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AÇIKLAMALAR

KOD 542TGD832

ALAN Tekstil Teknolojisi

DAL/MESLEK Alan ortak

MODÜLÜN ADI Ana Örgülü Numune Kumaş Dokuma 2

MODÜLÜN TANIMI
Dimi ve saten örgülü numune kumaşların dokunması için
gerekli bilgi ve becerilerin kazandırıldığı bir öğrenme
materyalidir.

SÜRE 40/32

ÖNKOŞUL
Ana Örgülü Numune Kumaş Dokuma–1 modülünü başarmış
olmak

YETERLİK Ana örgülü numune kumaş dokumak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Uygun ortam sağlandığında ana örgülü numune kumaşları
tekniğine uygun olarak dokuyabileceksiniz.
Amaçlar

1. Tekniğine uygun olarak dimi örgülü numune kumaş
dokuyabileceksiniz.

2. Tekniğine uygun olarak saten örgülü numune kumaş
dokuyabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Donanım: Numune kumaş dokuma tezgâhı, çözgü
hazırlama aparatı, atkı aparatı, mekik, masura, gücü tığı,
tarak tığı, desen kâğıdı, renkli kalem, makas, cetvel, çözgü
ve atkı iplikleri
Ortam: Aydınlık ortam

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test,
doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.)
kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve
becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.

AÇIKLAMALAR
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GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Dokuma işletmelerinde, numune kumaş dokuma uygulamalarıyla ilgili faaliyetler
sonucunda, üretimi yapılacak kumaşın genel özellikleri, üretim öncesi görülmekte ve varsa
aksaklıklar giderilerek hatasız olarak üretimleri yapılmaktadır.

İşin sonunda edineceğiniz bilgi ve beceriler ile numune tezgâhını kullanabilme
becerisi geliştirmiş olacaksınız. Bu modülde yapacağınız uygulamalar, dokuma
makinelerindeki çalışmalarınız sırasında size temel oluşturacaktır.

Bu modülle ilgili tüm faaliyetleri tamamladığınızda, Tekniğine uygun olarak dimi ve
saten örgülü numune kumaş dokuyabileceksiniz.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam

sağlandığında dimi örgülü numune kumaş dokuyabileceksiniz.

 Dimi örgülü kumaşların kullanım alanlarını, bu kumaşların dokunmasında

tercih edilen iplik çeşitlerini dokuma işletmelerinden, internetten ve ilgili

kaynaklardan araştırarak rapor hazırlayınız.

1. DİMİ ÖRGÜLÜ NUMUNE KUMAŞ
DOKUMA

Dimi örgülü kumaşlar, kumaş yüzeyinde yukarıya doğru çıkan ya da diğer bir ifadeyle
aşağı doğru inen meyilli çizgilerinden tanınır. Diyagonal bir şekilde oluşan bu çizgiler çözgü
ve atkı sıklığına göre değişir. Eğer atkı ve çözgü iplikleri aynı kalınlıkta ve aynı sıklıkta
iseler bu tür dimi kumaşlarda dimi çizgisi atkı yönüne göre 45°lik bir dimi açısı yapacaktır.
Ayrıca çözgü sıklığının artması açının daha çok büyümesine, atkı sıklığının artması ise
açının daha çok küçülmesine neden olacaktır. Dimi örgülerde en küçük rapor 3’tür. Yani bir
rapor içinde her bir çözgü 1 atkı mesafesinde yükselip 2 atkı mesafesinde alçalacaktır. Ya da
2 atkı mesafesinde yükselecek 1 atkı mesafesinde alçalacaktır.

Şekil 1.1: D 2/1 Z örgüsünün şematik ve desen kâğıdındaki görünümü

ARAŞTIRMA

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ
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Çözgü ve atkı bağlantıları bezayağı örgüsüne göre daha gevşek olan ve bu sebeple
daha sık dokumaya elverişli bu örgüler, bezayağı örgüye göre daha ağır bir yapıya sahiptir.
Aynı zamanda daha yumuşak ve daha hacimlidir. Bu özellikleri sebebiyle daha çok dış giyim
için kullanılacak kumaşların üretiminde tercih edilir. Ayrıca atkı sıklığı da kumaşın kullanım
yerini belirlemede önemli bir etkendir. Örneğin erkek takım elbiseliklerin daha ağır ve
dayanıklı durması için atkı sıklığı daha fazla, kadın kostümlük kumaşların dökümlü ve hafif
olması için ise atkı sıklığının daha az olması sağlanır.

Bütün dimi örgülerde yan yana bulunan ipliklerin meydana getirdikleri atlamalar,
birbirlerine göre aynı ölçüde düşey veya yatay yönde kaymış durumdadırlar. Basit dimilerde
adım terimiyle tanımlanan bu kayma, bir atkı ya da çözgü ipliğinin kalınlığına eşittir. Desen
kâğıdı üzerinde örgüyü işlerken bir adım ikinci ipliğin yaptığı kesişmenin bir kare üstten
başlatılması anlamına gelir.

Dimi örgülerde ipliğin büküm yönünün de önemi vardır. Çözgü ipliği Z (sağ) büküm,
atkı ipliği S (sol) bükümlü ise sağ yollu dokunmuş bir kumaşta diyagonal çizgiler çok az
görünür. Bu özellik ancak S (sol) bükümlü bir çözgü ve Z (sağ) bükümlü bir atkı ipliği ile
gerçekleştirilebilir.

Dimi çizgilerinin yönüne göre dimi örgüler, sağ dimi ve sol dimi olarak adlandırılır.
Genellikle dimi kumaşlar dimi çizgilerinin soldan sağa doğru uzandığı sağ dimi olarak
dokunur. Şekil’de 3/2 diminin sağ ve sol çeşitleri gösterilmektedir.

Şekil 1.2: Sağ ve sol dimi örgüleri

Diyagonal, diril, gabardin, blucin, şayak, kaşe, flanel, serj, flafil, fular vb. kumaşları
dimi örgülü standart kumaşlara örnek olarak verebiliriz. Aşağıdaki resimde dimi örgü ile
dokunmuş kumaşlar gösterilmiştir.
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Resim 1.1: Dimi örgülü kumaşlar
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1.1. Çözgü Hazırlama
D s

Dimi örgülü numune bir kumaş dokumak için kumaşın örgüsü, çözgü renk raporu,
çözgü tel sayısı ve çözgü uzunluğu göz önünde bulundurularak duvarda ya da dolapta çözgü
hazırlanır (bk. Ana Örgülü Numune Kumaş Dokuma–1 modülü).

Örnek

Dokunacak olan kumaşın örgüsü: D s
Çözgü renk raporu : 3 Mavi / 2 Sarı / 2 Mavi / 3 Yeşil
Çözgü tel sayısı : 200 tel
Çözgü uzunluğu : 3 metre

Rapor tel sayısı = yeşil + mavi + sarı = 3 + 5 +2 = 10 tel

Rapor adedi = Çözgü tel sayısı / Rapor tel sayısı = 200 / 10 = 20 rapor
Yeşil tel sayısı = Rapordaki tel sayısı x rapor adedi = 3 x 20 = 60 tel
Mavi tel sayısı = Rapordaki tel sayısı x rapor adedi = 5 x 20 = 100 tel
Sarı tel sayısı = Rapordaki tel sayısı x rapor adedi = 2 x 20 = 40 tel

Yeşil çözgü uzunluğu = Yeşil tel sayısı x Çözgü uzunluğu = 60 x 3 = 180
metre
Mavi çözgü uzunluğu = Mavi tel sayısı x Çözgü uzunluğu = 100 x 3 = 300
metre
Sarı çözgü uzunluğu = Sarı tel sayısı x Çözgü uzunluğu = 40 x 3 = 120 metre

1.2. Çözgünün Taharını Yapma

Dokunacak olan kumaşın örgüsüne göre hazırlanmış olan tahar planı, tarak eni, tarak
numarası ve dişten geçen tel sayısı ve toplam çözgü tel sayısı göz önünde bulundurularak
çözgü taharlanır (bk. Ana Örgüler modülü ve Ana Örgülü Numune Kumaş Dokuma–1
modülü).

Örnek

Dokunacak olan kumaşın örgüsü: D

Tarak eni (Tezgâhtaki tarak eni): 100 cm
Tarak numarası: 50 numara
Dişten geçen tel sayısı: 2 tel
Çözgü tel sayısı: 500 tel
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Şekil 1.3: D 2/2 Z örgüsü, tarak ve tahar planı

Çerçeve başına düşen gücü teli = Toplam çözgü tel sayısı / Rapor tel sayısı
= 500/4 = 125 adet

Tarak üzerindeki çözgü eni = (Çözgü tel sayısı x 10) / (Tarak numarası x Dişten geçen
tel sayısı)

= (500 x 10) / (50 x 2)
= 5000 / 100
= 50 cm

Kenar boşlukları = (Tarak eni – tarak üzerindeki çözgü eni) / 2
= (100 – 50) / 2
= 50 / 2
= 25 cm
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1.3. Atkı Hazırlama

Numune kumaş için hazırlanmış olan atkı renk raporuna göre atkı hazırlanır (bk. Ana
Örgülü Numune Kumaş Dokuma–1 modülü).

Örnek

Atkı renk raporu: 3 Sarı / 4 Yeşil / 1 Mavi / 4 Kırmızı

RENKLER TOPLAM
SARI 3 3
YEŞİL 4 4
MAVİ 1 1
KIRMIZI 4 4

TOPLAM 12

Tablo 1.1: Atkı renk raporu

1.4. Kumaş Dokuma

Hazırlanmış olan armür planına göre ağızlık açma, atkı atma ve atılan atkıyı sıkıştırma
işlemi tekrarlanarak dokuma işlemi yapılır (bk. Ana Örgüler modülü ve Ana Örgülü Numune
Kumaş Dokuma 1 modülü).

1.5. Dokuma Sırasında Olabilecek Hataları Giderme

Dokuma sırasında oluşabilecek hatalar (bk. Ana Örgülü Numune Kumaş Dokuma 1
modülü) tespit edilerek giderilir.

1.6. Numune Dokuma Tezgâhından İş Almada İzlenecek Yollar

Numune dokuma tezgâhında dokunmuş olan dimi örgülü kumaş, tezgâhtan alınır.
(bk. Ana Örgülü Numune Kumaş Dokuma 1 modülü).
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UYGULAMA FAALİYETİ

Çözgü renk raporu: 6 kırmızı / 4 sarı / 4 kırmızı / 6 sarı, çözgü tel sayısı 200 tel,
çözgü uzunluğu ise 3 metre olan çözgüyü verilen sürede hazırlayınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Numune kumaş dokuma için atölye
ortamını hazır hâle getiriniz.

 Çözgü renk raporuna göre kaç renk çözgü
olduğunu tespit ediniz.

 Rapor tel sayısını hesaplayınız.

 Rapor adedini hesaplayınız.

 Renklere göre toplam çözgü tel sayısını
hesaplayınız.

 Renklere göre çözgü uzunluğunu
hesaplayınız.

 Çözgü aparatında çözgü hazırlayınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Hazırlanan çözgüyü tezgâha taşıyınız.

 Taşıma esnasında çapraz çubuklarının
çıkmamasına özen gösteriniz.

 Çapraz çubuklarını tezgâha sabitleyiniz.

 Çözgüyü levent uç bezine bağlayınız.
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 Çözgü levendine bağlanmış olan çözgüyü
levent üzerine sarınız.

 Sarım esnasında çözgü tellerinin eşit
gerginlikte olmasına dikkat ediniz.
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KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Gerekli araç gereci hazırladınız mı?

2. Rapor tekrar sayısını hesapladınız mı?

3. Rapordaki çözgü sayısını hesapladınız mı?

4. Her renk çözgüden kaç adet gerektiğini hesapladınız mı?

5. Her renk için gerekli çözgü uzunluğunu hesapladınız mı?

6. İlk çözgü rengini istenen sayıda hazırladınız mı?

7. İkinci çözgü rengine geçiş yapabildiniz mi?

8.
Bir rapor çözgüyü renk sırasına, sayısına, uzunluğuna
uygun olarak hazırladınız mı?

9. Çözgü gerginliğini ve çaprazını kontrol ettiniz mi?

10. İstenen sayıda çözgü hazırladınız mı?

11.
Hazırladığınız çözgüyü çaprazını bozmadan tezgâha
taşıdınız mı?

12.
Hazırladığınız çözgüyü tezgâha bağlayarak iplikleri aynı
gerginlikte çözgü levendine sardınız mı?

13. Çözgüleri belirtilen sürede hazırladınız mı?

14. Malzemeyi yerinde ve ekonomik kullandınız mı?

TOPLAM

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “bir sonraki uygulama faaliyetine geçiniz.
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Tezgâh üzerine hazırlamış olduğunuz çözgünün D 2/2 Z örgüsüne göre gücü taharını,
dişten geçen tel sayısı 1 (bir) olacak şekilde de tarak taharını verilen sürede tamamlayınız.

İşlem Basamakları Öneriler
 Numunesi dokunacak olan kumaşın örgüsünü, tahar

ve armür planlarını çiziniz.

 Çerçeveleri, bulunması gereken gücü teli sayılarını
hesaplayarak hazır hâle getiriniz.

 Bu esnada bozuk olan gücü
tellerini değiştiriniz.

UYGULAMA FAALİYETİ



13

 Hazırlanmış olan tahar planına göre gücü taharını
yapınız.

 Tarak numarasını ve tarak ortalama hesabı yaparak
kenar boşluklarını, dolayısıyla tahar başlangıç
noktasını tespit ediniz.

 Belirlenmiş olan dişten geçen tel sayısına göre tarak
taharını yapınız.

 Tarak taharı yaparken gücü
taharının da doğruluğunu
kontrol ediniz.
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 Çözgüyü kumaş levendi uç bezine bağlayınız.

 Dokuma başlangıç atkısı atarak kumaş eni ve
kumaş yüzeyi oluşumunu sağlayınız.

 Başlangıç atkısı atarken
kumaş kenarlarının
düzgünlüğüne dikkat ediniz.
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KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Tahar planını çizdiniz mi?

2.
Her çerçevede bulunması gereken gücü teli sayısını
hesapladınız mı?

3. Çerçevelere yeteri sayıda gücü teli taktınız mı?

4. Bozuk gücü tellerini değiştirdiniz mi?

5. Gücü taharını yaptınız mı?

6. Tarak numarasını tespit ettiniz mi?

7. Dişten geçen tel sayısını belirlediniz mi?

8. Tarak üzerindeki çözgü enini hesapladınız mı?

9. Tarak ortalaması hesabını yaptınız mı?

10. Çözgü ipliklerini tarak dişlerinden geçirdiniz mi?

11.
Çözgü ipliklerinin tarağı ortalayıp ortalamadığını kontrol
ettiniz mi?

12.
Çözgü ipliklerini aynı gerginlikte kumaş levendine sardınız
mı?

13. Tahar işlemini belirtilen sürede tamamladınız mı?

14.
Dokuma başlangıç atkısı atarak kumaş eni ve kumaş yüzeyi
oluşumunu sağladınız mı?

15. Malzemeyi yerinde ve ekonomik kullandınız mı?

TOPLAM

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “bir sonraki uygulama faaliyetine geçiniz.
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Atkı renk raporu: 5 kırmızı / 5 sarı olan, D 2/2 Z örgülü kumaşı verilen sürede
dokuyunuz.

İşlem Basamakları Öneriler

 Dokunacak olan kumaşın armür planını
hazırlayınız.

 Armür planına göre armür paletlerini
hazırlayınız.

 Armür mekanizmasında çalışabilecek
sayıda palet oluşumu için yeterli
miktarda rapor tekrarı yaparak paletleri
hazırlayınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Armür paletini armür mekanizmasına
yerleştiriniz.

 Birinci çerçevenin konumuna dikkat
ediniz.

 Atkı renk raporuna göre gerekli olan
renklerde atkıyı hazırlayınız.
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 Armür planına göre yukarı kalkması
gereken çerçeveleri kaldırarak ağızlık
oluşturunuz. Oluşan ağızlık içerisine atkı
atınız.

 Ağızlık açma, atkı atma ve tefe vurma
işlemlerini tekrarlayarak kumaşı
dokuyunuz.

 İstenen kumaş boyu tamamlandığında
kumaşı keserek tezgâhtan alınız.
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 Dokunan kumaşın kontrolünü ve
temizliğini yaparak uçlarını bağlayınız.
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KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Gerekli araç gereci hazırladınız mı?

2. Dimi örgüsünün armür planını çizdiniz mi?

3. Armür paletlerini hazırladınız mı?

4. Atkı ipliğini hazırladınız mı?

5. Yukarıda olması gereken çerçeveleri belirlediniz mi?

6. Ağızlık açtınız mı?

7. Atkıyı ağızlık içinden geçirdiniz mi?

8. Tefe ile atkıyı sıkıştırdınız mı?

9. Dimi kumaşı istenen uzunlukta dokudunuz mu?

10. Kumaşı tezgâhtan çıkardınız mı?

11. Kumaşı temizleyerek uçlarını bağladınız mı?

12. Malzemeleri ekonomik olarak kullandınız mı?

13. Dokuma işlemini verilen sürede tamamladınız mı?

TOPLAM

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirmeye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler
doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1. ( ) Dimi örgülerle, bezayağı örgülerine göre daha ağır gramajlı kumaşlar yapılabilir.

2. ( ) Atkı ve çözgü iplikleri aynı kalınlıkta ise dimi çizgisi atkı yönünde 30°lik bir dimi
açısı yapar.

3. ( ) Dimi örgüler, çizgilerin yönüne göre sağ yollu dimi ve sol yollu dimi olarak
adlandırılır.

4. ( ) Çözgü hazırlanırken ipliklerin aynı gerginlikte olması gerekmez.

5. ( ) Tahar yapılırken dişten geçen tel sayısı göz önünde bulundurulmaz.

6. ( ) Dimi kumaşlar dış giyimde tercih edilmez.

7. ( ) Diril, blucin, serj standart dimi örgülü kumaşlardandır.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2

Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam
sağlandığında saten örgülü numune kumaş dokuyabileceksiniz.

 Saten örgülü kumaşların kullanım alanlarını, bu kumaşların dokunmasında
tercih edilen iplik çeşitlerini dokuma işletmelerinden, internetten ve ilgili
kaynaklardan araştırarak rapor hazırlayınız.

2. SATEN ÖRGÜLÜ NUMUNE KUMAŞ
DOKUMA

Saten denilince düz, pürüzsüz, yumuşak, dökümlü, parlak ve bu özelliklere uyumlu
ipliklerle dokunmuş kumaşlar akla gelir. Saten örgü oluşumunda bağlama noktaları diğer
örgü şekillerinin aksine birbirleriyle hiç temas etmezler. Çözgü ipliği rapor içinde sadece bir
kere yükselerek (atkı sateni) veya bir kere alçalarak (çözgü sateni) bağlantı oluşturur.
Bağlantı noktaları ise yüzeye düzgün bir şekilde yayılmaktadır.

5’li atkı sateni 5’li çözgü sateni

Şekil 2.1: Atkı ve çözgü sateni

Atlas örgüler olarak da bilinen saten örgülerin en küçük raporu 5 çözgü 5 atkı
ipliğinden oluşur. Desen raporu yazılırken (A ya da S) harfleri ile ifade edilir. Saten
örgülerde çok büyük raporlarda kaçınmak gerekir çünkü uzun atlamalar kumaşa istenenden
fazla gevşeklik vereceğinden kumaş görünümü ve kullanımı açısından özelliğini kaybeder.
Saten örgülerde daha çok ince, tabii veya suni ipek ipliği kullanılır. İplik sıklığı ve bağlama
noktalarının seyrekliği nedeniyle meydana gelen uzun atlamalar kumaşa düz, parlak,
yumuşak ve akıcı bir görünüm kazandırır. Ayrıca kumaşın bir yüzeyi parlak diğer yüzeyi ise
mattır.

Saten örgüler elde edilirken örgü birimi büyük ve uygulanan atlamalar 2, 3 gibi
küçükse o zaman bağlama noktalarının 45° açı yapan çizgiler yönünde dizildikleri, kumaşta
bir dimi örgü etkisinin oluştuğu görülür.

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Şekil 2,2’de görüldüğü gibi bu durum daha büyük atlamalar uygulanarak önlenebilir.
Bu etkinin oluşmasından her zaman kaçınılması gerekir.

Şekil 2.2: Atlama sayılarının saten örgüsüne etkisi

Uzun atlamaların yan yana, dimi çizgileri oluşturmadan dizilmeleri nedeniyle saten
örgü kumaş yüzeyine düzgünlük kayganlık ve parlaklık verir. Bu nedenle döşemelik,
perdelik, örtülük ve astarlık kumaşlarda saten örgü geniş çapta kullanılır (bk. Ana Örgüler
modülü) Aşağıdaki resimde saten örgülü kumaşlar gösterilmiştir.

Resim 2.1: Saten örgülü kumaşlar

2.1. Çözgü Hazırlama

Saten örgülü numune bir kumaş dokumak için kumaşın örgüsü, çözgü renk raporu,
çözgü tel sayısı ve çözgü uzunluğu göz önünde bulundurularak duvarda ya da dolapta çözgü
hazırlanır. (bk. Ana Örgülü Numune Kumaş Dokuma 1 modülü).

Örnek

Dokunacak olan kumaşın örgüsü: A ( )
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Çözgü renk raporu : 2 Mavi / 3 Sarı / 3 Kırmızı / 2 Yeşil
Çözgü tel sayısı : 250 tel
Çözgü uzunluğu : 3 metre

Rapor tel sayısı = yeşil + mavi + sarı + kırmızı = 2 + 2 + 3 + 3 = 10 tel

Rapor adedi = Çözgü tel sayısı / Rapor tel sayısı = 250 / 10 = 25 rapor

Yeşil tel sayısı = Rapordaki tel sayısı x rapor adedi = 2 x 25 = 50 tel
Mavi tel sayısı = Rapordaki tel sayısı x rapor adedi = 2 x 25 = 50 tel
Sarı tel sayısı = Rapordaki tel sayısı x rapor adedi = 3 x 25 = 75 tel
Kırmızı tel sayısı = Rapordaki tel sayısı x rapor adedi = 3 x 25 = 75 tel

Yeşil çözgü uzunluğu= Yeşil tel sayısı x çözgü uzunluğu = 50 x 3 = 150
metre
Mavi çözgü uzunluğu= Mavi tel sayısı x çözgü uzunluğu = 50 x 3 = 150
metre
Sarı çözgü uzunluğu = Sarı tel sayısı x çözgü uzunluğu = 75 x 3 = 225
metre
Kırmızı çözgü uzunluğu = Kırmızı tel sayısı x çözgü uzunluğu = 75 x 3 = 225
metre

2.2. Çözgünün Taharını Yapma

Dokunacak olan kumaşın örgüsüne göre hazırlanmış olan tahar planı, tarak eni, tarak
numarası ve dişten geçen tel sayısı ve toplam çözgü tel sayısı göz önünde bulundurularak
çözgü taharlanır (bk. Ana Örgüler modülü ve Ana Örgülü Numune Kumaş Dokuma 1
modülü).

Örnek

Dokunacak olan kumaşın örgüsü: A ( ))

Tarak eni : 90 cm
Tarak numarası : 80 numara
Dişten geçen tel sayısı : 1 tel
Çözgü tel sayısı : 400 tel
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Şekil 2.3: A 1/4 (2) örgüsü, tahar ve tarak planı

Çerçeve başına düşen gücü teli = Toplam çözgü tel sayısı / Rapor tel sayısı = 400/5 =
80 adet

Tarak üzerindeki çözgü eni = (Çözgü tel sayısı x 10) / (Tarak numarası x Dişten
geçen tel sayısı)

= ( 400 x 10 ) / ( 80 x 1 )
= 4000 / 80
= 50 cm

Kenar boşlukları = (Tarak eni – tarak üzerindeki çözgü eni) / 2
= (90 – 50) / 2
= 40 / 2
= 20 cm

2.3. Atkı Hazırlama

Numune kumaş için hazırlanmış olan atkı renk raporuna göre atkı hazırlanır (bk. Ana
Örgülü Numune Kumaş Dokuma 1 modülü).
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Örnek

Atkı renk raporu: 5 kırmızı / 4 Mavi / 3Yeşil / 4 Sarı

RENKLER TOPLAM
KIRMIZI 5 5
MAVİ 4 4
YEŞİL 3 3
SARI 4 4

TOPLAM 16

Tablo 2.1: Atkı renk raporu

2.4. Kumaş Dokuma

Hazırlanmış olan armür planına göre ağızlık açma, atkı atma ve atılan atkıyı sıkıştırma
işlemi tekrarlanarak dokuma işlemi yapılır (bk. Ana Örgüler modülü ve Ana Örgülü Numune
Kumaş Dokuma 1 modülü).

2.5. Dokuma Sırasında Olabilecek Hataları Giderme

Dokuma sırasında oluşabilecek hatalar (bk. Ana Örgülü Numune Kumaş Dokuma 1
modülü) tespit edilerek giderilir.

2.6. Numune Dokuma Tezgâhından İş Almada İzlenecek Yollar

Numune dokuma tezgâhında dokunmuş olan dimi örgülü kumaş, tezgâhtan alınır (bk.
Ana Örgülü Numune Kumaş Dokuma 1 modülü).
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UYGULAMA FAALİYETİ

Toplam çözgü tel sayısı 200 tel olan tek renk çözgüyü verilen sürede hazırlayınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Numune kumaş dokuma için atölye
ortamını hazır hâle getiriniz.

 Toplam çözgü tel sayısını hesaplayınız.

 Çözgü uzunluğunu belirleyiniz.

 Çözgü aparatında çözgü hazırlayınız.

 Hazırlanan çözgüyü tezgâha taşıyınız.

 Taşıma esnasında çapraz çubuklarının
çıkmamasına özen gösteriniz.

 Çapraz çubuklarını tezgâha sabitleyiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Çözgü levent uç bezine bağlayarak sarınız
ve tahara hazır hâle getiriniz.

 Sarım esnasında çözgü tellerinin eşit
gerginlikte olmasına dikkat ediniz.
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KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Gerekli araç gereci hazırladınız mı?

2. Toplam çözgü tel sayısını hesapladınız mı?

3. Çözgü uzunluğunu belirlediniz mi?

4. İstenen çözgü tel sayısına göre çözgüyü hazırladınız mı?

5.
Hazırladığınız çözgüyü çaprazını bozmadan tezgâha taşıdınız
mı?

6.
Hazırladığınız çözgüyü tezgâha bağlayarak iplikleri aynı
gerginlikte çözgü levendine sardınız mı?

7. Çözgüleri belirtilen sürede hazırladınız mı?

8. Malzemeyi yerinde ve ekonomik kullandınız mı?

9. TOPLAM

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “bir sonraki uygulama faaliyetine geçiniz.
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Tezgâh üzerine hazırlamış olduğunuz çözgünün A 4/1 (2) örgüsüne göre gücü taharını,
dişten geçen tel sayısı 1 (bir) olacak şekilde de tarak taharını verilen sürede tamamlayınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Kumaşın örgüsü, tahar ve armür planlarını
çiziniz.

 Çerçeveleri, bulunması gereken gücü teli
sayılarını hesaplayarak hazır hâle getiriniz.

 Bu esnada bozuk olan gücü tellerini
değiştiriniz.

 Hazırlanmış olan tahar planına göre gücü
taharı yapınız.

 Tarak numarasını ve tarak ortalama hesabı
yaparak kenar boşluklarını, dolayısıyla
tahar başlangıç noktasını tespit ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Belirlenmiş olan dişten geçen tel sayısına
göre tarak taharını yapınız.

 Tarak taharı yaparken gücü taharının
da doğruluğunu kontrol ediniz.

 Çözgüyü kumaş levendi uç bezine
bağlayınız.

 Dokuma başlangıç atkısı atarak kumaş eni
ve kumaş yüzeyi oluşumunu sağlayınız.

 Başlangıç atkısı atarken kumaş
kenarlarının düzgünlüğüne dikkat
ediniz.
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KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Tahar planını çizdiniz mi?

2.
Her çerçevede bulunması gereken gücü teli sayısını hesapladınız
mı?

3. Çerçevelere yeterli sayıda gücü teli taktınız mı?

4. Bozuk gücü tellerini değiştirdiniz mi?

5. Gücü taharını yaptınız mı?

6. Tarak numarasını tespit ettiniz mi?

7. Dişten geçen tel sayısını belirlediniz mi?

8. Tarak üzerindeki çözgü enini hesapladınız mı?

9. Tarak ortalaması hesabını yaptınız mı?

10. Çözgü ipliklerini tarak dişlerinden geçirdiniz mi?

11.
Çözgü ipliklerinin tarağı ortalayıp ortalamadığını kontrol ettiniz
mi?

12. Çözgü ipliklerini aynı gerginlikte kumaş levendine sardınız mı?

13. Tahar işlemini belirtilen sürede tamamladınız mı?

14.
Dokuma başlangıç atkısı atarak kumaş eni ve kumaş yüzeyi
oluşumunu sağladınız mı?

15. Malzemeyi yerinde ve ekonomik kullandınız mı?

TOPLAM

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “bir sonraki uygulama faaliyetine geçiniz.
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Tek renk atkıdan oluşan A 4/1 (2) örgülü kumaşı verilen sürede dokuyunuz.

İşlem Basamakları Öneriler

 Dokunacak olan kumaşın armür planını
hazırlayınız.

 Armür planına göre armür paletlerini
hazırlayınız.

 Armür mekanizmasında çalışabilecek
sayıda palet oluşumu için yeterli
miktarda rapor tekrarı yaparak paletleri
hazırlayınız.

 Armür paletini armür mekanizmasına
yerleştiriniz.

 Birinci çerçevenin konumuna dikkat
ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Atkıyı hazırlayınız.

 Armür planına göre yukarı kalkması
gereken çerçeveleri kaldırarak ağızlık
oluşturunuz. Oluşan ağızlık içerisine atkı
atınız.

 Ağızlık açma, atkı atma ve tefe vurma
işlemlerini tekrarlayarak kumaşı
dokuyunuz.
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 İstenen kumaş boyu tamamlandığında
kumaşı keserek tezgâhtan alınız.
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 Dokunan kumaşın kontrolünü ve
temizliğini yaparak uçlarını bağlayınız.
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KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Gerekli araç gereci hazırladınız mı?

2. Saten örgüsünün armür planını çizdiniz mi?

3. Armür paletlerini hazırladınız mı?

4. Atkı ipliğini hazırladınız mı?

5. Yukarıda olması gereken çerçeveleri belirlediniz mi?

6. Ağızlık açtınız mı?

7. Atkıyı ağızlık içinden geçirdiniz mi?

8. Tefe ile atkıyı sıkıştırdınız mı?

9. Saten kumaşı istenen uzunlukta dokudunuz mu?

10. Kumaşı tezgâhtan çıkardınız mı?

11. Kumaşı temizleyerek uçlarını bağladınız mı?

12. Malzemeleri ekonomik olarak kullandınız mı?

13. Dokuma işlemini verilen sürede tamamladınız mı?

TOPLAM

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme sorularına geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler
doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1. ( ) Saten örgülerinde çözgü iplikleri, rapor içinde atkı ipliklerini bir noktada bağlar.

2. ( ) Saten örgülü kumaşlar mat görünümlüdür.

3. ( ) Saten örgüler genellikle astarlık, perdelik, örtülük kumaşların üretiminde tercih
edilir.

4. ( ) Saten örgülü kumaş dokumak için en az 3 çerçeveye ihtiyaç vardır.

5. ( ) Saten örgü raporu büyük ise küçük atlama sayıları tercih edilmelidir.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirmeye geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıda özellikleri belirtilmiş olan numune kumaşları dokuyunuz.

1. Kumaşın örgüsü : D 2/4 S
Çözgü renk raporu : 6 kırmızı / 6 sarı
Atkı renk raporu : Tek renk sarı
Çözgü tel sayısı : 300 tel
Çözgü uzunluğu : 4 metre
Tarak numarası : 60 numara
Dişten geçen tel sayısı : 1 tel

2. Kumaşın örgüsü : A 1/6 (4)
Çözgü renk raporu : Tek renk yeşil
Atkı renk raporu : Tek renk krem
Çözgü tel sayısı : 350 tel
Çözgü uzunluğu : 4 metre
Tarak numarası : 60 numara
Dişten geçen tel sayısı : 1 tel

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.

MODÜL DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI

1. Doğru
2. Yanlış
3. Doğru
4. Yanlış
5. Yanlış
6. Yanlış
7. Doğru

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI

1. Doğru
2. Yanlış
3. Doğru
4. Yanlış
5. Yanlış

CEVAP ANAHTARLARI
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