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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 215 ESB476 

ALAN El Sanatları Teknolojisi 

DAL/MESLEK Dekoratif El Sanatları 

MODÜLÜN ADI ġiĢ Örücülüğünde Süsleme 

MODÜLÜN TANIMI 
ġiĢ örücülüğünde süsleme Ġle ilgili bilgi ve becerileri içeren 
öğrenim materyalidir. 

SÜRE 40/16(+) 

ÖN KOġUL Ön koĢulu yoktur 

YETERLĠK ġiĢ örücülüğünde süsleme yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bu modül ile uygun ortam ve araç-gereç sağlandığında 
amaca uygun süsleme yapabileceksiniz 

Amaçlar  

1. Tekniğine uygun olarak örgüye ilave süslemeler 
yapabileceksiniz 

2. Tekniğine uygun olarak basit nakıĢ teknikleri ile süsleme 

yapabileceksiniz 
3. Tekniğine uygun olarak örgü esnasında süsleme 

yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

ORTAM: Temiz, aydınlık atölye. 

DONANIM: Örgü ĢiĢleri, yünler, dikiĢ ve süsleme 
malzemeleri.  

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

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. 

 

AÇIKLAMALAR 



 

1 

GĠRĠġ 
 

Sevgili öğrenci;  

 
El sanatlarının bir kolu olan ĢiĢ örücülüğü ilk çağlardan günümüze kadar yaĢamın 

içinde yer almıĢ, bulunduğu dönemin ihtiyaçlarına göre ĢekillenmiĢtir. Zaman içerisine 

örgülere çok çeĢitli süslemeler eĢlik etmiĢ, hatta örgüler direk süsleme materyalleri haline 

gelmiĢtir.(takılar, oyuncaklar, aksesuarlar vb) 
 

ġiĢ örücülüğünde süsleme, dikiĢ, nakıĢ ve örgü tekniklerinin birlikte kullanılmasıyla 

yapılmaktadır. Örgülere eklenen ponpon, saçak, püskül aplike, basit nakıĢ iğneleri vb 
çalıĢmalarla renkli tasarımların oluĢmasını sağlanmaktır 

 

Bu modülde örgü üzerine yapabileceğiniz süsleme tekniklerini ana hatları ile 
anlatılmaktadır. Uygulamalarınızı yaparken ĢiĢ örücülüğünde süsleme tekniklerinin 

özelliklerini dikkate alınız. Verilen uygulama faaliyetleri size örnek teĢkil edecek ve 

yapacağınız çalıĢmalarda size kolaylık sağlayacaktır. 

 
Siz de bu faaliyeti baĢarıyla tamamladığınızda, güzel ve zevkli süslemeleri hayatınızın 

birçok alanında kullanabileceğiniz gibi ekonomik olarak kendinize gelir de sağlayabilirsiniz. 

 
Ayrıca sizlerde yaratıcı fikirlerinizi kullanarak orijinal süslemeler yapabilirsiniz. 

 

BaĢarılar 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 
 

 

 
 

Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam 

sağlandığında örgüye sonradan ilave yapılan süsleme tekniklerini amaca uygun olarak 

öğreneceksiniz. 
 

 

 
 

 Çevrenizde ĢiĢ örücülüğünde kullanılan süsleme tekniklerini araĢtırınız 

 ġiĢ örgü süslemede kullanılan aksesuarları inceleyiniz. 

 

1. ÖRGÜYE ĠLAVE YAPILAN 

SÜSLEMELER  
 

1.1. ġiĢ Örücülüğünde Süsleme  
 

ġiĢ örücülüğünde örgünün daha güzel görünmesini sağlamak için çeĢitli tekniklerle 

yapılan estetik ilavelere süsleme denilmektedir      
 

Süslemenin güzel ve çarpıcı olması, örgüde kullanılan gereç ve renk uyumunun 

sağlanmasına bağlıdır.  

 
Süsleme teknikleri, oldukça kapsamlı ve çok yönlü bir konudur. Günümüzde modadan 

hız alan süslemelerde farklı tasarımlara ve sınırsız malzeme çeĢitliliğine rastlamak 

mümkündür. 
 

Bizim süslemelerimizdeki zenginlik, yüzyılların birikimi ile birleĢince ortaya çok 

çarpıcı örgüler çıkmaktadır. 
 

1.1.1. Örgü Süsleme Nedenleri 
 
Süsleme yapmak, örgüye farklılık ve orijinallik kazandırır. Çocuk kıyafetlerinde daha 

yoğun olarak kullanılan süslemeler, rahat ama çarpıcı kıyafetleri tercih edenler tarafından da 

sıkça kullanılmaktadır. 
 

Düz bir örgü bile, Ġnce bir zevkle süslenerek çok farklı Ģekillerde kullanılabilir. Örgü 

süsleme nedenleri ise, 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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 Örgüyü estetik hale getirmek 

 Model özelliğini uygulamak  

 Eski örgüleri yenilemek 

 Örgüyü fantezileĢtirmek   
 Ek ve hatalı yerleri kapatmak  

 

1.1.2. Süsleme Yaparken Dikkat Edilecek Noktalar 
 

Süsleme yaparken, estetik ölçüler ve teknik bilgilerin birbirleriyle uyumu çok 

önemlidir. Ayrıca bilgi beceri ve yaratıcılık gerektirir. ÇalıĢmaya baĢlamadan önce bazı 
hususlara dikkat etmek edilmelidir. 

 

 Renk seçimi 
 KiĢisel özellikler 

 Yer ve zaman uyumu 

 Moda 

 Kolay temizlenme özelliği 
 Giysi ile orantısı 

 

1.1.3. Örgüde Süsleme Teknikleri  
  

Emek vererek hazırladığımız örgülerin göze daha hoĢ görünmesini sağlamak için çok 
çeĢitli tekniklerden faydalanabiliriz. Önemli olan bu süslemeleri (ekonomik olmasına özen 

göstererek) evimizde bulunan malzemeleri ve el emeğini birleĢtirerek ortaya koymaktır. 

  
Örgülere uygulanabilecek süsleme teknikleri saymakla bitirilmeyecek kadar çoktur. 

KiĢi istekleri doğrultusunda farklı teknik ve teknikleri bir arada uygulayarak kendine özgü 

tasarımlar yaratabilir.  

  
Bu bilgiler dâhilinde örgüde yapılan süslemeleri 3 ana grupta ele alabiliriz. 

 

 Örgüye sonradan ilave yapılan süslemeler ( ponpon, püskül, saçak, kordon, Ģerit 
Aplike, motifler vb )   

 ĠĢleme tekniği ile yapılan süslemeler.( serbest nakıĢ iğneleriyle iĢleme, 

ilmeklerin örülüĢ yönlerine uygun iĢleme, pul ve boncuk iĢleme, hazır gereçlerle 

v.b )   
 Örgü esnasında yapılan süslemeler (ipliğe boncuk geçirerek, Ġplik özelliği ile 

süsleme, örerek desen oluĢturma) 

 

1.2. Ponpon  
 

Ponpon, çeĢitli malzemeler (Ġplik, Tüy, yün, ipek, kumaĢ v.b) kullanılarak yapılan 

kabarık, ufak toplar olarak ifade edilebilir. 
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 Resim 1.1a: Ponpon ÇeĢitleri  Resim 1.1b: Ponpon ÇeĢitleri Resim 1.1c: Ponpon ÇeĢitleri 

Daha çok çocuk kıyafetlerinde görmeye alıĢkın olduğumuz ponponlar, günümüzde 
oyuncak, takı, anahtarlık, ev aksesuarları, hatta halı bile yapılarak çok farklı amaçlarla 

kullanılmaktadır 

      

 Resim 1.2a: Ponpon Süslemeleri Resim 1.2b: Ponpon Süslemeleri Resim 1.2c: Ponpon Süslemeleri 

Ponpon tek renk, iki renk veya renkler iç içe yerleĢtirilerek ebruli yapılabilir. 
 

Ponpon yaparken kartona sarılan ipler çember etrafına üst üste gelecek Ģekilde 

muntazam sarılmalı tonlama yapılacağı zaman önce koyu sonra açık renk ipler sarılmalıdır. 

Ebruli ponpon yaparken de ipleri orantılı Ģekilde dağıtarak sarmaya özen gösterilmelidir.  

     

 Resim 1.3a: Ponpon ÇeĢitleri Resim 1.3b: Ponpon ÇeĢitleri 
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Ġplik ve kumaĢ karıĢımı malzemeler bir arada kullanılarak son derece dekoratif 

ponponlar elde edilebilir. 

     

 Resim 1.4a: KumaĢ Ponpon   Resim 1.4b: KumaĢ Ponpon  

    

 Resim 1.4c: KumaĢ Ponpon      Resim 1.4a: KumaĢ Ponpon 

Ponpon yapımı için hazır aparatlar mevcuttur. Bu aparatlar yardımıyla çok kısa sürede 

ve daha az malzeme kullanarak çeĢitli boyutlarda ponpon yapmak mümkündür. 

      

 Resim 1.5a: Ponpon Yapma Aparatları   Resim 1.5b: Ponpon Yapma Aparatları 
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 Resim 1.5c: Ponpon Yapma Aparatları  Resim 1.5d: Ponpon Yapma Aparatları 

Ele veya çatala bile sarılarak birkaç dakikada çok pratik ponponlar yapılabilir. 

  

Resim 1.6aElde Ponpon Yapımı Resim 

 

1.6bElde Ponpon Yapımı  Resim   

 

1.6cElde Ponpon Yapımı 
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Resim 1.7a: Çatal ile Ponpon Yapımı   Resim 1.7b: Çatal ile Ponpon Yapımı 

Evinizde bulunan artık yün ve kumaĢlarla kendinize çok hoĢ ponpondan çiçekler 

yapabilir vazolarınıza renk katabilirsiniz. El becerilerinizi ve yaratıcılığınızı kullanarak hiç 
maliyetsiz yapabileceğiniz bu süs eĢyaları evinizin dekorasyonuna da bir farklılık 

getirecektir. 

      

 Resim 1.8a: Ponpon Çiçekler     Resim 1.8b: Ponpon Çiçekler 

En bilinen Ģekilde ponpon yapımı içinse öncelikle (istenilen ölçüde) simit seklinde iki 

adet karton hazırlanır. Kartonlar üst üste konarak dıĢ kısımdan orta kısmın doğru orta daire 

doluncaya kadar iplik sarılır ve dıĢ kenardan iki karton arası açılarak ipler kesilir. Kesilen 
iplerin ve iki kartonun arası baĢka bir iple sıkıca bağlanır ve kartonlar iplerin içinden 

çıkarılır. Ġpliklerin fazlalıkları makasla kırpılır ve yuvarlak ponpon Ģekli verilir. 
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Bu faaliyette verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında, 

ponpon yapabileceksiniz. 

 
ĠġLEM BASAMAKLARI ÖNERĠLER 

 Ponpon büyüklüğünü saptayınız.  

 2.5 cm çapında ponpon için 6,5 cm 
çapında 2 karton keserek ,kartonun 

ortasına 1,5 çapında ufak bir daire 

çiziniz 
 

 Pergel ile muntazam çizim yapınız. 

 

Resim 1.9 

 Geri dönüĢümlü karton/mukavva 
kullanmaya özen gösteriniz 

 Ponponun boyutu değiĢince ölçülerinde 

boyutu değiĢir           

 

 Ġki daireyi üst üste Ģekilde koyunuz. 
Ortası doluncaya kadar ipliği muntazam 

Ģekilde sarınız. 

 

Resim 1.10 

 Sarma iĢlemi tamamlanınca(kartonun 
ortası tamamen dolunca) iki kartonun 

arasını makasla kesiniz. 

 

Resim 1.11 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Ġki kat ipliği kartonların arasından 

geçiriniz 

 

Resim 1.12 

 Kartonların arasından geçirdiğiniz ipliği 

iki kez düğümleyiniz 

 

Resim 1.13 

 Kartonları çıkartınız  

 Fazla görünen iplikleri makasla keserek 

düzeltiniz. 

 

Resim 1.14 
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1.3. Saçak 
 
Giysi ve dekorasyonda sıkça kullanılan, genellikle ürünlerin kenarlarına uygulanan 

püskül gibi uzantılara saçak denir.  

 

1.3.1. Kullanım Alanları 
 

Saçak kullanımı her geçen gün artmaktadır. Perdecilikten deri ürünlere, giysilerden 
koltuk süslemelerine, takılara kadar birçok alanda sık sık baĢvurulan süsleme Ģeklidir. ġiĢ 

örücülüğünde süsleme amaçlı olarak saçak yapımına baĢvurulur.  

 

Resim 1.15: Saçak Süslemeli Çizme 

Saçakların yapılıĢlarına göre birçok çeĢitleri vardır. Bunları geliĢtirmek ve yeni saçak 
çeĢitleri uygulamak mümkündür. 

 

  

Resim 1.16: Saçak Bağlama 
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Resim 1.17: Firkete Saçak 

1.3.2. Saçak Yapımında Kullanılan Malzemeler 
 
Saçak yaparken tığ, ĢiĢ, firkete gibi yardımcı malzemelerden yararlanacağımız gibi 

yalnızca ellerimizi kullanarak da saçak yapmak mümkündür.( Makrome, Kastamonu 

düğümü vb)  
 

Saçak yaparken günün modasına göre değiĢik süsleme malzemeleri kullanılabilir. 

Kullanılan bu malzemeler yapılan ürüne zenginlik kazandırmalıdır.   

  

Resim 1.18a: Kordonlu Saçaklar 

 

Resim 1.18b: Kordonlu Saçaklar 
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1.3.3. Saçak ÇeĢitleri 
 

Saçak çeĢitleri genel olarak iki Ģekilde incelenebilir, 
 

 Klasik saçak  

 Fantezi saçak    

 Kısa yün demetlerini bağlayarak  

 Firkete ve tığ yardımıyla örerek  

 Kartona ip sarıp ortadan dikerek  

 Makrome bağlayarak  

 

Fantezi saçak türlerini daha da çoğaltmak mümkündür, saçak çeĢitlerinden birkaçını 

da bir araya getirerek saçak modelleri zenginleĢtirilebilir   

 

Resim 1.19: Saçaklı KaĢkol 
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Bu faaliyette verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında, 

klasik saçak yapabileceksiniz. 

 

ĠġLEM BASAMAKLARI ÖNERĠLER 

 Saçak uzunluğunu saptayınız.  

 Belirlediğiniz ölçüye uygun 

hazırladığınız kartona ipliğinizi sarınız. 

 

Resim 1.20 

 Ġpliğinizi keserek kartondan çıkartınız. 

 

Resim 1.21 

 Ġplik uzunluklarının eĢit olmasına özen 

gösteriniz. 

 Ġpliği birkaç kat kullanarak uygulama 

yapmak istediğiniz yere tığ yardımıyla 

geçirip küçük bir halka oluĢturunuz. 

  

Resim 1.22 

 Ġpliğin bir kısmını geçirmeye özen 

gösteriniz 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Ġpliğinizi bu halkanın içinden geçiriniz 

 

Resim 1.23 

 Halkadan geçirdiğiniz ipleri sıkılayarak 

sağlamlaĢtırınız. 

 

 Resim 1.24 
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1.4. Püskül 
 
Püskül; ürünleri süslemek amacıyla, istenilen uzunlukta kesilen, iplerin bir araya 

getirilerek demet halinde birleĢtirilmesi ile oluĢan, bir ucu serbest saçak biçiminde süslü iplik 

kümesidir. Bazı inanıĢlara göre püskül kötülüklere ve nazara karĢı koruyucudur, bu yüzden 
çocuk kıyafetlerinde ve nazarlıklarda kullanımı yaygındır.  

 

Resim 1.25: Püskül Süsleme 

 

Resim 1.26: Nazar Boncuklu Püskül 

Püskül her türlü iplikle yapılabilir. Ev aksesuarlarında, giysi ve örgü süslemelerinde,  

Perde, dekorasyon, takı ve diğer birçok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır. Tepesinin bir 

kısmı belli bir noktadan bağlanır ve uç kısımları istenilen uzunlukta kesilir. Yapımı çok 

kolaydır ve düĢük maliyetlidir.  
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 Üç kısımdan oluĢur 

 BaĢ – Püskülü bağlamak için iplik geçirilen üst kısımdır. 

 Boyun – Etek ve kafa bölümünü birleĢtiren, ipliğin sarıldığı ve püskülün 

net görünmesini sağlayan (ortada kalan) kısımdır. 

 Etek – Püskül altındaki saçaklı kısımdır 

 

Çizim 1.1: Püskül Yapımı 

                

 Resim 1.27a: Püskül ÇeĢitleri Resim 1.27a: Püskül ÇeĢitleri 

Püskül, dekoratif görüntüsünden dolayı, kordonla birleĢtirilerek büzgü oluĢturmak 
amacıyla da kullanılır 

 

Resim 1.28: Püskül ve Kordon Süsleme 
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Püskülün baĢ kısmının daha kabarık ve top Ģeklinde olması için ipliklerin içine boncuk 

yerleĢtirilerek dikilebilir. Ayrıca farklı teknikler kullanılarak püskülü daha estetik hale 

getirmek mümkündür.  

          

 Resim 1.29a: Püskül Süsleme       Resim 1.29b: Püskül Süsleme 
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Püskül yapılırken, Ġstenilen uzunlukta kesilen mukavvaya ipler muntazam aralıklarla 

sarılır. Ayrı bir iple kartona sarılan ipler uç kısmından sıkıca bağlanır ve karton çıkarılır. 

Belli bir kısımdan ipler bağlanır alt kısımdan ipler aynı uzunlukta kesilir.  
 

Bu faaliyette verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında, 

püskül yapabileceksiniz. 
 

ĠġLEM BASAMAKLARI ÖNERĠLER 

 Belirlediğiniz püskül boyunu göre 

karton ya da mukavva hazırlayınız. 

 Geri dönüĢümlü malzeme kullanmaya 

özen gösteriniz. 

 Ġpliğinizi (kalınlığına göre) kartonun 

etrafına 20 – 30 kez dolayınız 

 

Resim 1.30: Püskül Süsleme 

 Ġpliği çok sıkı veya gevĢek sarmayınız 

 Püskülün üst kısmını sıkıca bağlayınız. 

 

Resim 1.31: Püskül Süsleme 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Püskülü 1,5–2 cm den bağlayarak boyun 
kısmını oluĢturunuz 

 

Resim 1.32: Püskül Süsleme 

 Püskülün boyun kısmını sıkıca 
bağlayınız. 

 

Resim 1.33: Püskül Süsleme 

 Ġyi düğüm atmazsanız püskülün 

bozulabileceğini unutmayınız. 

 Kartondan çıkarttığınız püskülün alt 

kısmını kesiniz. 

 

Resim 1.34: Püskül Süsleme 

 Ġplik fazlalıklarını makasla keserek 
düzeltebilirsiniz. 
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1.5. Kordon ve ġerit 
 
Kordon, birkaç ipliğin bir arada bükülmesi veya örülmesiyle meydana gelen yuvarlak 

uzantılardır. ġerit ise, çeĢitli malzemelerden yapılan, dar, uzun ve yassı dokuma/örgülerdir. 

  

 Resim 1.35a: Kordon Süsleme Resim 1.35b: Kordon Süsleme 

Elde yapılan kordonlar ve Ģeritler bükülerek veya örülerek çeĢitli Ģekillerde elde 

edilebilir. Kullanım alanları çok yaygındır.  
 

Örgülerde kordon, süsleme ve bağlama amacıyla kullanılır. Kordon ve Ģeritlerler çok 

çeĢitli iplik ve renk kullanılarak oluĢturulabilir. Kordon ve Ģerit yaparken; 

 
 Ġplikler tek, tek veya guruplar halinde örülebilir.  

 Renkler karıĢtırılmadan sırayla örülebilir.  

 Üç ve daha çok sayıda uyumlu renkler kullanılarak örülebilir.  
 Renkleri farklı Ģekillerde sıralayarak çeĢitli görünüm verilebilir.  

       

Resim 1.36a: Kordon ile Yaka Süsleme    Resim 1.36a: Kordon ile Yaka Süsleme 
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 Resim 1.37a:Kordon Aksesuar     Resim 1.37b:Kordon Aksesuar 

    

 Resim 1.37c:Kordon Aksesuar     Resim 1.37d:Kordon Aksesuar 

 

1.5.1. Kordon ve ġerit ÇeĢitleri  
 
Kordon ve Ģerit elde etmenin birçok yolu vardır, bunlardan bazıları; 

 

 Ġpleri bükerek: Buna düz kordon da denir. Birden fazla ipliğin bir araya 

getirilerek bükülmesi ile oluĢur. Bağlama ve süsleme gereci olarak kullanılır. 
 ġiĢ ile örerek: Kordon ĢiĢ yardımı ile örerek oluĢturulur     

 Parmakla örerek:   Bu kordon Ģeklinin diğer adı da papaz kordonudur. Ġki elin 

iĢaret parmağı ile ilmeklerin iç içe geçirilmesinden meydana gelir. Örülmesi 
kolay ve pratiktir. 

 Kordon aparatı ile: Kordon aparatı yardımı ile çok pratik Ģekilde örülür. 

 Tığ ile örerek: (dantel Angeles vb) Tığ örücülüğü modülünden yararlanınız. 
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 Çarpana tekniği ile: Çarpana modülünden yararlanınız. 

 

Resim 1.38: Kordon Örme Aparatları 

     

 Resim 1.39a: Kordon Örme Aparatları    Resim 1.39b: Kordon Örme Aparatları 

 

 Resim 1.39c: Kordon Örme Aparatları 
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1.6. Aplike 
 

Düz ya da desenli bir kumaĢtan kesilmiĢ motifleri veya örülmüĢ parçayı baĢka 

bir kumaĢın/örgünün üzerine değiĢik teknikler yardımı ile tatbik etmektir. GeçmiĢi çok 

eski olan aplike tekniği günümüzde de sevilerek uygulanmaktadır. 
 

Aplike tekniğinde iki tip kumaĢ/örgü kullanılır.  

 Fon kumaĢı 

ĠĢlemenin zeminini oluĢturan asıl kumaĢtır. 
 

 Aplike (Kapama) kumaĢı 

Fon kumaĢı üzerine çeĢitli iğne teknikleri ile tutturulan kumaĢtır. Genellikle aplike 
edilecek parça kesilerek uygulanmaz, Ģekline göre örülür.  

     

 Resim 1.47a: Aplike ÇeĢitleri      Resim 1.47a: Aplike ÇeĢitleri 

 

Resim 1.48:Aplike ÇeĢitleri 
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1.7. Motiflerle Süsleme 
 
Yan yana gelerek bir süslemeyi oluĢturan ve kendi baĢlarına birer anlamı olan 

öğelerden her birine motif denilmektedir. 

     

  Resim 1.49a: Motif Süslemeleri      Resim 1.49b: Motif Süslemeleri 

Örgü süslemelerinde çok sık kullanır. Tığ veya ĢiĢ ile yapılan motiflerle çeĢitli figürler 

oluĢturulabilir. Motiflerle yapılan süslemeler baĢka tekniklerle birleĢtirilerek de 

uygulanabilir. 

    

  Resim 1.50a: Motif Süslemeleri     Resim 1.50b: Motif Süslemeleri 

Motif yapımı son derece keyifli ve kolaydır. Düz bir örgüyü çok kısa sürede motiflerle 

süsleyerek tamamen değiĢtirmek mümkündür. Ayrıca motiflerle bezenmiĢ örgü aksesuarlar 
çok yaygın olarak kullanılmaktadır. 
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 Resim 1.51a: ġiĢ örgü motif     Resim 1.51b: ġiĢ örgü motif  

      

 Resim 1.52a: ġiĢ örgü motif   Resim 1.52b: ġiĢ örgü motif  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Bu faaliyette verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında, 

parmak ile örerek kordon yapabileceksiniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Kordon boyunu tespit ediniz.  

 Ġstenilen kordon uzunluğun iki katına % 80 

oranında kısaltma payı vererek ip kesiniz 
 

 Ġpliği tam ortadan üst üste getirerek 

parmaklarınızla bir ilmek oluĢturunuz 

 

Resim 1.40 

 Ġlmeği sol elin iĢaret parmağına geçiriniz 

 

Resim 1.41 

 Ġlmeklerin aynı sıklıkta olmasına 

özen gösteriniz 

 Sağ elin iĢaret parmağını ilmeğin içinden 
geçirerek sağdaki ipliği ilmeğin içinden 

yukarıya doğru çekiniz.   

 

Resim 1.42 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Sağ elin orta ve baĢparmağı ile ilmeği 

tutunuz. Sol elle soldaki ipliği çekerek 

ilmeği sıkıĢtırınız. 

 

Resim 1.43 

 Sol elin iĢaret parmağını, sağ elin iĢaret 

parmağına takılı ilmekten geçiriniz. Soldaki 

ilmeği aĢağıdan yukarı doğru çekiniz.  

 

Resim 1.44 

 Bu iĢlemi hedeflediğiniz kordon boyuna 
ulaĢana kadar tekrar ediniz 

 

Resim 1.45 

 
Üç ilmekten oluĢan kordon ĢiĢ ile düz örgü tekniğinde örüldüğünde, kenarları 

kıvrılarak yuvarlak bir görüntü elde edilebilir.  

    

 Resim 1.46a :Pratik Kordon Yapımı    Resim 1.46a :Pratik Kordon Yapımı 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
Bu faaliyet kapsamında kazandığınız bilgileri aĢağıdaki boĢluk doldurmalı soruları 

cevaplayarak değerlendiriniz. 

 

1. ġiĢ örücülüğünde örgünün daha güzel görünmesini sağlamak için çeĢitli tekniklerle 
yapılan estetik ilavelere ………….. denilmektedir 

 

2. Süsleme yaparken, estetik ölçüler ve …… ………birbirleriyle uyumu çok önemlidir. 

 
3. Ponpon tek renk, iki renk veya renkler iç içe yerleĢtirilerek ………yapılabilir. 

 

4. Giysi ve dekorasyonda sıkça kullanılan, genellikle ürünlerin kenarlarına uygulanan 
püskül gibi uzantılara ……..denir. 

 

5. ÇeĢitli malzemelerden yapılan, dar, uzun ve yassı dokuma/örgülere ……..denir 

 
6. ………….., baĢ boyun ve etek olmak üzere üç kısımdan oluĢur 

 

7. Aplike tekniğinde fon kumaĢı ve ………….  ………olmak üzere iki çeĢit kumaĢ 
kullanılır. 

 

8. Yan yana gelerek bir süslemeyi oluĢturan ve kendi baĢlarına birer anlamı olan 
öğelerden her birine……… denilmektedir. 

 

DEĞERLENDĠRME 

 
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. YanlıĢ cevapladığınız konularla ilgili öğrenme faaliyetini 

tekrarlayınız. Cevaplarınızın tamamı doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 
 

Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam 

sağlandığında nakıĢ teknikleri ile süslemeyi amaca uygun olarak öğreneceksiniz. 

 
 

 

 

 NakıĢ teknikleri ile süslenmiĢ örgü çeĢitlerini araĢtırınız.   

 Renk uyumunun önemini araĢtırınız 

 Örgüye uyarlanabilecek nakıĢ desenlerini araĢtırınız 

 Pul ve boncuk çeĢitlerini araĢtırarak kartelâ hazırlayınız   

 

2. NAKIġ TEKNĠKLERĠ ĠLE SÜSLEME 
 

NakıĢ, sim, sarma, ipek ve çeĢitli ipliklerle kumaĢ ve herhangi bir zemin üzerine 

yapılan iĢlemelerdir. Basit nakıĢ iğneleri de çeĢitli ipliklerin uzun, kısa, düz, yuvarlak vb 
Ģekillerde atılması ile oluĢur. 

 

ġiĢ örücülüğünde nakıĢ teknikleri ile süsleme yaparken serbest sitil iğneleri 
tekniklerinden yararlanılır. 

 

Bu gurupta bulunan iğnelerin yapımı çok kolay ve kullanımı yaygındır. Her türlü 
kumaĢ ve örgüye kolaylıkla uygulanabilir.  

 

Resim 2.1: Basit NakıĢ Ġğneleri 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 



 

31 

ĠĢlemede en önemli unsur, malzemeyi en iyi Ģekilde değerlendirmek ve renk uyumunu 

sağlayabilmektir.  

 

ġiĢ örücülüğünde en çok kullanılan nakıĢ teknikleri ise, 
 Sap iĢi,  

 Rokoko,  

 Fantezi Çin iğnesi,  
 Çöp iğnesi,  

 Zincir iğnesi,  

 Papatya iğnesi  

 
Örgü üzerine serbest nakıĢ iğneleri ile desen uygularken, iĢleme tekniğinin örgünün 

Ģekline ve kulanım alanlarına uygun olmasına dikkat edilmelidir   

 

2.1. Basit NakıĢ Ġğneleri Ġle ĠĢleme 
 

Örgü örülüp bittikten sonra iĢleme uygulanacak yer belirlenir. Tercih edilen nakıĢ 

iğneleri, kumaĢta en ve boy iplikleri takip edildiği gibi örgüde de en ve boy ilmekleri takip 

edilerek (genellikle) renkli ipliklerle iĢlenir. Yapılan iĢlem örgüye basit bir görünüm 
vermemeli, estetik olarak katkı sağlamalıdır. 

 

Not: Basit NakıĢ Ġğne Teknikleri modülünden yararlanabilirsiniz 

 
 Çizim 2.1:Rokoko    Çizim 2.2:Sap iĢi  Çizim 2.3: Tohum iĢi 

 

 Çizim 2.4:Papatya iğnesi  Çizim 2.5: Çapraz iğne   Çizim 2.6:  Ġğne ardı 
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 Çizim 2.7:Zincir iĢi Çizim 2.8: Hristo teyeli  Çizim 2.9: Fantezi çin iğnesi 

 

Resim 2.3: Basit NakıĢ Ġğneleri 

 

Resim 2.3: Basit NakıĢ Ġğneleri 
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Bu faaliyette verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında, basit 

nakıĢ iğneleri ile süsleme yapabileceksiniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Süsleme yapacağınız zemini belirleyiniz. 

 

 Süsleme yapacağınız iplik rengini 
uygulayacağınız modeli belirleyiniz 

 

 Ġğneyi 1 noktasından örgünün yüzüne 

çıkarınız 

 

 Dikkatli ve Özenli çalıĢınız 

 Bir halka oluĢturarak iğnenizi 2 
noktasından batırıp 3 noktasından çıkarınız 

 

 3 noktasından çıkardığınız iğneyi 4 
noktasından batırıp örgünün arka yüzüne 

geçiniz 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Motif bitene kadar aynı iĢlemi tekrarlayınız 

 

 Yaprakların birbirine eĢit olmasına 

özen gösteriniz 

 Modelinizi tamamlayınız 
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2.2. Ġlmekleri ÖrülüĢ Yönlerine Uygun ĠĢleme (buğday iĢi) 

 
Bu teknik genellikle düz örgüler üzerinde uygulanır. Desen planlandıktan sonra, yeri 

belirlenen örgü üzerine farklı renkte ipliklerle ilmeklerin yönü izlenerek iĢlenir. Bu 

uygulama alttaki ilmeklerin görünmeyeceği Ģekilde olmalıdır. 
 

ĠĢleme aynen ilmeğin Ģeklini alır ve örülmüĢ hissi yaratır. Ġlmek iĢleme tekniği 

öğrenildikten sonra yapımı çok kolay ve zevklidir. BaĢka tekniklerle birleĢtirilerek de 

uygulanabilir. 

 

Çizim 2.10:Ġlmek ĠĢleme (buğday iĢi) 

 

Resim: 2.4:Ġlmek ĠĢleme 

ĠĢlemede etamin iğnesi kullanılmalıdır. Örgünün arka kısmının da nakıĢta olduğu gibi 

muntazam olmasına, ilmeklerin aralıklarının geniĢ atılarak baĢka desene geçilmemesine 
dikkat edilmelidir. Ġplikler arka kısımda ilmek arasından geçirilerek ya da desen bitiminden 

hemen sonra çözülmeyecek Ģekilde sıkı düğüm atılarak kesilmelidir.   

    

 Resim: 2.5: Çok Renkli Ġlmek ĠĢleme Çizim: 2.11: Desen ġeması 
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Bu faaliyette verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında, 

ilmeklerin örülüĢ yönlerine uygun iĢleme yapabileceksiniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Deseninizi belirleyip kareli kağıda çizim 

yapınız 

 

Çizim: 2.12 

 ĠĢleme yapacağınız zemini belirleyiniz 

 

Çizim: 2.13 

 Ġğneyi ilmeğin tam ortasından örgünün 
yüzüne çıkartınız 

 

Resim: 2.6 

 Ġğneyi üstteki ilmeğin içinden geçiriniz 

 

      Resim: 2.7 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Ġğne ile örgü yüzeyine ilk çıktığınız 
noktaya tekrar dönerek ipliğin, ilmeğin 

Ģeklini almasını sağlayınız. 

 

Resim: 2.8 

 Desen özelliklerine uygun olarak ilmek 

iĢleme tekniğini sırasıyla uygulayınız 

 

Resim: 2.9 

 

Resim: 2.11 

 Modelinizi tamamlayınız. 

 

Resim: 2.12 
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2.3. Hazır Malzemelerle Süsleme 
 
Teknolojinin ilerlemesine paralel olarak hazır gereçlerle yapılan süslemeler gün 

geçtikçe artmaktadır. Günün modasına ve Ģartlarına göre hazır gereçlerde çeĢitlilik görülür. 

Bu gereçlere yapılan iĢe estetik açıdan hoĢ bir görünüm sağlamak için baĢvurulur. 

  

Resim: 2.13a: Süsleme Malzemeleri  

  

Resim: 2.13b: Süsleme Malzemeleri 

 

Resim: 2.13c: Süsleme Malzemeleri 

 

ġiĢ örücülüğünde hazır süsleme malzemeleri kullanırken örgünün Ģekli, giyilecek yere 

uygunluğu, kiĢinin yaĢı, süsleme malzemesinin kullanıĢlılığı ve renk uyumuna dikkat 
edilmesi gereken unsurlardır. 
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Hazır malzemeler örme iĢlemi bittikten sonra örgünün üzerine tutturulabileceği gibi 

örgü ile birliktede örülebilir. Burada önemli olan malzemeleri yerinde kullanmaktır. Bu 

malzemeler kullanılırken gereksiz abartılardan kaçınılmalı örgünün özelliği bozulmamalıdır. 

Süsleme malzemelerinden ziyade örgü ön plana çıkmalıdır. 

 

Resim: 2.14: Hazır Malzemelerle Süsleme 

2.4. Pul ve Boncuk Süsleme 
 
Boncuk, cam, sedef, tahta, plastik, porselen veya çeĢitli taĢlardan yapılmıĢ ortası delik 

çoğunlukla yuvarlak ve renkli süs taneleridir. 

 
Pul, süslemelerde kullanılan ortası delik incecik metal veya plastik levhacıktır. Pulun 

da çeĢitli büyüklük ve renkleri vardır. Pul süslemeleri ile hem günlük, hem de fantezi 

örgülerde çok güzel kompozisyonlar oluĢturulabilir 

 
Günümüzde boncuklar çok çeĢitli renk ve Ģekillerdedir. Boncuk ile yapılan süslemeler 

her zaman çok Ģık ve zarif durduğu için geçmiĢten günümüze dek süregelmiĢtir. 

 
Örgü süsleme için kullanılabilecek birçok çeĢitte ve büyüklükte boncuk mevcuttur. 

Pul ve boncuklar ipliğe geçirilebileceği gibi sonradan da örgünün üzerine tutturulabilir. 

Boncuklar tutturulurken ipin sağlam olmasına ve biten iĢin ipinin iyice sabitlenmesine özen 
gösterilmesi gerekir. Yapılacak desenin özelliğine göre desenin yüzeyi tamamen kaplanarak, 

su veya motif halinde de uygulanabilir.  

 

Pul ve boncuklar çok çeĢitli tekniklerle tutturulabilir. 
 

Not: Pul ve  boncuk dikiĢleri modülünden yararlanabilirsiniz. 
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Resim: 2.15: Pul ve Boncuk Süsleme 

 

Resim: 2.16: Boncuk Süsleme 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Bu faaliyette verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında, pul 

ve boncuk ile süsleme yapabileceksiniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 ĠĢleme yapacağınız zemini 

belirleyiniz  

 

 Deseni ortalayarak ilk ilmeği 
iĢleyiniz 

 

 Farklı malzemeler kullanarak 

süslemeyi tamamlayanız 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 



 

42 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 
 Bu faaliyet kapsamında kazandığınız bilgileri aĢağıdaki boĢluk doldurmalı soruları 

cevaplayarak değerlendiriniz. 

 
1. Sim, sarma, ipek ve çeĢitli ipliklerle kumaĢ ve herhangi bir zemin üzerine yapılan 

iĢlemelere ……….denir 

 

2. Ġlmek iĢleme(buğday iĢi) genellikle……… örgüler üzerine uygulanır. 
 

3. örgü iĢlemelerinde……….. iğnesi kullanılır 

 
4. Hazır malzemelerle süslemede, malzemelerinden ziyade …….. ön plana çıkmalıdır.      

 

5. ……….., cam, sedef, tahta, plastik, porselen veya çeĢitli taĢlardan yapılmıĢ ortası 
delik çoğunlukla yuvarlak ve renkli süs taneleridir. 

 

6. Pul ve boncuklar çok çeĢitli ………….. tutturulabilir. 

 

 
 

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek 
kendinizi değerlendiriniz. YanlıĢ cevapladığınız konularla ilgili öğrenme faaliyetini 

tekrarlayınız. Cevaplarınızın tamamı doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam 

sağlandığında örgü esnasında yapılan süslemeleri amaca uygun olarak öğreneceksiniz. 
 

 

 

 

 Örgüye uyarlanabilecek desen araĢtırması yapınız 

 Fantezi örgü ipliği çeĢitlerini araĢtırarak kartela hazırlayınız 

 

3. ÖRGÜ ESNASINDA YAPILAN 

SÜSLEMELER 
 
Örgü örmek bayanların en çok tercih ettikleri hobilerden biridir. Hem çok ekonomik 

bir uğraĢtır hem de insan saatlerce sıkılmadan örgü örebilir. Birde bu örgüler bebek veya 

çocuklar içinse çok daha keyifli bir hal alır. 

 
Dinlenmek ve stres atmak amacıyla örgü örüyorsa çok renkli ve karmaĢık desenler 

yerine daha basit modeller tercih edilebilir. Ġplik özelliğinden faydalanarak veya ipliğe 

geçirilebilecek birkaç boncukla çok farklı kombinasyonlar oluĢturulabilir. 
 

3.1. Ġpliğe Boncuk Geçirerek Süsleme 
 

Boncuk birçok örgü modeline yakıĢan ve çok sık kullanılan aksesuarlardan biridir. 

Örgüyü güzelleĢtirdiği gibi aynı zamanda fantezileĢtirir. Boncuk, örme iĢlemi bittikten sonra 
üzerine dikilebileceği gibi ipliğe geçirilerek de örgü esnasında uygulanabilir. Ayrıca hazır 

boncuklu iplikler de mevcuttur. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Resim: 3.1: Ġpliğe Boncuk Geçirerek Süsleme 

 

Resim: 3.2: Boncuk Süsleme 
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Bu faaliyette verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında, 

ipliğe boncuk geçirerek örebileceksiniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Boncuk geçirmek istediğiniz ilmeği 

belirleyiniz 

 
Resim: 3.3 

 Ġlmeği biraz uzatarak tığın ucuna alınız 

 

Resim: 3.4 

 Boncuğu ilmeğe geçiriniz 

  

Resim: 3.5 

 

Resim: 3.6 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Ġlmeği model özelliğine uygun olarak 

örünüz 

 

Resim: 3.7 

 Boncuklarınızı oluĢturmak istediğiniz 

desene uygun olarak yerleĢtiriniz 

 

Resim: 3.8 

 



 

48 

3.2. Ġplik Özelliği Ġle Süsleme        
 
El örgüsünde kullanılan en önemli malzeme kuĢkusuz örgü ipliğidir. ġiĢ örücülüğünde 

kullanılacak ipliği doğru seçmek ve iplik türü hakkında bilgi sahibi olmak, örgünün baĢarılı 

olması açısından büyük önem taĢımaktadır. 
 

Hızla geliĢen tekstil sektörü, iplik çeĢitlerinin artmasına yardımcı olmuĢtur. 

Ġmalatçılar, yün, pamuk, ipek, tiftik, floĢ gibi hammaddeleri değiĢik oranlarda karıĢtırıp, 

farklı büküm teknikleri kullanılarak her geçen gün piyasaya çok çeĢitli yeni iplikler 
sunmaktadır. Bu iplikler ĢiĢ örücülüğüne olan talebin artmasına yardımcı olmaktadır. 

 

Piyasada rahatlıkla bulunan ve çok farklı görünümlere sahip olan bu iplikler, 
özelliklerinden dolayı görsel olarak son derece estetik ürünler meydana getirmektedir. 

 

3.2.1.Fantezi Örgü Ġplikleri 
Fantezi iplik üretimine ilk baĢlandığı yıllara oranla günümüzde daha teknolojik ve 

daha hızlı yöntemler kullanılarak üretimleri yapılmaktadır. Fantezi iplik, tesadüfî ve 
periyodik olarak dağılan gayri muntazamlıkları her türlü formda bünyesinde bulunduran 

ipliktir. Bu gayri muntazamlıklar, iplik kalınlığını, materyal tipini ve benzer özellikleri 

değiĢtirerek veya bunların kombinasyonu ile oluĢturulmaktadır. 

 
Fantezi örgü ipliklerinin birçok çeĢidi mevcuttur Son yıllarda fantezi iplik sektörü 

büyük bir geliĢme göstermiĢtir. Özellikle büyük firmaların rekabet içinde olması ve fantezi 

ipliklerin moda oluĢu bu geliĢmenin en önemli etkenlerindendir. 
 

Bunlardan bazıları, 

 
 Ponponlu 

 Kısa uzun tüylü 

 Aralıklı tüylü 

 Efektli 
 Boncuklu 

 Pullu 

 Renk geçiĢli 
 ġerit 

 Bukleli 

 Çok renkli 
 Simli 

 Baskılı 

 Kabarık kıvrımlı 

 IĢıltılı 
 Çok katlı 

 Karma 
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Resim: 3.9: Fantezi Ġplik 

    

 Resim: 3.4a: Ġplik Özelliği ile Süsleme Resim: 3.4b: Ġplik Özelliği ile süsleme  

 

3.4c: Ġplik Özelliği ile Süsleme 

3.3. Örerek Desen OluĢturma 
 

Örgü yüzeyini üzerinde varlıkları, nesneleri, motifleri vb, belirli çizgilerle (görsel bir 

etki yaratmak amacıyla) gösterme, tasvir etme sanatı olarak tanımlayabileceğimiz desen, pek 
çok ülkede kendilerine özgü örgü motif sitillerine sahiptir. Motifler bir Ģema veya grafikle 

çalıĢılabilir. Desende her bir renk değiĢik bir sembolle veya renkle ifade edilir. Pek çok örgü 

Ģeması renkli olarak hazırlanır, böylece renk değiĢimleri daha açık ifade edilmiĢ olur  
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Desenli örgü örerken, ilmekler önceden çıkarılmıĢ desene göre tek tek sayılarak 

örülür. Desen, sırası ile sayılarak oluĢturulur. 

 

Çizim: 3.1:Desen ġeması 

 

Resim: 3.5: Desen Uygulama 

 

Resim: 3.6: Desen Uygulama 
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Resim: 3.8: Çizgili Örgü 

Sadece birbirine uygun renkli iplikleri bir araya getirip, düz örgü örerek bile çok güzel 

sonuçlar elde edilebilir 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Bu faaliyette verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında, 

Ģemaya uygun desen oluĢturabileceksiniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Deseni tespit ediniz. 
 Örgüye uygun desen seçmeye özen 

gösteriniz. 

 Kareli kâğıda deseninizi iĢaretleyip 

boyayınız 

 

Çizim: 3.2 

 Birden fazla renk kullanılacak 
desenlerde iĢaretleri ve renkleri 

değiĢtiriniz. 

 Desen uygulayacağınız yere kadar 

örünüz  

 Renk değiĢtirirken (örgünün tersinde) 

ilmekleri çaprazlayınız. 

 

Resim: 3.8 

 ġemaya uygun olarak ilk sırayı örünüz 

 

Resim: 3.9 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 ġemaya uygun olarak örmeye 

devam ediniz 

 

Resim: 3.10 

  Desen tamamlana kadar Ģemaya 
uygun olarak örünüz 

 

Resim: 3.11 

 

Resim: 3.12 

 Örgünüzü her sırada kontrol ediniz 

 Desen uygulamasını tamamlayınız 

 

Resim: 3.13 
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Resim: 3.14 

 

KONTROL LĠSTESĠ 

 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

 ÇalıĢma ortamını ve kullanacağınız araç gereçleri hazırlayınız   

 Çocuk Ģapkasını örünüz   

 Süsleme tekniklerini belirleyiniz.   

 Deseni hazırlayınız/tasarlayınız   

 Basit nakıĢ iğnelerini uygulayınız   

 Renk ve malzeme uyumuna özen gösteriniz   

 Tekniklerin birbirine uyumuna dikkat ediniz.   

 Ponponu hazırlayınız   

 Ponponu Ģapkaya tutturunuz   

 Süslemenizi tamamlayınız   

 ġapkayı (son kontrol yaparak) tamamlayınız   

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise“Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

Bu faaliyet kapsamında kazandığınız bilgileri aĢağıdaki boĢluk doldurmalı 

soruları cevaplayarak değerlendiriniz 

 

1. ……..  …….. bayanların en çok tercih ettikleri hobilerden biridir 
 

2. …………  örgüyü güzelleĢtirdiği gibi aynı zamanda fantezileĢtirir.  

 
3. El örgüsünde kullanılan en önemli malzeme kuĢkusuz ……..  ……..  

 

4. Fantezi iplik, tesadüfî ve periyodik olarak dağılan gayri …………her türlü formda 

bünyesinde bulunduran ipliktir. 
 

5. Desende her bir renk değiĢik bir …………. veya renkle ifade edilir. 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek 
kendinizi değerlendiriniz. YanlıĢ cevapladığınız konularla ilgili öğrenme faaliyetini 

tekrarlayınız. Cevaplarınızın tamamı doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 

 AĢağıda verilen cümleleri doğru – yanlıĢ durumuna göre iĢaretleyiniz. 

 

Objektif Testler (Ölçme Soruları) Doğru YanlıĢ 

1. ġiĢ örücülüğünde örgünün daha güzel görünmesini sağlamak için 
çeĢitli tekniklerle yapılan estetik ilavelere ponpon denilmektedir.     

  

2. Bizim süslemelerimizdeki zenginlik, yüzyılların birikimi ile birleĢince 

ortaya çok çarpıcı örgüler çıkmaktadır. 
  

3. Örgüde ek ve hatalı yerleri kapatmak amacıyla süslemeler yapılabilir.   

4. Saçak yalnızca ĢiĢ örücüğünde kullanılan bir tekniktir.   

5. Bazı inanıĢlara göre püskül kötülüklere ve nazara karĢı koruyucudur.   

6. Püskül, baĢ ve boyun olmak üzere iki kısımdan oluĢur.   

7. Parmak ile örerek kordon yapılabilir.   

8. Örgü süslemelerinde, basit nakıĢ iğnelerinden sıkça faydalanılır.   

9. Ġlmek iĢleme aynen ilmeğin Ģeklini alır ve örülmüĢ hissi yaratır   

10. Fantezi ipliklerin, ponponlu, tüylü, pullu, çok renkli vb gibi birçok 

çeĢidi mevcuttur. 
  

 
 

DEĞERLENDĠRME: 

 
ġiĢ örücülüğünde süsleme modülü ile kazandığınız bilgilerin cevaplarını cevap 

anahtarı ile karĢılaĢtırınız. Doğru cevap sayısını belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. 

YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları, 
faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz. 

 

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz modülü baĢarıyla tamamlamıĢsınız demektir. 
Tebrikler. 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Süsleme 

2 Teknik bilgileri 

3 Ebruli 

4 Saçak 

5 ġerit 

6 Püskül 

7 Kapatma kumaĢı 

8 Motif 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 NakıĢ 

2 Düz 

3 Etamin 

4 Örgü 

5 Boncuk 

6 Tekniklerle 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Örgü örmek 

2 Boncuklar 

3 Örgü ipliğidir 

4 Muntazamlıkları 

5 Sembolle 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI 
 

1 YanlıĢ 

2 Doğru 

3 Doğru 

4 YanlıĢ 

5 Doğru 

6 YanlıĢ 

7 Doğru 

8 Doğru 

9 Doğru 

10 Doğru 

CEVAP ANAHTARLARI 
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