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Dekoratif El Sanatları

MODÜLÜN ADI

Şiş örücülüğü kol kesimi
Şiş örücülüğünde kol kesimleri İle ilgili bilgi ve becerileri
MODÜLÜN TANIMI
içeren öğrenim materyalidir.
40/32
SÜRE
“Şiş Örücülüğünde Şekillendirme” modülünü almış olmak.
ÖN KOŞUL
Şiş örücülüğü kol kesimi yapmak
YETERLİK

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Bu modül ile uygun ortam ve araç-gereç sağlandığında amaca
uygun kol kesimi yapabileceksiniz
Amaçlar
1. Takma kol örebileceksiniz.
2. Yuvarlak kol oyuntusu yapabileceksiniz.
3. Bedenden çıkan kol örebileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Temiz, aydınlık atölye.
Donanım: Örgü şişleri, yünler, dikiş malzemeleri.

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen
ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Modül sonunda ise, kazandığınız bilgi ve becerileri belirlemek
amacıyla hazırlanan ölçme aracıyla değerlendirileceksiniz.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili öğrenci,
Türk el sanatı içinde önemli bir yeri olan şiş örücülüğü, ihtiyaçların karşılanmasında,
kullanılarak geçmişte olduğu gibi günümüzde de önemini korumaktadır.
Örgülerin moda ve giyimde önemli bir yeri olduğu açıktır. Örgü yumuşak, eğilip
büküle bilen, şekle göre uyum sağlama yeteneği ile hoş ve rahat bir görünüm olanağı
oluşturabilmektedir. Örgü karakteristik yapıları nedeniyle dokuma kumaşlardan ayrı özelliğe
sahiptir yüksek elastikiyeti, hava geçirgenliği, hacimli ve az buruşur olmaları önemli
üstünlüklerindendir.
Şiş örgüsü tüm dünyada ve ülkemizde yaygın olarak yapılan ve çok tercih edilen el
sanatlarından biridir. Kolaylıkla öğrenilebilir. Örgü örebilmek için örgü şişi, renkli iplikler,
biraz hayal gücü ve bazı teknik bilgiler yeterlidir.
Bu modül uygun çalışma ortamı, araç-gereç sağlandığında şiş örücülüğünde kol kesim
tekniklerini yapabilme bilgi ve becerisini öğreneceksiniz.
Ayrıca sizlerde yaratıcı fikirlerinizi kullanarak farklı kol modelleri örebileceksiniz.
Başarılar

1

2

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam
sağlandığında, takma kol örebilecek, amaca uygun kapatma (kesme) yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Şiş örücülüğünde uygulanan kol tekniklerini araştırınız.



Örgüde kalıp çıkarmanın önemini araştırınız.



Yuvarlak kol oyuntusu örerken, kalıba uygun çalışmanın önemini araştırınız.



Edindiğiniz bilgileri sınıf ortamında arkadaşlarınızla paylaşınız.

1.TAKMA KOL
İnsan vücudunda, omuz başından parmak uçlarına kadar uzanan bölüm olarak ifade
edebileceğimiz kol, giyimi zenginleştirerek farklı model seçenekleriyle günün modasına göre
çeşitli şekillerde örülebilmektedir.
Bilekten kol lastiği (bordür) örülüp belli aralıklarla örgünün iki kenarından ilmeklerin
arttırılması ve koltuk altından itibaren, ilmeklere kol yuvarlaklığı verilebilmesi için
kapatılması ile oluşan bir uygulamadır.

Resim 1.1 Takma kol
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1.1. Takma Kol Çeşitleri
Günümüzde modanın esnek yapısından dolayı çok farklı kol uygulamalarına rastlamak
mümkündür. En çok tercih edilen teknikler ise aşağıdaki şekilde sıralanabilir.







Bilekten başlanan yuvarlak takma kol
Omuzdan başlayan takma kol
Düz düşük kol
Bedenden ilmek çıkartarak örülen takma kol
Reglan kol (reglan kol modülüne bakabilirsiniz)

Resim 1.2 Takma kol

Resim 1.3 Takma kol

1.2. Örgüde Kalıp Hazırlamanın Önemi
Örülecek ürünün iyi bir sonuç vermesi için kalıp hazırlamak çok önemlidir.
Çıkartılan kalıp, beden üzerinde kontrol edilerek düzeltilmeli ve üzerindeki ayrıntılar
işaretlenmelidir.(yaka açıklığı, ilik yerleri, Cep, kol vb) Örgü ilerledikçe kalıp üzerinde
kontrolü kolaylıkla yapılabilir, böylelilikle örgü örmek daha kolay hale gelir ve doğru
sonuçlar elde edilir.
Kalıpla çalışma örgüyü şekillendirmede büyük kolaylık, zamandan tasarruf ve başarı
sağlar.
Örgü kalıpları, örgünün esnek yapısı nedeniyle giyim kalıplarına oranla daha ayrıntısız
ve düz hazırlanabilir.

1.3. Örgü Kalıbı Elde Etme Teknikleri





Hazır kalıplardan
Pratik olarak elde edilen kalıplar.
Canlı veya cansız manken üzerinde modelin özelliğini vererek hazırlanan
kalıplar.
Hazır giysi üzerinden elde edilen kalıplar.
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Çizim 1.1 Kol kalıpları

1.4. Şiş Örücülüğünde Dikkat Edilecek Noktalar
Örgü örmek bayanların en çok tercih ettiği uğraşların başında gelmektedir. Bazı
hususlara dikkat ederek örme işlemi çok daha zevkli ve kolay hale gelebilir.











Beden genişliğine uygun kalıp çıkarılmalıdır.(kalıp çıkartmak istemiyorsanız,
daha önceden hazırlanmış kıyafetler kalıp olarak kullanılabilir)
Mutlaka örnek parça örülmelidir.
İpin kalınlığına uygun şiş seçilmelidir.
Kalıba sadık kalınmalıdır.
Artırmalar ve eksiltmeler tekniğe uygun yapılmalıdır.
Örgünün ön ve arka yüzeyi muntazam olmalıdır.
İlmekler şiş üzerinde rahat hareket etmelidir.
Örgü boyunca el değişikliği yapılmamalıdır.
Örgüde hatalara izin verilmemelidir, oluşan hatalar hemen düzeltilmelidir.
Örgü öreken ölçüler sırası ile takip edilmelidir.

1.4.1. İlmek Eksiltme(kesme)
İlmeklerin sayısını azaltmak veya oyuntu (yaka, kol)yapmak amacıyla yapılan işleme
ilmek eksiltme ya da ilmek kesme denilmektedir. Kesme işleminde, birden fazla ilmek bir
ilmekmiş gibi birlikte örülerek sayı azaltılır.
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Resim 1.4 İlmek eksiltme

1.4.2. İlmek Artırma
İlmeklerin sayısını çoğaltmak ya da model özelliğini uygulamak amacıyla artırma
işlemi yapılır, Artırmalar örgüde çok kullanılan teknikerinden biridir.
Sıra başlarında, sonlarında, örgü ortalarında, desen çalışmalarında, ilik ve cep
çalışmalarında uygulanabilir.
Uygulanacağı yerin veya desenin özelliğine göre değişik şekillerde artırma yapılabilir.

Resim 1.5; İlmek artırma

Örgüye başlarken göz önünde bulundurulması gereken ve ilmek sayısını etkileyen bazı
faktörler mevcuttur.







İplik kalınlığı
Şiş numarası
Beden ölçüleri
Örgü özelliği
Model özelliği
Örgünün sıkı/gevşek örülmesi

1.5. Yuvarlak Takma Kol
Bilekten kol bordürü örülüp belli aralıklarla örgünün iki kenarından ilmeklerin
arttırılması ve koltuk altından itibaren ilmeklerin kol yuvarlaklığı verilmesi için kapatılması
ile oluşan bir uygulamadır. Diğer kol çeşitlerinden daha çok kullanışlı olması bakımından
çok tercih edilir.
Kol oyuntusu yaparken bedende uygulanan kol oyuntusu ölçüleri dikkate alınarak
uygulama yapılmalıdır.
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Resim 1.6; yuvarlak takma kol

1.5. Takma kolun kesilmesi
İpin ve şişin kalınlığına göre ilmek ve sıra sayısı değişir. Önemli olan ilmek sayısını
orantılı olarak eksilterek kola uygun şekli vermektir. Kola uygun şekli verebilmek için
kesimlerde değişiklik yapılabilir.
İlmek sayısı arttıkça koltuk altından kesilen ilmek sayısı da artar.


80 ilmek takma kol kesimi

Şişin her iki tarafından koltuk altından sırasıyla 5.4.3.2.1 ilmek kesilir(30
ilmek)

Her iki taraftan 10x1 ilmek kesilir (20 ilmek)

Her iki taraftan 5x2 ilmek kesilir (20 ilmek)

Şişte kalan 10 ilmek bir defa da kesilerek kol örgüsü tamamlanır.



90 ilmek takma kol kesimi

Şişin her iki tarafından koltuk altından sırasıyla 5.4.3.2.1 ilmek kesilir.(30
ilmek)

Her iki taraftan 10x1 ilmek kesilir (20 ilmek)

Her iki taraftan 6x2 ilmek kesilir (24 ilmek)

Her iki taraftan 1x3 ilmek kesilir (6 ilmek)

Şişte kalan 10 ilmek bir defa da kesilerek kol örgüsü tamamlanır.
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Çizim 1.2:Yuvarlak takma kol kalıbı

Resim 1.7:Yuvarlak takma kol

8

UYGULAMA FAALİYETİ



Bu faaliyette verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam
sağlandığında, yuvarlak takma kol örebileceksiniz.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Yuvarlak takma kol kalıbı çıkartınız
ve ilmek hesabı yapınız.

Çizim 1.3

 Kalıba göre kol bordürü örünüz.

Resim 1.8
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Resim 1.9

 Kol oyuntusuna kadar her iki taraftan
eşit aralıklarla ilmek artırınız.

Resim 1.10

 İlmek arttırma becerisi kazanınız

 Kalıba göre kolun en geniş noktasına
gelene kadar artırma işlemine devam
ediniz

Resim 1.11

 ( kol genişliği yaklaşık 60 ilmek)
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 Kalıba uygun olarak kesim işlemi
yapınız.

Resim 1.12

 (3.2.1. ilmek kesebilirsiniz)

 36 ilmek kalana kadar, kolun her iki
tarafından 1.1.ilmek kesmeye devam
ediniz

Resim 1.13

 12 ilmek kalana kadar kolun her iki
tarafından 2 şer ilmek kesiniz

Resim 1.14

 Kalan 12 ilmeği tek seferde keserek
kol örmeyi tamamlayız.

Resim 1.15
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Resim 1.16

Resim 1.17

1.6. Düz ve düşük kol
Düz ve düşül kol örme Şiş örücülüğünde kol yuvarlaklığı verilmeden koltuk altından
itibaren ilmeklerin omuza kadar düz örülmesi ile meydana gelen kolay bir uygulama
çeşididir.

Resim 1.18: Düz ve düşük kol

Kol bordürü örüldükten sonra kol genişliğine göre koltuk altına kadar ilmeklerin belli
aralıklarla artırılması ile oluşan ve kol uzunluğu tamamlandıktan sonra artırma ve eksiltme
yapılmadan ilmeklerin tümünün kapatılması ile meydana gelen bir uygulamadır.
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Bedende düz ve düşük kol örerken kalıba sağdık kalınarak ilmek hesaplaması
yapılmalıdır. Yaşa ve bedene uygun kalıp çıkarmaya özen gösterilmelidir

Resim 1.19:Düz ve düşük kol
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UYGULAMA FAALİYETİ
Bu faaliyette verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında, düz
ve düşük kol örebileceksiniz.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Düz ve düşük kol kalıbı çıkartınız.

Çizim 1.4

 Kalıba göre kol bordürü örünüz.

Resim 1.20

 Kol oyuntusuna kadar her iki taraftan eşit
aralıklarla artırma yapınız.

Resim 1.21
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 Kalıptaki istenilen kol boyuna ulaşınca
ilmeklerin tamamını kesiniz

Resim 1.22

 İsterseniz düz ve düşük kolu eğim vererek
kesebilirsiniz.

Resim 1.23

Resim 1.24

 Tamamlanan kolu kalıp üzerinde kontrol
ediniz

Resim 1.25

1.7. Omuzdan Başlayan Takma Kol
Omuz kısmından başlanarak örülen bir kol tekniğidir. Her iki taraftan kolun şekline
uygun şekilde ilmek artırılarak oluşturulur.
Koltuk altından itibaren örgünün iki yanlardan ilmekler belli aralıklarla (kalıba göre)
kol bordürüne kadar eksiltilir.
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Resim 1.26;omuzdan başlayan takma kol

Omuzdan başlayan takma kolda çabuk yıpranan kol ağzını söküp yeniden örme
kolaylığı vardır. Kolun en geniş yerinden başlandığı için kol genişliğini ayarlamak daha
kolaydır.
İlmek içinden ilmek arttırılarak örülür.

Resim 1.27;omuzdan başlayan takma kol
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UYGULAMA FAALİYETİ
Bu faaliyette verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında,
omuzdan başlayan yuvarlak takma kol örebileceksiniz.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Kol ölçüsü alarak öreceğiniz bedene
uygun kalıp hazırlayınız.

 Öreceğiniz bedene uygun sayıda ilmek
atınız(10 ilmek)

Resim 1.27

Resim 1.28

 Kol kalıbına sadık kalmak koşuluyla her
iki tarafta 5x2 ilmek (5er kez 2şer ilmek)
artırınız

Resim 1.29
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Resim 1.30

 Kolun her iki tarafından 15x 1 ilmek
artırınız

Resim 1.31

 2x3 kez artınız

Resim 1.32

 Artırma işlemi tamamlandıktan ve kol
soyuntusu son şeklini aldıktan sonra,
kolu istediğiniz uzunluğa ulaşana kadar
örerek bitiriniz.

Resim 1.32
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Resim 1.33

 Tamamlanan kolu kalıp üzerinde kontrol
ediniz.

Resim 1.34

1.8. Bedenden ilmek çıkarılarak örülen takma kol
Kalıba göre ön ve arka bedeni örülen ve omuz kısmı dikilen örgünün kol
oyuntusundan ilmek alınarak örülmesi işlemine, bedenden ilmek çıkarılarak örülen takma
kol denir. Oyuntunun tam şekline göre kol örebilmek hem de örgüdeki desenleri tam olarak
takip edebilmek için tercih edilir, pratik bir uygulamadır.
İlmeklerin tamamı şişin üzerine alınabiceği gibi, kolun şekline göre her gidiş gelişte
sırasıyla ilmek alarak ta kol oyuntusu oluşturmak mümkündür.
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Resim 1.35;Bedenden ilmek çıkartılarak örülen takma kol

Resim 1.36;Bedenden ilmek çıkartılarak örülen takma kol

Uygulamada iki ucu sivri şiş veya yuvarlak şiş kullanılır. Ön ve arka bedeni örülen
örgünün kol altından ilmeklerin eksiksiz ve düzenli bir şekilde şişe aktarılıp örülmesi ile
oluşur. Bedenden ilmek çıkarılarak örülen kolda dikkat edilmesi gereken en önemli işlem
bedende örülen kol kesimindeki ilmeklerin düzenli alınmasıdır.
Yuvarlak misinalı şiş kullanılarak dikişsiz kol örmek mümkündür.

Resim 1.37;Bedenden ilmek çıkartma
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Bu faaliyette verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında,
bedenden ilmek çıkartarak takma kol örebileceksiniz.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Arka ve ön bedeni omuz
kısmından dikiniz.

Resim 1.38

Resim 1.39

 Koltuk altından ilmek alarak şişe
aktarınız.

Resim 1.40

 İlmeklerin düzenli aralıkla alınmasına özen
gösteriniz.
 Aktarılan ilmekleri alış şekline
göre örmeye devam ediniz.
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Resim 1.41

 Bedenden ilmek çıkartılarak
örülen takma kolu kol boyuna
ulaşıncaya kadar örünüz.

Resim 1.42

Resim 1.43

 Modelinize göre ilmeklerde
eksiltme yapabilirsiniz.
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Resim 1.44

 İstediğiniz kol boyuna ulaşınca
kol bordürü örünüz

Resim 1.45

Resim 1.46

 Kolu tamamlayınız.

Resim 1.46
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet kapsamında kazandığınız bilgileri aşağıdaki boşluk doldurmalı soruları
cevaplayarak değerlendiriniz.
1.

İnsan vücudunda omuz başından parmak ucuna kadar uzanan bölüme ……….denir.

2.

Örülecek ürünün iyi bir sonuç vermesi için …….. hazırlamak çok önemlidir

3.

Örgü kalıpları, örgünün ……. ……… nedeniyle giyim kalıplarına oranla daha
ayrıntısız ve düz hazırlanabilir.

4.

Örgü örerken artırmalar ve eksiltmeler …….. ……… yapılmalıdır.

5.

Örgüde hatalara izin verilmemeli, oluşan hatalar hemen …………...

6.

Kol oyuntusu yaparken bedende uygulanan kol oyuntusu ……….dikkate alınarak
uygulama yapılmalıdır.

7.

Kol örerken ilmek sayısı arttıkça ……. …….. kesilen ilmek sayısı da artar.

8.

Omuzdan başlayan takma kolda çabuk yıpranan ……… …….. söküp yeniden örme
kolaylığı vardır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız konularla ilgili öğrenme faaliyetini
tekrarlayınız. Cevaplarınızın tamamı doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, uygun çalışma ortamı sağlandığında Şiş
örücülüğünde amaca uygun kol oyuntusu yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Şiş örücülüğünde yuvarlak kol oyuntusu örmede kalıp çıkarmanın önemini
araştırınız.



Yuvarlak kol oyuntusu çalışırken kalıba sağdık kalmanın önemini aratırınız.



Edindiğiniz bilgileri sınıf ortamında arkadaşlarınızla paylaşınız

2. KOL OYUNTUSU
Kol oyuntusu, örgüde koltuk altından itibaren ilmeklerin omuza kadar belli aralıklarla
kapatılması ile oluşan bir uygulamadır.

Resim 2.1; Kol oyuntusu

2.1. Yuvarlak kol oyuntusu
Yuvarlak kol oyuntusu en çok kullanılan tekniklerin başında gelir. Kol oyuntusunda
amaç kolun daha rahat hareket etmesini ve estetik görünmesini sağlamaktır. Örgüde ön
oyuntular, arka oyuntulara göre daha fazladır. Beden genişliğine ve model özelliğine göre
kol oyuntusu değişiklik gösterebilir.
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Resim .2.2;yuvarlak kol oyuntusu

Yuvarlak kol oyuntusu, diğer kol çeşitlerinden daha çok kullanışlı olması bakımından
örgülerde rahatlıkla uygulanmaktadır. Model özelliğine göre kolun takılış şekilleri
değişmektedir.

Resim .2.3;Yuvarlak kol oyuntusu

2.2. Kol Oyuntusu Yapımında Dikkat Edilecek Noktalar



Beden ve kol genişliğine uygun kalıp çıkarılmalıdır.
Örnek parça mutlaka örülmelidir.
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Kol oyuntusu estetik ve orantılı görünmelidir.
Kalıba sadık kalınmalıdır.
Eksiltmeler tekniğe uygun yapılmalıdır.
Omuzda kalan ilmek sayısına dikkat edilmelidir.
Kol oyuntusunda hatalara izin verilmemeli, oluşan hatalar
düzeltilmelidir.
Örgü öreken açıklamalarda verilen ölçüler sırası ile takip edilmelidir.

hemen

2.3. Düz Düşük Kol Örme Tekniği(bedende)


Düz ve düşül kol örme Şiş örücülüğünde kol yuvarlaklığı verilmeden koltuk
altından itibaren ilmeklerin omuza kadar düz örülmesi ile meydana gelen kolay
bir uygulama çeşididir. Çocuk kıyafetlerinde, yelek ve süveterlerde daha sık
kullanılır.

Resim .2.12; Düz düşük kol





Bedende kol kesim yerine gelindiğinde farklı renkli bir iplikle işaret konularak
kol yeri belirlenir.
İstenirse 1-2 ilmek eksiltilerek kol oyuntusuna biraz eğim verilebilir ve omuza
kadar düz örülerek beden tamamlanır.
Bazı modellerde ise kol oyuntusunda ilmek artırılarak kolun omuzdan biraz
düşmesi sağlanabilir.
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Resim .2.13; Düz düşük kol

2.4. Kare kol oyuntusu



Kare kol oyunsu, örgüde kol yuvarlaklığı verilmeden ilmeklerin bir seferde dik
açı oluşturacak şekilde kesilmesi ile oluşur.
Çok sık uygulanmamakla beraber spor bir görüntü oluşturması bakımından
tercih edilmektedir.

Resim .2.14; Kare kol oyuntusu
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Çizim .2.2; Kare kol kalıbı



Ayrıca bazı örgülerde model özelliğini tam olarak verebilmek, desen özelliğini
bozmamak için uygulanır.

Resim .2.15; Kare kol
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UYGULAMA FAALİYETİ


UYGULAMA FAALİYETİ
Bu faaliyette verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında,
yuvarlak kol oyuntusu yapabileceksiniz.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Öreceğiniz bedene uygun kalıp çıkarınız
ve ilmek hesaplaması yapınız

Çizim.2.1

 Belirlediğiniz sayıda ilmek atınız ve
lastik örünüz

Resim .2.4

 Ön bedeni koltuğa kadar örünüz.

Resim .2.5
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 Örgünün yüzünden 3.2.1 ilmek keserek
bedende kol oyuntusu yapınız

Resim .2.6

Resim .2.7

 Kol oyuntusu oluştuktan sonra düz
devam ediniz

Resim .2.8

Resim .2.9
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 Yaka oyuntusu yapınız

Resim .2.10

 Omuzu tekniğe uygun olarak kapatınız.

Resim .2.11
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Faaliyet kapsamında kazandığınız bilgileri aşağıdaki boşluk doldurmalı soruları
cevaplayarak değerlendiriniz.
1.

Kol oyuntusu, örgüde koltuk altından itibaren ilmeklerin omuza kadar belli aralıklarla
……….. ile oluşan bir uygulamadır.
2. ………. ….. ………. en çok kullanılan tekniklerin başında gelir.
3. Örgüde ön oyuntular, arka oyuntulara göre daha ………..
4. Bedenin genişliğine ve model özelliğine göre kol oyuntusu ………… gösterebilir.
5. Örgüde kol oyuntusu ……… ………. görünmelidir.
6. Düz ve düşül kol,örgüye kol yuvarlaklığı verilmeden koltuk altından itibaren
ilmeklerin omuza kadar ……. …….. ile meydana gelir.
7. ………. ………., örgüde kol yuvarlaklığı verilmeden ilmeklerin bir seferde dik açı
oluşturacak şekilde kesilmesi ile oluşur.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız konularla ilgili öğrenme faaliyetini
tekrarlayınız. Cevaplarınızın tamamı doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ–3

Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam
sağlandığında, bedenden çıkan kol örebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Bedenden çıkan kol uygulamaları ile ilgili örnekleri içeren çevre araştırması
yapınız.



Bedenden çıkan kol uygulamaları ile takma kol uygulamaları arasındaki farkları
inceleyiniz.

3. BEDENDEN ÇIKAN KOL ÖRME
Kol ve bedenin birlikte örüldüğü, kol altına hareket rahatlığı sağlayan bol ve geniş
uygulanan bir örgü tekniğidir. Beden lastiğinden sonra belli aralıklarla (istenilen kol
uzunluğu elde edilene kadar) artırılarak uygulanır.

Resim .3.1; Bedenden çıkan kol

Örgüde uygulanan desenlerin kol oyuntusu ile değişikliğe ve kesintiye uğramadan
devam etmesi kıyafete ayrı bir hava ve estetik görünüm kazandırır. Bu nedenle, bedenle
beraber kol örme her dönemde tercih edilmekte ve uygulanmaktadır.
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Bu örgüler bazen de kol ağzından başlanıp, daha sonra beden örülerek de
uygulanabilir. Ön, arka beden ve kolları tek parça halinde örmek mümkündür.

Resim .3.2; Bedenden çıkan kol

3.1. Japone ( kimono) kol
Bel hattından itibaren belli aralıklarla ilmeklerin arttırılması ile oluşan kol ve bedenin
birlikte örüldüğü uygulama şeklidir. Bol ve geniş Japon kimono modası göz önünde
bulundurularak bu ismi almıştır.
Çok çeşitli uygulamaları mevcuttur.

Çizim.3.1;Japone kol
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Resim .3.3; Japone kol

Japone kol diğer ülkelerde olduğu gibi bizde de beğenilerek kullanılmaktadır. Japone
kolun en önemli özelliği kol altına hareket rahatlığı sağlamasıdır.
Japone kol boyu, farklı uzunluklarda örülebilir. Dikkat edilmesi gereken önemli bir
noktada, beden ve kol beraber örüldüğü için ilmeklerin şiş üzerindeki sayısıdır.İlmeklerin
şişe sığmadığı durumlarda yuvarlak misinalı şiş kullanılabilir.

Resim .3.4; Japone kol
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UYGULAMA FAALİYETİ

Bu faaliyette verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında,
japone kol örebileceksiniz.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Öreceğiniz bedene uygun kalıp çıkarınız.

Çizim.3.1

 Kalıba göre ilmek hesaplaması yapınız,
kalıba uygun lastik( kenar bordürü) örünüz.

Resim .3.5

 Lastikten sonra,
bel hattından kol
oyuntusuna kadar olan yüksekliğin yarısı
kadar örünüz.

Resim .3.6
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Resim .3.7

 Kol altına eğim vermek amacıyla 3x2 kez  Temiz ve düzenli çalışınız.
artırınız.

Resim .3.8

 Belirlediğiniz kol uzunluğuna uygun sayıda
ilmek artırarak japone kolu oluşturarak,yaka
oyuntusunu, kalıba göre kesiniz

Resim .3.9

 Kalıba sağdık kalınız

 Omuz yüksekliği oluşuncaya kadar örgünüze
devam ediniz

Resim .3.10
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 Omuz yüksekliğine ve beden boyuna
ulaştıktan sonra, ilmekleri 4 eşit seferde veya
model özelliğine göre tek seferde örerek
kapatınız.
Resim .3.11

 İsterseniz kesme işlemi yapmadan
arka bedene devam edebilirsiniz)

 Kol ağzını, istediğiniz lastik örgü tekniğini
kullanarak tamamlayınız

Resim .3.12

3.2. Yarasa kol
Beden lastiğinden sonra ilmeklerin belli aralıklarla kol lastiğine kadar arttırılması ile
oluşan bir kol çeşididir. Beden ve kollar birlikte örülür. Kol ağzı lastik örgü tekniklerinden
uygun olanı kullanılarak kapatılır.
Artırma işlemi, (Model özelliğine göre) lastik örgünün bitiminden hemen sonra
başlayabileceği gibi bir miktar düz örüldükten sonrada uygulanabilir.
Daha bol ve dökümlü yarasa kol yapmak için arttırmalar kol ağzına kadar daha sık
aralıklarla yapılmalıdır.
Yarasa kol örerken artırmalar mutlaka kalıba göre yapılmalıdır.
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Resim .3.12; Yarasa kol
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Bu faaliyette verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında,
yarasa kol örebileceksiniz.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Öreceğiniz bedene uygun kalıp
çıkarınız ve kalıba uygun ilmek
hesaplaması yapınız.

Çizim.3.2

 Belirlediğiniz beden genişliğine
uygun lastik ( kenar bordürü )
örünüz.

Resim .3.13

 6 cm artırmadan düz örünüz

Resim .3.14

 Örgünüze İstediğiniz modeli
uygulayabilirsiniz
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 Örgünün yüz tarafında 4x1 ilmek
artırınız
Resim .3.15

 Temiz ve düzenli çalışınız.

 Lastik bitiminde kalıba uygun olarak
sabit aralıklarla 20 ilmek arttırınız

Resim .3.16

 Örgünün yüzünden artırmaları her
sırada 3 ilmek olmak üzere koltuk
altına kadar tekrarlayınız.

Resim .3.17

 Kol boyuna ulaşana kadar kalıba
uygun olarak artırınız

Resim .3.18

 İstenilen kol boyuna ulaşınca kol
ağzına lastik örebilirsiniz.
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Resim .3.19

 Model özelliğine uygun olarak yaka
oyuntusu yapınız.

Resim .3.20

Resim .3.21

 Kalıpta belirlenen kol genişliğine
ulaşınca kolu düz veya kademeli
olarak keserek tamamlayınız.

Resim .3.22

 (Kesme işlemi yapmadan arka beden
örülebilir.)
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet kapsamında kazandığınız bilgileri aşağıdaki boşluk doldurmalı soruları
cevaplayarak değerlendiriniz.
1.

Bedenden çıkan kol örme tekniğinde kol ve ………. birlikte örülür.

2.

Bedenden çıkan kol örme tekniği …..altına hareket rahatlığı sağlar.

3.

Bedenden çıkan kol örme tekniğinde ön, arka beden ve kolları …….
…..halinde örmek mümkündür.

4.

Japone kol örerken ilmeklerin şişe sığmadığı durumlarda …….
kullanılabilir.

5.

……. ……. lastik örgü tekniklerinden uygun olanı ile kapatılır.

6.

Bol ve dökümlü yarasa kol yapmak için arttırmalar kol ağzına kadar daha ….. ……..
yapılmalıdır.

7.

Yarasa kol örerken artırmalar mutlaka …….. ……. yapılmalıdır.

……… …….

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız konularla ilgili öğrenme faaliyetini
tekrarlayınız. Cevaplarınızın tamamı doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başındaki boşluklara doğru cümlelere (D) , yanlış
cümlelere (Y) koyunuz.

1.

( ) Örgüye başlarken kalıba göre ilmek hesaplaması yapılmasına gerek yoktur.

2.

( ) Takma kol çalışırken omuza gelindiğinde bütün ilmekler kalıba göre kapatılır.

3.

( ) Daha bol ve dökümlü yarasa kol yapmak için arttırmalar kol ağzına kadar daha sık
aralıklarla yapılmalıdır.

4.

( ) Omuzdan başlayan takma kolda çabuk yıpranan kola ağzını söküp yeniden örme
işlemi yapılabilir
( ) Artırma ve eksiltmeler tekniğine uygun yapılmalıdır.

5.

Aşağıdaki sorularda doğru şıkkı işaretleyiniz.
6.

Aşağıdakilerden hangisi takma kol çeşitlerinden biri değildir.
A) Yuvarlak kol
B) Omuzdan başlayan kol
C) Düz düşük kol
D) japone kol

7.

Aşağıdakilerden hangisi şiş örücülüğünde kullanılan malzemelerden biridir.
A) Tezgah
B) İp
C) Kumaş
D) Dantel

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.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ–1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8

Kol
Kalıp
Esnek yapısı
Tekniğe uygun
Düzeltilmelidir
Ölçüleri
Koltuk altından
Çabuk yıpranan

ÖĞRENME FAALİYETİ–2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7

Kapatılması
Yuvarlak kol
oyuntusu
Fazladır
Değişiklik
Estetik ve orantılı
Düz örülmesi
Kare kol

ÖĞRENME FAALİYETİ–3ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7

Bedenin
Kol
Tek parça
Yuvarlak misinalı
şiş
Kol ağzı
Daha sık
Kalıba göre

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI
Yanlış
Doğru
Doğru
Doğru
Doğru
D
B

1
2
3
4
5
6
7
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KAYNAKÇA
KAYNAKÇA
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