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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 215ESB464 

ALAN El Sanatları Teknolojisi 

DAL/MESLEK Dekoratif El Sanatları 

MODÜLÜN ADI Şiş Örücülüğü Temel Teknikleri 

MODÜLÜN TANIMI 

Tekniğine uygun olarak temel örgüler ile temel örgülerden 

türeyen örgüleri yapma ve örgüde işe başlama konularının 

anlatıldığı öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL Ön koşulu yoktur. 

YETERLİLİK Şiş örücülüğüne hazırlık yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Uygun ortam ve araç gereç sağlandığında şiş örücülüğünün 

temel tekniklerini yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Tekniğine uygun olarak temel örgüleri yapabileceksiniz. 

2. Tekniğine uygun olarak temel örgülerden türeyen 

örgüleri yapabilceksiniz. 

3. Tekniğine uygun olarak örgüde işe başlayabilceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Aydınlık ve temiz bir çalışma ortamı 

Donanım: Şiş, ip, makas vb. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modülün içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

çoktan seçmeli, boşluk doldurma, doğru yanlış şeklinde 

hazırlanan ölçme değerlendirme araçları ile kendinizi 

değerlendireceksiniz. 

Modül sonunda ise kazandığınız bilgi ve becerileri ölçmek 

amacıyla öğretmeniniz tarafından hazırlanacak ölçme aracıyla 

kazandığınız bilgi ve beceriler değerlendirileceksiniz. 

 

AÇIKLAMALAR 



 

 1 

GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Şiş ile örgü örmek dünyada en çok yapılan sanatlardan biridir. Bilim ve teknolojideki 

hızlı gelişmeler şiş örücülüğünü etkilese de el ile yapılan şiş örücülüğü halk arsında önemini 

korumakta ve yaygın olarak yapılmaktadır. Çünkü bu teknik ucuz ve pratiktir. Ayrıca moda 

akımları ile de desteklenmektedir. 

 

Bu modülde şiş örücülüğünde kullanılan temel örgüleri ve bu örgülerden türeyen 

örgülerin yanı sıra örgüden işe başlayarak örgüyü ütüleyebileceksiniz. 

GİRİŞ 
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 3 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 
 

 

Bu faaliyette verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında 

tekniğine uygun ve hatasız bir şekilde temel örgüleri yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Şiş örücülüğünde yapılan temel örgüleri araştırınız. 

 Bulabildiğiniz düz (jarse) örgüleri sınıfınıza getirerek arkadaşlarınızla 

inceleyiniz.  

 Bulabildiğiniz ters (jarse) örgüleri sınıfınıza getirerek arkadaşlarınızla 

inceleyiniz. 

 Bulabildiğiniz dönük ilmekli (jarse) örgüleri sınıfınıza getirerek arkadaşlarınızla 

inceleyiniz. 
 

1. TEMEL ÖRGÜLER 
 

1.1. Jarse Örgüler 
 

İsmini “Jersey” isimli bir İngiliz Adası’ndan almıştır. Bu adadaki hanımlar balıkçı 

eşleri için bu örgü türü ile kazaklar örmeyi gelenek hâline getirmişlerdir. 

 

Jarse örgüye düz örgü de denir. 

 

1.1.1. Yüz Jarse Örgü 
 

Şişe belirlenen sayıda ilmek atılarak ilmeklerin birinci sırada yüz ilmek ile örülüp 

ikinci sırada ise ters ilmek ile örülmesiyle meydana gelir. 

 

Fotoğraf 1.1: Yüz jarse örgü 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

 

Aşağıdaki uygulamaları yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Şişinize 10 ilmek atınız.  

 Sağ şişi sol şişte bulunan ilmeğe önden 

arkaya doğru batırınız. 

 

Şekil 1.1 

 

 İpliği sağ şişe dolayarak arkadan öne 

geçiriniz. 

 

Şekil 1.2 

 

 Sol şişteki ilmeği bırakarak örülen 

ilmeği sağ şişe geçiriniz. 

 

Şekil 1.3 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Başlangıçtan itibaren tekrar ediniz. 

 

Şekil 1.4 
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1.1.2. Ters Jarse Örgü 
 

Yüz jarse örgünün ters tarafıdır. 

 

 

Fotoğraf 1.2: Ters jarse örgü 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

 

Aşağıdaki uygulamaları yapınız. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Şişe 10 ilmek atınız.  

 Sağ şişi arkadan öne doğru sol şişin 

üzerindeki ilk ilmeğe batırınız. 

 

Şekil 1.5 

 Hafifçe çekerek arkadan öne doğru 

yapılan bir hareketle ipliği şişe 

dolayınız. 

 

Şekil 1.6 

 Doladığınız ipliği ilmeğin içinden 

geçiriniz. 

 

Şekil 1.7 

 Ördüğünüz ilmeği sol şişten çıkartınız. 

 

Şekil 1.8 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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1.2. Dönük İlmekli Jarse Örgü 
 

Birinci sırada ilmeklerin tümünün sol şişin arkasından arka brite sağdan sola batılarak 

yüz örülür. İkinci sırada ise tüm ilmekler ters örülür. Diğer sıralarda işlem tekrar edilir. 

 

1.3. Örgüde Kaçan İlmeklerin Çekilmesi 
 

Örgü sırasında kaçan veya yanlış örüldüğü için özellikle kaçırılan ilmekler son sıraya 

kadar tığla çekilebilir. Bitmiş işlerde takılma sonucu kopan ve kaçan ilmeklerin onarımı da 

aynı şekilde yapılır. 

 

1.3.1. Yüz Örgüde Kaçan İlmeklerin Çekilmesi 
 

Tığ önden kaçan ilmeğe batırılır, ilmeğin düz ve üstünde olan arka yatay ipliğe tığ 

takılır ve iplik ilmeğin içinden geçirilir. Son örülen sıraya gelinceye kadar işlem tekrar edilir. 

Daha sonra ilmek sol şişe geçirilir ve örülür. 

 

Şekil 1.9 

 

1.3.2. Ters Örgüde Kaçan İlmeklerin Çekilmesi 
 

Kaçan ters ilmeği almak için yatay ipliğin kaçan yönü ilmeğin önüne getirilir. Tığ 

arkadan öne doğru ilmeğin içine batırılır. İpliğe takılır ve iplik ilmeğe geçirilerek içinden 

çekilir. Son örülen sıraya gelinceye kadar bu işlem tekrarlanır. Sonra ilmek sol şişe geçirilir 

ve örülür.  

 

Şekil 1.10 
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KONTROL LİSTESİ 

 

 

Uygulama faaliyetinde yaptığınız çalışmayı kendiniz ya da arkadaşlarınızla değişerek 

değerlendirme ölçütlerine göre değerlendiriniz. 

 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Yüz jarse örgü ördünüz mü?   

2. Ters jarse örgü ördünüz mü?   

3. Dönük ilmekle jarse ördünüz mü?   

4. Örgüde kaçan ilmeği çekme yöntemlerini uyguladınız mı?   

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetinde ilgili 

konuya dönerek işlemleri tekrar ediniz. 

 

Cevaplarınızın tamamı doğru ise Ölçme ve Değerlendirmeye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

 
 

 

Aşağıda verilen sorulardaki boşluklara uygun ifadeleri yerleştirerek faaliyete 

ilişkin bilgilerinizi ölçünüz. 

 

1. İsmini “Jersey” isimli bir İngiliz…………….. almıştır. 

2. Jarse örgüye ...................örgü de denir. 
3. Yüz jarse örgünün………………. tarafıdır. 

4. Şişe belirlenen sayıda ilmek atılarak ilmeklerin birinci sırada yüz ilmek ile örülüp 

ikinci sırada ise ters ilmek ile örülmesiyle meydana gelen örgüye 

…………………..denir. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz 

sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyip öğrenmeye çalışınız. 

 

Cevaplarınızın tamamı doğru ise sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 
 

 

 

Bu faaliyette verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında 

tekniğine uygun ve hatasız bir şekilde temel örgüleri yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Şiş örücülüğünde yapılan temel örgüden türeyen örgüleri araştırınız. 

 Bulabildiğiniz örgüleri sınıfınıza getirerek arkadaşlarınızla inceleyiniz.  

 Haraşo örgü çeşitlerini araştırınız. 

 

2. TEMEL ÖRGÜLERDEN TÜREYEN 

ÖRGÜLER 
 

2.1. Haraşo Örgüler 
 

Örgünün işin yüzünden ve tersinden aynı ilmekle aynı şekilde örülmesiyle oluşur. 

Örgünün her iki yüzü de aynı görünmelidir. 

 

Yüz ilmekle oluşan haraşo örgülere düz haraşo denir.  

 

2.1.1. Düz Haraşo Örgüler 
 

İlmeklerin her sırada yüz (jarse) örgü ile örülmesiyle oluşan örgülerdir (Resim 2.1). 

 

 

Fotoğraf 2.1 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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2.1.2. Akordeon Haraşo  
 

Haraşo örgülerde örgünün akordeon görünümünde olması için aşağıdaki fotoğrafta 

olduğu gibi üç sıra ters jarse, iki sıra yüz jarse örülmüştür. Akordeon örgüyü 1–2,  3-4,  4-5,  

gibi istediğiniz kalınlıkta şişlerle örebilirsiniz. 

 

 

Fotoğraf 2.2 

 

2.1.3. Köpük Haraşo  
 

Her sırada ilmeklerin arka britlerine sağdan sola batarak yüz örülerek yapılır. 

 

 

Fotoğraf 2.3 
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2.2. Lastik Örgüler 

 

Lastik gibi esneme ve toplanma özelliği olan örgülerdir. 

 

2.2.1. Tekli Lastik 
 

Bir ilmek yüz, bir ilmek ters örüldükten sonra ikinci sırada yüz ilmeklerin üzerine yüz, 

ters, ilmeklerin üzerine de ters ilmek gelecek şekilde örülerek dikey sıraların oluşturulduğu 

örgüdür (Resim 2.3). 

 

 

Fotoğraf 2.4 

 

2.2.2. Çift Lastik 
 

Çift lastik, örgünün birinci sırasında iki yüz, iki ters örülerek diğer yapılan her 

sırasında da yüz örgünün üzerine yüz örgülerin, ters örgünün üzerine de ters örgülerinin 

yapılmasıyla oluşan örgüdür (Resim 2.4) . 

 

Fotoğraf 2.5 
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2.2.3. Dönük İlmekli Lastik Örgü ( Fantezi Lastik) 
 

Her sırada yüz ilmeklerin arka britlerden alınarak oluşturulan lastik örgüdür. 

 

 

Fotoğraf 2.6 

 

 

Fotoğraf 2.7 

 

2.2.4. Çiftli İlmekli Lastik Örgü (İngiliz Lastik) 
 

İlk sırada tüm ilmekler yüz örülür. İkinci sırada ise bir ilmek yüz örülerek (Sol şişteki 

ilmeğin altında bir önceki sırada oluşmuş ilmek ortasına batarak yüz ilmek örülür ve 

üstündeki sol şişin ilmeği serbest bırakılır.) sıra sonu 2 yüz ilmekle ile bitirilir. 

 

Örgünün yüzünde ve tersinde hep ikinci sıradaki işlem uygulanır. 
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Fotoğraf 2.8 

 

2.3. Selanik Örgüler 
 

Selanik örgülerde örme işleminde ipliğin miktarı diğer örgülere oranla iki kat fazladır. 

Örgünün sıra sayısı selanik örgünün çeşidine göre fazla örülmelidir. Tam selanik örgülerde 

enine esneme oranı iki kat fazla olabilmektedir.  

 

 Selanik (tam) 

 Yalancı selanik (yarım)   

 Avrupa selanik 

 Seyrek selanik 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

 

Aşağıdaki uygulama faaliyetinde selanik tekniği anlatılmıştır. Uygulayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Tek sayıda ilmek atınız.  11 ilmek atınız. 

 1. sırada birinci ilmeği ters örünüz. 

 

Fotoğraf 2.9 

 İpliğinizin kalınlığına uygun şişinizi 

belirleyiniz. 

 İkinci ilmeği ters örer gibi örmeden sağ 

şişe aktarınız. 

 

Fotoğraf 2.10 

 İlmek ayarlarınızı aynı sıklıkta örmeye 

özen gösteriniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ–1 
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 Bir ters ilmek dolayınız. 

 

Fotoğraf 2.11 

 2. 3. ve 4. işlem basamaklarını tekrar 

ederek sırayı tamamlayınız. 

 

Fotoğraf 2.12 

 

Fotoğraf 2.13 

 İlmek sayısı 16 olmuştur, unutmayınız. 
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 2. sırada birinci ilmeği ters örünüz. 

 

Fotoğraf 2.14 

 İki ilmeği (2. ve 3. ilmek) birlikte ters 

örünüz. 

 

Fotoğraf 2.15 

 

Fotoğraf 2.16 
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 4. ilmeği ters örer gibi örmeden sağ şişe 

aktarınız. 

 

Fotoğraf 2.17 

 Bir ters ilmek dolayınız. 

 
Fotoğraf 2.18 

 5 ve 6’yı birlikte örünüz. 

 

Fotoğraf 2.19 

 6. 7. 8. ve 9. işlem basamaklarını tekrar 

ederek sırayı bitiriniz. 

 İlk ve son ilmekler hep ters örülecektir, 

unutmayınız. 
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Fotoğraf 2.20 

 İlmek sayısı 15 olmuştur. 

 

Fotoğraf 2.21 

 3. sırada ilk ilmeği ters örünüz. 

 

Fotoğraf 2.22 
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 2. ilmeği ters örer gibi örmeden sağ şişe 

aktarınız. 

 

Fotoğraf 2.23 

 Bir ters ilmek dolayınız. 

 

Fotoğraf 2.24 

 3. ve 4. ilmekleri birlikte ters örünüz. 

 

Fotoğraf 2.25 
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 13. 14. ve 15. işlem basamaklarını tekrar 

ederek sırayı bitiriniz. 

 

Fotoğraf 2.26 

 

 2. ve 3. sıraları tekrar ederek örgüyü 

tamamlayanız. 

 

Fotoğraf 2.27 

 Selanik örgüde her iki tarafın görünümü 

de aynıdır, unutmayınız. 
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Aşağıdaki uygulama faaliyetinde yalancı selanik tekniği anlatılmıştır. Uygulayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Şişinize çift sayıda ilmek atınız.  İlmeklerinizi çok sıkı atmayınız. 

 1. sırayı 2 ilmek ters 2 ilmek düz 

örünüz. 

 

Fotoğraf 2.28 

 

Fotoğraf 2.29 

 Sıra sonuna kadar işlemi tekrar ediniz. 

 

Fotoğraf 2.30 

 Sıra sonunu 2 ters ilmekle bitiriniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ–2 
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 İkinci sırada 1 ters ilmek örünüz. 

 

Fotoğraf 2.31 

 2 ilmek yüz 2 ilmek ters örünüz. 

 

Fotoğraf 2.32 

 Sıra sonunu 1 yüz ilmekle bitiriniz. 

 

Fotoğraf 2.33 
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 Birinci ve ikinci sırayı tekrar ederek 

örgüye devam ediniz. 

 

Fotoğraf 2.34 

 



 

 26 

 

 

 

Aşağıdaki uygulama faaliyetinde Avrupa selanik tekniği anlatılmıştır. Uygulayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Tek sayıda ilmek atınız.  11 ilmek atınız. 

 1. sırada birinci ilmeği ters örünüz. 

 

Fotoğraf 2.35 

 

Fotoğraf 2.36 

 İkinci ilmeği ters örer gibi örmeden sağ 

şişe aktarınız. 

 

Fotoğraf 2.37 

 

UYGULAMA FAALİYETİ–3 
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Fotoğraf 2.38 

 Bir ters ilmek dolayınız. 

 

Fotoğraf 2.39 

 2. 3. ve 4. işlem basamaklarını tekrar 

ederek sırayı tamamlayınız. 

 

Fotoğraf 2.40 
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Fotoğraf 2.41 

 Sıra bittiğinde ilmek sayısı 19’a 

çıkmıştır, unutmayınız. 

 İkinci sırada birinci ilmeği yüz örünüz. 

 
Fotoğraf 2.42 

 

 İkinci ilmeği  (bir önceki sırada artmış 

olan ilmek) üçüncü ilmekle birlikte ters 

örünüz. 

 
Fotoğraf 2.43 
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Fotoğraf 2.44 

 6. ve 7. işlem basamaklarını tekrar 

ederek sırayı bitiriniz. 
 

 Birinci ve ikinci sıradaki işlemleri takip 

ederek örgüyü tamamlayınız. 
 

 

 

Fotoğraf 2.45 

 

 

Fotoğraf 2.46 

 Örgünün yüzden ve tersten görünüşü 
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Aşağıdaki uygulama faaliyetinde seyrek selanik tekniği anlatılmıştır. Uygulayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 1. sırada dörde bölünebilen sayıda 

ilmek, artı 3 tamamlayıcı ilmek atınız. 
 

 Üç ters ilmek örünüz, 4. ilmeği ters örer 

gibi örmeden alınız. 

 

Fotoğraf 2.47 

 

Fotoğraf 2.48 

 Üç ters ilmekten sonra iplik önde 

olmalıdır, unutmayınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ–4 
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 4. ilmekten sonra bir ters ilmek atınız. 

 

Fotoğraf 2.49 

 

Fotoğraf 2.50 

 5. 6. ve 7. ilmekleri ters örünüz. 

  

Fotoğraf 2.51 

 2. ve 3. işlem basamaklarını sıra sonuna 

kadar devam ediniz. 
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 İkinci sırada üç yüz ilmek örünüz. 

 

Fotoğraf 2.52 

 Bir önceki sırada arttırılmış olan ilmekle 

yanındaki ters ilmeği birlikte ters 

örünüz. 

 

Fotoğraf 2.53 

 

Fotoğraf 2.54 
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KONTROL LİSTESİ 

 

 

Uygulama faaliyetinde yaptığınız çalışmayı kendiniz ya da arkadaşlarınızla değişerek 

değerlendirme ölçütlerine göre değerlendiriniz. 

 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Haraşo örgüler ördünüz mü?   

2. Lastik örgüler ördünüz mü?   

3. Selanik örgüler ördünüz mü?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetinde ilgili 

konuya dönerek işlemleri tekrar ediniz. 

 

Cevaplarınızın tamamı doğru ise Ölçme ve Değerlendirmeye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

 

 

Aşağıda verilen sorulardaki boşluklara uygun ifadeleri yerleştirerek faaliyete 

ilişkin bilgilerinizi ölçünüz. 

 

1. Selanik örgü……………çeşittir. 

2. Lastik gibi esneme ve toplanma özelliği olan örgülere ………………denir. 

3. Örgü sırasında kaçan veya yanlış örüldüğü için özellikle kaçırılan ilmekler son sıraya 

kadar ………….çekilebilir. 

4. Örgünün  sıra sayısı selanik örgünün çeşidine göre  …….………örülmelidir. 

5. Tam selanik örgüler de enine …………………oranı iki kat fazla olabilmektedir. 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz 

sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyip öğrenmeye çalışınız. 

 

Cevaplarınızın tamamı doğru ise sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 

 

 

 

Bu faaliyette verilecek bilgiler ve kazandırılacak beceriler doğrultusunda uygun ortam 

sağlandığında tekniğe uygun şişe ilmek atabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Şiş örücülüğünde işe başlama yöntemlerini araştırınız. 

 Evinizde farklı işe başlama yöntemleri deneyiniz. 

 

3. ÖRGÜDE İŞE BAŞLAMA 
 

 

Fotoğraf 3.1 

 

3.1. Tek Kat Başlama 
 

İlmek sayınızı belirledikten sonra ilmek atma tekniklerinden biri ile şişinize ilmekleri 

atınız (yüz, ters, haraşo, pirinç, lastik). Hangi örgü türü uygulanacaksa o örgü ile örmeye 

başlanır. 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Fotoğraf 3.2 Fotoğraf 3.3 

 

3.2. Çift Kat Başlama 
 

Giyeceklerin kol ağızları ve etek uçlarında dayanıklılığı bakımından tercih edilen bu 

başlama tekniği, çift kat jarse örgü ile karıştırılmamalıdır. Çift katlı görünüm sadece lastiğin 

başlangıcındadır. Üst kısmı normal tek kat lastik örgü olarak devam etmektedir. 

 

Dayanıklılığı yanında çabuk bozulmayan daha iyi esneyen bir özelliği vardır. 

Görünümü daha güzeldir. 

 

3.3. Geriye Katlanacak Şekilde Başlama 
 

3.3.1. Haraşolu Katlama 
 

Aşağıdaki uygulama faaliyetinde geriye katlanacak şekilde haraşolu katlama 

anlatılmıştır. 

 

  

Fotoğraf 3.4 Fotoğraf 3.5 
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3.3.2. Ajurlu Katlama 
 

Aşağıdaki uygulama faaliyetinde geriye katlanacak şekilde ajurlu katlama 

anlatılmıştır. 

 

  

Fotoğraf 3.6 Fotoğraf 3.7 

 

3.4. Dört Şişle Başlama 
 

İki ucu sivri olan ve halk arasında “çorap şişi” veya “beş şiş” denilen şişler, yuvarlak 

örgülerde özellikle de çorap, eldiven ve yaka yapımında kullanılır. 

 

 

Fotoğraf 3.8 
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Fotoğraf 3.9 

 

3.5. Örgüde Ütüleme 
 

Örme işlemi yapılmadan önce örnek parça örülmelidir. Örnek parça bir iki saat 

dinlendirildikten sonra model özelliğine uygun olarak dinlendirilmelidir. Örgünün çeşidine 

ve ipliğin cinsine göre ütüleme işlemi yapılmalıdır. Yapılacak örgü modelin özelliğine uygun 

olarak örnek parça üzerinden ölçü ve oran hesaplaması yapılarak örgüye başlanmalıdır. 

 

Bitmiş örgülerin ütülenmesi görünümlerini iyileştirir. Örgü yüzeyindeki hatalı 

görünümleri azaltarak daha pürüzsüz görünüm elde edilmesini sağlar. Ütüleme işlemi, 

örgülerin daha dayanıklı olmasını ve kir tutmamasını sağlar. 

 

3.5.1. Örgüde Ütüleme Yöntemleri 
 

Ütüleme sırasında doğru ısı kullanmak çok önemlidir. Ütüleme işlemleri örgüde 

kullanılan ipliğin özelliğine uygun olarak yapılmalıdır. 

 

El örgülerini ütülerken ütüyü örgü boyunca hiç kaldırmadan gezdirmek yerine kısa 

aralıklarla hafif bastırıp kaldırarak ütülemek gerekir. Bununla birlikte örgüleri ütülerken 

yüzeye fazla değdirmeden buhar yardımı ile ütülemeye çalışılmadır. 
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3.5.2. Örgüden Yapılan Ürünleri Saklama Yöntemleri 
 

Örgüleri güve ve diğer zararlı böceklerden korumak için naftalin ya da kokulu 

sabunlar kullanılarak saklanır. 

 

3.5.3. Örgü Eşyaları Yıkama ve Kurutma 
 

Örgüler ılık ya da soğuk suda yün şampuanı veya sabun tozu ile yıkanmalıdır. 

Pamuklaşmadan korumak için çitileme yapılmamalıdır. Otomatik çamaşır makinelerinde 

yıkanmamalıdır. Yün giysiler yıkandıktan sonra çok sıkılmamalıdır. İpe sererek değil düz bir 

zemin üzerinde ya da bir file içersinde kurutmak gerekir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

 

Aşağıdaki uygulamaları yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Şişinize 12 adet ilmek atınız. 

 

Fotoğraf 3.10 

 Kıvırma genişliği kadar örünüz. 

 

Fotoğraf 3.11 

 Kıvrılacak kısımda net görünüm 

sağlamak için işin yüzünde 1 sıra ters 

örünüz. 

 

Fotoğraf 3.12 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 İşin bitiminde ters örülen kısımdan 

örgüyü geriye katlayarak kendi 

renginde iplik veya kendi yünü ile 

dikiniz. 

 

Fotoğraf 3.13 

 

Fotoğraf 3.14 
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Aşağıdaki uygulamaları yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Şişinize 12 adet ilmek atınız. 

 

Fotoğraf 3.15 

 Kıvırma genişliği kadar örünüz. 

 

Fotoğraf 3.16 

 Bir sıra ajur yapınız (2 ilmeği birlikte 

ördükten sonra bir ilmek artırarak 

yapınız.). 

 

Fotoğraf 3.17 

 

UYGULAMA FAALİYETİ–2 
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 İşin bitiminde ajurlu kısımdan geriye 

katlayarak kıvırma payını dikiniz. 

 

Fotoğraf 3.18 

 

Fotoğraf 3.19 

 İpliği çok germeden dikmeye özen 

gösteriniz. 

 Diktiğiniz ipliğin örgünün ön yüzünden 

görünmemesine dikkat ediniz. 
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KONTROL LİSTESİ 

 

Uygulama faaliyetinde yaptığınız çalışmayı kendiniz ya da arkadaşlarınızla değişerek 

değerlendirme ölçütlerine göre değerlendiriniz. 

 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Şişinize 12 adet ilmek attınız mı?   

2. Kıvırma genişliği kadar ördünüz mü?   

3. Kıvrılacak kısımda net görünüm sağlamak için işin yüzünde 1 

sıra ters ördünüz mü? 
  

4. Örgünüzü istediğiniz sayıda ördünüz mü?   

5. İşin bitiminde ters örülen kısımdan örgüyü geriye katlayarak 

kendi renginde iplik veya kendi yünü ile diktiniz mi? 
  

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetinde ilgili 

konuya dönerek işlemleri tekrar ediniz. 

 

Cevaplarınızın tamamı doğru ise Ölçme ve Değerlendirmeye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

 

 

Aşağıda verilen sorulardaki boşluklara uygun ifadeleri yerleştirerek faaliyete 

ilişkin bilgilerinizi ölçünüz. 
 

1. Çift kat başlama giyeceklerin kol ağızları ve etek uçlarında…………………. 

bakımından tercih edilmektedir. 

2. İki ucu sivri olan ve halk arasında “çorap şişi” veya “beş şiş” denilen şişler, yuvarlak 

örgülerde özellikle de …………,  …………..,  ……………. yapımında kullanılır. 

3. Ütüleme işlemleri örgüde kullanılan …………., …………. uygun olarak yapılmalıdır. 

4. Yün giysiler yıkandıktan sonra çok……………….dır. 

5. Örgüleri yıkadıktan sonra ipe sererek değil düz bir ………..üzerinde ya da bir 

………içersinde kurutmak gerekir. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz 

sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyip öğrenmeye çalışınız. 

 

Cevaplarınızın tamamı doğru ise Modül Değerlendirmeye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Modül ile kazandığınız yeterliği aşağıdaki uygulamayı yaparak değerlendiriniz. 

 

Aşağıdaki araç gereçleri kullanarak 10 X 10 cm ölçülerinde  ajurlu katlama örgü 

yapınız. 

 

Kullanılacak araç gereçler: İplik, şiş, dikiş malzemeleri ve cetvel 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Kullanacağınız araç gereçlerinizi temin ettiniz mi?   

2. İpliğinizin kalınlığına uygun şişinizi belirlediniz mi?   

3. Şişe uygun ölçülerde ilmek attınız mı?   

4. Örgünüzü kıvırma genişliği kadar ördünüz mü?   

5. Bir sıra ajur yaptınız mı?   

6. Örgünüzü belirlediğiniz ölçüye kadar ördünüz mü?   

7. Örgünüzün bitiminde ajurlu kısımdan geriye katlayarak 

kıvırma payını tekniğe uygun diktiniz mi? 
  

8. Örgünüzün ölçülere uygun olduğunu kontrol ettiniz mi?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Bu Şiş Örücülüğüne hazırlık modülünde kazandığınız davranışlarda işaretlediğiniz 

“EVET” ler kazandığız becerileri ortaya koyuyor. “HAYIR” larınız için modülü tekrar 

ediniz. Tamamı evetse bir sonraki modüle geçiniz. 

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

 

1 Adasından 

2 Düz 

3 Ters 

4 
Yüz jarse 

örgü 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 4 

2 Lastik örgü 

3 Tığla 

4 Fazla 

5 Esneme 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Dayanıklılığı 

2 
Çorap, eldiven 

ve yaka 

3 
İpliğin 

özelliğine 

4 Sıkılmamalı 

5 Zemin, file 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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