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MODÜLÜN ADI Örme KumaĢ Analizi 1 

MODÜLÜN TANIMI 
Örme kumaĢ türüne göre örme kumaĢ analizi yapma 

yeterliğinin kazandırıldığı öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOġUL - 

YETERLĠK KumaĢ analizi yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında örme kumaĢ türü 

analizi yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

 Atkılı örme kumaĢların teknik verilerini çıkarabileceksiniz. 

 Tek plaka örme kumaĢların teknik verilerini 

çıkarabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: IĢıklı ortam 

Donanım: Ergonomik masa, sandalye, lup, renkli kalem, iğne, 

ıĢıklı mercek, çakmak, makas, desen kâğıdı, örme kumaĢ 

numuneleri, internet ve projeksiyon cihazı 

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 vb.) kullanarak modül 

uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi 

değerlendirecektir.  

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
Sevgili Öğrenci, 
 

Basit ĢiĢ ve tığlarla üretilmeye baĢlanan örme yüzeyler, makinelerin icadından sonra 

hızlı bir geliĢim içine girmiĢtir. Moda akımının da etkisiyle bugün tekstilin en önemli 

dallarından biri olan örme sanayi, son teknolojiyi kullanarak her geçen gün geliĢmekte ve 

büyümektedir. 

 

Yuvarlak örme ürünleri; esnekliği, vücudu sarması, kullanım rahatlığı, çok geniĢ renk 

ve desen özellikleri nedeniyle dokuma kumaĢların yerlerini alarak yaygın bir Ģekilde 

kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Her yaĢ grubunun her mevsim koleksiyonlarında; yuvarlak örme 

ürünleri, en sık olarak sportif giyim, pijama, t-shirt, swith-shirt, dıĢ ve iç giyim olarak 

görmek mümkündür. 

 

GeçmiĢte ürün oluĢturmada temel örgüler yeterli gelirken geliĢen teknoloji ve oluĢan 

rekabet nedeniyle farklı yüzey görüntüleri elde etmemiz gerekmektedir. Bu görüntüleri elde 

edebilmemiz için ilmek yapıları ve örgülerin analizi konularına hâkim olunmalıdır. 

 

Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında istenilen ölçülerde, tekniğine uygun olarak 

atkılı örme kumaĢ türüne göre kumaĢ analizi yapabileceksiniz. 

 

 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 
 

 

Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında istenilen ölçüye ve tekniğe uygun, atkılı 

örme kumaĢların teknik verilerini doğru olarak çıkarabileceksiniz. 

 

 

 

 
 

 Örme kumaĢların genel özellikleri ile ilgili kaynak taraması yapınız. 

 Topladığınız bilgileri raporlaĢtırarak dosya oluĢturunuz ve topladığınız bilgileri 

arkadaĢlarınızla tartıĢınız. 

 

1. ÖRME KUMAġ ANALĠZĠ 
 

1.1. KumaĢ Analizinin Tanımı 
 

Analiz, kavramsal olarak bir konuyu (madde veya düĢünsel) temel parçalarına 

ayırarak daha sonra parçaları ve aralarındaki iliĢkileri tanımlayarak sonuca gitme yoludur. 

Analiz, edebiyat terimi olarak bütünü parçalarına ayırarak ayrıntılı olarak inceleme anlamına 

gelir. 

 

Örme kumaĢların analizinin yapılabilmesi için kumaĢın örgü analizini ve desenini, 

iplik özelliklerini ve ilmek (may) sıklıklarını, gramajını, bir ilmek için kullanılan iplik 

uzunluğunu, örüldüğü makineyi ve kumaĢın üretilebilmesi için gerekli tüm özellikleri tespit 

etmek gerekir. 

 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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1.2. Örme KumaĢların Analizi Ġçin Gerekli Olan Araçlar  
 

 Düzgün bir zemin 

 Yeterli ıĢık kaynağı 

 Cetvel   

 Metre 

 Toplu iğne  

 Tığ 

 Lup veya büyüteç 

 Hassas terazi  

 Numune kesme aleti 

 Hesaplama araçları 

 Analiz kâğıtları ve analiz formları 

 Renkli kalemler 

 Makas 

 

1.3. Örme KumaĢların Analizinde Dikkat Edilmesi Gereken 

Kurallar 
 

Örme kumaĢların analizlerinin sağlıklı bir Ģekilde yapılabilmesi için aĢağıda sıralanan 

kurallara uyulması gereklidir. 

 

 Analizi yapılacak kumaĢ temiz, hatasız ve kullanılabilir özellikte olmalıdır. 

 Analizi yapılacak kumaĢ yeterli büyüklükte olmalıdır.  

 Analiz araçlarının doğru kullanılması ve ortamın buna uygun olması gereklidir. 

 Analiz yapacak kiĢinin yeterli örme bilgisine ve analiz tecrübesine sahip olması 

gereklidir. 
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1.4. Örme KumaĢ Analizlerinin Ġncelenmesi 
 

Örme kumaĢlar yapılarına göre dokuma kumaĢlardan çok farklı özelliklere sahiptir. 

Bu özelliklere paralel olarak değiĢik analiz yöntemleri gerekir.   

 

Örme kumaĢlarda kullanılan analiz yöntemleri: 

 

 Örme kumaĢların tanınması  

 Atkılı örme kumaĢların tanınması 

 Çözgülü örme kumaĢların tanınması 

 Örme kumaĢ eni ve büzülmesi 

 Örme kumaĢ ağırlığı  

 Toptan kumaĢ ağırlığı 

 Metre-tül kumaĢ ağırlığı 

 Metre kare kumaĢ ağırlığı 

 Örme kumaĢ sıklığı analizleri 

 Ġlmek çubuğu (sütun) sıklığı  

 Ġlmek satır sıklığı 

 Dantel örme kumaĢlarda puan nokta sayısı 

 Örme kumaĢlarda harcanan iplik miktarı 

 Örme kumaĢlarda makine inceliği 

 Havlı örme kumaĢlarda hav yüksekliği 

 

Genel olarak örme kumaĢ analizi, bu baĢlıklar altında toplanmaktadır. Bununla birlikte 

modülde iĢlenen ve piyasada öncelikli olarak ve en sık kullanılan örme kumaĢların 

analizindeki iĢlem basamakları, bir sonraki konularda sırası ile verilip ayrıntılı olarak 

anlatılmıĢtır.   

 

1.5. Örme KumaĢ Analizinde ĠĢlem Basamakları 
 

 Örgü analizini yapma 

 KumaĢ örme tekniğinin belirlenmesi 

 Örme kumaĢ plaka sayısının belirlenmesi 

 Ġğne hareket raporunun belirlenmesi ve desenlendirme sistemine 

uyarlanması 

 Ġplik özelliklerini belirleme 

 Ġplik Cinsi  

 Ġplik Numaralandırılması  

 KumaĢ ilmek çubuk sıklığını belirleme 

 KumaĢ ilmek sıra sıklığını belirleme 

 Örme kumaĢın örüldüğü makine inceliğinin belirlenmesi 

 KumaĢ gramajını belirleme 

 Ġlmekteki iplik uzunluğunu belirleme 
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1.5.1. Örgü Analizini Yapma  
 

Örgü analizinde iĢlem sırası: 

 

 KumaĢın uygun boyutlara kesilmesi 

 KumaĢ yüzünün belirlenmesi 

 Uygun iğne diziliĢ formunun belirlenmesi 

 Ġplik ucunun bulunması 

 Referans iğne seçilerek belirlenmesi 

 Ġpliklerin iğne iğne sökülerek her iğne hareketinin iğne diziliĢ formuna 

iĢaretlenmesi 

 Raporun belirlenmesi 

 Makine desenlendirme sistemine göre iğneye hareket veren desenlendirmelerin 

belirlenmesi 
 

Örgü analizinin yapılabilmesi için belirlenmesi gereken özellikler vardır. Bu özellikler 

aĢağıda anlatılmıĢtır. 
 

1.5.1.1. KumaĢ Örme Tekniğinin Belirlenmesi 

 

Örme kumaĢlar, örme kumaĢ özellikleri modülünde de anlatıldığı gibi atkılı ve 

çözgülü örme kumaĢlar diye ikiye ayrılmaktadır. KumaĢ analizi yapan kiĢi incelediği 

kumaĢın örme tekniğini belirlemelidir.  
 

Örme kumaĢın örme tekniğini belirlemek için kumaĢı sökmeyi denemelidir. KumaĢ 

sökülmediğinde çözgülü örme tekniği ile söküldüğünde ise atkılı örme tekniği ile örüldüğü 

tespit edilmiĢ olur.   
 

Atkılı örme tekniğini belirleme 

 

 Atkı yönlü ilmekler kumaĢ eni yönünde meydana gelir. 

 Atkı yönlü örme kumaĢlarda her sırayı bir iplik oluĢturur. 

 Atkı örme kumaĢlarda esneklik yüksek görülür. 

 Atkı örme kumaĢlardan yapılan ürünler 3 Ģekilde olabilir: 

 Düz örme makinelerinde biçimlendirilmiĢ veya biçimlendirilmemiĢ parça 

Ģeklinde üretilir. 

 Düz örme makinelerinde kumaĢ açık en Ģeklinde üretilir. 

 Yuvarlak örme makinelerinde tüp veya açık en Ģeklinde üretilir. 
 

Çözgülü örme tekniğini belirleme 
 

 Çözgü yönünde ilmekler kumaĢ boyunca oluĢturulur. 

 Her iğneye iplik beslenerek kumaĢ oluĢumu sağlanır. 

 KumaĢ oluĢturma iĢleminde iğneler topluca aĢağı yukarı ve sağa sola hareket 

ederek kumaĢ oluĢumunu sağlar. 
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 AĢağıdaki iĢlem basamaklarını uygulayarak kumaĢ örme tekniğini belirleyiniz.  

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Uygulama için gerekli malzemeleri temin 

ediniz. 
 Makas bulundurunuz. 

 

 Örme kumaĢtan numune alınız. 

 

 Raporlu kumaĢlarda rapor boyutu dikkate 

alınmalıdır. 

 Örme kumaĢın hatasız yerlerinden 

numune almaya özen gösteriniz. 

 Aldığınız numuneyi yıpratmamaya dikkat 

ediniz. 

 

 Örme kumaĢı sökerek ilmek yapısını 

gözlemleyiniz. 

 

 

 Numune kumaĢın ilmekleri enine yönde 

oluĢmuĢsa atkılı örme kumaĢ olduğunu 

hatırlayınız. 

 

 Numune kumaĢın ilmekleri sökülmüyorsa 

çözgülü örme kumaĢ olduğunu 

hatırlayınız. 

 

 Numune kumaĢın ilmekleri boyuna yönde 

yapılmıĢsa çözgülü örme olduğunu 

hatırlayınız. 

 

 

 Uygulama sonuçlarını rapor hâline 

getirerek muhafaza ediniz.  

 

Yapacağınız tüm kumaĢ analiz uygulamalarında örnekteki gibi yapınız. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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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. Uygulama için gerekli malzemeleri temin ettiniz mi?     

2. Örme kumaĢtan numune alınız mı?   

3. Örme kumaĢı sökerek ilmek yapısını gözlemlediniz mi?   

4. Uygulama sonuçlarını rapor hâline getirerek muhafaza ettiniz 

mi? 
  

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise öğrenme faaliyetine devam ediniz. 
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1.5.1.2. Örme KumaĢ Plaka Sayısının Belirlenmesi 

 

Bilindiği gibi örme makinelerinde kumaĢlar, tek ve çift plakalı kumaĢlar diye ikiye 

ayrılmaktadır. AĢağıda tek ve çift plaka kumaĢları ayırt edilmesi için önemli noktalar 

belirtilmiĢtir. 

 

 Atkılı örmede tek plaka kumaĢlarda kumaĢın ön yüzünde düz ilmek (R) 

kumaĢın ters yüzünde (L) ilmek görülür (R-L yüzeyli kumaĢlar). 

 

 Çift plakalı örme kumaĢlarda hem ön yüzeyde hem arka yüzeyde R ilmek 

görüntüsü görülür (R-R yüzeyli kumaĢlar). 

 

 HaroĢa örme kumaĢlarda ön ve arka yüzünde L ilmekler görülür (L-L yüzeyli 

kumaĢlar). 
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 AĢağıda iĢlem basamaklarını uygulayarak kumaĢ plaka sayısını belirleyiniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Uygulama için gerekli malzemeleri temin 

ediniz. 
 Lup veya ıĢıklı mercek bulundurunuz. 

 KumaĢın ön yüzeyine bakarak ilmek yapısını 

kontrol ediniz. 

 

 Düz ilmek (R) görüntüsünün birbirini 

içine geçmiĢ V Ģeklini anımsattığını 

hatırlayınız. 

 Kumaşın arka yüzeyine bakarak ilmek 

yapısını kontrol ediniz. 

 

 Ters ilmek (L) görüntüsünün birbirini 

içine geçmiĢ yay Ģeklini anımsattığını 

hatırlayınız. 

 Uygulama sonuçlarını rapor hâline getirerek 

muhafaza ediniz.  
 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 



 

11 

 

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. Uygulama için gerekli malzemeleri temin ettiniz mi? 
  

2. KumaĢın ön yüzeyine bakarak ilmek yapısını kontrol ettiniz mi? 
  

3. KumaĢın arka yüzeyine bakarak ilmek yapısını kontrol ettiniz mi? 
  

4. Uygulama sonuçlarını rapor hâline getirerek muhafaza ettiniz mi?  
  

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise öğrenme faaliyetine devam ediniz. 
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1.5.1.3. Ġğne Hareket Raporunun Belirlenmesi ve Desenlendirme Sistemine 

Uyarlanması 

 

Ġğne hareket raporunun belirlenmesinde örgünün raporu, rapor tekrarına kadar en son 

ilmek sırasından sökülmeye baĢlanarak iğne diziliĢ formuna iĢaretlenir. Bu Ģekilde iğne 

hareket raporu çıkarılır. Ġğne raporunun çıkarılması ile çalıĢılacak makine desenlendirme 

sistemine uyarlanır. 
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 AĢağıda iĢlem basamaklarını uygulayarak iğne hareket raporunun belirleyip 

desenlendirme sistemine uyarlayınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Uygulama için gerekli malzemeleri temin 

ediniz. 

 Analiz sırasında kullanılacak araç  gereç 

ve diğer malzemeleri doğru ve düzenli 

kullanınız. 

 KumaĢtan numune alınız. 

 Rapor geniĢliğine dikkat ediniz. 

 Numune kumaĢın en az 3 rapor 

geniĢliğinde olmasına dikkat ediniz. 

 KumaĢın ön yüzünü belirleyiniz. 

 KumaĢın ön yüzünü ve son ilmeği 

belirlerken ilmek yapılarına dikkat 

ediniz. 

 Örme kumaĢın sökülecek iplik ucunu 

bulunuz. 

 

 Örme kumaĢın sökülecek iplik ucunu 

bulurken iğne, makas ve tırnak uçlarınızı 

kullanabilirsiniz. 

 KumaĢ üzerinde ilmek çubuğu sırasını 

renkli kalemle çiziniz. 

 KumaĢ üzerinde ilmek çubuğu sırasını 

renkli kalemle çizerken aynı ilmek 

çubuğunu çizmeye dikkat ediniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Bulduğunuz iplik ucunu tek tek sökerek 

çizilen yerden itibaren ilmek 

hareketlerini desen kâğıdına yazınız ve 

bu iĢlemi rapor tekrarına kadar devam 

ediniz. 

 

 

 Bulduğunuz iplik ucunu tek tek sökmeye 

dikkat ediniz.  

 

 Çizilen yerden itibaren yapılan 

hareketleri desen kâğıdına sıra atlamadan 

yazınız ve bu iĢleme rapor tekrarı bulana 

kadar devam ediniz (En az iki rapor 

sökünüz.). 

 

 Ġğnenin veya ipliğin yapmıĢ olduğu 

harekete göre örgü raporunu doğru 

belirleyiniz.  

 

 Ġpliğin yapmıĢ olduğu harekete göre örgü 

raporunu belirleyiniz.  
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 Numune örme kumaĢın örgü renk 

raporunu çıkarınız. 

 Rapor tekrar aralığındaki ilmek sıralarını 

renklerine göre ayrı ayrı sayarak 

sökmeye dikkat ediniz. 

 Söktüğünüz ilmekleri renklerine göre 

kaydetmeye dikkat ediniz. 

 Elastomer iplik kullanılıp 

kullanılmadığını kontrol ediniz.  

 Elastomer iplik kullanılmıĢsa söktüğünüz 

elastomer iplikleri ayrı bir yere koyunuz.  

 
 

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. Uygulama için gerekli malzemeleri temin ettiniz mi?     

2. KumaĢtan numune aldınız mı?   

3. KumaĢın ön yüzünü belirlediniz mi?   

4. Örme kumaĢın sökülecek iplik ucunu buldunuz mu?   

5. KumaĢ üzerinde ilmek çubuğu sırasını renkli kalemle çizdiniz 

mi? 
  

6. Bulduğunuz iplik ucunu tek tek sökerek çizilen yerden itibaren 

yapılan ilmek hareketlerini desen kâğıdına yazdınız mı? 
    

7. ĠĢleme rapor tekrarına kadar devam ettiniz mi?   

8. Elastomer iplik kullanılıp kullanılmadığını kontrol ettiniz mi?      

9. Numune örme kumaĢın örgü renk raporunu çıkardınız mı?   

10. Ġpliğin yapmıĢ olduğu harekete göre örgü raporunu belirlediniz 

mi? 
  

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise öğrenme faaliyetine devam ediniz. 
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1.5.2. Ġplik Özelliklerinin Belirlenmesi 
 

Örme kumaĢ numunesinden iplikler sökülerek iplik cinsi ve iplik özellikleri belirlenir. 

Bunları yaparken tekstil teknolojisi dersinin ve tekstil lifleri dersinin modüllerinden 

edindiğiniz bilgileri kullanınız. 

 

1.5.2.1. Ġplik Cinsi  

 

Ġplik ham maddesinin belirlenmesi için yapılan incelemedir. Ham madde basit olarak 

pamuk, yün veya sentetik olarak belirlenir. Bununla ilgili ayrıntılı bilgi tekstil lifleri dersinde 

iĢlenmiĢtir.  
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 AĢağıda verilen iĢlem basamaklarını takip ederek iplik cinsini belirleyiniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Uygulama için gerekli malzemeleri temin 

ediniz. 

 Test sırasında kullanılacak araç  gereç ve 

diğer malzemeleri uygun, doğru ve 

düzenli kullanınız. 

 Ġplik cinsini belirleyiniz. 
 Ġplik cinsini fiziksel veya kimyasal 

metotla belirleyeceğinizi unutmayınız. 

 Uygulama sonuçlarını rapor hâline 

getirerek muhafaza ediniz. 

 Yaptığınız iĢlemlerin doğruluğunu 

gözden geçiriniz. 

 

 Aynı hassasiyetle diğer liflere de bu 

iĢlemleri uygulayınız. 

 

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. Uygulama sonuçlarını rapor hâline getirerek muhafaza ettiniz 

mi? 
  

2. Ġplik cinsini fiziksel veya kimyasal metotla belirlediniz mi? 
  

3. Uygulama için gerekli malzemeleri temin ettiniz mi? 
  

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise öğrenme faaliyetine devam ediniz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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1.5.2.2. Ġplik Numaralandırılması  

 

Tekstil teknolojisi dersinden edindiğiniz bilgiler doğrultusunda uygulama faaliyetinizi 

yapınız. 
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 AĢağıda verilen iĢlem basamaklarını uygulayarak iplik numarasını belirleyiniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Uygulama için gerekli ortam ve 

malzemeleri temin ediniz. 

 Düzgün bir zemin hazırlayınız. 

 Yeterli bir ıĢık kaynağı hazırlayınız. 

 Ölçümlerinizin doğru sonuç vermesi için 

ellerinizin kuru ve temiz olmasına özen 

gösteriniz. 

 KumaĢ numunesi alınız. 
 KumaĢ numunesinin hatasız kumaĢtan 

olmasına dikkat ediniz. 

 Numune örme kumaĢtan en az on adet 

iplik sökünüz. 

 
 

 Örme kumaĢı sökerken iplikleri aĢırı 

germemeye dikkat ediniz. 

 Sökülen her ipliği ölçünüz. 

 

 Sökülen her ipliği gergin ya da gevĢek 

ölçmemeye dikkat ediniz. 

 

 Ölçülen iplikleri temiz bir yere koymaya 

dikkat ediniz. 

 Ölçtüğünüz iplik uzunluklarını not 

ediniz. 

 Ölçümlerinizi mm olarak yapınız ve 

dikkatli not ediniz. 

 Ölçümleri toplayınız ve toplamlarını 

metre (m)ye çeviriniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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Ölçümler mm 

1 174 

2 175 

3 174 

4 175 

5 176 

6 174 

7 175 

8 176 

9 176 

10 175 

Toplam / 1000 1750 mm / 1000 

Toplam m 1,75 m 
 

 Sökülüp ölçümleri yapılan iplikleri bir 

araya toplayınız.  

 

 Bir araya getirdiğiniz ipliklere herhangi 

bir iplik veya toz karıĢmadığından emin 

olunuz. 

 Topladığınız iplikleri hassas terazide 

tartınız. 

 

 Tartma iĢlemi sırasında hassas teraziyi 

kullanma kurallarına uyunuz. 
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 Kullanacağınız formülü seçiniz. 

Nm. ve Ne için  

Numara=Uzunluk /Ağırlık 

Ntex için; 

Numara= Ağırlık/ Uzunluk x 1000 

Nd için; 

Numara= Ağırlık/ Uzunluk x 9000 

formülünü kullanabilirsiniz. 

 YapmıĢ olduğunuz ölçümler sonucunda 

elde ettiğiniz verileri kullanarak uygun 

olan formüle göre iplik numarasını 

hesaplayınız.  

 Virgüllü sonuçları kuralına göre 

tamamlayınız. 
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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. Uygulama için gerekli ortam ve malzemeleri temin ettiniz mi? 
    

2. KumaĢ numunesi aldınız mı? 
  

3. Numune örme kumaĢtan en az on adet iplik söktünüz mü? 
  

4. Sökülen her ipliği ölçtünüz mü? 
  

5. Ölçtüğünüz iplik uzunluklarını not ettiniz mi? 
  

6. Sökülüp ölçümleri yapılan iplikleri bir araya topladınız mı? 
  

7. Topladığınız iplikleri hassas terazide tarttınız mı? 
  

8. Kullanacağınız formülü seçtiniz mi? 
    

9. YapmıĢ olduğunuz ölçümler sonucunda elde ettiğiniz verileri 

kullanarak uygun olan formüle göre iplik numarasını 

hesapladınız mı? 
    

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise öğrenme faaliyetine devam ediniz. 
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1.5.3. KumaĢ Ġlmek Çubuk Sıklığı Belirlenmesi 

 

 

Resim 1.1: Ġlmek çubuklarının sayılması iĢlemi 

 

Örme kumaĢlarda ilmeklerin boyuna takibi sonucunda oluĢan çubuklara ilmek 

çubukları denir. Ġlmek çubuk sıklığı, kullanılacağı yere göre 1 cm‟de veya 1 inçteki ilmek 

çubukları sayılarak bulunur. Yukarıdaki resimden de anlaĢılacağı gibi sayım sırasında ilmek 

takibi önemlidir. BaĢka bir ifadeyle 1 cm veya 1 inçteki ilmek çubuk sayısı bize o alanda 

çalıĢan iğne adedini verir. 

 

Ġlmek çubuk sıklığını bulmak için istenilen alan (1 cm veya 1 inç) iĢaretlenir. Lup 

veya büyüteç yardımıyla göz takibi yapılarak sayılır. Örme kumaĢın esnekliği nedeniyle 

kumaĢ formunda bozulma olabileceğinden sağlıklı değere ulaĢmak için birim mesafenin en 

az 10 kat alan içindeki çubukların sayılması ve 1 birim mesafedeki çubuk sayısına çevrilmesi 

uygundur. 
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 AĢağıda verilen iĢlem basamaklarını takip ederek ilmek çubuk sıklığını 

belirleyiniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Uygulama için gerekli malzemeleri temin 

ediniz. 

 Analiz sırasında kullanılacak araç  gereç 

ve diğer malzemeleri uygun, doğru ve 

düzenli kullanınız. 

 Sayma iĢlemi için lup veya mercek 

kullanınız. 

 Numune kumaĢı hazırlayınız. 

 Numune kumaĢın ilmek çubuk sıklığını 

kumaĢ kenarlarına denk getirmemeye 

özen gösteriniz.  

 Numune kumaĢta birim alan boyuna 

iĢaretleyiniz. 

 

 Alanın büyük olması sayım iĢleminin 

doğruluğunu artıracağından en az on 

katını iĢaretlemeye özen gösteriniz. 

 ĠĢaretlenme sırasında renkli kalem 

kullanmanız yanılgılarınızı önleyecektir. 

 ĠĢaretli alan içindeki ilmek çubuklarını 

sayınız. 

 

 Ġlmek çubuklarını iğne yardımı ile 

sayabileceğiniz gibi resimdeki gibi renkli 

kalemle iĢaretleyerek de sayabilirsiniz. 

 Bir defa sayma iĢlemi bittikten sonra 

teyit etmek için tekrar sayınız. 

 Yaptığınız iĢlemlerin doğruluğunu 

gözden geçiriniz. 

 Birim alan içindeki sıklığı bulunuz. 

 Sayarak bulduğunuz ilmek çubuk sıklık 

sayısını birim alana bölerek 

bulduğunuzdan emin olunuz. 

 Bir sonraki iĢlem için verilerinizi 

kaydediniz. 

 Verileri numunelerle raporlaĢtırarak 

yazmanız size ileriki basamaklarda 

kolaylık sağlayacaktır. 

 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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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. Uygulama için gerekli malzemeleri temin ettiniz mi? 
    

2. Numune kumaĢı hazırladınız mı? 
  

3. Numune kumaĢta birim alan boyuna iĢaretlediniz mi? 
  

4. ĠĢaretli alan içindeki ilmek çubuklarını saydınız mı? 
  

5. Bir defa sayma iĢlemi bittikten sonra teyit etmek için tekrar 

saydınız mı? 
  

6. Birim alan içindeki sıklığı bulunuz mu? 
  

7. Bir sonraki iĢlem için verilerinizi kaydettiniz mi? 
  

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise öğrenme faaliyetine devam ediniz. 
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1.5.4. KumaĢ Ġlmek Sıra Sıklığının Belirlenmesi 
 

 

Resim 1.2: Ġlmek sıra (satır) sıklığının bulunması iĢlemi 

 

Örme kumaĢlarda ilmeklerin yan yana, enine yönde, birbirinin takibi sonucunda 

oluĢan bağlantıya ilmek satırı denir. Ġlmek satır sıklığı, kullanılacağı yere göre 1 cm‟de veya 

1 inçteki ilmek satırları sayılarak bulunur. Yukarıdaki resimden de anlaĢılacağı gibi sayım 

sırasında ilmek takibi önemlidir.  

 

Ġlmek satır sıklığını bulmak için istenilen alan (1 cm veya 1 inç ) iĢaretlenir. Lup veya 

büyüteç yardımıyla göz takibi yapılarak sayılabileceği gibi iĢaretli bölge arasındaki ilmek 

satırları sökülerek de satır sıklığı tespit edilir. Örme kumaĢın esnekliği nedeniyle kumaĢ 

formunda bozulma olabileceğinden sağlıklı değere ulaĢmak için birim mesafenin en az 10 

kat alan içindeki satırların sayılması ve 1 birim mesafedeki satır sayısına çevrilmesi 

uygundur. 
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 AĢağıda verilen iĢlem basamaklarını takip ederek kumaĢ sıra sıklığının 

belirleyiniz. 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Uygulama için gerekli malzemeleri temin 

ediniz. 

 Sayma iĢlemi için lup veya mercek 

kullanınız. 

 Numune kumaĢı hazırlayınız. 

 Ġplik ucunu bulurken önce numune 

kumaĢın üst kısmını bulduğunuzdan emin 

olunuz. 

 Ġlmek baĢları düzgün bir Ģekilde kalana 

kadar kumaĢ ağzını düzeltiniz. 

 Numune kumaĢta birim alanı satır 

yönünde iĢaretleyiniz. 

 

 Alanın büyük olması sayım iĢleminin 

doğruluğunu artıracağından en az on 

katını iĢaretlemeye özen gösteriniz. 

 ĠĢaretlenme sırasında renkli kalem 

kullanmanız yanılgılarınızı önleyecektir. 

 ĠĢaretli alan içindeki ilmek sıralarını tek 

tek sökünüz. 

 

 Sökme iĢlemi sırasında iplik katları ile 

ilmek satırını karıĢtırmamaya özen 

gösteriniz. 

 Ġlmek çubuklarını iğne yardımı ile 

sayabileceğiniz gibi tek tek sökerek de 

sayabilirsiniz. 

 Sökülen iplikleri dikkatli sayınız. 

 Saydığınız iplikleri bir sonraki iĢlemde 

kullanmak için bir yerde toplayarak 

saklayınız. 

 Birim alan içindeki sıklığı bulunuz. 

 Sayarak bulduğunuz ilmek satır sıklık 

sayısını birim alana bölerek 

bulduğunuzdan emin olunuz. 

 Bir sonraki iĢlem için verilerinizi  Verileri numunelerle raporlaĢtırarak 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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kaydediniz. yazmanız size ileriki basamaklarda 

kolaylık sağlayacaktır. 

 

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. Uygulama için gerekli malzemeleri temin ettiniz mi? 
  

2. Numune kumaĢı hazırladınız mı? 
  

3. Numune kumaĢta birim alanı satır yönünde iĢaretlediniz mi? 
  

4. ĠĢaretli alan içindeki ilmek sıralarını tek tek söktünüz mü? 
  

5. Sökülen iplikleri dikkatli saydınız mı? 
  

6. Birim alan içindeki sıklığı buldunuz mu? 
  

7. Bir sonraki iĢlem için verilerinizi kaydettiniz mi? 
  

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise öğrenme faaliyetine devam ediniz. 
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1.5.5. Örme KumaĢın Örüldüğü Makine Ġnceliğinin Belirlenmesi  
 

 Makine inceliği birim mesafeye (1 inçe ) düĢen iğne sayısıdır. Fakat kumaĢ üzerinde 

gidilerek bir makine inceliği tespiti yapılacaksa bulunan değer sağlıklı kumaĢ enini veremez. 

KumaĢ enine etki eden çekme faktörü, makine inceliğini hesaplarken doğru inceliği 

bulmamızda yardımcı olacaktır. 

 

Örme kumaĢlarda çekme, mamul ve ham kumaĢlarda çekme olarak iki Ģekilde 

incelenmelidir. Çekmeler örgü sırasındaki çekmeler ve bitim iĢlemleri sonrası çekmelerdir.  

 

Örgü sırasındaki çekmelere; 

 Ġplik özellikleri, 

 KumaĢın örgüsü, 

 KumaĢ çekim ayarları, 

 KumaĢ gramajı, 

 Ġplik tansiyon (gerginlik) ayarları etki eder. 

 

Bitim iĢlemlerindeki çekmelere; 

 Yıkama, 

 Boyama, 

 Ram- sanfor vb. iĢlemler doğrudan etki etmektedir. Bunlar yüzde (%) olarak 

ifade edilir. 

 

Elinize gelen numune kumaĢın hangi makine inceliğinde örüldüğünü bulabilmek için 

1 inçteki ilmekleri saymanız yeterli gelmemektedir. Örgü sırasındaki çekmelerden dolayı 

örme kumaĢın plaka üzerindeki kumaĢ eni ile merdane çıkıĢ eni farklılık gösterecektir. 

Çekme hesaplamasını en çok etkileyecek değer kumaĢın örgüsüdür. Örgü esnasında yapılan 

askı atlama gibi ilmek hareketler değerlerde değiĢkenlik yaratacaktır. Buna göre iĢletmelerde 

uygulamalar sonucunda tespit edilmiĢ değerler dikkate alınarak tabloya dönüĢtürülmüĢtür. 

 

Tek plakalı atkılı düz ve yuvarlak örmede enden çekme değerleri, % 5–35 arasındadır. 

Bunların yanı sıra kullanılan iplik ve örgü yapısına bağlı olarak çekme oranları da 

değiĢkenlik göstermektedir. Çift plakalı atkılı örmede enden çekme değerleri, % 5–65 

arasındadır. Doğru eni bulabilmek için çekme yüzdeleri çıkarılır. Kullanılacak formül 

aĢağıdaki gibidir. 

 



 

30 

 

 

Tek plakalı makinelerdeki ham kumaĢ hesaplamada bitim iĢlemlerinden kaynaklanan 

çekmeler dâhil edilmemelidir. Bu durumlarda formül – 2 kullanılmalıdır. 

 

 
Örnek Problem: Tek plaka elastomersiz (likrasız) süprem örme kumaĢta; 

 

  ĠÇ   = 35 adet/inç 
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  %BÇ   =%7  
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 AĢağıda verilen iĢlem basamaklarını takip ederek makine inceliğini belirleyiniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Uygulama için gerekli malzemeleri temin 

ediniz. 

 Test sırasında kullanılacak araç gereç ve 

diğer malzemeleri uygun, doğru ve 

düzenli kullanınız. 

 KumaĢın örgü analizini yapınız. 
 ĠĢlem sırasını takip etmeye özen 

gösteriniz. 

 KumaĢın örgüsüne ve raporuna göre 

örmede çekme yüzdesini tespit ediniz. 

 Örmede çekme yüzdesini etkileyen askı 

atlama yoğunluğuna dikkat ediniz. 

 1 inçteki ilmek çubuk sıklığını bulunuz.  GeniĢ alanda yapmaya özen gösteriniz. 

 KumaĢın ham ya da mamul durumuna 

göre bitim iĢlem sonrası çekme yüzdesini 

belirleyiniz. 

 Bitim iĢlemlerinin uygulanması sırasında 

tutulan raporlarda yazılan değerleri 

kullanabilirsiniz. 

 Veriler doğrultusunda hesaplamanızı 

yapınız. 
 ĠĢlemin doğruluğunu kontrol ediniz. 

 Verilerinizi kaydediniz.  

 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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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. Uygulama için gerekli malzemeleri temin ettiniz mi? 
  

2. KumaĢın örgü analizini yaptınız mı? 
  

3. KumaĢın örgüsüne ve raporuna göre örmede çekme yüzdesini 

tespit ettiniz mi? 
  

4. 1 inçteki ilmek çubuk sıklığını buldunuz mu? 
  

5. KumaĢın ham ya da mamul durumuna göre bitim iĢlem sonrası 

çekme yüzdesini belirlediniz mi? 
  

6. Veriler doğrultusunda hesaplamanızı yaptınız mı? 
  

7. Verilerinizi kaydettiniz mi? 
  

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise öğrenme faaliyetine devam ediniz. 

 

 

 



 

33 

 

1.5.6. KumaĢ Gramajının Belirlenmesi  
 

Örme kumaĢların üretimi sırasında, kumaĢ gramajı özen gösterilmesi zorunlu 

değerlerden biridir. KumaĢlarda gramaj; 1 metrekaredeki kumaĢın, gram cinsinden ağırlığı 

olarak ifade edilir. KumaĢ gramajını belirlemek için numune almaya yarayan alete “gramaj 

alma aleti” denir.  

Düz örmede gramaj, parça bazlı veya bütün ürün olarak ifade edilir. 

 

Bu alet iki kısımdan oluĢur. Bunlar; lastik ve jiletli kısımdır. 

 

  

Resim 1.3: KumaĢ gramaj alma aleti ve lastiği 

 

Gramaj aletini kullanırken dikkat edilecek noktalar: 

 

 KumaĢ numunesini alırken kumaĢın yıpranmamıĢ olmasına dikkat ediniz ya da 

örme kumaĢın yıpranmamıĢ yerinden alınız. 

 Gramaj aletinin jiletlerinin keskin olduğunu kontrol ediniz. 

 Gramaj alma aletini ters ve lastiğinin üzeri dıĢında hiçbir yere koymayınız. 

 Gramaj alma aletinin alt tarafından elinizle asla tutmayınız. 

 Numuneyi sererken gerdirmemeye ve katlanmamasına özen gösteriniz. 

 Gramaj alma aleti ile kesim yaparken lastiğin ortalandığından emin olunuz. 
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Gramaj aletinin kullanım Ģekli: 

 

 Örme kumaĢ topundan en az 200 cm² numune kumaĢ alınız. 

 Numune kumaĢı herhangi bir gerilime maruz bırakmadan gramaj alma lastiğinin 

üzerine seriniz. 

 Gramaj alma aletini kumaĢ üzerinde yavaĢça koyunuz ve bastırmadan 

gezdiriniz. 

 Yeterince düzelttikten sonra hafif bastırmak suretiyle sağa doğru yarım tur 

çevirerek gramajı alınacak numuneyi kesiniz. 

 Kestiğiniz numuneyi yıpratmadan hassas teraziye koyunuz.  

 

Analizi yapılması gereken kumaĢın gramajını hesaplarken iki farklı yöntem 

kullanılır. 

  

 Gramaj aleti kullanılmadan yapılan hesaplama 

Gramaj alma aleti bulunmayan yerlerde kullanılan yöntemdir. KumaĢtan 10 cm x 10 

cm boyutlarında parça kesilerek hassas terazide tartılır. Ağırlığı bulunan parça 100 cm²dir.  

Çıkan değer 100 ile çarpılırsa m² cinsinden hesaplanmıĢ olur. 

 

Örnek hesaplama:   

 

10 cm x 10 cm ebatlarında kesilmiĢ kumaĢ tartıldığında 1.5 gram gelmektedir. Bu 

kumaĢın g/m² ağırlığını hesaplayınız.  

 

100 cm²     1.5 gram 

10000 cm²    ? gramdır.  

 

           X= 10000x1.5/100  

    X=    150 gram/m² 

 

 Gramaj aleti kullanılarak yapılan hesaplama 

En çok kullanılan yöntem, kumaĢ gramaj aletinin kullanılmasıdır. Bu yöntemde 

gramajı tespit edilecek kumaĢtan kumaĢ gramaj aleti ile bir parça kesilir. Kesilen parça 

hassas terazide tartımı yapılarak ölçülen değer kumaĢ gramajı olarak tespit edilir.  

 

Hassas terazi:  

Ölçüm ağırlıklarının gram cinsinden tespit edilmesi amacı ile kullanılan 1/100, 

1/1000, 1/10000 gibi hassasiyetlerde tartım yapabilen tartı aletleridir.  

 

Bu tip cihazlar ortamdaki çeĢitli faktörlerden (rüzgâr, nem, nefes, toz vb.) 

etkilenmektedir. Tartım hassasiyetini korumak amaçlı olarak bu tip cihazlarda tartım yapan 

bölgenin çevresi kapalı imal edilmektedir. 
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Hassas terazilerde tartım iĢlemi yaparken dikkat edilecek noktalar: 

 

 Hassas terazinin düzgün bir zemin üzerine konulması gerekmektedir. 

 Cihazın temiz olması gerekmektedir. 

 Hassas terazinin açık olduğunu kontrol ediniz. 

 Tartım yapmadan göstergenin sıfırda olduğuna dikkat ediniz. 

 Tartım sırasında dıĢ koĢullardan etkilenmesini önleyiniz (Kapaklı ise 

kapaklarını kapatınız.). 

 

 

Resim 1.4: Hassas terazi 

 

Gramaj aletinin numune kumaĢtan kestiği kumaĢın alanı 100 cm²ye tekabül 

etmektedir. Bu alandaki kumaĢın tartımı 100 cm²deki kumaĢın gram cinsinden değerini 

vermektedir. Bulunan sonuç 100 cm²deki kumaĢın gram cinsinden değerini verdiği için 100 

ile çarpımıyla numune kumaĢınızın 10000 cm² (1 m²) ağırlığı gram/m² cinsinden değerini 

verecektir. Hesaplama Ģekli iki yöntemle de aynıdır. 
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 KumaĢ gramajını belirleyiniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Örme kumaĢ numunesi alınız. 

 Örme kumaĢ numunesinin hatasız 

olmasına dikkat ediniz. 

 En az 200 cm² boyutunda numune kumaĢ 

almaya özen gösteriniz. 

 Numune örme kumaĢı lastik üzerine 

seriniz. 

 Numune kumaĢı herhangi bir gerilime 

maruz bırakmadan gramaj alma lastiğinin 

üzerine seriniz. 

 Jiletli kısmı lastik kısmın üzerine 

yerleĢtiriniz. 

 Jiletli kısmın tam oturduğundan emin 

olunuz. 

 KumaĢ üzerinde hafifçe gezdirerek 

düzgün bir yüzey elde ediniz. 
 

 Yeterince düzelttikten sonra hafif 

bastırarak ve sağa doğru yarım tur 

çevirerek gramajı alınacak numuneyi 

kesiniz. 

 
 

 

 Gramaj aletini çok bastırmayınız. 

 Kestiğiniz numuneyi yıpratmadan 

lastiğin üzerinden alınız. 

 KumaĢı temiz ve kuru el ile tutmaya özen 

gösteriniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Numuneyi katlayarak hassas terazide 

tartınız. 

 

 Hassas teraziyi kullanırken uyulması 

gereken kurallara özen gösteriniz. Dikkat 

ediniz. 
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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.  Örme kumaĢ numunesi aldınız mı? 
  

2. Numune örme kumaĢı lastik üzerine serdiniz mi? 
    

3. Jiletli kısmı lastik kısmın üzerine yerleĢtirdiniz mi? 
    

4. KumaĢ üzerinde hafifçe gezdirerek düzgün bir yüzey elde ettiniz 

mi? 
  

5. Yeterince düzelttikten sonra hafif bastırarak ve sağa doğru 

yarım tur çevirerek gramajı alınacak numuneyi kestiniz mi? 
  

6. Kestiğiniz numuneyi yıpratmadan lastiğin üzerinden aldınız mı? 
  

7. Numuneyi katlayarak hassas terazide tarttınız mı? 
    

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise öğrenme faaliyetine devam ediniz. 
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1.5.7. Ġlmekteki Ġplik Uzunluğunun Belirlenmesi  
 

Ġlmek iplik uzunluğu bir ilmek oluĢumunda harcanan iplik miktarıdır. Ġlmekte 

kullanılan iplik uzunluğuna etki eden faktörler: 

 Makine inceliği 

 Ġplik besleme gerilimi 

 Makinenin çekim sistemi 

 May (ilmek) boyu ayarı 

 

Örme kumaĢ yüzeyini oluĢturan ilmeklerde kullanılan iplik miktarını belirlemek amacı 

ile yapılmaktadır. Harcanan iplik miktarı belirlemekle de üretilen örme kumaĢın iplik 

uzunluğundan kumaĢ gramajının belirlenmesi ve gramaj sabitlenmesi sağlanabilmektedir. 

Burada gerekli olan bilgi, kullanılan iplik numarasının belirlenmesidir.  

  

Genelde istenilen 1 cm‟deki ilmek çubuğu aralığındaki harcanan iplik uzunluğudur. 

Bunun için farklı iĢletmelerde farklı teknikler uygulanmaktadır. Belirlenen mesafedeki 

numune kumaĢtan sökülen ipliğin uzunluğundan tespit edilebilmektedir. Sökülen iplikler düz 

bir zemin üzerinde cetvelle ölçülmektedir. 

 

Anlam bakımından aynı sonuca ulaĢılan bir baĢka yöntem daha vardır. Bu da 100 

ilmek çubuğu sayısında kullanılan iplik miktarıdır. Ġplik miktarı cm cinsinden ifade edilir. 

Burada 100 ilmek çubuk sırası sayılır. BaĢlangıç ilmek çubuğu ile 101‟inci ilmek çubuğu 

arası dik bir Ģekilde kesilir. Kesilen bölgeden iplikler sökülerek iplik uzunluğu ölçülür. 100 

ilmek çubuğu arasındaki iplik uzunluğu üretilecek olan kumaĢın, makine marka farklılığını 

gidermek ve üretimdeki standardı tutturmak açısında da önemlidir. Ham kumaĢtaki iplik 

uzunluğu ile mamul kumaĢtaki iplik uzunluğu % 98 oranda aynı ölçüyü vermektedir. Fakat 

ham kumaĢ gramajı ile mamul kumaĢ gramajı hiçbir zaman aynı sonucu göstermemektedir.  

 

Resim 1.5: Bir ilmek için harcanan iplik (kırmızı renkte) 
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Resim 1.6: Ġplik uzunluklarının ölçülmesi iĢlemi 

 

Ölçüm aralığı ne kadar geniĢ tutulursa o kadar iyi sonuç verir.  

 

Örnek hesaplama: 

 

ĠÇ    = 1 cm ilmek çubuğu   15 adet 

ĠM    = 1 cm‟de harcanan iplik miktarı 4,6 cm 

ĠS    = 1 cm‟deki ilmek sıra sıklığı  16 adet 

HĠM    = Harcanan iplik miktarı (metre) ? 

NKA(g/m²)   = Numune kumaĢ ağırlığı   ? 

Ġplik Numarası  = Ne30/1     30 

 

Ġplik numarası: Ne30/1   N = 1,693xNe = Nm    N = 1,693x30 = Nm 50,8 

 

HĠM   =   
100

İSxİM
     

100

6,416x
  =   0,736 m 

 

0,736 m aynı zamanda 1 cm²deki harcanan iplik miktarının uzunluğudur. 

 

Nm   =    
)(

)(

gA

mU
       50,8   =   

A

736,0
   =    0,0145 g 

 

0,0145 g aynı zamanda 1cm²nin örme kumaĢ ağırlığıdır. 
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Tablo 1.1: 1m² tablo üzerinde 1 cm²nin gösteriliĢi 

 

NKA(g/m²) = 1 g/cm² x (1 g/m²ye çevirimi 100 x 100) 

 

NKA(g/m²) = 0,0145 x 10000=145 g/m² 

 

Aynı zamanda 1 m² örme kumaĢta harcanan iplik miktarı da bulunmuĢtur. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 Ġplik uzunluğunu belirleyiniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 KumaĢ numunesini alınız. 
 Örme kumaĢ numunesinin hatasız 

olmasına özen gösteriniz.  

 Birim uzunluğu ölçmek için ölçüm 

aralığını belirleyiniz. 
 Ölçüm aralığını geniĢ tutunuz. 

 Ölçüm aralığını çiziniz veya makasla 

kesiniz. 

 Doğru mesafeyi çizdiğinize veya 

kestiğinize dikkat ediniz. 

 Belirlenen ölçüm aralığından ipliği 

sökünüz. 

 Sökme iĢlemi sırasında ipliğin 

özelliklerine zarar vermeyiniz. 

 Söktüğünüz ipliği ölçünüz. 

 Sökme iĢlemi sırasında ipliğin 

özelliklerine zarar vermeyiniz. 

 Ölçüm sayısı arttıkça ölçüm 

sonucunuzun güvenirliliğinin artacağına 

dikkat ediniz. 

 Ölçümü yapılacak olan ipliği fazla 

gerdirmeyiniz. 

 Ölçümü yapılacak ipliği gevĢek 

tutmayınız. 

 Bir cm„deki iplik uzunluğunu 

hesaplayınız. 
 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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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. KumaĢ numunesini aldınız mı? 
   

2. Birim uzunluğu ölçmek için ölçüm aralığını belirlediniz mi? 
  

3. Ölçüm aralığını çizdiniz veya makasla kestiniz mi? 
  

4. Belirlenen ölçüm aralığından ipliği söktünüz mü? 
   

5. Söktüğünüz ipliği ölçtünüz mü? 
   

6. Bir cm‟deki iplik uzunluğunu 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. Analiz kavramsal olarak bir konuyu (madde veya düĢünsel) temel parçalarına ayırıp 

daha sonra parçaları ve aralarındaki iliĢkileri tanımlayarak sonuca gitme yoludur. 

(      ) 

 

2. Örme kumaĢlar, örme kumaĢ özellikleri, atkılı ve çözgülü örme kumaĢlar diye ikiye 

ayrılmaktadır. (     ) 

 

3. Atkılı örmede tek plaka kumaĢlarda kumaĢın ön yüzünde düz ilmek (R) kumaĢın ters 

yüzünde (L) ilmek görülür (R-L yüzeyli kumaĢlar). (     ) 

 

4. Çift plakalı örme kumaĢlarda hem ön yüzeyde hem arka yüzeyde R ilmek görüntüsü 

görülür (R-R yüzeyli kumaĢlar). (      ) 

 

5. Elinize gelen numune kumaĢın hangi makine inceliğinde örüldüğünü bulabilmek için 

1 inçteki ilmekleri saymanız yeterli gelmemektedir. (      ) 

 

6. Gramaj aletinin numune kumaĢtan kestiği kumaĢın alanı 1000 cm²ye tekabül 

etmektedir. (     ) 

 

7. BaĢlangıç ilmek çubuğu ile 101‟inci ilmek çubuğu arası dik bir Ģekilde kesilir. Kesilen 

bölgeden iplikler sökülerek iplik uzunluğu ölçülür. (     ) 

 

 

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 
  

 

 

Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında istenilen ölçüye ve tekniğe uygun, tek plaka 

örme kumaĢların analizini doğru olarak yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Örme kumaĢların genel özellikleri ile ilgili kaynak taraması  yapınız.  

 AraĢtırmalarınızı raporlaĢtırarak dosya oluĢturunuz ve topladığınız bilgileri 

arkadaĢlarınızla tartıĢınız. 

 

2. TEK PLAKA ÖRME KUMAġLARIN 

ANALĠZĠ 
 

Örgü analizi ve desen programlama dersinde öğrendiğiniz tek plaka örgüler veya yeni 

elde edilmiĢ tek plaka örgülerle örülmüĢ kumaĢların analizini yapabileceksiniz.  

 

KumaĢ analizindeki iĢlem basamakları farklı özelliklere sahip tek plaka örgülü 

kumaĢları analiz etmenize yardımcı olacaktır. 

 

2.1. Örme KumaĢ Analizinde ĠĢlem Basamaklarını Uygulama 
 

 Örgü analizini yapma 

 KumaĢ örme tekniğinin belirlenmesi 

 Örme kumaĢ plaka sayısının belirlenmesi 

 Ġğne hareket raporunun belirlenmesi ve desenlendirme sistemine 

uyarlanması 

 Ġplik özelliklerini belirleme 

 Ġplik cinsi  

 Ġplik numaralandırılması  

 KumaĢ ilmek çubuk sıklığını belirleme 

 KumaĢ ilmek sıra sıklığını belirleme 

 Örme kumaĢın örüldüğü makine inceliğinin belirlenmesi 

 KumaĢ gramajını belirleme 

 Ġlmekteki iplik uzunluğunu belirleme 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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2.1.1. Örgü Analizini Yapma 
 

Örgü analizinin yapılabilmesi için belirlenmesi gereken özellikler vardır. Bu özellikler 

aĢağıda anlatılmıĢtır. 

 

2.1.2. Ġplik Özelliklerinin Belirlenmesi 
 

Belirlenen örme kumaĢ numunesinden ipliklerin sökülerek iplik cinsinin ve iplik 

özelliklerinin belirlenmesi amacını taĢımaktadır 

 

2.1.3. Ġlmek Çubuk Sıklığı Belirlenmesi 
 

Ġlmek çubuk sıklığını bulmak için istenilen alan (1 cm veya 1 inç ) iĢaretlenir. Lup 

veya büyüteç yardımıyla göz takibi yapılarak sayılır. Örme kumaĢın esnekliği nedeniyle 

kumaĢ formunda bozulma olabileceğinden sağlıklı değere ulaĢmak için birim mesafenin en 

az 10 kat alan içindeki çubukların sayılması ve 1 birim mesafedeki çubuk sayısına çevrilmesi 

uygundur. 

 

2.1.4. KumaĢ Ġlmek Sıra Sıklığının Belirlenmesi 
 

Ġlmek satır sıklığını bulmak için istenilen alan (1 cm veya 1 inç ) iĢaretlenir. Lup veya 

büyüteç yardımıyla göz takibi yapılarak sayılabileceği gibi iĢaretli bölge arasındaki ilmek 

satırları sökülerek de satır sıklığı tespit edilir. Örme kumaĢın esnekliği nedeniyle kumaĢ 

formunda bozulma olabileceğinden sağlıklı değere ulaĢmak için birim mesafenin en az 10 

kat alan içindeki satırların sayılması ve 1 birim mesafedeki satır sayısına çevrilmesi 

uygundur. 

  

1.1.5. Örme KumaĢın Örüldüğü Makine Ġnceliğinin Belirlenmesi  
 

Örülen kumaĢın örüldüğü makine numarası, ham kumaĢın enden çekme değerleri, 

bulunan ilmek çubuğu sayısının üzerinden oranlanarak belirlenir. 

 

Mamul hâldeki örme kumaĢlarda çekme, gördüğü apreler nedeniyle büyük farklılıklar 

gösterebilir. Bunun için apre çekmeleri mutlaka dikkate alınmalıdır.  

 

Elinize gelen numune kumaĢın hangi makine inceliğinde örüldüğünü bulabilmek için 

1 inçteki ilmekleri saymanız yeterli gelmemektedir. Örgü sırasındaki çekmelerden dolayı 

örme kumaĢın plaka üzerindeki kumaĢ eni ile merdane çıkıĢ eni farklılık gösterecektir. 

Çekme hesaplamasını en çok etkileyecek değer kumaĢın örgüsüdür. Örgü esnasında yapılan 

askı atlama gibi ilmek hareketleri değerlerde değiĢkenlik yaratacaktır. Buna göre 

iĢletmelerde uygulamalar sonucunda tespit edilmiĢ değerler dikkate alınarak tabloya 

dönüĢtürülmüĢtür. 
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Tek plakalı atkılı örmede enden çekme değerleri, % 5–35 arasındadır.  

Düz örgüde (süprem) bu oran % 5–20 arasındadır. 

Çift plakalı atkılı örmede enden çekme değerleri, % 5–65 arasındadır.  

Düz örme (dolu iğne) örmede enden çekme değeri % 5-10 

 

2.1.6. KumaĢ Gramajının Belirlenmesi  
 

Yuvarlak örme kumaĢlarda gramaj alırken iki yöntem kullanılır. Birinci yöntem, 

gramaj aleti ile alınan kumaĢ parçasının hassas terazi ile tartılarak gramajının 

hesaplanmasıdır. Ġkinci yöntemde ise elde bulunan numune kumaĢın en ve boyu hassas bir 

Ģekilde cetvel veya metre ile ölçülerek alanı hesaplanır. Hassas terazide tartılır, çıkan değer 

elde edilen yüzey alanı ile orantılanarak metrekare ağırlığı hesaplanır. 

 

Düz örme (triko) kumaĢlarda ise gramaj genellikle parça olarak veya ürün olarak 

hesaplama yapılır. 

 

2.1.7. Ġplik Uzunluğunun Belirlenmesi  
 

Ġlmek iplik uzunluğu bir ilmek oluĢumunda harcanan iplik miktarıdır. Ġplik uzunluğu 

hesaplanırken belirli sayıdaki ilmek çubuğu sayılır ve makasla kesilir, bir ilmek sırası 

sökülür. Sökülen iplik gerdirilerek ölçülür. Elde edilen uzunluk ilmek çubuğu sayısına 

bölünür, elde edilen sonuç iplik uzunluğunu belirler. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 AĢağıdaki resimdeki tek plaka örme kumaĢın analizini yapınız. 

 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Örgü analizini yapınız. 

 KumaĢtaki ilmek hareketleri tüm tek 

plaka örgülü kumaĢlarda farklılık 

gösterebilir. 

 Ġplik özelliklerini belirleyiniz. 

 Ġplik cinsini ve iplik numarasını 

belirlemede ham maddelerin özelliklerini 

dikkate alınız. 

 KumaĢ ilmek çubuk sıklığını belirleyiniz. 

 Ġlmek çubuklarını sayarken dikkatli 

olunuz. 

 Daha geniĢ mesafede sayım yapınız. 

 KumaĢ sıra sıklığını belirleyiniz. 

 KumaĢ sıra sayısını sayarken 

doğruluğundan emin olunuz. 

 Daha geniĢ mesafede sayım yapınız. 

 Makine inceliğini hesaplayınız. 
 Hesaplamalardaki iĢlemlerin 

doğruluğundan emin olunuz. 

 KumaĢ gramajını belirleyiniz. 
 Tartım iĢlemlerinde hassas ve temiz 

olunuz. 

 Ġplik uzunluğunu belirleyiniz.  Ölçümlerinizde hassas ve temiz olunuz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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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.  KumaĢ örme tekniğini belirlediniz mi? 
  

2.  Örme kumaĢ plaka sayısını belirlediniz mi? 
  

3.  Örgü analizini yaptınız mı? 
  

4.  Ġplik cinsini belirlediniz mi? 
  

5.  Ġplik numarasını belirlediniz mi? 
  

6.  Makine inceliğini belirlediniz mi? 
  

7.  KumaĢ çubuk sıklığını belirlediniz mi? 
    

8.  KumaĢ sıra sıklığını belirlediniz mi? 
    

9.  KumaĢ gramajını belirlediniz mi? 
    

10.  Ġplik uzunluğunu belirlediniz mi? 
    

11.  Malzemeyi ekonomik olarak kullandınız mı? 
  

12.  Güvenlik kurallarına uydunuz mu? 
  

13.  Zamanı iyi değerlendirdiniz mi? 
  

 

 

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 soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. Örme kumaĢlarda ilmeklerin boyuna takibi sonucunda oluĢan çubuklara ilmek 

…………….. denir. 

 

2. Örme kumaĢlarda ilmeklerin yan yana, enine yönde, birbirinin takibi sonucunda oluĢan 

bağlantıya ilmek ………..  denir. 

 

3. Makine  . .  . . . . . . . . .  birim mesafeye (1 inçe ) düĢen iğne sayısıdır. 

 

4. KumaĢlarda gramaj, ….  …………….. deki kumaĢın, gram cinsinden ağırlığı olarak 

ifade edilir. 

 

5. KumaĢ gramajını belirlemek için numune almaya yarayan alete  ……..  ……..  ……..  

denir.  

 

6. Gramaj aletinin numune kumaĢtan kestiği kumaĢın alanı …….. …. ye tekabül 

etmektedir. 

 

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 
AĢağıda boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, 

yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (    ) Analizi yapılacak kumaĢ temiz, hatasız ve kullanılabilir özellikte olmalıdır.  

 

2. (  ) Analiz, edebiyat terimi olarak bütünü parçalarına ayırıp ayrıntılı incelemedir.   

 

3. (  ) Ġplik numaralandırma sistemlerinden Nm, ağırlık sisteminde numaralandırma 

sistemidir.  

 

4. (   )  Örme kumaĢların üretimi sırasında, kumaĢ gramajı özen gösterilmesi zorunlu 

değerlerden biri değildir.  

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

5. Örgü sırasındaki çekmelere, aĢağıdakilerden hangisi etki etmez? 

A) Ġplik özellikleri 

B) KumaĢın örgüsü 

C) KumaĢ çekim ayarları 

D) Boyama iĢlemleri 

E) KumaĢ gramajı 

 

6. AĢağıdakilerden hangisi örme kumaĢ analizinde iĢlem basamaklarından değildir? 

A) Örgü analizini yapmak 

B) Ġplik özelliklerini belirlemek 

C) KumaĢ çubuk sıklığını belirlemek 

D) KumaĢ sıra sıklığını belirlemek 

E) KumaĢı düzgün sermek 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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7. AĢağıdakilerden hangisi örme kumaĢların analizi için gerekli olan araçlardan değildir? 

A) Örme makinesi 

B) Yeterli ıĢık kaynağı 

C) Hassas terazi 

D) Analiz kâğıtları ve analiz formları 

E) Makas 

 

8. AĢağıdakilerden hangisi örgü analizinde iĢlem sırasından değildir? 

A) Uygun iğne diziliĢ formunun belirlenmesi 

B) KumaĢ yüzünün belirlenmesi 

C) Örme kumaĢın gergin bir Ģekilde tutulması 

D) KumaĢın uygun boyutlarda kesilmesi 

E) Ġplik ucunun bulunması 

 

 

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 modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1. Doğru 

2. Doğru 

3. Doğru 

4. Doğru 

5. Doğru 

6. Doğru 

7. Doğru 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1. Çubukları 

2. Satırı 

3. Ġnceliği 

4. 1 Metrekare 

5. 
Gramaj Alma 

Aleti 

6. 100 cm² 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1. Doğru 

2. Doğru 

3. YanlıĢ 

4. YanlıĢ 

5. D 

6. E 

7. A 

8. C 

CEVAP ANAHTARLARI 



 

54 

 

KAYNAKÇA 
 GÜLTEPE Levent, Sektör Ġnceleme ve AraĢtırmaları (1996–2006), 

KahramanmaraĢ, 2006.  

 

KAYNAKÇA 


