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AÇIKLAMALAR 
KOD 215ESB479 

ALAN EL Sanatları Teknolojisi 

DAL/MESLEK Dekoratif El Sanatları 

MODÜLÜN ADI Şifre Danteli Örme 

MODÜLÜN TANIMI 

Örme yapabileceğimiz ürün çeşitleri, araç gereç bilgisi, model 

belirleme, örmeye hazırlık, çeşitli iplikleri örmeye hazırlama, 

ürünü tekniğe uygun germe, ütü yapma ve kalite kontrol konu-

larını içeren öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL Şifre Danteline Hazırlık modülünü almış olmak 

YETERLİK Şifre danteli örmek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bu modül ile uygun ortam ve araç gereç sağlandığında tekniğe 

uygun şifre danteli örebileceksiniz. 

Amaçlar  

1. Tekniğine uygun olarak tığ ile göbek hazırlayabileceksi-

niz. 

2. Tekniğine uygun olarak beş şiş ile dantel örebileceksiniz. 

3. Tekniğine uygun olarak kenar oyası yapabileceksiniz. 

4. Tekniğine uygun olarak şifre dantelini kolalayabilecek-

siniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Temiz ve aydınlık atölye ortamı 

Donanım: Çalışma masası, sandalye, desen kitapları, fotoğraf-

lar, dergiler, yapılmış ürün örnekleri, renk katalogları, süsleme 

malzemeleri, her cins ip (pamuk, yün, keten, ipek, sim, floş 

vb.), tığ, iki ucu sivri beş şiş, yuvarlak misinalı şişler, pul bon-

cuk, inci, kola-plastik kap, gerdirme örtüsü, pergel, cetvel,  

kâğıt, kalem, başlı iğneler, mezura, mulaj kâğıdı, kareli kağıt, 

milimetrik kağıt, ütü, ütü bezi 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modülün içinde yer alan her faaliyetten sonra verilen ölçme 

araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Modül sonunda ise kazandığınız bilgi ve becerileri ölçmek 

amacıyla öğretmeniniz tarafından hazırlanacak ölçme araçları 

ile değerlendirileceksiniz. 
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GİRİŞ 
 

 

Sevgili Öğrenci; 

 

El sanatları, bütün halk sanatları gibi bir ulusun kültürel kişiliğinin en canlı ve en an-

lamlı öğeleridir. Birçok uygarlığın beşiği olan Anadolu, yine bu uygarlıkların kültürlerini her 

köşesinde yaşamaktadır. Türklerin Anadolu’ya yerleşmesinden sonra bu eski uygarlıkların 

kültürleri yeni bir sentez içinde varlıklarını sürdürmüşlerdir 

 
Süsleme ve süslemeye yönelik bir el sanatı olan şiş örücülüğü de özellikle Anadolu’da 

kadınlarımızın boş zamanlarını değerlendirmek için çeşitli basit araçlar kullanarak birbirin-

den güzel motifler, desenler oluşturulmasıyla hak ettiği yeri bulmuştur. 

 
Şiş danteli örücülüğünün (şifre danteli) her mevsimde ve günün her saatinde her yaşta 

ve öğrenim durumunda uygulanabilir olması, bütün bireylere iş imkânı sağlaması, üretim ve 

pazarlamanın yanı sıra ekonomik özgürlük kazandırması ile de kişinin kendine olan güvenini 

kazanmasına yardımcı olur. 

 

Hızlı üretim teknolojisi ve zevklerin sürekli değişmesine karşı (şiş örücülüğü) şifre 

danteli kadınların el yeteneğine ve çağdaş sanat anlayışına uygun olarak soyut varlığını de-

vam ettirmektedir. 

 

Bu modül ile öğreneceğiniz bilgiler doğrultusunda şifre danteli örebileceksiniz. 

 

 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

 

 

 

 

 

Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam 

sağlandığında şifre danteli örebileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Şifre dantelinden yapılmış dekoratif giyim eşyalarını araştırınız. 

 Beş şiş ile en çok örülen dantel modellerini araştırınız. 

 

1. DESEN HAZIRLIĞI İÇİN DÜZ ÖRGÜ 

ÖRME 
 

Hazırlanan ilmekler şişlere eşit olarak dağıtıldıktan sonra şema doğrultusunda işaretle-

rin anlamlarına göre örülmeye başlanır. Başlarken ilmeklerin sıkı olması şişlere hâkimiyeti 

artırır. 

 

 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

 

 

Aşağıdaki uygulama faaliyetini yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 İlmekleri tığdan şişe geçiri-

niz. 
 İlmekleri üç veya dört şişe eşit dağıtmaya dikkat ediniz. 

 Her şişe iki ilmek yerleşti-

riniz. 

 

 

Resim 1.1 

 Şişleri düşürmemeye özen gösteriniz. 

 Bir sıra boş örünüz (İsteğe 

göre ikinci sıra örülür.). 
 Birinci sıra örgünün sıkı olmasına dikkat ediniz. 

 1. sırada ilk ilmeği çapraz 

alınız, bir arttırınız, bir il-

mek düz örünüz, tekrar 1 

ilmek artırınız. 

 Desen şemasına dikkat ediniz. 

 Unutulan artırmalar boş sıra (düz örgü ) örerken ilave 

ediniz. 

 1. desen sırasından sonra 

bir sıra düz örünüz. 

 Her desen sırasından sonra bir sıra düz örme işleminin 

yapılmasına dikkat edeniz. 

 2. sıradan düz örgü örünüz.  Deseni her zaman yüzden örünüz. 

 3. sıradan bir ilmek çapraz 

örünüz, arttırınız, üç ilmek 

düz örünüz tekrar arttırınız. 

 Desen şemasına dikkatli ediniz. 

 Ajurların volanlaşmaması için artırma işleminde iplik-

lerin çok bol bırakılmamasına özen gösteriniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ-1 



 

 5 

 4. sırayı düz örünüz. 

 

Resim 1.2 

 Deseni her zaman yüzden örünüz. 

 13. sıraya kadar bu işlemle-

re devam ediniz.  

 

Resim1.3 

 Şifre danteli desen şeması doğrultusunda örmeye de-

vam ediniz.  

 Desenin genişliğine göre renkli iplikler kullanabilirsi-

niz. 

 Şema doğrultusunda devam 

ediniz. 

 

Resim 1.4 
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 Şifre dantelinde artırma ve ajurlarının dengeli olması 

için örgüyü aynı sıklıkta örünüz ve hep ön yüzünden 

yapınız. 

 Örme işlemi bırakıldığı zaman desen üzerinde kırmızı 

şerit konulmalıdır, unutmayınız. 

 Şema doğrultusunda geniş-

leyen deseni, aynı kalınlık-

taki misinalı şişlere aktarı-

nız. 

 

Resim 1.5 

 Örgüyü misinalı şişe aktarınız. 

 Kare, yuvarlak, oval biçimlerde de örtüler örebilirsiniz. 

 Temiz ve dikkatli çalışınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

 

 
Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları doldurunuz. 

 
1. İki sıra desen hazırlığı için   ………,……….  örünüz. 

 

2. Deseni şema doğrultusunda ……………..  anlamına göre örgü örünüz. 

 

3. Şifre dantelinde genellikle bir sıra artırma ve …………….. işlemi yapılmalıdır. 

 

4. Şema içinde sayılar …………….. örülecek ilmek sayısını gösterir. 

 

5. Çok genişleyen dantel …………….. şişlerine aktarılır. 

 

6. Desenin genişliğine göre …………….. iplikler kullanılabilir. 

  

7. Örme işlemi bırakıldığı zaman …………….. konmalıdır. 

 

8. Desen renklendirilerek …………….. hâle getirilmelidir. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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DESEN ŞEMASI 

 
Aşağıdaki uygulama faaliyetini yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Kareli kâğıt üzerine desen 

hazırlayınız. 
 Desen hazırlarken şifreleri dikkatli kullanınız. 

 Örme işlemine şema doğrultu-

sunda devam ediniz. 

 

Resim 1.6 

 Şifreleri okurken dikkatli olunuz. 

 Artırma ve ajurları dengeli 

olması için aynı sıklıkta örme-

ye özen gösteriniz. 

 

Resim 1.7 

 Ajurların güzel görünmesi için artırma işlemini hep 

aynı düzende yapınız.  

UYGULAMA FAALİYETİ–2 
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 Ajurun volanlanmaması için 

iplik atışlarınızı şişin kalınlığı-

na göre düzenleyiniz. 

 

Resim 1.8 

 Dikkatli olunuz. 

 Örme işlemi bırakıldığı zaman 

desen şeması üzerinde kırmızı 

işaret koyunuz.  

 

Resim 1.9 

 Örme işlemini bıraktığınız sıraya dikkat ediniz. 

 Deseni her zaman yüzden örü-

nüz. 

 

Resim 1.10 

 Deseni her zaman yüzden örünüz. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Uygulama faaliyetinde yaptığınız çalışmaları farklı renk ve kalınlıktaki iplikle uygula-

yınız. Uygulamalarınızı aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz. 

 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Seçtiğiniz desen şemasındaki sembolleri iyi öğrendiniz mi?    

2. İki sıra düz örgü yaptınız mı?    

3. İlmekleri sıkı ördünüz mü?    

4. 1. sırada ilk ilmeği çapraz aldınız, bir arttırınız, bir ilmek düz 

ördünüz, tekrar 1 ilmek artırdınız mı? 
  

5. Bu işlemi her şişte 2 dilim olacak şekilde dört şişe uyguladınız 

mı? 
  

6. 2. sırada düz örgü ördünüz mü?   

7. 3. sırada bir ilmek çapraz ördünüz-arttırdınız-üç ilmek düz ör-

dünüz tekrar artırdınız mı? 
  

8. 4.sırayı düz ördünüz mü?   

9. 13.sıraya kadar bu işlemlere devam ettiniz mi?   

10. Şema doğrultusunda devam ederek deseni bitirdiniz mi?   

11. Artırma ve ajurları dengeli olması için aynı sıklıkta ördünüz 

mü? 
  

12. Ajurun volanlanmaması için iplik atışlarınızı şişin kalınlığına 

göre yaptınız mı? 
  

13. Örme işlemi bırakıldığı zaman kırmızı şerit koydunuz mu?   

14. Deseni her zaman yüzden ördünüz mü?   

15. Unutulan artırmaları boş düz sıra örülürken ilave ettiniz mi?   

16. Desen genişliğine göre renkli iplikler kullandınız mı?   

17. Deseni renklendirerek dekoratif  hâle getirdiniz mi?   

 

DEĞERLENDİRME 

 

Yapmış olduğunuz değerlendirme sonunda “hayır” şeklinde cevaplarınızı bir daha 

gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme ve uygulama faaliyeti ile ilgili 

kısmı tekrarlayınız. Tamamı “evet” ise diğer faaliyete geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2 
 

 

 

 

Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam 

sağlandığında, şifre dantelini tamamlayarak kapatma işlemini ve kenar oyasını yapabilecek-

siniz. 

 

 

 

 

 

 Kenar temizleme tekniklerini araştırınız. 

 Şifre danteline uygun kenar süsleme tekniklerini araştırtıp atölye ortamında uy-

gulayınız. 

 

2. KENAR OYASI YAPMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 



 

 12 

UYGULAMA FAALİYETİ 
 

 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Modeli desen şeması doğrultusunda 

tamamlayınız. 

 

 

Resim 2.1 

 Modeli desen sonuna kadar örünüz. 

 

 Şifre danteli desen özelliği bozulma-

yacak kenar kapatma işlemi için ha-

zırlayınız. 

 

 

Resim 2.2 

 

 Şifre danteli desen özelliği bozulmayacak 

şekilde, şemadaki sayı kadar ilmek, tığ ile 

gruplar hâlinde toplayınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Aralarına iplik kalınlığına göre zin-

cir mesafesini ayarlayınız. 

 

Resim 2.3 

 Aralarına iplik kalınlığına göre (12-15 arası) 

zincir çekerek geçişler yapınız. 

 

 Zincir mesafesi ve ilmek toplama 

sayısını belirleyiniz. 

 

Resim 2.4 

 Zincir mesafesi ve ilmek sayısını toplama 

veya volan yapmayacak şekilde uygulayınız. 

 

 Örtünün şekline ve model özeliğine 

göre zincir çekme ve gruplama işle-

mini yapınız. 

 

 

Resim 2.5 

 Örtünün şekline ve model özeliğine göre zin-

cir çekme ve gruplama işlemini desen bitimi-

ne kadar uygulayınız. 
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 Süslemeyi kullanılacak yere, ipin 

özelliğine, desen özelliğine ve zevke 

uygun olarak yapınız. 

 

Resim 2.6 

 Kullanılacak yere uygun olmasına, ipin özel-

liğine, desen özelliğine göre süsleyebilirsiniz. 

 

 Desen özelliğine göre tığ danteli 

seçimi yapın ve uygulayınız. 

 

Resim 2.7 

 Ürünün model özelliğine göre kalın kenarlı 

danteller seçmemeye özen gösteriniz. 

 

 Modele uygun oya tekniğini seçip 

uygulayınız. 

 

Resim 2.8 
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 Modelin şekline göre oya tekniği dikkatli 

seçilmeli, uyum içinde olmasına önem veri-

niz. 

 Kumaş üzerine yapılan şifre dante-

linde oya tekniğini seçip uygulayı-

nız. 
 

Resim 2.9 

 Kumaş üzerine uygulanacak şifre dantelinde, 

kumaş ve kenar oya seçiminin uyum içinde 

olmasına önem veriniz. 

 

 Modelde; iplik ve tığ kullanılarak 

elde yapılan, ilmeklerden meydana 

gelen ve zincir adı verilen tekniğini 

uygulayınız. 

 

Resim 2.10 

 Modele uygun tığ danteli seçimine önem 

veriniz. 

 

 Şifre dantelinde kenar süslemede; 

firkete, tığ ve iplik ile sık iğne tekni-

ği uygulayarak şerit şeklinde örünüz.  

 

Resim 2.11 
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 Kenar süslemede model özelliğine uygun 

firkete oyası seçimine özen gösteriniz. 

 Şifre dantelinde kenar süslemede; 

pul, boncuk, straz, inci, kurt, tırtıl 

vb. malzemeleri ürün üzerine diki-

niz. 

 

 

Resim 2.12 

 Kenar süslemede model özelliğine uygun pul-

boncuk, straz, inci, kurt, tırtıl seçimine özen 

gösteriniz. 

 

 
NOT: Tığ danteli ve firkete tekniği ile ilgili daha fazla bilgi için bakınız; OYALAR 

MODÜLÜ 2007. 

 



 

 17 

Şifre Danteli Uygulanmış Çeşitli Örtü Örnekleri 

 

 

Resim 2.13 

 

 

Resim 2.14 

 

Resim 2.15 

 

 

Resim 2.16 

 

Resim 2.17 

 

Resim 2.18 
 
 

 



 

 18 

 

Resim 2.19 

 

 

Resim 2.20 

 

Resim 2.21 

 

 

Resim 2.22 

 

Resim 2.23 
 

Resim 2.24 

 



 

 19 

KONTROL LİSTESİ 
 

 

Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunu çalışmayı kendiniz ya da arkadaşlarınızla de-

ğişerek değerlendiriniz.  

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Şifre dantelini model şemasına uygun ördünüz mü?   

2. Ürün bitiminde ilmekleri desene uygun gruplandırdınız mı?   

3. İlmekleri gruplarken her kapatmada 12-15 zincir çekerek geçişler 

yaptınız mı? 
  

4. Zincirlerin aynı boyda olmasın dikkat ettiniz mi?   

5. Ürüne uygun kenar danteli seçtiniz mi?   

6. Yapraklı gelişlerde yapraklı kenar danteli seçtiniz mi?   

7. Ürüne uygun oya tekniğini uyguladınız mı?   

8. Süsleme malzemesini model özelliğine göre seçtiniz mi?   

9. Pul boncuk ile süsleme yaptınız mı?   

10. Pul ve inci boncuk dikişinde sağlam iplik kullandınız mı?   

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Yaptığınız değerlendirme sonunda “hayır” şeklinde cevaplarınızı bir daha gözden ge-

çiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme ve uygulama faaliyeti ile ilgili kısmı tek-

rarlayınız. Tamamı “evet” ise ölçme değerlendirmeye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

 

 
Aşağıdaki ifadelerden doğru olanları ( D ), yanlış olanları ( Y ) olarak işaretleyi-

niz. 

 

1. (   ) Model, desen şeması doğrultusunda tamamlanır. 

 

2. (   ) Örtünün şekline ve model özeliğine göre zincir çekmek önemli değildir. 

 

3. (   ) Bitmiş üründe kenar danteli örmek temizlik yönünden olduğu kadar güzel bir gö-

rünüm verme amacı ile de uygulanır. 

 

4. (   ) Süsleme malzemesini işin özelliğine göre seçmek gerekli değildir. 

 

5. (   ) Tığ işlemelerinin Anadolu el sanatları içinde yaygın olarak kullanıldığı bilinmek-

tedir. 

 

6. (   ) Firkete oyası yaparken firkete hep aynı yönde döndürülmelidir. 

 

7. (   ) Pul, boncuk, straz, inci, kurt, tırtıl gibi malzemeleri, kumaş veya dantel zemin 

üzerine tutturarak yapılan bir işleme tekniğine pul boncuk ile süsleme denilmektedir. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayısını belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. 

 

Hatalı yanıtlar için bilgi konularını tekrar ediniz. Tüm yanıtlar doğru ise bir sonra ki 

öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 

 

 

 

Bu faaliyette verilecek bilgiler ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında 

şifre dantelini, ürün özelliğine uygun olarak germe, kolalama ve ütüleme işlemini yapabile-

ceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Çevremizde kullanılan kola çeşitlerini araştırınız. 

 Ürüne uygun ütü yapma tekniğini araştırınız.  

 

3. ŞİFRE DANTELİNİ KOLALAMA  
 

3.1. Kola Çeşitleri 

 
Şiş danteli, net bir şekilde kolalanıp ütülendiği zaman estetik bir görünüm kazanır, 

kullanılan ipliğe ve kullanılacağı yere göre kolalanır. Tersinden gerilir, ısı ayarlanması yapı-

larak ütü bezi ile ütülenir. 

 

Temizlenmiş şifre danteline çeşitli yöntemlerle kolalama işlemi yapılır. 

 

Farklı malzemeleri kullanarak örülen ürünleri kolalamak mümkündür.  

 

3.1.1. Nişasta Kolası  
 

Beş şiş ile örülmüş şifre dantel örtüleri kolalamakta nişasta kolası tercih edilebilir. Ni-

şasta kolası evde kolayca hazırlanabilecek bir kola yöntemidir. Bu kola, bir litre suya 25 

gram nişasta karıştırarak yapılır. Nişasta eriyince, su hafif ısıtılarak kullanılır. 

 

3.1.2. Beyaz Tutkal Kolası 
 

Beyaz tutkal şifre dantelinde ve her türlü dantel örtüde güvenilir bir şekilde kullanılır; 

çok yaygın olarak kullanılan bir kolalama yöntemidir. Beyaz tutkal çevremizde rahatlıkla 

bulabileceğimiz ekonomik bir malzemedir. 

 

3.1.3. Hazır Sıvı Kola  

 
Tüm ürünlerde rahatlıkla kullanılabilen son derece pratik olarak uygulanan kola çeşi-

didir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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3.2. Danteli Kolalama  
 

3.2.1. Ütüleyerek Kolalama 

 
Kola işlemine başlamadan önce yıkandığında bozulmayacak şifre dantelleri ılık sabun-

lu su ile temizlenir. Siyah iple örülmüş şifre dantelleri bira içinde yıkanır, durulanmaz. İnce 

iple örülmüş danteller ılık sabunlu suya batırılır elle hafif ovularak temizlenir. 

 

Temizlenen ürün tercih edilen kolalama yöntemi ile ıslatılır. Fazla kola avuç içinde sı-

kılarak atılır. Yumuşak bir zemin hazırlanır. 

 

Ütü masasının üzerine havlu serilir, bir çarşaf üstünde yumuşak zeminde ütülenir. 

 

Floş iple yapılan danteller modellerine uygun olarak yaş bez ile tersinden ütülenir. 

Daha çok küçük parça dantellerde ütüleme yöntemi tercih edilir.  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Aşağıdaki uygulama faaliyetini yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Bitmiş ürünü, ılık sabunlu suda yıka-

yınız. 

 

Resim 3.1 

 Örtünüzün temiz olmasına dikkat ediniz. 

 Ürüne uygun kolalama yöntemi seçi-

niz. 

 

Resim 3.2 

 İpinizin kalınlığına dikkat ediniz. 

  Kolanın sertliğini deneyiniz.  Üründe başarılı olmak için deneme yapınız. 

 Ürünün nemli olmasını sağlayınız.   Kola çekmesi için yapılır, unutmayınız. 

 Nemli ürünü kolanın içine batırınız.  Temiz ve titiz olunuz. 

 Sıkarak çıkartınız.  Ürünü yıpratmadan avuç içinde sıkınız. 

  Havlu arasında fazla suyu alınız.  Kısa bir süre bekletiniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Ürünü tersinden ütüleyiniz. 

 

Resim 3.3 

 Ütü bezi kullanınız. Ütünün kızgın olmama-

sına dikkat ediniz. 

 Ürünün kurumasını sağlayınız. 

 

Resim 3.4 

 Zamanı iyi kullanınız. 
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3.2.2. Gerdirerek Kolalama 
 

Bitmiş ürün isteğe göre ılık sabunlu su ile yıkanır. Havlu ile avuç içinde çok sıkmadan 

fazla su dışarı atılır. Gerdirmek için desen özelliğine göre kalıp hazırlanır. Bunun için düz ve 

geniş bir zemin hazırlanmalıdır (büyük örtüler için). Küçük örtüler için köpük plaka kullanı-

lır, üzerine açık renkli eski çarşaf serilmelidir. 

 

Ürün bittikten sonra beyaz resim kâğıdına veya parşömen kâğıdı üzerine mezura ile 

ölçerek uzunluğu örtünün yarıçapına eşit olacak şekilde bir daire çizilmelidir. 

 

Ürün model özelliğine göre parçalara bölünür, ters olacak şekilde ortadan yerleştirilir 

ve parçalar karşılıklı gelecek şekilde pas tutmayan iğne ile iğnelenir. Tercih edilen kolalama 

yöntemi uygulanır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

 

Gerdirerek kolalama uygulaması yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Model ölçülerine göre düz geniş bir 

zemin hazırlayınız. 
 Zeminin yumuşak olmasını sağlayınız. 

 Parşömen veya beyaz resim kâğıdı-

na kalıp hazırlayınız. 
 

Resim 3.5 

 Kolalamadan verimli sonuç alınması 

için kalıp hazırlamanın önemini unutma-

yınız. 

 Modelin yarıçapına eşit olacak şe-

kilde daire çiziniz. 

 

Resim 3.6 

 Mezura kullanınız. 

 Örtünüzü ılık sabunlu suda yıkayı-

nız. 
 

Resim 3.7 

 Kolayı daha iyi çekmesi için yapılır, 

unutmayınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 İncitmeden avuç içinde sıkınız.  

 

Resim 3.8 

 Ürünü yıpratmayınız. 

 Havlu içinde fazla suyu alınız.   Kısa bir süre bekletiniz. 

 Bol toplu iğne kullanarak iki kişi 

yardımı ile merkezden başlayarak 

örtüyü geriniz.  

 

Resim 3.9 

 Germe işleminde model özelliğine dikkat 

ediniz. 

 Dilimleri karşılıklı gelecek şekilde 

iğneleyiniz.  

 

Resim 3.10 

 Paslanmaz iğne kullanınız. 
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 Girinti ve çıkıntı yerlerini işaretle-

yeniz. 

 

 

Resim 3.11 

 Modeldeki girinti ve çıkıntıya dikkat 

ediniz. 

 Ürüne uygun kola seçiniz. 
 Kola seçimi yaparken iplik özelliğine 

dikkat ediniz. 

 Tercih ettiğiniz kolayı hazırlayınız. 
 Ürüne ve kullanım yerine göre kola 

seçimine dikkat ediniz. 

 Kolanın sertliğini deneyiniz. 

 Kolalama işlemini öncelikle başka bir 

parçada uygulayarak risk oluşmama-

sını sağlayınız.  

 Pamuk yardımı ile kolalama işlemi-

ni merkezden başlayarak tampon 

yöntemi ile uygulayınız. 

 

Resim 3.12 

 Kolanın her tarafa eşit dağılmasını 

sağlayınız. 
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 Kuruyan dantelin iğnelerini çıkartı-

nız. 

 

Resim 3.13 

 Toplu iğneleri çıkartırken örgüye za-

rar vermemesini sağlayınız.  

 İsteğe göre tersinden ılık ütü ile 

ütüleyiniz. 

 

Resim 3.14 

 Kuruyan örtüyü, kolayı sabitlemek 

için tersinden ütü yapılmasını sağlayı-

nız. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Uygulama faaliyetinde yaptığınız çalışmayı kendiniz ya da arkadaşlarınızla değişerek 

değerlendiriniz.  

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Bitmiş ürünün ölçü uygunluğunu kontrol ettiniz mi?    

2. Hatalı ve eksik işlenmiş yerleri tespit ettiniz mi?   

3. İplik temizliği yaptınız mı?   

4. Düğümleri gizlediniz mi?   

5. Ürüne uygun kola seçtiniz mi?   

6. Ürün kolasını yaptınız mı?   

7. Sıcak su içinde kolayı erittiniz mi?   

8. Temiz bir tülbentle süzdünüz mü?   

9. Kolanın sertliğini denediniz mi?   

10. Ürünü ıslattınız mı?   

11. Sıkarak çıkardınız mı?   

12. Temiz bir havlu içinde nemini aldınız mı?   

13. Ürünü uygun kolayla ıslattınız mı?   

14. Ürünü germek için kalıp hazırladınız mı?   

15. Ürünü ölçülere uygun tersinden gerdiniz mi?   

16. Kolanın her tarafa eşit dağılmasını sağladınız mı?   

17. Kuruması için beklettiniz mi?   

18. Ürünü tersinden ütülediniz mi?   

19. Küçük örtüler için kola ile ıslatıp yumuşak bir zeminde tersinden 

ütüleme tekniğini uyguladınız mı? 
  

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Yapmış olduğunuz değerlendirme sonunda “hayır” şeklinde cevaplarınızı bir daha 

gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme ve uygulama faaliyeti ile ilgili 

kısmı tekrarlayınız. Tamamı “evet” ise ölçme ve değerlendirmeye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

 

 
Aşağıdaki ifadelerden doğru olanları ( D ), yanlış olanları ( Y ) olarak işaretleyi-

niz. 

 

1. (   ) Örülen ürünleri kolalamak için farklı malzemeler kullanılabilir. 

 

2. (   ) Nişasta kolası evde kolayca hazırlanabilecek bir kola yöntemi değildir. 

 

3. (   ) Beyaz tutkal, şifre dantelinde ve her türlü dantel örtüde güvenilir bir şekilde kulla-

nılır. 

 

4. (   ) Kola işlemine başlamadan önce yıkandığında bozulmayacak şifre dantelleri ılık 

sabunlu su ile temizlenir. 

 

5. (   ) Gerdirerek kolalama işlemi uygulanırken paslanmayan iğne kullanılmalıdır. 

 

6. (   ) Gerdirerek kolalama işlemi uygulanırken kalıp çıkartmaya gerek yoktur. Dantel 

gelişigüzel iğnelenebilir. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayısını belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. 

 

Hatalı yanıtlar için bilgi konularını tekrar ediniz. Tüm yanıtlar doğru ise modül değer-

lendirmeye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

Uygulamalı Test 

 

Desen şemasındaki sembolleri öğrenip şifre dantelinden örnek örtü çalışınız. 

 

 
Resim 3.15 

 

 

Bu uygulama faaliyetinde yaptığınız çalışmayı değerlendirme ölçeğine göre değerlen-

diriniz. 

MODÜL DEĞERLENDİRME 



 

 33 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. İpin kalınlığına göre tığ seçtiniz mi?   

2. İpin tığ örücülüğündeki gibi tuttunuz mu?   

3. Zincir sayısını 8–10 tane çektiniz mi?   

4. Zinciri halka yaptınız mı?   

5. Halkaya bir sıra sık iğne yaptınız mı?    

6. Sık iğne üzerine bir sık iğne bir zincir çekerek ilmek oluştur-

dunuz mu? 
  

7. İlmeklerin aynı boy olmasına dikkat ettiniz mi?    

8. İlmek sayısını eşitlediniz mi?    

9. İlmekleri üç veya dört şişe eşit dağıttınız mı?   

10. İlmekleri tığdan şişe geçirdiniz mi?   

11. Beşinci şişi örmek için kullandınız mı?   

12. Seçtiğiniz desen şemasındaki sembolleri iyi öğrendiniz mi?   

13. İki sıra düz örgü yaptınız mı?    

14. İlmekleri sıkı ördünüz mü?    

15. 1. sırada ilk ilmeği düz ördünüz mü?   

16. Bu işlemi her şişte 2 dilim olacak şekilde dört şişe uyguladı-

nız mı? 
  

17. 2. sırada düz örgü ördünüz mü?   

18. 3. sırada ilmeği bir arttırıp, bir ilmek çapraz örüp, tekrar bir 

arttırıp ördünüz mü? 
  

19. 4.sırayı düz ördünüz mü?   

20. 11. sıraya kadar bu işlemlere devam ettiniz mi?   

21. Şema doğrultusunda devam ederek deseni bitirdiniz mi?   

22. Artırma ve ajurları dengeli olması için aynı sıklıkta ördünüz 

mü? 
  

23. Ajurun volanlanmaması için iplik atışlarınızı şişin kalınlığına 

göre yaptınız mı? 
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24. Örme işlemi bırakıldığı zaman kırmızı şerit koydunuz mu?   

25. Deseni her zaman yüzden ördünüz mü?   

26. Unutulan artırmaları boş düz sıra örülürken ilave ettiniz mi?   

27. Desen genişliğine göre renkli iplikler kullandınız mı?   

28. Desen renklendirilerek dekoratif hâle getirdiniz mi?   

29. Ürün bitiminde ilmekleri desene uygun grupladınız mı?   

30. İlmekleri gruplarken her kapatmada 12–15 zincir çekerek 

geçişler yaptınız mı? 
  

31. Zincirlerin aynı boyda olmasına dikkat ettiniz mi?   

32. Gruplama işlemini kenar sonuna kadar devam ettiniz mi?   

33. Ürüne uygun kenar danteli seçtiniz mi?   

34. Yapraklı gelişlerde yapraklı kenar danteli seçtiniz mi?   

35. Ürüne uygun oya tekniğini uyguladınız mı?   

36. Süsleme malzemesini model özelliğine göre seçtiniz mi?   

37. Pul boncuk ile süsleme yaptınız mı?   

38. İnci boncuk ile süsleme yaptınız mı?   

39. Pul ve inci boncuk dikişinde sağlam iplik kullandınız mı?   

40. Düğümleri gizlediniz mi?   

41. Ürüne uygun kola seçtiniz mi?   

42. Ürün kolasını hazırladınız mı?   

43. Sıcak su içinde kolayı erittiniz mi?   

44. Temiz bir tülbentle süzdünüz mü?   

45. Kolanın sertliğini denediniz mi?   

46. Ürünü ıslattınız mı?   

47. Sıkarak çıkardınız mı?   

48. Temiz bir havlu içinde nemini aldınız mı?   

49. Ürünü uygun kolayla ıslattınız mı?   
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50. Ürünü germek için kalıp hazırladınız mı?   

51. Ürünü ölçülere uygun tersinden gerdiniz mi?   

52. Kolanın her tarafa eşit dağılmasını sağladınız mı?   

53. Kuruması için beklettiniz mi?   

54. Ürünü tersinden ütülediniz mi?   

55. Küçük örtüler için kola ile ıslatıp yumuşak bir zeminde ters-

ten ütüleme tekniğini uyguladınız mı? 
  

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Bu modüldeki tüm uygulama faaliyetlerini ve modülün sonundaki değerlendirme tes-

tini ve uygulama sorusunu başarı ile tamamladıysanız bir sonraki modüle geçiniz. 
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CEVAP ANAHTARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ -1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Düz örgü 

2 Sembollerin 

3 Eksiltme 

4 Düz örgü 

5 Misinalı 

6 Renkli 

7 İşaret 

8 Dekoratif 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ -2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 Y 

3 D 

4 Y 

5 D 

6 D 

7 D 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ -3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 Y 

3 D 

4 D 

5 D 

6 Y 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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