağıya sol taraftan ilk iğneler  ise bir iğne sırasını ( çubuk) oluşturur. 
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Şekil.1: İğne diziliş formu 

Tek silindirli çorap örme makinelerinde üretilen düz örgü türü kumaşların örgü 

analizlerinde iplik hareketlerinin çizimi için aşağıdaki gibi yan yana ve alt alta dizilmiş iğne 

sıralarının bulunduğu form kullanılır. 
 

 

Şekil 1. 3: İğne diziliş formu 

Yukarıda hazırlanmış olan iğne diziliş formu tüm dolu iğne pozisyonunu ifade eder. 
Arka plaka iğneler 

Ön plaka iğneler 

 

 

Şekil 1. 4: İğne grubu 
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1.2. Kumaş Yüzünün Belirlenmesi  
 

Çorap örme makinelerinde üretilen kumaşlarda ön ve arka yüz iki şekilde tespit edilir: 
 

 Teknik olarak ön ve arka yüzün tespit edilmesi 

 Kullanım alanına göre ön ve arka yüzün tespit edilmesi 
 

Çorap örme makinelerinde üretilen kumaşların analizinde ön ve arka yüzün 

bulunmasında daha çok teknik yöntemi kullanılır. 

 

Resim 1. 1: Kumaşın ön yüzü 

 Kullanılacak yere göre örme kumaşın R ilmek tarafı ile L ilmek tarafı ön yüz 

olarak kullanılabilinir. Bu tamamen kullanıcının isteğine bağlıdır.Böyle bir 

kumaşın yüzünü ayırt edebilmek için terbiye görmüş veya mamul hâline 

bakılması gerekir. 
 

 Teknik olarak tek silindirli çorap örme makinelerinde üretilen kumaşların ön 

yüzünde R ilmek yapısı vardır. Arka yüzünde ise L ilmek yapısı vardır.Kumaşa 

lup ile bakıldığında ön yüzündeki R ilmek yapısı V şeklinde görünür.Arka 

yüzündeki L ilmek yapısı ise iç içe geçmiş yarım O’lar şeklinde görünür. 
 

 Kullanılan malzeme durumuna göre kaliteli malzeme daima kumaşın ön 

yüzünde görünecek şekilde kullanılır. 
 

 Boyama ve baskı işlemleri örme kumaşların iki yüzüne de uygulanabilir. Hangi 

yüzü daha düzgün ise ön yüz olarak  otarafı kullanılır. 
 

 Desen yapısına  ve renk görünüşüne göre  jakarlı çalışan örme kumaşların 

genelde çok renkli ve düzgün bir rapor karakteri olan  ön yüzü kullanılır. 
 

 Yuvarlak örme kumaşların yüzü tersine göre daha parlak, kaygan ve 

yumuşaktır. 

 Düz örgü kumaşların çok kalın iplikle örülenleri bazen isteğe bağlı olarak L 

ilmek ön yüzünde görünmek suretiyle kullanılır. 



 

7 

 

 Havlu örme kumaşlarda havlar kumaşın arka yüzünde kullanılır. Ön yüzü düz 

örgü (R ilmek) görüntüsündedir, arka yüz ise havlı görüntüdedir. 

 Çift silindirli  jakarlı makinelerde üretilen kumaşların ön yüzü desenli ve 

düzgündür. 

 Ribana kumaşlar çift plakada üretildiği için bunların her iki yüzü de kumaşın ön 

yüzü olarak kabul edilir. Kumaşın her iki yüzünde de R ilmek yapısı gözükür.  
 

Elimize aldığımız bir numunenin kumaş yüzünün tespiti için  kullanılan örgü tekniği 

büyük önem taşır. Ayrıca kullanılan işin apresi de kumaş yüzüne etki eder. Genelde daha 

parlak ve düzgün olan yüzey ön taraftır. Çıkıntılı ya da kabartma örgülerde kabartmanın 

daha bariz olduğu taraf ön yüzeydir. 
 

Elimizdeki numunenin butik başlangıcı varsa kaytan atılışına bakılır. Buna göre  

kaytan ayarı, kumaşın arka yüzeyinde ön yüzeyinde olduğundan daha sıkıdır.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Kumaşın ön yüzü      Kumaşın arka yüzü 

         Kumaşın ön yüzü      Kumaşın arka yüzü 

        Resim 1.2: Örme kumaş örnekleri  
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       Kumaşın ön yüzü        Kumaşın arka yüzü 

    Kumaşın ön yüzü Kumaşın arka yüzü 

  Kumaşın arka yüzü     Kumaşın ön yüzü 

Resim1.3:Örme kumaş örnekleri  
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Ayrıca  ipliğin kalitesi, makine ayarının düzgün olması, kumaş yüzeyinin 

düzgünlüğüne etki eder. 

Kumaşın yüzü ile tersi arasında bazen görünür bir fark olmayabilir. Böyle durumlarda 

kumaş yüzü olarak iki tarafta kullanılabilinir. 
 

Aşağıda örgü analizinde kullanılacak ilmek sembolleri gösterilmiştir. 

 

Şekil 1. 5: İlmek sembolleri 

1.3. Kumaşı Uygun Boyutlarda Kesme  

 
Çorap örme makinelerinde üretilen kumaşların analizi sırasında düzgün bir şekilde 

sökülebilmesi için uygun boyutlarda kesilmesi gerekir. Analizi yapılacak kumaşın örgü 

raporunun rahat belirlenebilmesi için varsa renk raporuna bakılarak mümkün olduğunca 

büyük ebatlarda kesilmesi gerekir. Çok küçük ebatlarda kesilen kumaşların örgü raporu 

büyükse çıkarılamayacağı için ona bağlı olarak iğne raporu ve çelik dizilimi belirlenemez.  
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Analizi yapılacak kumaş yeterli ebatlarda en az 5 cm x 5 cm ya da 10 cm x 10 cm 

boyutlarında cetvel yardımı ile ölçülüp makasla kesilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. İplik Ucunun Bulunması  
 

Çorap örme makinelerinde üretilen kumaşlar kesildikten sonra sökülmesi için iplik 

ucunun bulunması gerekir.  

Kesilen kumaşın iplik hareketlerini görebilmemiz ve iğne diziliş formuna 

çizebilmemiz için ipliklerin enlemesine baştan sona kadar düzgün ve takılmadan sökülmesi 

gerekir. Bunun için kumaşı ilk önce düzgün bir şekilde sökülebilecek hâle getirmek gerekir. 

Kumaş örülen en üstteki son sırasından iplikleri çekilerek  düzgün sökülebilecek hâle 

getirilir. Bu işlem yapılırken acele edilmemeli ve ipliklerin karışması engellenmelidir. 

Kumaş sökülürken ilmek sırası iki elin arasında ve ilmek uçları yukarıya gelecek pozisyonda 

tutulmalıdır. 

Resim 1.4: Numune örme 

kumaş 
Resim 1.5: Numune kumaşın 

kesilmesi 

Resim1.6: Numune kumaşın 

kesilmesi 

Resim 1.7: Analizi yapılacak kumaş 

numunesi 
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Resim1.8 : Örme kumaşın kesilerek iplik ucunun bulunması 

1.5. Başlangıç İğnesi Seçilerek İşaretleme  
 

Analizi yapılacak kumaşın iplik ucu bulunarak iplik hareketlerinin iğne diziliş 

formuna çizilmesi için referans iğnenin işaretlenmesi gerekir. Numune kumaşın sol kenar 

tarafından yaklaşık bir cm içerisinden çubuk sırası(iğne sırası ) kalemle yukarıdan aşağıya 

doğru çizilir. Çizim işlemini yaparken yukarıdan aşağıya doğru tam çubuk sırasından 

çizilerek referans iğne işaretlenir ve başlangıç yeri kabul edilir. 
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Resim 1.9: Referans iğnenin işaretlenmesi 

Çorap örme makinesinde başlangıç iğnesi tespit edilecek olursa hesaplama şu şekilde 

yapılır: 
156 iğnelik bir çorap örme ilmek sayısı üzerinden hesaplayalım; 

 

156: 2 = 78 iğne uzun iğnedir, 78 iğne kısa iğnedir. 

  

Başlangıç iğnesi bu 78 iğnenin yarısı yani kısa iğnelerin ortasındaki iğnedir. 
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Şekil 1. 6: Çorap kovanında başlangıç iğnesi hesabı 

 

1.6. İpliklerin İğne İğne Sökülerek Her İğne Hareketinin İğne Diziliş 

Formuna İşaretleme  
 

Bir örgünün iğne iğne sökülerek her iğne hareketinin iğne diziliş formuna 

işaretlenebilmesi için ilmek sembollerinin bilinmesi gerekir.  

Bu işaretler uluslararası olup örmeciliğin ortak dilidir. 

 

                   Şekil 1. 7: İğne kesiti                                        Şekil 1. 8: İlmek sembolleri 

Referans iğne sırası işaretlendikten sonra iplik hareketleri iğne diziliş formuna çizilir. 

Çorap örme makinelerinde üretilen kumaşların desen yapısına bakıldığında üç değişik örme 

hareketinin olduğu görülür. Bunlar ilmek, askı ve atlama hareketleridir. Her iğne sırasındaki 

iplik hareketi kumaş sökülürken belirlenerek örgü raporu bulunana kadar iğne diziliş 

formuna çizilir.  

Örme kumaşların analizini doğru yapabilmek için kumaş sökülürken ilmek, askı ve 

atlama hareketlerinin  belirlenebilmesi  önemlidir.Bunun  için aşağıdaki noktalara dikkat  

edilmelidir. 
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1.6.1. R ilmeğin Tanınması: 

 
    R ilmeğin gövde kısmı üstte baş ve ayak kısımları alttadır. 

 

 

 R ilmeğin gövde kısmı ön yüzde baş kısmı ters yüzde gözükür. 

 R yüzeyi kumaşın boyuna yöndedir ve iç içe geçmiş V’ler şeklinde görünür. 

 R ilmek makinede iğnelerin çıkış düzeninden anlaşılabilir. 

 R ilmek makine üzerinde çelikten tanınabilir. 
 

 

Resim 1.11: İlmek hareketinin çelik dizimi 

 

1.6.2. L ilmeğin Tanınması: 
 

   L ilmekte ilmeğin baş ve ayak kısımları üstte ,gövde kısımları alttadır. 

   L ilmeğin baş kısmı ön yüzde. gövde kısmı arka yüzde görünür. 
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Ters ilmeğin çizgileri kumaşın enine yöndedir. 

   L ilmek yüzeyi kumaş yüzünde iç içe geçmiş yarım “ O “ ‘lar şeklindedir. 

   L ilmek tek silindirli çorap örme makinelerinde kumaşın iç yüzeyinde görünür. 
 

1.6.3. Askı ilmeğin Tanınması: 

 
   Askının görünüşü ilmeğin tipine bağlı olarak değişir. 
   Örücü iğnenin tam ilmek hareketini tamamlayıp üzerine peş peşe iki iplik 

yatırımı yapması ile oluşturulan ilmek tipidir. 
   Askı ilmeğin R yüzünde gerçekleşiyorsa hareketini tamamlayan ilmeğin ayağı 

R ilmeğin altından geçer. Askı ilmeğin L yüzünde gerçekleşiyorsa hareketini 

tamamlayan ilmeğin ayağı L ilmeğin baş kısmı ile birleşir. 
 

 

   Kumaş yüzeyinde gözenekler oluşturur. 
   Normal ilmeğe göre görünüşü daha uzun ve büyüktür. 
   Askı kumaş yüzeyinde ters dönmüş V gibi gözükür. 
   Bal peteği görüntüsündedir, özellikle arka yüzü gözenekli bir yapıya sahiptir. 
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1.6.3. Atlama ilmeğin Tanınması: 
 

   İptal esasen bir ilmek hareketi olmayıp iğnenin çalışmaması sonucu oluşan 

yardımcı yüzey elemanıdır. 

   Atlama hareketinin görünüşü ilmeğin tipine bağlı olarak değişir. 
 

 

 İptal kumaşın R yüzünde gerçekleşiyorsa düz iplik R ilmeğin gövdesinin 

altından geçer. 

 İptal kumaşın L yüzünde gerçekleşiyorsa düz iplik L ilmeğin gövdesinin 

altından geçer. 

 Kumaşın yüzeyine bakıldığında uzun yüzmeler görünür. 

 İptal ilmeğinin gövde kısmı normal ilmeğe oranla daha uzundur. 

 Kumaş üzerinde düz olarak geçen iplik mevcuttur. 

 Normal ilmeğe göre iki kat büyüktür. 
 

1.6.4. İlmek, askı ve atlamanın iğne diziliş formuna çizilmesi: 
 

Tek silindirli örme makinelerinde üretilen süprem türü kumaşlardaki ilmek hareketinin 

iğne diziliş formuna çizilmesi: Her sistem sırasının sol tarafındaki ilk iğneden başlayarak 

iğnelerin yaptığı iplik hareketi desen kâğıdına işaretlenir. Bu işlem bir rapor çıkıncaya kadar 

devam etmelidir.  
 

Aşağıdaki örme kumaşta bütün iğneler ilmek hareketi yaptığı için en az dört iğnenin 

iplik hareketi desen kâğıdına çizilir. İlmek hareketi iğne diziliş formundaki iğnelerin alt 

ucundan başlayarak şekildeki gibi çizilir. 
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Resim 1.15: İlmek hareketinin iğne diziliş formuna çizilmesi 

 Tek silindirli örme makinelerinde üretilen düz örgü türü kumaşlardaki askı 

hareketinin iğne diziliş formuna çizilmesi: 

 

Aşağıda verilen kumaşın iplik hareketine bakıldığında bir iğnenin askı, üç iğnenin 

atlama hareketi yaptığı görülür. Askı hareketi, iğnelerin alt ucuna şekildeki gibi çizilir. 

 

Resim 1.16: Askı hareketinin iğne diziliş formuna çizilmesi 

Tek silindirli örme makinelerinde üretilen düz örgü türü kumaşlardaki atlama hareketinin iğne 

diziliş formuna çizilmesi: 

 

Resim 1.17: Atlama hareketinin iğne diziliş formuna çizilmesi 

 Çift silindirli çorap örme makinelerinde üretilen ribana (derbi) türü 

kumaşlardaki iplik hareketlerinin iğne diziliş formuna çizilmesi: Kumaşın ön 

yüzündeki iğnenin hareketi alt plakadaki ilk iğneye çizilir, arka yüzündeki 

iğnelerin hareketi üst plakadaki ilk iğneye çizilir. Alt ve üst plakalardaki 

iğnelerin tümü ilmek hareketi yaptığı için alt plakadaki ilk iğneden başlayarak 

ilmek hareketleri desen kâğıdına çizilir. 
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Şekil.1.13: Ribana (Derbi) hareketinin iğne diziliş formuna çizilmesi 

1.7. İğne Raporunun Belirlenmesi 

 
 İğne diziliş formunda her sistemde soldan sağa doğru ilk iğneler birinci iğne sırasını 

oluşturur. İğne raporunu bulabilmek için birinci iğne sırasındaki iğnelerle aynı hareketi 

yapan iğne sırası belirlenir. 

 

 İğne sıraları numaralandırılırken aynı hareketi yapan iğneler aynı numaralarla 

gösterilir.  

 

 Sağ taraftaki örgüde birinci ve ikinci iğne sıralarındaki hareketler üçüncü ve 

dördüncü sıradaki iğnelerle aynı hareketi yaptığı için iğne raporu ilk iki iğne sırasından 

oluşur. 

 

Analizi yapılan numune örgü parçası, iğne diziliş formuna işaretlendikten sonra her bir 

örgü sırası, iğne grubu dikkate alınarak incelenir. Bu incelemede iğne hareketlerinin 

tekrarları aranır. Tekrarlar, örme kumaşın enine ve boyuna arandıktan sonra bir kere içine 

alınarak işaretlenir. Böylece örgünün bir raporu tespit edilmiş olur. 
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Şekil 1.13: İğne raporunun belirlenmesi 

 Teknik ilmek çizimi yapma 

 

 

Şekil 1. 8: Teknik ilmek çizimi 

Belirlenen rapor, iğne diziliş formuna tekrar çizilerek teknik ilmek çizimi yapılmış 

olur. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 

 

 

RL yüzlü örme kumaşın iğne raporunu belirleyiniz. 

 Örgü analizi yapacağınız ortam ve araçları 

düzenleyiniz. 

 Önlüğünüzü giymeyi unutmayınız. 

 Örgü kumaş özelliklerine uygun iğne diziliş 

formunu belirleyiniz. 

 

 İğne diziliş formunu belirlemede  tek 

silindir veya çift silindir özelliğini göz 

önünde bulundurunuz. 

 Kumaşın ön ve arka yüzünü belirleyiniz.  Kumaşın ön yüzlerinin daha parlak ve 

desenli olduğunu unutmayınız. 

 Kumaşı uygun boyutlarda kesiniz. 

 

 İğne raporunu belirlemek için yeterli 

uzunlukta kumaş kesmeye özen 

gösteriniz. 

 Kestiğiniz kumaşın iplik ucunu bulunuz.  İplikleri karıştırmamaya dikkat ediniz. 

 Başlangıç iğnesini seçerek işaretleyiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Çizim işlemini yaparken yukarıdan 

aşağıya doğru tam çubuk sırasından 

çizilerek referans iğneyi işaretlemeyi 

unutmayınız. 

İplikleri iğne iğne sökerek her ilmek hareketini 

iğne diziliş formuna işaretleyiniz. 

İğne dizilişlerini işaretlerken ilmek 

sembollerini göz önünde bulundurmaya 

dikkat ediniz. 

İğneler aynı hareketi tekrar edene kadar bu 

işlemi yapınız. 

İğne hareketi sıralanırken aynı hareketi 

yapan iğneleri aynı numarayla 

göstermeye özen gösteriniz. 

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. Örgü kumaş özelliklerine uygun iğne diziliş formunu belirlediniz 

mi? 
  

2. Kumaşın ön ve arka yüzünü belirlediniz mi?   

3. Kumaşı uygun boyutlarda kestiniz mi?   

4. Kesilen kumaşın iplik ucunu buldunuz mu?   

5. Başlangıç iğnesini seçerek işaretlediniz mi?   

6. İplikleri iğne iğne sökerek her ilmek hareketini iğne diziliş formuna 

işaretlediniz mi? 
  

7. Rapor tekrarını bulana kadar sökme işini tekrarladınız 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.(   ) Örme kumaşın ele alınarak ilmeklerin hareketlerinin gözlenmesi ve bir rapor boyunca 

ilmek hareketlerinin her örgü sırası için teknik ilmek çiziminin yapılmasına örgü analizi 

denir.  

 

2.(   ) Bir örgünün ilmek ilmek sökülüp iğne diziliş formuna işaretlenebilmesi için iğne 

diziliş formu hakkında bilgi sahibi olunması gerekli değildir. 

 

3.(   ) Çorap örme makinelerinde üretilen kumaşlarda ön ve arka yüz iki şekilde tespit edilir. 

 

4.(   ) Yuvarlak örme kumaşların tersi yüzüne göre daha parlak, kaygan ve yumuşaktır. 

 

5.(   ) Kumaşın yüzü ile tersi arasında bazen fark olabilir. Böyle durumlarda kumaş yüzü 

olarak iki taraf  da kul abilinir.  

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

Bu öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda gerekli ortam 

sağlandığında çorapta kullanılan temel örgü tekniklerinin analizini doğru olarak 

yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 
Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken ön çalışmalar şunlardır: 

 

 Çevrenizde bulunan çorap örme işletmelerinden ya da çorap ürünleri satan 

mağazalardan çeşitli örnekler toplayınız. 

 İnternetten çorap modelleri araştırınız. 

 Örgüyü oluşturan temel örgü elemanlarını ve temel yüzey görünümlerini 

araştırınız. 

 Topladığınız bilgileri örneklerle birleştirerek rapor hâline getiriniz. 

 Hazırladığınız raporu sınıfla paylaşınız. 

 

2. TEMEL ÖRGÜLERDE ANALİZ 
 

2.1. Lastik Çeşitlerinin İşlem Basamaklarına Göre Örgü Analizi 
 

Lastik örgüler kumaşın başlangıcı olarak kullanılan örgülerdir. Kumaşın düzgün bir 

başlangıç yapabilmesi için lastikle başlanması gerekir. En çok kullanılan türleri 1x1 lastik, 

2x1 lastik ve torsa lastik örgüdür. Bu tip örgüleri fitilli örgülerde denir. Kumaşın arka ve ön 

yüzünde boyuna fitil yapıları göründüğü için bu isimle de adlandırılırlar. 
 

Derbili örgülerde kumaşın tamamının (lastik haricinde) bu örgü tekniğiyle örüldüğü 

görülür. 
 

2.1.1. 1x1 Lastik Örgü 
 

Çorap örme makineleri yuvarlak dizilime sahip oldukları için 1x1 lastik yapımı 

çorabın ilk sırasında 1:1 seçilmiş iğneler çalışır.1.3.5.7… gibi iğneleri bir A ipliğinin 

kancasına alır, aralarındaki seçilmemiş olan 2.4.6… İğneleri ipliği arkaya yatırır. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Şekil 2. 1: Çorap örme makinelerinde 1x1 lastik yapımı 

 

İlk dört iplik sırası bir çift kenar, bir de dolgu ipliği olmak üzere iki iplikle çalışır. İkinci 

sırada iğneler B ipliğini alır. 

 

Şekil 2. 2: Çorap örme makinelerinde 1x1 lastiğin 2.sırası 

Üçüncü sırada tekrar 1:1 dağılımlı iğneler çalıştırılır.1,3,5,… iğneleri C ipliğini alır. 

2,4,6,… İğneleri üzerinden askı platinleri üzerine alma konumuna getirir. Bu işlem istenen 

uzunluğa gelinceye kadar tekrarlanır. 

 

Resim 2. 1: 1x1 Lastik görüntüsü              Şekil 2. 3: 1x1 Lastik ilmek görüntüsü        

 

Şekil 2. 4:Teknik ilmek çizimi 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
1x1 lastik örgülü örme kumaşın örgü analizini yaparak teknik ilmek çizimini yapınız. 

 

 Kumaşın ön ve arka yüzeyini inceleyiniz.  Başlamayı inceleyiniz. 

 Tahminî örgü raporunu belirleyiniz. 
 Tahminî  raporu en ve boy olarak 

belirleyiniz. 

 Kumaşı 10 cm x10 cm boyutlarında kesiniz 

. 

 

 Kesilen parçada ilmek kaçığı vb. 

hatalar olmamasına dikkat ediniz. 

 İğne diziliş formunu hazırlayınız. 
 

 

 

 

 Formu hazırlarken iğnelerin karşılıklı 

gelmesine dikkat ediniz. 

Başlangıç iğnesi seçiniz. 

 

 İstediğiniz iğneyi seçebilirsiniz. 

 İşaretleme yaptığınız formda iğne raporunu 

belirleyiniz. 

 Kumaş görüntüsü ile karşılaştırınız. 
 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Teknik ilmek çizimini yapınız. 
 

 

 

 

 Teknik ilmek çizimini 9 iğne üzerinde 

gösteriniz. 

 Çalışmanızı tamamlayınız.  

 

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. Gerekli araç, gereçleri ve çalışma ortamını hazırladınız mı?   

2. Atölye önlüğünüzü giydiniz mi?   

3. Kumaşın ön ve arka yüzeylerini belirlediniz mi?   

4. Örgü raporunu tahmin ettiniz mi?   

5. Kumaşı uygun boyutlarda kestiniz mi?   

6. İğne diziliş formunu hazırladınız mı?   

7. Başlangıç iğnesi tespit ettiniz mi?   

8. Örgüyü ilmek ilmek sökerek, her ilmek hareketini iğne diziliş 

formuna işaretlediniz mi?  
  

9. İğne raporunu belirlediniz mi?   

10. Teknik ilmek çizimini yaptınız mı?   

11. Örgüyü belirleyerek diğer örgülerden ayırdınız mı?   
 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise Öğrenme  Faaliyetine devam ediniz. 
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2.1.2. 2x1 Lastik Örgü 
 

2x1 lastik örgü arka plakadaki iğnelerin 2 dolu 1 boş, ön plakadaki iğnelerin 2 dolu 1 

boş iğne olarak ayarlanması ile yapılır. Yani alt  ve üst silindire ayrı ayrı bakıldığında 

plakalarda 2 çalışır 1 çalışmaz iğne olduğu çalışan iğnelerin karşısına 1 çalışmaz iğne denk 

geldiği görülür. 

 

Şekil 2. 5: 2x1 Lastiğin ilmek  görüntüsü 

 

Resim 2.2: 2x1 Lastik kumaşın görüntüsü 

 

Şekil 2. 6:Teknik ilmek çizimi 
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2x1 lastik örgülü örme kumaşın örgü analizini yaparak  teknik ilmek çizimini 

yapınız. 

 

 Kumaşın ön ve arka yüzeyini inceleyiniz.  Başlamayı inceleyiniz. 

 Tahmini örgü raporunu belirleyiniz. 
 Tahminî raporu en ve boy olarak 

belirleyiniz. 

 Kumaşı 10 cm x10 cm boyutlarında kesiniz  

 

 Kesilen parçada ilmek kaçığı vb. 

hatalar olmamasına dikkat ediniz. 

 İğne diziliş formunu hazırlayınız. 

 

 

 Başlangıç iğnesi seçiniz. 

 

 İstediğiniz iğneyi seçebilirsiniz. 

 Her örgü sırasındaki ilmek görüntüsünü iğne 

diziliş formuna işaretleyiniz. 

  
 

 İşaretlenen ilmek sembollerini doğru 

işaretlediğinizi  kontrol ediniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 İşaretleme yaptığınız formda iğne raporunu 
belirleyiniz. 

Bir rapor 

 

 Kumaş görüntüsü ile karşılaştırınız. 

 

 Teknik ilmek çizimini yapınız. 
 Teknik ilmek çizimini 9 iğne üzerinde 

gösteriniz. 

 Çalışmanızı tamamlayınız.  

 Bu uygulamayı farklı çoraplarla 3 kez tekrar 

ediniz. 
 

 

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. Gerekli araç, gereçleri ve çalışma ortamını hazırladınız mı?   

2. Atölye önlüğünüzü giydiniz mi?   

3. Kumaşın ön ve arka yüzeylerini belirlediniz mi?   

4. Örgü raporunu tahmin ettiniz mi?   

5. Kumaşı uygun boyutlarda kestiniz mi?   

6. İğne diziliş formunu hazırladınız mı?   

7. Başlangıç iğnesi tespit ettiniz mi?   

8. Örgüyü ilmek ilmek sökerek  her ilmek hareketini iğne diziliş 

formuna işaretlediniz mi?  
  

9. İğne raporunu belirlediniz mi?   

10. Teknik ilmek çizimini yaptınız mı?   

11. Örgüyü belirleyerek diğer örgülerden ayırdınız mı?   

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise Öğrenme Faaliyetine  devam ediniz. 
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2.1.3. Torba Lastik Örgü 
 

Torba lastik örgü, üst silindir ve alt silindirdeki tüm iğnelerin dolu iğne pozisyonuna 

gelmeleri ile elde edilir. Alt silindir ve üst silindire bakıldığında tüm iğnelerin dolu olduğu 

ancak her ilmeğin kendi yanındaki ilmekle örüldüğü karşılıklı örülmediği görülür. 

 

Resim 2. 3: 2x1 Lastik kumaşın görüntüsü 

 

Şekil 2.7:Torba lastik örgünün teknik ilmek çizimi 
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Torba lastik örgü örme kumaşın örgü analizini yaparak teknik ilmek çizimini 

yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Kumaşın ön ve arka yüzeyini inceleyiniz.  Başlamayı inceleyiniz. 

 Tahminî örgü raporunu belirleyiniz. 
 Tahminî raporu en ve boy olarak 

belirleyiniz. 

 Kumaşı 10 cm x10 cm boyutlarında kesiniz.  
 

 
 

 Kesilen parçada ilmek kaçığı vb. 

hatalar olmamasına dikkat ediniz. 

 İğne diziliş formunu hazırlayınız. 
 

 

 

 

 

 

 

 Formu hazırlarken iğnelerin karşılıklı 

gelmesine dikkat ediniz. 

 Başlangıç iğnesini  seçiniz. 

 

 İstediğiniz iğneyi seçebilirsiniz. 

 

Her örgü sırasındaki ilmek görüntüsünü iğne 

diziliş formuna işaretleyiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 İşaretlenen ilmek sembollerini doğru 

işaretlediğinizi  kontrol ediniz. 
 

 İşaretleme yaptığınız formda iğne raporunu 

belirleyiniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Teknik ilmek çizimini yapınız. 

 

 Teknik ilmek çizimini 9 iğne üzerinde 

gösteriniz. 

 

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. Gerekli araç ,gereçleri ve çalışma ortamını hazırladınız mı?   

2. Atölye önlüğünüzü giydiniz mi?   

3. Kumaşın ön ve arka yüzeylerini belirlediniz mi?   

4. Örgü raporunu tahmin ettiniz mi?   

5. Kumaşı uygun boyutlarda kestiniz mi?   

6. İğne diziliş formunu hazırladınız mı?   

7. Başlangıç iğnesi tespit ettiniz mi?   

8. Örgüyü ilmek ilmek sökerek  her ilmek hareketini iğne diziliş 

formuna işaretlediniz mi? 
  

9. İğne raporunu belirlediniz mi?   

10. Teknik ilmek çizimini yaptınız mı?   

11. Örgüyü belirleyerek diğer örgülerden ayırdınız mı?   
 

DEĞERLENDİRME 
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Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise Öğrenme Faaliyetine  devam ediniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

2.2. Tek Plaka Örgülerin İşlem Basamaklarına Göre Analizi 
 

Tek plaka örgüler, tek iğne yatağındaki iğnelerin kullanımıyla yapılan örgülerdir. Bu 

yüzden kumaşların ön ve arka yüzeyleri birbirinden farklı olmaktadır. 

 

2.2.1. Önde Örgülerin Analizi  
 

Örme makinelerinde tek iğne yatağında yapılan bir örgüdür. Kumaşların bir tarafında 

yalnızca düz, diğer tarafında ise yalnızca ters ilmekler görülür. Tek iğne yatağındaki 

iğnelerle yapılır. Hem tek kat hem de çift katlı iplik kullanılabilinir. Bu şekildeki tek plaka 

örme kumaşlar hem en,  hem  de boy yönünden hemen hemen aynı esneme oranına sahiptir. 

Bu tip tek plaka örgülerin analizi yapılırken kumaşın ön ve arka yüzünün görünüşleri 

dikkatle incelenmelidir. Ön yüzde R ilmek çubukları, arka yüzde L ilmek sıraları görülür. 

 
 Uygun iğne diziliş formunu belirleme 

 
Elimize aldığımız numune ilmek ilmek sökülüp iğne diziliş formuna işaretlenebilmesi 

için iğne diziliş formu belirlenmelidir. 
 

 

Şekil 3. 1: Alt silindirde örgü 

 

Şekil 3. 2: Üst Silindir de arka plakada örgü 

 Kumaşın ön ve arka yüzünün belirlenmesi 

 
Tek silindirli örme makinesinde örülmüş bir numunenin ön ve arka yüzü belirlenirken 

kumaşın bir tarafında yalnızca düz diğer tarafında ise yalnızca ters ilmekler görülür. 

 

Numunenin ön yüzünde ilmeklerin aynı yönde birleştirilmesiyle meydana gelen ilmek 

çubukları görünüşü,  arka (R İLMEK) yüzde ise yarı dairesel ilmek başlarının oluşturduğu 

yatay ilmek (L İLMEK) sıraları görüntüsü vardır. 
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Şekil 3. 3:Kumaşın ön ve arka yüzünün görüntüsü 

  Kumaşı uygun boyutlarda kesme 

 
Numune olarak kullanılacak tek plaka örgü kumaşı keserken diğer numunelerde 

olduğu gibi en az 10 cm x 10 cm olarak kesilmelidir. Ancak tek plaka örgü olduğu için 

dengeli bir yapıya sahip değildir. Kesilen kenarlardan ters yüze doğru dönme, kıvrılma 

eğilimi göstereceği için dikkatli kesilmelidir. 
 

 iplik ucunun bulunması 

 
Tek plaka örgülerde iplik ucunun bulunması diğer örgülere göre daha kolaydır. 

Bulunan uç kolayca sökülmeyi sağlıyorsa doğru uç bulunmuş demektir. Ancak tek kat mı 

yoksa çift kat iple mi örüldüğüne sökerken dikkat etmek gerekir. 

 
  Başlangıç iğnesi seçilerek işaretleme 

 
Tek plaka örgülerde analiz yapacağımız numune parça için bir başlangıç iğnesi 

belirlenmelidir. Analiz yapacak kişi soldan sağa doğru olmak üzere başlangıç için uygun bir 

ilmek seçmelidir. 
 

 İpliklerin iğne iğne sökülerek iğne diziliş formuna işaretlenmesi 

 
Tek plaka örgü ön iğne diziliş formuna işaretlenir. 

 
 Raporu belirleme 

 

Tek plaka örülmüş olan elimizdeki numunenin üzerinde gözle görülen örgü ya da renk 

farklılıkları tekrarları takip edilir. Tahminî örgü raporu belirlenmiş olur. 
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Resim 3. 1: Tek plaka örgü 

 İğne raporunun belirlenmesi 
 

Elimizdeki numune parça üzerinde iğne raporu belirleriz. 

 

Şekil 3. 4: Tek plaka örgülerin iğne raporu 

 
  Teknik ilmek çizimi yapma 

 

Şekil 3. 5: Tek plaka örgülerin teknik ilmek çizimi 

 

Tek plaka örgülerde sökülen her ipliğin ilmek yapısının  iğne raporuna çizilmesidir. 
 

2.2.2. Arkada Örgülerin Analizi 
 

Arkada örgülerin analizi işlem sırası önde örgülerin işlem sırasıyla aynıdır. Arkada 

örgülerin analizi yapılırken dikkat edilmesi gereken nokta, kumaşın ön ve arka yüzeyinin iyi 

bir şekilde ve hatasız olarak tespit edilmesidir. İşlemi yapacak kişinin temel ilmek 

yapılarının, kumaşın önünde ve arkada görünüşlerini iyi bir şekilde bilmesi gerekmektedir. 

Bu işlemlerden sonra önde kumaşın analiz işlemleri, arkada örgülerin işlemleri için de 

uygulanır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıda ön ve arka yüzlerinin büyütülmüş görüntüsü verilen tek silindirli çorap örme 

makinesinde üretilen örme kumaşın örgü analiz işlemlerini yapınız. 
 

 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Verilen kumaş tek plaka yuvarlak örme 

makinesinde üretilen süprem kumaş olduğu için 

aşağıdaki iğne formunu kullanınız. 

 
 

 Tek plakalı yuvarlak örme 

makinesinde üretilen 

kumaşlarla çift plaka yuvarlak 

örme makinesinde üretilen 

kumaşların analizi için farklı 

iğne formu kullanılır. 

 Verilen kumaşın ön yüzünü belirleyiniz. Süprem 

kumaşlarda ön yüzünde R ilmek, arka yüzünde L 

ilmek yapısı gözükür. Kumaşın R ilmek yapısı olan 

yüzünü ön yüz olarak kullanınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Kumaşın üzerinde referans iğneyi bularak 

işaretleyiniz. 

 

 İşaretlenecek referans 

iğnesinin kumaşın en düzgün 

yerinde olmasına dikkat ediniz. 

 Referans iğneyi işaretledikten sonra iplikleri iğne 

iğne sökerek hareketlerini iğne diziliş formuna 

çiziniz. 
 

 

 Her bir iğnenin hareketini 

sırasına uygun bir şekilde 

yazmayı unutmayınız. 
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 Birinci ipliğin hareketini referans iğnesinden 

başlayarak her iğnede yaptığı hareketi desen 

kâğıdına çiziniz. Sistem tekrarını bulana kadar iplik 

hareketlerini desen kâğıdına çiziniz. 

 
 

 Birinci ipliği desen kâğıdına çizerken iğne tekrarını 

bulana kadar devam ediniz. 

 Bu işlemin güvenilirliği 

açısından 1’den fazla tekrar 

yapmayı unutmayınız. 
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 İkinci ipliğin hareketini referans iğnesinden 

başlayarak her iğnede yaptığı hareketi desen 

kâğıdına çiziniz. 

 İkinci ipliği desen kâğıdına çizerken iğne tekrarını 

bulana kadar devam ediniz. 

 
 Üçüncü ipliğin hareketini referans iğnesinden 

başlayarak her iğnede yaptığı hareketi desen 

kâğıdına çiziniz. 

 

 

Üçüncü ipliği desen kâğıdına çizerken iğne tekrarını 

bulana kadar devam ediniz. 

 

 



 

40 

 

 

Desen kâğıdına çıkarılan örgünün bir raporunu bulunuz. 

 

 

 İğne raporunu belirleyiniz. 

 
İğne Raporu 

 İğne raporunun doğruluğunu 

en az 2 sırada teyit etmeye 

özen gösteriniz. 

 Çalışmanızı tamamlayınız.  
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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. Gerekli araç, gereçleri ve çalışma ortamını hazırladınız mı?   

2. Atölye önlüğünüzü giydiniz mi?   

3. Kumaşın ön ve arka yüzeylerini belirlediniz mi?   

4. Örgü raporunu tahmin ettiniz mi?   

5. Kumaşı uygun boyutlarda kestiniz mi?   

6. İğne diziliş formunu hazırladınız mı?   

7. Başlangıç iğnesi tespit ettiniz mi?   

8. Örgüyü ilmek ilmek sökerek her ilmek hareketini iğne diziliş 

formuna işaretlediniz mi?  
  

9. İğne raporunu belirlediniz mi?   

 

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 cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 
 

1.Alt ve üst silindire bakıldığında bir iğnenin çalışıp bir iğnenin çalışmadığı lastik türü 

……………………………dür. 

 

2.İğne diziliş formu  ………………………….. çiziminin yapıldığı formdur. 

 

3.Örgü analizi yapılırken  ……………………… iplik ucu bulunduğunda kolayca sökülebilir. 

 

4.Torba lastik örgüde, ön ve arka plakada ……………………… iğneler çalışır. 

 

5.Lastik örgülerde kumaş yüzü belirlenirken ………………………. dikkat edilmelidir. 

 

6.İğne diziliş formuna işaretleme yapabilmek için gerekli olan …………………………  

bilinmelidir. 

 

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 faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda gerekli olan ortam 

sağlandığında tüm dolu iğnelerle örülen örgülerde kullanılan örgü tekniklerinin analizini doğru 

olarak yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken ön çalışmalar şunlardır: 
 

 Endüstriyel örme işletmelerini dolaşarak dolu iğne örgülerinde kullanılan işlem 

basamakları hakkında bilgi toplayınız. 

 İnternet ve kütüphanelerden makine desenlendirme sistemleri ile dolu iğne 

örgüler hakkında bilgi toplayınız. 

 Topladığınız bu bilgileri rapor hâline getiriniz. 

 Hazırladığınız raporu sınıfa sununuz. Arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

3. DOLU İĞNE ÖRGÜLERDE ANALİZ 
 

Dolu iğne örgüler; örme makinelerinde iki grup iğnenin birbirine dik açıyla, fakat 

çapraz bir şekilde yerleştirilmesiyle elde edilen çift katlı örgü çeşididir. Her plakada ayrı bir 

iğne olduğundan tek plaka örgülerin yapısına göre  çift katlı yani karşılıklı birleşik katlı 

hâldedir. 
 

3.1. Uygun İğne Diziliş Formunu Belirleme 
 

Dolu iğne örgülerle örülmüş olan numuneniz için belirlenecek olan iğne diziliş 

formunda iğneler birbirleri ile karşılıklı gelmemeli.,birbirlerinin boşluklarına gelmelidir. 
 

 

Şekil 3. 1: Uygun iğne diziliş formu 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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3.2. Kumaş Yüzünün Belirlenmesi 
 

Kumaş yüzü belirlenirken belli bir model ve desen varsa kumaşın ön yüzü kolayca 

belirlenebilir. Yoksa lastikle başlanıp başlanmadığına bakılır. 

 

Resim 3. 1: Kumaşın ön yüzü 

3.3. Kumaşı Uygun Boyutlarda Kesme 
 

Kumaşı en az 10 cm x 10 cm boyutlarında kesiniz. 
 

 

Şekil 3. 2: Dolu iğne örgülerin ilmek görüntüsü 

3.4. İplik Ucunun Bulunması 
 

Kumaşın tahminî bir ucundan çekerek iplik ucunu kolayca bulup  ilmek ilmek sökülür. 
 

3.5. Başlangıç İğnesi Seçilerek İşaretleme 

 

Şekil 3. 3: Başlangıç iğnesi seçme 
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Herhangi bir iğne başlangıç iğnesi olarak seçilir. 

3.6. İpliklerin İğne İğne Sökülerek Her İğne Hareketinin İğne Diziliş 

Formuna  İşaretleme 
 

Dolu iğnelerle örüldüğü için iğne diziliş formu tüm dolu iğnelerle gösterilir.  

 

Şekil 3. 4:İğne diziliş formu 

 

3.7. Rapor Belirleme 
 

 

Şekil 3. 5: Bir rapor 

İğne diziliş formuna işaretlenilen rapor üzerindeki farklılıklar incelenerek tekrarlar 

bulunur. Tahminî örgü raporu desen üzerinde işaretlenerek rapor belirlenmiş olur. 
 

3.8. İğne Raporunun Belirlenmesi 
 

İğne diziliş formuna işaretlenen iğne raporunun ilk iğne hareketinden itibaren tekrar 

edilen kısma kadar incelenerek bulunur. İşlemin güvenilir olması için en az 2 sırada bu işlem 

tekrar edilmelidir. 

 

3.9. Makine Desenlendirme Sistemine Göre İğneye Hareket Veren 

Desenlendirme Sistemini Belirleme  
 

Dolu iğnelerle örülen örgülerde desenlendirme jakar tekniği ile iğne seçmek ve renkli 

iplik kullanmak enine, boyuna karışık çizgili desenler elde etmekle mümkün olur. 
 

Ayrıca askı, atlama gibi yardımcı örgü elemanları ile de değişik modeller elde 

edilebilir. 
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3.10. Teknik İlmek Çizimi Yapma 

 

 

Şekil 3.6: Teknik ilmek çizimi 

 

Numune üzerinden tek tek sökülen ipliğin her iğne hareketinin iğne raporuna 

çizilmesidir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 
Dolu iğne örgülü kumaşın örgü analizini yaparak teknik ilmek çizimini yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Kumaşın yüzünü belirleyiniz. 
 Belirleme kriterlerini gözden geçirip 

uygun olanı seçiniz. 

 Tahminî örgü raporunu belirleyiniz. 
 Tahminî raporu en ve boy olarak 

belirlemeyi unutmayınız. 

 Kumaşı 10 cm x10 cm boyutlarında kesiniz.  

 

 Tahminî rapor ortalanarak 

kesilmelidir. Kesilen parçanın  düzgün 

ve hatasız olmasına özen gösteriniz. 

 İğne diziliş formunu hazırlayınız. 
 

 

 

 

 Formu hazırlarken iğne pozisyonlarına 

dikkat ediniz. 

 Başlangıç iğnesi seçiniz. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                        Başlangıç iğnesi 

 

 İstediğiniz iğneyi seçebilirsiniz. 

Her örgü sırasındaki ilmek görüntüsünü iğne 

diziliş formuna işaretleyiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 İlmek sembollerini doğru olarak 

işaretlediğinizden emin olunuz. 
 

 

 

 

 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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İşaretleme yaptığınız formda iğne raporunu 

belirleyiniz. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Kumaş görüntüsü ile karşılaştırınız. 

 

Teknik ilmek çizimini yapınız. 

 

 

 

 

 

 

 

Teknik ilmek çizimini 6 iğne üzerinde 

göstermeyi unutmayınız. 
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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. Gerekli araç gereçleri ve çalışma ortamını hazırladınız mı?   

2. Atölye önlüğünüzü giydiniz mi?   

3. Kumaşın ön ve arka yüzeylerini belirlediniz mi?   

4. Örgü raporunu tahmin ettiniz mi?   

5. Kumaşı uygun boyutlarda kestiniz mi?   

6. İğne diziliş formunu hazırladınız mı?   

7. Başlangıç iğnesi tespit ettiniz mi?   

8. Örgüyü ilmek ilmek sökerek  her ilmek hareketini iğne diziliş 

formuna işaretlediniz mi?  
  

9. İğne raporunu belirlediniz mi?   

10. Teknik ilmek çizimini yaptınız mı?   

11. Örgüyü belirleyerek diğer örgülerden ayırdınız 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.(   ) Dolu iğne örgüler, örme makinelerinde iki grup iğnenin birbirine dik açıyla 

yerleştirilmesiyle elde edilir.  

 

2.(   ) Dolu iğne örgüler tek katlı örgü çeşididir.  

 

3.(   ) Dolu iğnelerle örülen kumaşta iğne diziliş formunun  tümü dolu iğnelerle gösterilir.  

 

4. (   ) Dolu iğnelerle örülen örgülerde jakar tekniği ile desenlendirmek mümkündür.  

 

5. (   ) Başlangıç iğnesi herhangi bir iğne olarak seçilir.   

 

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 “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. (   ) R ilmeğin gövde kısmı üstte baş ve ayak kısımları alttadır. 

 

2. (   ) İptal kumaşın R yüzünde gerçekleşiyorsa düz iplik L ilmeğin gövdesinin altından 

geçer.  

 

3. Atlama hareketinin görünüşü ilmeğin tipine bağlı olarak değişir.(  ) 
 

4. (   ) İğne sıraları numaralandırılırken aynı hareketi yapan iğneler aynı numaralarla 

gösterilir. 

 

5. (   ) Analizi yapılan numune örgü parçası, iğne diziliş formuna işaretlendikten sonra her 

bir örgü sırası, iplik özelliği dikkate alınarak incelenir. 

 

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 Doğru 

2 Yanlış 

3 Doğru 

4 Yanlış 

5 Yanlış 

 
ÖĞRENME FAALİYETİ -2’NİN  CEVAP ANAHTARI  

 

1 1 x 1 lastik 

2 Teknik ilmek 

3 Doğru 

4 Tüm 

5 Lastik 

başlangıcına 

6 İlmek 

sembolleri 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ -3’ÜN CEVAP ANAHTARI  

 

1 Doğru 

2 Yanlış 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 Doğru 

 

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Doğru 

2 Yanlış 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 Yanlış 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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KAYNAKÇA 
 

 

 

  ERAY Fatma, Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Makine Bilgisi -3 

,Çorap Örme Makineleri Ders notları. 

 ÖZÇELİK Şerife, Kütahya Anadolu Meslek ve Meslek Lisesi Trikotaj 

Öğretmeni Ders Notları. 

 

KAYNAKÇA 


