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AÇIKLAMALAR 
ALAN  Tekstil Teknolojisi 

DAL/MESLEK Tekstil Baskı ve Desenciliği 

MODÜLÜN ADI  Özel Baskı Efektleri 1 

MODÜLÜN TANIMI  

Özel baskı efektlerinden varak, batik ve devore baskı ile 

ilgili temel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı öğrenme 

materyalidir 

SÜRE 40/32 

ÖNKOŞUL Bu modül için ön koşul yoktur. 

YETERLİK Özel Baskı Efektlerini uygulamak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bu modülle uygun ortam sağlandığında tekniğine uygun 

olarak özel baskı efektlerini uygulayabileceksiniz. 

Amaçlar  

1. Tekniğine uygun olarak varak baskı yapabileceksiniz. 

2. Tekniğine uygun olarak batik baskı yapabileceksiniz. 

3. Tekniğine uygun olarak devore baskı yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Donanım: Kimyasal maddeler, varak kağıdı, yapışkan, 

boyalar, pres, kalandır, baskı kalıbı, rakle, bağlama 

maddeleri 

Ortam: Aydınlık atölye veya işletme ortamı 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen ölçme 

araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi kendinizi 

değerlendireceksiniz. 

Öğretmen, modülün sonunda, size ölçme aracı (test, çoktan 

seçmeli, doğru-yanlış, vb.) kullanarak modül uygulamaları 

ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek 

değerlendirecektir. 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Tekstil baskıcılığında düz baskıların yanı sıra parça baskıda farklı efekt kazandıran 

baskılar tekstil piyasasında yoğun ilgi görmüş, baskılı ürünün görselliklerinin tüketici 

üzerinde bıraktığı etki dikkat çekmiştir. Bu yüzden de özel baskılara eğilim artmıştır.  

 

Parça üzerine yapılan özel baskıda boya ve kimyasal madde atığının az oluşu 

işletmeciler için önemli bir avantaj olmaktadır. Ayrıca özel baskılar için malzeme tedarikinin 

kolay ve ucuz olması, yapılan baskıların çok zaman almayışı da önemli bir avantajdır. 

 

Özel baskı efektleri modülleriyle farklı efekt kazandıran baskı çeşitleri hakkında bilgi 

alacak, yapılışlarını öğrenip uygulayabileceksiniz.  

 

Bu modül sonunda edineceğiniz bilgi ve becerilerle varak, batik ve devore baskı 

yapabileceksiniz. 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

 

Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam 

sağlandığında, tekniğine uygun olarak varak baskı yapabileceksiniz 

 

 

 

 
 Çevrenizi araştırarak varak baskı yapan atölye ve işletmeleri gezerek 

varak baskı hakkında bilgi toplayınız. 

 Varak baskıyla diğer baskıları kıyaslayan bir rapor hazırlayınız.  
 

1. VARAK BASKI 
 

Özel baskılar, basılacak mamule dikkat çekici özellikler ve baskıya farklı efektler 

kazandırmak için yapılır. Varak baskı da özel baskılardan biridir ve piyasada önemli bir yere 

sahiptir. 

 

Varak baskı, kalıpla desenin olduğu bölgeye yapıştırıcı aktarıldıktan sonra özel varak 

kâğıtlarının yapıştırıldığı bir baskı çeşididir.  

 

Resim 1.1: Varak baskı örneği 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 
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Resim 1.2: Varak baskı örneği 

1.1. Varak Baskı Kâğıdı 
 

Varak baskıda, yapıştırıcı aktarılan kısma yapıştırılan ve deseni gösteren kâğıtlar      

(folyolar) kullanılır. Varak baskıda kullanılan varak kâğıtları, piyasada hazır olarak 

satılmaktadır. 

 

Varak kâğıtlarının piyasada düz renklerde olanlarıyla farklı desenlerde hazırlanmış 

olanlarını bulmak mümkündür. 

 

Varak kâğıtlarının en önemli özelliği, yüksek sıcaklıklara karşı dayanıklı olmasıdır. 

Baskı esnasında, yapıştırıcı üzerine yerleştirilen varak kâğıdının yapışabilmesi ve fikse 

olabilmesi için yüksek sıcaklıklarda, basınç altında preslenmesi gerekir. Varak baskıda 

kullanılacak varak kâğıtlarının yüksek sıcaklık ve basınca dayanıklı olması gerekmektedir.  

 

Resim 1.3: Desenli varak baskı kağıtları 
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Resim 1.4: Düz renkli varak baskı kağıtları 

1.2. Yapıştırıcı Aktarma 
 

Varak baskıda varak kâğıdının yapışabilmesi için önce baskı kalıplarıyla kumaşa 

yapıştırıcı basılması gerekir. Varak baskıda kullanılan yapıştırıcılar şeffaftır. Beyaz ya da 

renkli kumaşa yapıştırıcıyla baskı yapıldığında yapıştırıcının aktarıldığı yerlerin 

görülebilmesi için işletmeler, yapıştırıcıya biraz boya karıştırırlar. Hafif renklendirilmiş 

yapıştırıcıyla baskı yapıldığında varak baskı kâğıdının yerleştirileceği bölge daha net 

görülmektedir. 

 

Varak baskıda kullanılan yapıştırıcılar, piyasada hazır olarak satılmaktadır. Yapıştırıcı 

aktarmada kullanılan baskı kalıplarıysa düz baskıda kullanılan baskılarla aynıdır. Önceden 

desen aktarılmış ve pozlandırılmış hazır kalıplar kullanılabilir. Baskı sonrasında 

yapıştırıcının kalıptan uzaklaştırılması gerekir. 

 

Resim 1.5: Yapıştırıcının kalıpla basılması 
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Resim 1.6: Yapıştırıcı aktarılmış baskı örneği 

 

Resim 1.7: Varak kağıdı yapıştırılmış baskı örneği 

1.3. Kalandır ve Pres Makineleri 
 

Varak baskı için kalıplarla, kumaşa yapıştırıcı aktarıldıktan sonra varak kâğıdı desenin 

üzerine düzgünce yerleştirilir. Varak kâğıdının yapıştırıcı olan desen bölgesine yapışabilmesi 

için sıcaklık ve basınç altında preslenmesi gerekir. 150-160 °C sıcaklıkta 5 saniye 

preslenmesi baskı için yeterlidir.  

 

Varak baskı parça kumaşa yapılırsa pres makinelerinde preslenir. Şayet metraj kumaşa 

varak baskı yapılırsa presleme kalandır makinesinde gerçekleşir. 

 



 

 7 

 

Resim 1.8: Varak kağıdı yerleştirilen parçanın pres makinesine verilişi 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Varak baskı uygulamasını yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Varak baskı için gerekli malzemeleri 

hazırlayınız. 

 Baskı yapılacak kumaş/parça 

 Baskı kalıbı 

 Rakle 

 Yapıştırıcı 

 Varak kâğıdı 

 

 Baskı yapılacak parça kumaşı, baskı masasına 

seriniz. 

 Parçanın baskı esnasında 

kaymaması için masaya 

yapıştırınız. 

 Baskı şablonunu parça kumaşın üzerine 

yerleştiriniz. 
 

 Şablonun pat garaj alanına yapıştırıcıyı dökünüz.  

 Rakle ile yapıştırıcıyı kumaşa aktarınız. 

 

 

 Şablonu parçanın üzerinden kaldırınız.  

 Yapıştırıcı aktarılan desen bölgesine varak 

kâğıdını yerleştiriniz.  

 Varak kâğıdını kumaş üzerine 

düzgün yerleştirmeye dikkat 

ediniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Pres makinesini ayarlarını yapınız. 
 Makineyi 150-160 °C’ye 

ayarlayınız. 

 Varak kâğıdı ile parça kumaşı presleyiniz. 

 

 150-160 °C’ de 5 saniye 

presleyiniz. 

 Makineden çıkan parça kumaşın üzerinden varak 

kâğıdını ayırınız. 

 

 Varak kâğıdını yırtmayacak 

şekilde dikkatlice ayırınız. 
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 Çalışma ortamını temizleyiniz. 
 Baskı şablonunu temizlemeyi 

unutmayınız. 



 

 11 

KONTROL LİSTESİ 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri 

“Evet” ve “Hayır” kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Varak baskı için gerekli malzemeleri hazırladınız mı?   

2. Baskı yapılacak parça kumaşı baskı masasına serdiniz mi?   

3. Baskı şablonunu, parça kumaşın üzerine yerleştirdiniz mi?   

4. Şablonun pat garaj alanına yapıştırıcıyı döktünüz mü?   

5. Rakle ile yapıştırıcıyı kumaşa aktardınız mı?   

6. Şablonu parçanın üzerinden kaldırdınız mı?   

7. Yapıştırıcı aktarılan desen bölgesine varak kâğıdını 

yerleştirdiniz mi? 
  

8. Pres makinesini ayarlarını yaptınız mı?   

9. Varak kâğıdıyla parça kumaşı preslediniz mi?   

10. Makineden çıkan parça kumaşın üzerinden, varak kâğıdını 

ayırdınız mı? 
  

11. Çalışma ortamını temizlediniz 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 verilen bilgileri okuyunuz. Okuduğunuz her bir cümlenin 

başındaki parantezin içerisine, eğer verilen bilgi doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız. 

 

1.   (   )  Varak baskı, kalıpla desenin olduğu bölgeye varak kâğıdının aktarıldığı bir baskı 

çeşididir.  
 

2.   (   )  Varak kâğıdının yüksek sıcaklıklara ve basınca dayanıklı olması gerekir. 
 

3.   (   )  Varak baskıda, kalıpla aktarılan yapıştırıcının görülebilmesi için biraz boya 

karıştırılarak renklendirilir. 
 

4.   (   )  Varak baskıda kullanılan baskı kalıpları diğer baskı kalıplarından farklıdır.  

 

5.   (   )  Varak baskıda kalıpla yapıştırıcı basıldıktan sonra kalıbın tıkanmaması için iyi 

temizlenmesi gerekir.  

 

6.   (   )  Varak baskıda varak kâğıdının yapışabilmesi için 150-160 °C sıcaklıkta 5 saniye 

preslenmesi gerekir.  

 

7.   (   )  Varak baskı parça kumaşa yapılacaksa varak kâğıdı kalandır makinesinde preslenir. 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam 

sağlandığında, tekniğine uygun olarak batik baskı yapabileceksiniz 

 

 

 

 

 Çevrenizde batik baskı yapan işletmeleri gezerek batik baskının yapılışı 

hakkında bilgi toplayınız.  
 

2. BATİK BASKI 
 

Mamulün beyaz kalması istenen kısımlarının bağlanarak ya da kapatılıp 

boyanmayacak hale getirilerek boyar madde banyosuna atılması ve sonrasında bağlanan ya 

da kapatılan yerlerin açılmasıyla değişik efektli desen elde edilmesi şeklinde yapılan özel 

baskıya batik baskı denir. 

 

Batik baskı uygulama olarak boyamaya benzemektedir. Diğer baskı yöntemlerinde 

olduğu gibi baskı patı veya şablonu kullanılmıyor oluşu, boyama gibi sulu ortamda yapılıyor 

oluşu, batik baskının bir baskı çeşidi olmadığını düşündürmektedir. Ancak kısmi 

renklendirme gerçekleştiğinden baskı olarak nitelendirilmektedir. 

 

Batik baskı genellikle pamuklu kumaşlara uygulanır. Diğer kumaş türlerine de 

uygulanmakla birlikte boyamanın kolay ve ucuz olması pamuklu mamulün boyar maddeye 

ilgisinin yüksek olması ve batik desenlerinin genellikle yazlık, ince giysilere, eşarp ya da 

tülbentlere, dekoratif kumaşlara yakışmasından dolayı batik baskı, pamuklu kumaşlara sıkça 

uygulanmaktadır. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 2.1: Batik baskı örneği 

2.1. Batik Baskı Çeşitleri 
 

Batik baskı üç değişik yöntemle yapılır: 

 

 Bağlama batik 

 Tuzlu batik 

 Mumlu batik  
 

Bağlama batik, en sık kullanılan batik baskı çeşididir. Tuzlu batik önemini kaybetmiş, 

işletmelerce uygulanmayan bir batik baskı çeşididir. Mumlu batik, çok zahmetli ve el emeği 

gerektirdiğinden sıkça uygulanmamakta genellikle el sanatları kapsamındaki ürünlere 

uygulanmaktadır. 

 

2.2. Batik Baskının Yapılışı 
 

Batik baskıda temel, boyanması istenmeyen (beyaz ya da zemin renginde kalmasını 

istediğimiz) kısımların boyanmasının engellenmesidir. Bu modülde en sık uygulanan baskı 

türlerinden olan bağlama batikten bahsedilecektir. 

 

Bağlama batik yapılacak mamul, boyanmadan beyaz kalması istenen yerlerinden 

çeşitli maddelerle (mandal, madeni para, bilye, düğme, taş vb. ) sıkıca bağlanır. Bağlamada 

dikkat edilecek en önemli husus, kullanılacak ipliğin mamulle aynı cins elyaftan 

olmamasıdır. Bağlama işleminden sonra boya banyosuna atılacak mamulün, bağlanan 

kısımlarına boyanın geçmemesi için bağlama ipliğinin farklı elyaftan olması şarttır. Aşağıda 

örnek bağlama batik baskı reçetesi verilmiştir: 
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Kumaş cinsi: % 100 pamuklu kumaş 

Bağlama: Sentetik ipliklerle 

 

Uygulama reçetesi:   

Flotte oranı: 1:30  

% 1-5 direkt boyar madde 

20 g/l sodyum sülfat 

2- 5 g/l soda 

 

Bağlanmış mamul, boyama flottesine atılarak gerekli ısı ve sürede boyanır. Yardımcı 

kimyasallar ve boyar maddeyi ilave ettiğimiz banyoda, 40 °C’de, 15 dakika çalışıp 20 

dakikada, 90 °C’ye çıkılır.  90 °C’de rengin koyuluğuna göre 60-120 dakika çalışılıp banyo 

soğutularak işlem bitirilir. Daha sonra 60 °C’lik suyla durulanır. Soğuk durulama yapılıp 0,5 

g/l sabunla 20 dakika 60 °C’de yıkama yapılır. Yıkamadan sonra tekrar, ılık ve soğuk 

durulama yapılır. Kurutulur ve ütülenir. Kumaş kullanıma hazır hale gelmiş olur. 

 

Boyama işlemi tamamlanan mamul, farklı renklerle de boyanacaksa değişik 

yerlerinden tekrar bağlanır ve diğer renk için hazırlanmış boyama flottesine atılır. Tek renkte 

batik yapılacaksa boyama işlemi biten mamulün bağlı yerleri açılır. Kumaşın bağlı ve sıkışık 

kalan yerleri boyama çözeltisini çekmediğinden veya az çektiğinden, kumaş açıldığında bazı 

yerler açık renkte veya beyaz görünür. Kumaşın bağlanmamış kısımlarıysa çözeltinin tam 

rengini almış olur. Bağlama batikte amaç bu boyama farklılıklarını, deseni oluşturacak 

şekilde meydana getirebilmektir. 

             

Resim 2.2: Bağlanmış mamulü boyama işlemi  
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Resim 2.3: Batik çalışma örnekleri 

2.3. Son İşlemler 
 

Bağlama batikte boyama sonrası mamul üzerinde kalmış ve mamul ile bağ yapmamış 

boyar maddeleri uzaklaştırmak için önce soğuk durulama, ardından sabun kullanılarak  60 

°C’de yıkama yapılır. Ardından ılık ve soğuk durulama yapıldıktan sonra mamul kurutulur. 

Peş peşe yapılan bu yıkama ve durulamalarla mamul üzerinde bağ yapmamış tüm boyar 

madde artıkları uzaklaştırılmış olur. Aynı zamanda yapılan durulamalarla boyamanın yaş 

haslığı da arttırılmış olur.  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Bağlama batik baskı uygulaması yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Bağlama batik için gerekli malzemeleri 

hazırlayınız. 

 Pamuklu materyal (kumaş, bitmiş 

giysi parçası, tülbent vb.) 

 Kimyasal maddeler 

 Bağlama materyalleri (mandal, 

düğme, taş, para, değişik materyaller 

vb.) 

 Bağlamada kullanılacak iplik 

 Karıştırma çubuğu 

 Beher 

 Baget 

 Isıtıcı 

 Kazan 

 Makas 

 

 Bağlama için kullanılacak ipliğin 

sentetik esaslı olmasına dikkat ediniz. 

 Bağlamada kullanılacak materyallerin 

keskin kenarlı olmamasına dikkat 

ediniz. 

 Batik işlemi yapılacak materyali (kumaşı 

veya giysi parçasını) bağlayınız. 

 

 

 

 

 Kumaşın beyaz kalmasını istediğiniz 

kısımlarını sıkıca bağlayınız. 

 Büzerek veya katlamak suretiyle 

bağlama yaparsanız dalgalı bir 

görüntü elde edebilirsiniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Boyama flottesini reçetede belirtilen 

şekilde hazırlayınız. 

Flotte oranı: 1:30  

% 1-5 direkt boyar madde 

20 g/l sodyum sülfat 

2- 5 g/l soda 

 Kimyasal maddeleri reçetede belirtilen 

miktarlarda koymanız yeterli 

olacaktır. 

 Bağlamak suretiyle hazırladığınız kumaşı 

suyla ıslatıp sıkınız. 
 

 Bağladığınız kumaşı boyama flottesine 

daldırarak boyama işlemini 

gerçekleştiriniz. 

 

 Boyama işlemi için 40 °C’de 15 

dakika çalışıp 20 dakikada 90 °C’ye 

çıkınız. 

 90 °C’de rengin koyuluğuna göre 60-

120 dakika çalışıp banyoyu 

soğutunuz. 

 Batik yapılmış materyalin ipliklerini 

çözmeden durulayınız. 

 Kumaş üzerinden boya akmayıncaya 

kadar önce 60 °C’lik suyla sonra 

soğuk suyla durulayınız. 

 Batik yapılmış materyalin ipliklerini 

çözmeden 0,5 g/l sabunla 20 dakika 60 

°C’de yıkama yapınız. 

 

 Tekrar ılık ve soğuk durulama yapınız.  

 İki renkli batik yapacaksanız kumaşın 

farklı yerlerinden bağlamak suretiyle 

boyama ve durulama işlemlerini tekrar 

ediniz. 

 İkinci renk için bağlayacağınız 

kısımları planlayınız. 

 İşlem sonunda kumaşın bağlanmış 

yerlerini sökünüz ve kullanılan 

materyalleri çıkartınız. 

 Bağlanmış kısımları sökerken 

kumaşın zarar görmemesine dikkatli 

ediniz. 

 Batik uygulaması yapılmış kumaşı 

durulayınız. 

 Kumaş üzerinden boya akmayıncaya 

kadar durulayınız. 

 Batik uygulaması yapılmış kumaşı 

kurutunuz ve ütüleyiniz. 

 

 Çalışma ortamını temizleyiniz.  
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri 

“Evet” ve “Hayır” kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Metraj kumaşa dijital baskı uygulaması 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Bağlama batik için gerekli malzemeleri hazırladınız mı?   

2. Batik işlemi yapılacak materyali (kumaşı veya giysi parçasını) 

bağladınız mı? 
  

3. Boyama flottesini reçetede belirtilen şekilde hazırladınız mı?   

4. Bağlamak suretiyle hazırladığınız kumaşı suyla ıslatıp sıktınız 

mı? 
  

5. Bağladığınız kumaşı boyama flottesine daldırarak boyama 

işlemini yaptınız mı? 
  

6. Batik yapılmış materyalin ipliklerini çözmeden duruladınız 

mı? 
  

7. Batik yapılmış materyalin ipliklerini çözmeden 0,5 g/l sabunla 

20 dakika, 60 °C’de yıkama yaptınız mı? 
  

8. Tekrar ılık ve soğuk durulama yaptınız mı?   

9. İşlem sonunda kumaşın bağlanmış yerlerini söküp kullanılan 

materyalleri çıkarttınız mı? 
  

10. Batik uygulaması yapılmış kumaşı duruladınız mı?   

11. Batik uygulaması yapılmış kumaşı kurutup ütülediniz mi?   

12. Çalışma ortamını temizlediniz 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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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 
1.   (   )  Batik baskı, kumaşın çeşitli yerlerinden bağlanarak bağlı kısımların boyanmasıyla 

değişik efektli desen elde edilmesiyle olur.  
 

2.   (   )  Batik baskıda, diğer baskılarda olduğu gibi baskı şablonu kullanılır.  

 

3.   (   )  Batik baskı genellikle pamuklu kumaşlara uygulanır.  
 

4.   (   )  Bağlama batik en sık kullanılan batik baskı çeşididir.  

 

5.   (   )  Bağlamada dikkat edilecek en önemli husus, kullanılacak ipliğin mamul ile 

aynı cins elyaftan olması gereğidir. 
 

6.   (   )  Batik baskı sonrasında mamul ile bağ yapmamış boyar maddeleri 

uzaklaştırmak için bol bol durulama yapılır.  
 

 

 

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 
 

 

 

Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam 

sağlandığında, tekniğine uygun olarak devore baskı yapabileceksiniz. 

 

 

 
 

 Çevrenizde devore baskı yapan işletmeleri gezerek devore baskının 

yapılışı hakkında bilgi toplayınız. 
 

3. DEVORE BASKI 
 

Devore baskı; birden çok lif karışımından meydana gelmiş kumaşlarda, liflerden 

birinin yakılarak yakılan kısmın, şeffaf bir görünüm almasıyla elde edilen baskı yöntemidir. 

Genellikle perdelik ve şeffaf görünümlü bayan tişörtleriyle abiye kumaşlara uygulanır. 

 

Yaygın olarak devore baskı uygulanan karışımlar, polyester ve pamuk karışımlarıdır. 

Devore baskıdan beklenen sonucun alınabilmesi için % 50 polyester, % 50 pamuk karışımı 

idealdir. İşlemin esası, karışımda bulunan selüloz liflerine yüksek konsantrasyonda asit 

emdirilerek bu liflerin yakılması daha sonra da kumaştan uzaklaştırılmasıdır. Karışımda 

bulunan polyester lifler, yok denilecek kadar az etkilenirler. Tasarlanmış desen biçiminde 

kumaşın üzerinden eksilen pamuk liflerinden dolayı desenin olduğu yerler boşalır. Verilen 

desen kadar şeffaf bir bölge oluşur. 

 

Devore baskının diğer bir adı da yakma baskıdır. Uygulamanın yakmayla 

yapılmasından dolayı bu isimle de anılmaktadır. 

 

Resim 3.1: Devore baskı örneği 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 3.2: Devore baskı örneği 

 

Resim 3.3: Devore baskı örneği 

 

Resim 3.4: Devore baskı örneği 
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3.1. Devore Baskı Patında Kullanılan Kimyasal Maddeler ve Baskı 
 

Devore baskı patında yer alan kimyasal maddeler ve oranları aşağıdaki gibidir: 

 

Kıvamlaştırıcı   550-650 g 

Gliserin    80 g 

Alüminyum Sülfat  150-180 g 

             Islatıcı    1 g 

            Selülozu Çözmeye yetecek miktarda Asit 

Su    x g  

     1000 g 

 

Reçetede belirtilen sıraya göre kimyasal maddeler ilave edilerek mikserle homojen bir 

karışım elde edilinceye kadar karıştırılır. Baskı yapmak üzere mamul, baskı masasına 

sabitlenir ve baskı şablonu üzerine yerleştirilerek hazırlanan baskı patı, pat garaj alanına 

dökülür. Rakle yardımıyla baskı yapılır. Baskı tamamlandıktan sonra basılmış mamul, fikse 

makinesinde 120 °C’de kurutulur.  

 

Kurutma işlemi tamamlandıktan sonra kumaş üzerindeki pamuk liflerinin yakılması 

gerekir. Basılıp kurutulan mamulün üzerindeki pamuk liflerinin, fikse makinesinde 170-180 

°C’de yakılması sağlanır. Kumaş üzerindeki pamuk liflerinin yanması baskı patında yer alan 

asit yardımıyla ve yüksek ısının tesiriyle kolaylaşacaktır. 

 

Resim 3.5: Fikse makinesi 

3.2. Baskı Sonrası Yapılan İşlemler 
 

Kumaş üzerindeki pamuk lifleri 170-180 °C’de yakıldıklarında kumaşta kavrulmuş bir 

şekilde dururlar. Desenin ortaya çıkması için bu liflerin kumaştan uzaklaştırılması gerekir. 

İki şekilde uygulanabilir. Birincisinde kumaş, mekanik yöntemlerle basınçlı silindirler 

arasından geçirilerek ve sonra fırçalanarak temizlenir. Bu yöntem özel haller dışında yaygın 
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olarak uygulanan bir yöntem değildir. Daha çok ikinci yöntem olan yıkamayla liflerin 

uzaklaştırılması tercih edilir. Bunun için 0,3-1 g/ l sabun konulmuş banyoda, 50-70 °C’de 20 

dakikalık bir yıkama işlemi yeterlidir. 

 

Resim 3.6: Devore baskı örneği 

 

Resim 3.7: Devore baskı örneği 
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Resim 3.8: Devore baskı örneği 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Devore baskı uygulaması yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Devore baskı için gerekli malzemeleri 

hazırlayınız. 

 Baskı yapılacak kumaş 

 Baskı kalıbı 

 Rakle 

 Baskı patı için gerekli kimyasal 

maddeler 

 Mikser  

 

 Devore baskı patını hazırlayınız. 

Kıvamlaştırıcı   550-650 g 

Gliserin   80 g 

Alüminyum Sülfat  150-180 g 

Islatıcı    1 g 

Selülozu Çözmeye yetecek miktarda Asit 

Su    x g  

            1000 g 

 Homojen bir karışım elde edinceye 

kadar mikserle karıştırınız. 

 Basılacak mamulü baskı masasına 

yerleştiriniz. 

 

 Basılacak mamulün baskı esnasında 

kaymaması için mamulü yapıştırarak 

sabitleyiniz. 

 Baskı şablonunu mamul üzerine 

yerleştiriniz. 

 

 Hazırladığınız devore baskı patını şablonun 

pat garaj alanına dökünüz. 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Baskı şablonu ile devore baskı patını 

basınız. 

 

 

 Fikse makinesinin ayarlarını yapınız. 

 

 Kurutma yapacağınız için 120 °C’ye 

ayarlayınız. 

 Basılmış mamulü fikse makinesinde 

kurutunuz. 

 120 °C’de kurutunuz. 

 Yakma için fikse makinesinin ayarlarını 

yapınız. 

 Yakma işlemi için 170-180 °C’ye 

ayarlayınız. 

 Yakma işlemini yapınız.  Yakma işlemini 170-180 °C’de 

yapınız. 

 Sabunlu yıkama işlemini yapınız.  0,3-1 g/ l sabun konulmuş banyoda 

50-70 °C’de, 20 dakikalık bir yıkama 

işlemi yeterlidir. 

 Yıkama sonrası mamulü durulayınız ve 

kurutunuz. 

 

 Çalışma ortamını temizleyiniz.  
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KONTROL LİSTESİ 
 

Pamuklu kumaşa dijital baskı sonrası fikse işlemi uygulaması için bu faaliyet 

kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri “Evet” ve “Hayır” 

kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Devore baskı için gerekli malzemeleri hazırladınız mı?   

2. Devore baskı patını hazırladınız mı?   

3. Basılacak mamulü baskı masasına yerleştirdiniz mi?   

4. Baskı şablonunu mamul üzerine yerleştirdiniz mi?   

5. Hazırladığınız devore baskı patını, şablonun pat garaj alanına 

döktünüz mü? 
  

6. Baskı şablonuyla devore baskı patını bastınız mı?   

7. Fikse makinesinin ayarlarını yaptınız mı?   

8. Basılmış mamulü fikse makinesinde kuruttunuz mu?   

9. Yakma için fikse makinesinin ayarlarını yaptınız mı?   

10. Yakma işlemini yaptınız mı?   

11. Sabunlu yıkama işlemini yaptınız mı?   

12. Yıkama sonrası mamulü durulayınız ve kuruttunuz mu?   

13. Çalışma ortamını temizlediniz 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 cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 
1.   (   )  Devore baskı birden çok lif karışımından meydana gelmiş kumaşlara uygulanan 

baskı yöntemidir. 

 

2.   (   )  Devore baskı için % 50 polyester, % 50 pamuk karışımları idealdir. 

 

3.   (   )  Devore baskı patında kullanılan asit polyester liflerinin yanmasına yardımcı olur. 

 

4.   (   )  Liflerin yakılması 120 °C’de gerçekleşir. 

 

5.   (   )  Yakma işleminden sonra mamul sabunlu banyoda yıkanır. 

 

 

 

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.   (   )  Varak baskı bir özel baskı çeşididir. 

 

2.   (   )  Varak baskı kâğıdı piyasada düz renklerde bulunur. 
 

3.   (   )  Varak baskıda varak kâğıdının yapışabilmesi için 120-150 °C sıcaklıkta 3 saniye 

preslenmesi gerekir. 
 

4.   (   )  Varak baskı parça kumaşa yapılacaksa pres makinesinde preslenir. 
 

5.   (   )  Tuzlu batik en sık kullanılan batik baskı çeşididir. 

 

6.   (   )  Bağlamada dikkat edilecek en önemli husus kullanılacak ipliğin mamul ile 

aynı cins elyaftan olmaması gerekir. 
 

7.   (   )  Batik baskı sonrası sabunlu yıkama yapılmaz. 
 

8.   (   )  Devore baskı için %20 polyester % 80 pamuk karışımları idealdir.  
 

9.   (   )  Devore baskı sonrasında mamul 120 °C’de kurutulur.  
 

10.   (   )  Devore baskıda yakma işlemi 170-180 °C’de gerçekleşir.  
 

 

 

 

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 diğer modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz 

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

 

1. Y 

2. D 

3. D 

4. Y 

5. D 

6. D 

7. Y 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1. Y 

2. Y 

3. D 

4. D 

5. Y 

6 D 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1. D 

2. D 

3. Y 

4. Y 

5. D 

 

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI 

 

1. D 

2. Y 

3. Y 

4. D 

5. Y 

6. D 

7. Y 

8. Y 

9. D 

10 D 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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