
T.C. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEKSTİL TEKNOLOJİSİ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖZEL BASKI EFEKTLERİ 3 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankara, 2013 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve 

Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak 

öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmış bireysel öğrenme 

materyalidir. 

 Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiştir. 

 PARA İLE SATILMAZ.   

 



 

 i 

 

AÇIKLAMALAR .................................................................................................................... ii 
GİRİŞ ....................................................................................................................................... 1 
ÖĞRENME FAALİYETİ–1 .................................................................................................... 3 
1. KABARTMA BASKI .......................................................................................................... 3 

1.1. Kabartma Patı ................................................................................................................ 4 
1.2. Baskının Yapılışı ........................................................................................................... 5 
1.3. Baskı Sonrası İşlemler .................................................................................................. 5 
UYGULAMA FAALİYETİ ................................................................................................ 8 
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 11 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 .................................................................................................. 12 
2. PLASTİK BASKI .............................................................................................................. 12 

2.1. Plastik Baskı Patı ve İstenilen Rengi Oluşturma ......................................................... 13 
2.2. Plastik Baskıda Kullanılan Çözücüler ve Efekt Kazandırma ...................................... 13 
2.3. Plastik Baskının Fiksesi .............................................................................................. 14 
UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 16 
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 19 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 .................................................................................................. 20 
3. BONCUK BASKI .............................................................................................................. 20 

3.1. Baskı Tutkalını Aktarma ............................................................................................. 21 
3.2. Boncuk Baskının Yapılışı ........................................................................................... 22 
3.3. Son İşlemler ................................................................................................................ 23 
UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 25 
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 29 

MODÜL DEĞERLENDİRME .............................................................................................. 30 
CEVAP ANAHTARLARI ..................................................................................................... 31 
KAYNAKÇA ......................................................................................................................... 32 

 

İÇİNDEKİLER 



 

 ii 

AÇIKLAMALAR 
ALAN  Tekstil Teknolojisi 

DAL/MESLEK Tekstil Baskı ve Desenciliği 

MODÜLÜN ADI  Özel Baskı Efektleri 3 

MODÜLÜN TANIMI  

Özel baskı efektlerinden kabartma, plastik ve boncuk baskı 

ile ilgili temel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı öğrenme 

materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖNKOŞUL Özel baskı efektleri 2 modülünü başarmış olmak 

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 kabartma baskı 

yapabileceksiniz. 

2. Tekniğine uygun olarak plastik baskı yapabileceksiniz. 

3. Tekniğine uygun olarak boncuk baskı yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Donanım: Kimyasal maddeler, kabartma baskı patı, plastik 

baskı patı, boncuk baskı patı, fikse makinesi, baskı kalıbı, 

rakle, mikser 

Ortam: Aydınlık atölye veya işletme ortamı 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

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

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Baskıcılıkta özel efektli baskıların önem kazanmasıyla kabartma, plastik ve boncuk 

baskı uygulamaları artmıştır. Parça baskıcılığında boya ve kimyasal madde atığının az oluşu 

işletmeciler ve çevre ekolojisi açısından önemli bit avantaj olmaktadır. Ayrıca özel baskılar 

için malzeme tedarikinin kolay ve ucuz olması ve yapılan baskıların çok zaman almayışı da 

önemli bir avantajdır. Kimyasal madde üreticileri için de özel baskıların baskı patları ve 

kimyasalları yeni bir pazar oluşturmuştur. 

 

“Özel Baskı Efektleri 1” modülüyle varak, batik ve devore baskıya ait bilgi ve 

becerileri, “Özel Baskı Efektleri 2” modülüyle de yaldız, sedef ve sim baskıya ait bilgi ve 

becerileri edinmiştiniz. Bu modül sonunda da edineceğiniz bilgi ve becerilerle kabartma, 

plastik ve boncuk baskı yapabileceksiniz. 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

 

Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam 

sağlandığında, tekniğine uygun olarak kabartma baskı yapabileceksiniz. 

 

 
 

 

 Çevrenizi araştırıp kabartma baskı yapan atölye ve işletmeleri gezerek 

kabartma baskı hakkında bilgi toplayınız. 
 

1. KABARTMA BASKI 
 

Kabartma baskı, kumaşa farklı efekt kazandıran özel baskılardan biridir. Patın kumaşa 

aktarılması pigment boyar maddelerle baskı gibidir ancak fiksesi ve baskının görünüşü 

farklıdır. 

 

Kabartma baskı; kabartma baskı patına boyar madde karıştırıldıktan sonra kalıpla 

kumaşa aktarılan ve fikseyle patın kabartılmasıyla elde edilen özel bir baskı çeşididir. 

 

Kabartma baskının yıkama ve sürtme haslıklarının yüksek olması istenir. Baskı 

yapılan bölgenin, kumaşın yüzeyinden yüksek olması sebebiyle sürtünmesi 

kolaylaşacağından baskıda dökülmelerin meydana gelmemesi için sürtünme ve yıkama 

haslığının yüksek olması istenir.  

 

Kabartma baskı tanınması en kolay baskılardan biridir. Baskı yüzeyine 

dokunulduğunda baskı kumaştan daha yüksekte ya da kabarmış, şeftali kabuğuna 

dokunulmuş hissi verir. 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 
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Resim 1.1: Kabartma baskı örneği 

1.1. Kabartma Patı  
 

Kabartma baskı patında yer alan kimyasal maddeler ve miktarları aşağıdaki gibidir: 

Hazırlanmış pigment patı içerisine 100-300 gr matweiss ilave edilerek karıştırıldıktan 

sonra 300 gr su bazlı kabaran pat ilave edilip karıştırılır.  Baskı plastik olarak tercih 

edildiğinde ise hazırlanmış plastik patına 200-300 gr kabaran pat ilave edilerek karıştırılır. 

 

Kabartma baskı patı, reçetede yer alan kimyasal maddelerin karıştırılmasıyla elde 

edilen karışımdır. Renksiz ve şeffaf görünümlüdür. Kabartma baskı patını renklendirmek 

için pigment boyar maddeler kullanılabilir. Beyaz kullanılmak istenirse içerisine matweiss 

karıştırılmalıdır. 

 

İşletmeler kabartma baskı patını kendileri hazırlayabildikleri gibi baskı kimyasalları 

üreten firmalardan hazır olarak da alıp kullanabilmektedir. Baskı yapılacağı zaman pata 

matweiss ya da boyar madde karıştırılarak renklendirilebilir. İlave edilen matweiss kumaş 

yüzeyine dolgu yaparak baskının gözeneklere girip dağılmasını engelleyerek daha net 

baskılar elde edilmesini sağlar. 

 

 

Resim 1.2: Kabartma baskı örneği 

Boyar madde ilave 

edilmeden yapılmış baskı 

Matweiss ilave edilerek 

yapılmış baskı 
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1.2. Baskının Yapılışı 
 

Kabartma baskı patını aktarmada kullanılan baskı kalıpları, düz baskıda kullanılan 

baskı kalıplarıyla aynıdır. İnce gözenekli gaze beziyle yapılmış, önceden desen aktarılmış ve 

pozlandırılmış hazır kalıplar kullanılabilir.  

 

Resim 1.3: Kabartma baskıda kullanılan baskı şablonunun yakından görünüşü 

Kabartma baskı yapılacak kumaş baskı masasına yerleştirilir. Kumaş, baskı esnasında 

kaymaması için yapıştırıcıyla masaya sabitlenir. Baskı şablonu kumaşın üzerine yerleştirilir. 

Hazırlanan kabartma baskı patı, şablonun pat garaj alanına döküldükten sonra rakle 

yardımıyla baskı yapılır. 

 

Baskı sonrasında kalıbın veya baskı sırasında kullanılan diğer malzemelerin tazyikli 

suyla iyice temizlenmesi gerekir. Aksi takdirde kalıpta tıkanmalar meydana gelebilir. 

 

1.3. Baskı Sonrası İşlemler 
 

Kabartma baskı için kalıplarla kumaşa, baskı patı aktarıldıktan sonra patın fiksesi ve 

kabarmanın gerçekleşmesi için fikse makinesinde fikse edilmesi gerekir.  

 

Müşterinin kabartma isteğine bağlı olarak fikse sıcaklığı ve süresi değişir. Isı 

yükseldikçe kabartma etkisi de artar. Kabartma etkisi ortalama 140-180 °C sıcaklık ve 1-3 

dakika aralığında değişmektedir. 180 °C’nin üzerine çıkıldığında kabartma etkisi artmaz 

aksine baskıda kabarmama, kavrulma gibi olumsuz etkiler oluşur. Yapılan baskının az 

kabarması istenirse düşük sıcaklık (140-150 °C) ve süre (1-2 dakika) kullanılmalıdır. Çok 

kabarması istenilen baskılardaysa yüksek sıcaklık ve sürede fikse uygundur. Bu tür çok 

kabartılan baskılara, piyasada süet kabartma da denilmektedir. Dokunulduğunda şeftali 

kabuğuna dokunmuş hissi verir.  
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Numune baskılar yapılarak değişik sıcaklık ve sürelerde fikse edilerek kabartılmış 

baskılar müşteriye sunulur. Müşterinin onayladığı baskıya göre uygun fikse şartlarında 

üretim yapılır. 

 

Resim 1.4: Pres makinesi 

Fikse için pres kullanılmak istenirse baskı yapılan kumaşın önce 100 °C’nin altında 

kurutulması; sonrasında kumaşın arka yüzünden 150-160 °C’de, 20-30 saniye, düşük 

basınçla preslenmesi gerekir. Yüksek ısıda ve yüksek basınçla preslenirse kabartma etkisi 

azalacaktır. 

 

Resim 1.5: Fikse makinesi 
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Resim 1.6: Kabartma baskı örneği 

 
Resim 1.7: Kabartma baskı örneği 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Kabartma baskı uygulamasını yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Kabartma baskı için gerekli malzemeleri 

hazırlayınız. 

 Baskı yapılacak kumaş/ parça 

 Baskı kalıbı 

 Rakle 

 Hazır kabartma ve pigment patı 

 

 Hazırlanmış olan kabartma patını pigment 

patı ile karıştırınız. 

 Homojen karışım elde edene kadar 

dikkatlice karıştırınız. 

 Baskı yapılacak parça kumaşı baskı 

masasına seriniz. 

 

 Parçanın baskı esnasında kaymaması 

için masaya yapışkan sürmeyi 

unutmayınız. 

 Baskı şablonunu parça kumaşın üzerine 

yerleştiriniz. 
 

 Şablonun pat garaj alanına kabartma baskı 

patını dökünüz. 
 

 Rakleyle patı kumaşa aktarınız. 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Şablonu parçanın üzerinden kaldırınız.  

 Fikse için makinenin ayarlarını yapınız. 

 

 Makine sıcaklığını 140-180 °C’ye 

ayarlayınız 

 140-180 °C’de, 1-3 dakika fikse 

ediniz. 

 Kumaşı fikse makinesinden alınız.  

 Çalışma ortamını temizleyiniz. 
 Baskı şablonunu ve rakleyi 

temizlemeyi unutmayınız. 
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KONTROL LİSTESİ 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri 

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

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Kabartma baskı için gerekli malzemeleri hazırladınız mı?   

2. Kabartma baskı patını pigment patı ile karıştırdınız mı?    

3. Baskı yapılacak parça kumaşı baskı masasına serdiniz mi?   

4. Baskı şablonunu parça kumaşın üzerine yerleştirdiniz mi?   

5. Şablonun pat garaj alanına kabartma baskı patını döktünüz mü?   

6. Rakle ile patı kumaşa aktardınız mı?   

7. Şablonu parçanın üzerinden kaldırdınız mı?   

8. Baskılı kumaşı fikse için makine ayarlarını yaptınız mı?   

9. Kumaşı fikse makinesinden  geçirdiniz mi?   

10. Kumaşı fikse makinesinden aldınız 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 cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler 

doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1.   (   )  Kabartma baskı, kabartma baskı patına pigment patı karıştırıldıktan sonra kalıpla 

kumaşa aktarılan ve fikseyle patın kabartılması sonucu elde edilen özel bir baskı 

çeşididir.  
 

2.   (   )  Kabartma baskıya dokunulduğunda şeftali kabuğuna dokunulmuş hissi verir.  
 

3.   (   )  Kabartma baskı patı, beyaz kullanılmak istenirse içerisine matweiss 

karıştırılmalıdır.  

 

4.   (   )  Kabartma baskıda fikse sırasında ısı düştükçe kabartma etkisi artar.  

 

5.   (   )  Kabartma baskının fiksesinde pres kullanılmak istenirse kumaşın arka yüzünden 

yüksek basınçla preslenmesi gerekir.  

 

 

 

 

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 plastik baskı yapabileceksiniz. 

 

 
 

 Çevrenizde plastik baskı yapan işletmeleri gezerek plastik baskının 

yapılışı hakkında bilgi toplayınız.  
 

2. PLASTİK BASKI 
 

Plastik baskı, hazır baskı patının kalıpla kumaşa aktarılması ve fikse edilmesiyle elde 

edilen özel efektli bir baskı çeşididir. 

 

Plastik baskı yapılmış mamulde, basılı bölgeye dokunduğunuzda plastiğe dokunmuş 

hissini verir. Plastik baskıyı bu şekilde tanımak mümkündür.  

 

Plastik baskı yapılacak kumaş baskı masasına yerleştirilir. Kumaş, baskı esnasında 

kaymaması için yapıştırıcıyla masaya sabitlenir. Baskı şablonu kumaşın üzerine yerleştirilir. 

Baskı patı şablonun pat garaj alanına döküldükten sonra rakle yardımıyla baskı yapılır. 

 

Baskı patını aktarmada kullanılan baskı kalıpları düz baskıda kullanılan baskılarla 

aynıdır. Önceden desen aktarılmış ve pozlandırılmış hazır kalıplar kullanılabilir. 

 

Resim 2.1: Plastik baskı örneği 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Baskı sonrasında şablonlar ve diğer kullanılan araç gereçler selülozik tiner yardımıyla 

temizlenmelidir. Aksi takdirde şablonlarda tıkanmalar meydana gelebilir. 

 

Plastik baskının yıkama ve sürtünme haslığı iyi olmasına rağmen kuru temizleme 

haslığı düşüktür. Dolayısıyla kuru temizlemeye uygun bir baskı değildir. 

 

2.1. Plastik Baskı Patı ve İstenilen Rengi Oluşturma 
 

Plastik baskı patları piyasada hazır olarak bulunmaktadır. Üretici firmalar tarafından 

renkli olarak hazırlanıp satılmaktadır.  

 

Plastik baskı patları üreten firmaların geniş renk katalogları mevcuttur. Farklı bir renk 

kullanılmak istendiğinde boyalar istenilen oranlarda karıştırılarak elde edilebilir. Boyalar 

seyreltilmek istendiğinde inceltici; rengin mat olması istendiğinde ise matlaştırıcı 

kullanılmalıdır. İnceltici olarak genellikle “dop yağı” kullanılır. 

 

Resim 2.2: Plastik baskı örneği 

2.2. Plastik Baskıda Kullanılan Çözücüler ve Efekt Kazandırma 
 

Plastik baskı son yıllarda yaygın olarak kullanılan bir baskı türü olduğundan bu 

baskıyla ilgili değişik görünüm ve tutum özellikleri istenmektedir. Pata yapılacak ilavelerle 

efekt elde edilebileceği gibi kurutma ve fikse sonrası preslemeyle de farklı yüzeyler elde 

edilebilir. 

 

Çözücü yardımıyla kıvamı ayarlanan plastik baskı patına, yüzeyin mat ve pütürlü 

olması istendiğinde boza kıvamına gelene kadar çözücü ilave edilir. Boza kıvamında 

hazırladığımız patın, koyu renklere uygulanmasında örtücülüğünü arttırmak için matweiss 

ilave etmek gereklidir. Yüzeyin parlak ve pürüzsüz olması istendiğindeyse daha kıvamlı 
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(yoğurt kıvamında) hazırlamak yeterli olur. Yağsı parlaklık ve pürüzsüz yüzey istendiğinde 

ise fikse işleminden sonra presleme yapılır. 

 

Resim 2.3: Pres makinesi 

2.3. Plastik Baskının Fiksesi 
 

Plastik baskı için kalıplarla kumaşa baskı patı aktarıldıktan sonra patın kumaşa 

sabitlenmesi için 160-180 °C sıcaklıkta, 2-3 dakika fikse makinesinden 2 pas geçirilerek 

fikse edilmesi gerekir. Yıkama ve sürtünme haslıklarının yüksek olması fikse işlemine 

bağlıdır. 

 

 

Resim 2.4: Fikse makinesi 
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Resim 2.5: Plastik baskı örneği 

 

Resim 2.6: Plastik baskı örneği  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Plastik baskı uygulaması yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Plastik baskı için gerekli malzemeleri 

hazırlayınız. 

 Baskı yapılacak kumaş/ parça 

 Baskı kalıbı 

 Rakle 

 Hazır plastik patı 

 Baskı patı için gerekli kimyasal 

maddeler 

 

 Plastik baskı patını hazırlayınız. 

 Plastik baskı patını mevcut renginde 

basacaksanız direkt alıp 

kullanabilirsiniz. Farklı bir renkte 

kullanmak istiyorsanız patları 

karıştırarak istediğiniz rengi bulmaya 

çalışınız. 

 Patı seyreltmek için inceltici 

kullanmalısınız. 

 Rengin mat olmasını istiyorsanız pata 

matlaştırıcı ilave etmelisiniz. 

 Baskı yapılacak parça kumaşı baskı 

masasına seriniz. 

 Parçanın baskı esnasında kaymaması 

için masaya yapıştırınız. 

 Baskı şablonunu parça kumaşın üzerine 

yerleştiriniz. 
 

 Şablonun pat garaj alanına plastik baskı 

patını dökünüz. 
 

 Rakleyle patı kumaşa aktarınız. 

 

 

 Şablonu parçanın üzerinden kaldırınız.  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Fikse makinesinin ayarlarını yapınız. 

 

 Makine sıcaklığını 160-180 °C’ye 

ayarlayınız. 

 Baskı yapılan kumaşı fikse makinesinden 

geçirerek fikse işlemini yapınız. 

 160-180 °C’de, 2-3 dakika fikse 

ediniz. 

 Fikse işlemini tekrarlayınız. 

 Fikse işlemi 2 pas yapılacağından aynı 

sıcaklık ve sürede baskılı mamulü 

fikse makinesinden geçiriniz. 

 Kumaşı fikse makinesinden alınız.  

 Çalışma ortamını temizleyiniz. 
 Baskı şablonunu ve rakleyi 

temizlemeyi unutmayınız. 
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KONTROL LİSTESİ 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri 

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

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Plastik baskı için gerekli malzemeleri hazırladınız mı?   

2. Plastik baskı patını hazırladınız mı?   

3. Baskı yapılacak parça kumaşı baskı masasına serdiniz mi?   

4. Baskı şablonunu parça kumaşın üzerine yerleştirdiniz mi?   

5. Şablonun pat garaj alanına plastik baskı patını döktünüz mü?   

6. Rakle ile patı kumaşa aktardınız mı?   

7. Şablonu parçanın üzerinden kaldırdınız mı?   

8. Fikse makinesinin ayarlarını yaptınız mı?   

9. Baskı yapılan kumaşı fikse makinesinden 2 pas geçirerek fikse 

işlemini yaptınız mı? 
  

10. Kumaşı fikse makinesinden aldınız 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 cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1.   (   )  Plastik baskı, hazır baskı patının kalıp ile kumaşa aktarılması ve fikse edilmesi ile 

elde edilen özel efektli bir baskı çeşididir. 
 

2.   (   )  Plastik baskı sonrasında şablonlar ve diğer kullanılan araç gereçler tazyikli su ile 

temizlenmelidir. 

 

3.   (   )  Plastik baskının kuru temizleme haslığı yüksektir. 
 

4.   (   )  Plastik baskıda boyalar seyreltilmek istendiğinde inceltici, rengin mat olması 

istendiğinde ise matlaştırıcı kullanılmalıdır. 

 

5.   (   )  Plastik baskı sonrası fikse işlemi 120- 130 °C sıcaklıkta 2-3 dakika fikse 

makinesinden 2 pas geçirilerek 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 boncuk baskı yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Çevrenizde boncuk baskı yapan işletmeleri gezerek boncuk baskının 

yapılışı hakkında bilgi toplayınız. 
 

3. BONCUK BASKI 
 

 Boncuk baskı, baskı tutkalının baskı kalıbıyla kumaşa aktarıldıktan sonra üzerine 

boncuk serpilerek yapılan özel bir baskı çeşididir. 

 

Resim 3.1: Boncuk baskı örneği 

Boncuk baskıda kullanılan boncukların rengi, baskıyı renklendirir. İşletmelerin 

kataloglarında çeşitli renklerde boncuklar mevcuttur. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 3.2: Beyaz ve siyah renkli boncuk örnekleri 

Boncuk, baskı patında kullanılan baskı tutkalı, yapılan fikse işlemiyle kumaşa ne 

kadar iyi bağlanırsa baskının yıkama ve sürtünme haslıkları da o kadar iyi olacaktır. 

Kullanım esnasında boncukların dökülmesi ya da bulaşması azalacaktır. 

 

Boncuk baskı, yaygın olarak bayan dış giyim ve abiye kumaşlara uygulanır. 

 

3.1. Baskı Tutkalını Aktarma 
 

Boncuk baskı, boncukların kumaşa yapıştırılması esasına dayanır. Boncukların 

kumaşa yapıştırabilmesi için önce baskı kalıbıyla boncuk yapıştırmak istenen bölgeye baskı 

tutkalı aktarılır.  

 

Resim 3.3: Baskı tutkalının kumaşa aktarılması 

Boncuk baskıda kullanılan yapıştırıcıların rengi şeffaftır ve piyasada hazır olarak 

satılmaktadır. Yapıştırıcı aktarmada kullanılan baskı kalıplarıysa düz baskıda kullanılan 

kalıplarla aynıdır. Önceden desen aktarılmış ve pozlandırılmış hazır kalıplar kullanılabilir. 
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3.2. Boncuk Baskının Yapılışı 
 

Boncuk baskı yapılacak kumaş, baskı masasına yerleştirilir. Kumaş, baskı esnasında 

kaymaması için yapıştırıcıyla masaya sabitlenir. Baskı şablonu kumaşın üzerine yerleştirilir. 

Baskı tutkalı şablonun pat garaj alanına döküldükten sonra rakle yardımıyla kumaşa aktarılır. 

 

Baskı tutkalı aktarılan kumaşın desen bölgesinin yakın bir yerine, desen boyunca 

boncuk dökülür. Kumaş, boncuk dökülen uçtan kaldırılarak baskı tutkalının basıldığı desen 

bölgesine doğru boncuklar ilerletilir ve boncukların tutkal yardımıyla kumaşa yapışması 

sağlanır. 

 

Resim 3.4: Boncukların desen boyunca dökülmesi 

 

Resim 3.5: Kumaş ucunun kaldırılarak boncukların kumaşa yapıştırılması 

Ön yüzeye boncuk yapıştırıldıktan sonra kumaşın tersinden, boncuklara bastırılarak 

daha iyi yapışması sağlanır. Bu işlem yapılırken çok sert bastırılmamalı ve bastırma işlemi, 



 

 23 

elleri desen bölgesinde gezdirerek değil ara ara kaldırarak yapılmalıdır. Boncuklar henüz tam 

olarak kumaşa yapışmadığından bahsedilen hususlara dikkat edilmesi gerekir aksi halde 

boncuklar yerlerinden oynayabilir, hatta dökülmeler meydana gelebilir. Boncukların 

dökülmemesi için son işlem olarak fikse işlemi yapılır. 

 

Resim 3.6: Kumaşın tersinden boncukların yapıştırılması 

 

Resim 3.7: Boncuk baskının yakından görünüşü 

Baskı sonrasında kalıbın veya baskı sırasında kullanılan diğer malzemelerin tazyikli 

suyla iyice temizlenmesi gerekir. Aksi takdirde kalıpta tıkanmalar meydana gelebilir. 

 

3.3. Son İşlemler 
 

Boncuk baskı için kalıplarla kumaşa baskı tutkalı aktarıldıktan sonra boncukların 

kumaşa sabitlenmesi ve dökülmemesi için 160-180 °C sıcaklıkta, 2-3 dakika fikse 

makinesinden 2 pas geçirilerek fikse edilmesi gerekir. Yıkama ve sürtünme sonucunda 
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boncukların dökülmemesi için fikse işlemi önemlidir. Yıkama ve sürtünme haslıklarının 

yüksek olması fikse işlemine bağlıdır. 

 

Resim 3.8: Fikse makinesi 

 

Resim 3.9: Boncuk baskı örneği 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Boncuk baskı uygulaması yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Boncuk baskı için gerekli malzemeleri 

hazırlayınız. 

 Baskı yapılacak kumaş/ parça 

 Baskı kalıbı 

 Rakle 

 Baskı tutkalı 

 Boncuk 

 

 Baskı yapılacak parça kumaşı baskı masasına 

seriniz. 

 

 Parçanın baskı esnasında 

kaymaması için masaya 

yapıştırınız. 

 Baskı şablonunu parça kumaşın üzerine 

yerleştiriniz. 
 

 Şablonun pat garaj alanına baskı tutkalını 

dökünüz. 

 

 Rakleyle tutkalı kumaşa aktarınız.  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Şablonu kumaşın üzerinden kaldırınız.  

 Desen bölgesi boyunca boncukları dökünüz. 

 

 Boncukların desen boyunca eşit 

dağılmasına dikkat ediniz. 

 Kumaşın ucundan kaldırarak baskı tutkalıyla 

boncukları kumaşa yapıştırınız. 

 

 Boncukların desenin her yerine 

gelmesine dikkat ediniz. 

 Kumaşın tersini çevirerek masaya seriniz.  

 Tersten desen bölgesine bastırarak 

boncukların yapışmasını sağlayınız. 

 Boncukların üzerine bastırırken 

ellerinizi kısım kısım kaldırıp 

indirerek yapınız. Ellerinizi kumaş 

üzerinde bastırarak gezdirmeyiniz. 

Boncuklar henüz tam olarak 

yapışmadığından sürtünme 

esnasında yerinden oynayabilir. 
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 Boncukların üzerine çok sert 

bastırmamaya çalışınız. Aksi 

takdirde boncukların kırılmasına 

sebep olabilirsiniz. 

 Fikse işlemi henüz yapılmadığından 

desen bölgesindeki boncuklara 

dokunmayınız. Boncukların 

yerinden oynamasına sebep 

olabilirsiniz. 

 Fikse makinesinin ayarlarını yapınız. 

 

 Makine sıcaklığını 160-180 °C’ye 

ayarlayınız. 

 Baskı yapılan kumaşı fikse makinesinden 

geçirerek fikse işlemini yapınız. 

 160- 180 °C’de, 2-3 dakika fikse 

ediniz. 

 Fikse işlemini tekrarlayınız. 

 Fikse işlemi 2 pas yapılacağından 

aynı sıcaklık ve sürede baskılı 

mamulü fikse makinesinden 

geçiriniz. 

 Kumaşı fikse makinesinden alınız.  

 Çalışma ortamını temizleyiniz. 
 Baskı şablonunu ve rakleyi 

temizlemeyi unutmayınız. 
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KONTROL LİSTESİ 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri 

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

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Boncuk 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 baskı tutkalını döktünüz mü?   

5. Rakleyle tutkalı kumaşa aktardınız mı?   

6. Şablonu parçanın üzerinden kaldırdınız mı?   

7. Desen bölgesi boyunca boncukları döktünüz mü?   

8. Kumaşın ucundan kaldırarak baskı tutkalı ile boncukları kumaşa 

yapıştırdınız mı? 
  

9. Kumaşın tersini çevirerek masaya serdiniz mi?   

10. Tersten desen bölgesine bastırarak boncukların yapışmasını 

sağladınız mı? 
  

11. Fikse makinesinin ayarlarını yaptınız mı?   

12. Baskı yapılan kumaşı fikse makinesinden 2 pas geçirerek fikse 

işlemini yaptınız mı? 
  

13. Kumaşı fikse makinesinden aldınız mı?   

14. 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.   (   )  Boncuk baskı, baskı tutkalının kumaşa aktarıldıktan sonra üzerine boncuk 

serpilerek ve fikse edilerek yapılan bir baskıdır. 

 

2.   (   )  Boncuk baskı yaygın olarak bayan spor giyiminde kullanılan kumaşlara uygulanır. 

 

3.   (   )  Boncuk baskı tutkalı renksiz ve şeffaftır. 

 

4.   (   )  Boncuk baskıda boncukları  yapıştırırken, kumaşın tersinden sertçe bastırılması 

gerekir. 

 

5.   (   )  Boncuk baskının 160-180 °C sıcaklıkta, 3-5 dakika fikse edilmesi gerekir. 

 

 

 

 

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.   (   )  Kabartma baskı tanınması en zor baskılardan biridir.  

 

2.   (   )  Kabartma baskıda fikse sırasında baskının çok kabarması istenirse düşük sıcaklık 

kullanılmalıdır.  

 

3.   (   )  Plastik baskı yapılmış mamulde, basılı bölgeye dokunduğunuzda plastiğe 

dokunmuş hissini verir. 

 

4.   (   )  Plastik baskı sonrasında şablonlar ve diğer kullanılan araç gereçler selülozik tiner 

yardımıyla temizlenmelidir. 

 

5.   (   )  Plastik baskının yıkama haslığı yüksek olmasına rağmen kuru temizleme haslığı 

düşüktür.  

 

6.   (   )  Boncuk baskıda baskı tutkalına, boncuk serpilerek baskı yapılır. 

 

7.   (   )  Boncuk baskının 160-180 °C sıcaklıkta, 2-3 dakika 2 pas fikse edilmesi gerekir. 

 

 

 

 

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. D 

2. D 

3. D 

4. Y 

5. Y 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1. D 

2. Y 

3. Y 

4. D 

5. Y 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1. D 

2. Y 

3. D 

4. Y 

5. Y 

 

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI 

 

1. Y 

2. Y 

3. D 

4. D 

5. D 

6. Y 

7 D 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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