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AÇIKLAMALAR 
 

ALAN El Sanatları Teknolojisi 

DAL/MESLEK El ve Makine NakıĢları 

MODÜLÜN ADI Aplike 

MODÜLÜN TANIMI 

Öğrencilere, Aplike ile ilgili; model belirleme, malzeme 

ihtiyacını belirleme, kumaĢı iĢlemeye hazırlama, makine-

yi aplike tekniğine hazırlama, aplike kumaĢını tutturma 

tekniklerini uygulama, aplike tekniğinde yardımcı iğne 

tekniklerini uygulama, kenar temizliği yapma, ütü ve kali-

te kontrol ile ilgili bilgi ve becerilerin verildiği bir öğren-

me materyalidir.  

SÜRE  40/32 

ÖN KOġUL 
ĠĢlemeye Hazırlık ve Kasnaksız Makine NakıĢları, Makineyi 

Hazırlama ve Basit Arızalar  modülünü baĢarmıĢ olmak 

YETERLĠLĠK Aplike yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç   

Gerekli ortam sağlandığında ürüne ve tekniğe göre desen 

çizerek, makineyi iĢlemeye hazırlayıp, uygun malzeme 

üzerine makinede aplike tekniklerini uygulayarak ürüne 

dönüĢtürebileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Ürüne uygun model belirleyip renklendirebileceksiniz. 

2. Ürüne uygun malzeme seçimi yapabileceksiniz. 

3. Tekniğe ve ölçüye uygun olarak kumaĢı iĢlemeye hazırla-

yabileceksiniz. 

4. Aplike tekniğine uygun olarak makineyi iĢlemeye hazırla-

yabileceksiniz. 

5. Tekniğe uygun olarak aplike kumaĢını tutturma tekniklerini 

uygulayabileceksiniz. 

6. Tekniğe uygun olarak yardımcı iğne tekniklerini uygulaya-

bileceksiniz. 

7. Tekniğe uygun olarak kenar temizliği yapabileceksiniz. 

8. Tekniğe uygun olarak ütü yapabileceksiniz. 

9. Tekniğe uygun olarak kalite kontrol yapabileceksiniz. 
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EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Aydınlık ve temiz ortam  

Donanım: Atölye, çalıĢma masası, sandalye, desen kitap-

ları, fotoğraf, dergi, yapılmıĢ ürün örmekleri, desen defte-

ri, renk katalogları, kartelalar, kumaĢ(fon ve aplike kuma-

Ģı), iplik, pul, boncuk örnekleri, nakıĢ malzemeleri, kas-

nak, kasnak bezi, parĢömen kâğıdı, çizimde kullanılan 

malzemeler, ıĢıklı masa, düz veya zikzak dikiĢ makinesi, 

makine bakım-onarım malzemeleri, süsleme malzemeleri, 

bitmiĢ ürün, kenar temizleme malzemeleri, ütü, ütü masa-

sı, ütü bezi, küvet, inceleme masası, hata etiketleri, ma-

kas, basit temizlik malzemeleri 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen ölçme 

araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi kendinizi değer-

lendireceksiniz. 

Öğretmen, modülün sonunda, size ölçme aracı (çoktan seçmeli 

test, doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.) kulla-

narak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri 

ölçerek değerlendirecektir. 
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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Ġnsanlar duygu ve düĢüncelerini tarihin her döneminde sanatla  aktarmıĢlardır. Kimi 

zaman resim, yazı kimi zaman da bir el sanatıyla aktarmıĢlardır. El sanatlarının uygulanması 

insanların ihtiyaçlarından ortaya çıkmıĢ, ait olduğu milletin özelliklerine göre Ģekil almıĢ 

sosyal,ekonomik, kültürel yapılarını yansıtmıĢtır.   

 

Geleneksel kültürümüzün bir parçası olan iĢlemeler; teknolojinin hızla ilerlemesiyle 

dikiĢ makinesinin bulunması ile günün yaĢam koĢullarının değiĢmesi ve geliĢmesiyle el iĢ-

lemeciliğinin yanı sıra makinede de uygulanmaya baĢlanmıĢtır. Makine nakıĢları daha kısa 

sürede yapıldığı için ve ihtiyaçları kısa sürede karĢıladığından daha ön plana çıkmıĢtır. Nüfu-

sun hızla arttığı günümüzde teknolojik geliĢmelerle hayatımıza giren makinelerle yapılan 

nakıĢlar sektörde üretilmekte ve tüketilmektedir. 

 

El ile yapılan iĢlemelerin makinede de yapılabilmesi iĢlemelerin hâlen uygulanabilme-

sini sağlamıĢtır.Ancak el iĢlemeleri makineye uyarlanırken nakıĢ tekniklerinin bozulmadan 

uygulanması son derece önemlidir. Aplike tekniği gösteriĢli olmasının yanı sıra makinede de 

rahat uygulanabilmektedir. 

 

Bu modül Aplike  tekniği ile ilgili model belirleme, uygun malzeme seçme, kumaĢı iĢ-

lemeye hazırlama, makineyi iĢlemeye hazırlama Aplike tekniğini uygulama, yardımcı iğne 

tekniklerini uygulama, tekniğe uygun olarak kenar temizleme yapma tekniğe uygun ütü 

yapma, kalite kontrol bilgi ve becerilerini içermektedir. Bu modül size Aplike  tekniğini 

uygulama becerisi kazandıracaktır. Aplike  tekniğini uygulayarak kaliteli ve gösteriĢli ürün-

lere sahip olabileceksiniz. Ayrıca yaptığınız ürünlerden gelir elde edebilirsiniz. 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ – 1 

 
 

 

Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun çalıĢma 

ortamı sağlandığında, ürüne uygun model belirleyip renklendirebileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Çevrenizde aplike ile iĢlenmiĢ ürünleri araĢtırınız. 

 Aplikeyi diğer nakıĢ teknikleriyle karĢılaĢtırınız. 

 Bebek mağazalarını gezerek aplike desenlerini inceleyiniz. 

 Ġnternetten aplike ile ilgili görsel araĢtırma yapınız. 

 Bulduğunuz desenlerin ve ürünlerin fotoğraflarını arkadaĢlarınızla inceleyip tar-

tıĢınız. 

 

1. MODEL BELĠRLEME 
 

1.1. Tanımı 
 

Aplike; sözlük anlamıyla uygulama veya üzerine koymak demektir. Fransızca bir ke-

limedir. (Appliqué) Aplike sonucu meydana gelen iĢleme aplikasyon denir. Aplikenin bir 

baĢka adı da “kapama”dır. Patchwork olarak tanıdığımız parça birleĢtirme tekniği ile de apli-

ke çalıĢılmaktadır. Aplikede iki çeĢit kumaĢ kullanılmaktadır; 

 

 Fon kumaĢı (Zemin kumaĢı): ĠĢlemeye esas olan kumaĢtır. 

 

 Aplike kumaĢı: Fon kumaĢı üzerine uygulanacak kumaĢtır. 

 

Aplike, fon kumaĢı (zemin kumaĢı) üzerine ikinci bir kumaĢın (aplike kumaĢı) desen 

özelliğine göre desen çevresinden çeĢitli nakıĢ iğneleri uygulanarak tutturulmasıdır. Makine-

de aplike daha kısa sürede yapılması nedeniyle zaman ve enerjiden tasarruf sağlamaktadır. 

 

Aplike, genellikle ince – kalın, sarma ve fantezi Çin iğnesi ile uygulanmakla beraber 

yardımcı nakıĢ iğneleri (kordon tutturma, kum iĢi, astragan iĢi, sap iĢi, makine dikiĢi) kulla-

nılarak daha zengin desenler ve zevkli ürünler elde edilmektedir. 

 

Aplike, dokumanın iplikleri kapatılarak yapılan iğneler grubunda yer alır. Ayrıca apli-

kenin altı pamuk veya elyafla kabartılarak değiĢik çalıĢmalar yapılabilir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ – 1 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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1.2. Aplike Tekniğinin Desen Özelliği 
 

Aplike tekniği çok geniĢ yüzeylere rahatlıkla uygulanabilir. Genellikle fazla ayrıntılı 

olmayan desenler makinede rahat çalıĢılabilmesi açısından tercih edilir. Ayrıntılarda yardım-

cı iğne tekniklerinden yararlanmak daha baĢarılı çalıĢmaların ortaya çıkmasını sağlayacaktır.    

 

                Resim 1.1: ĠĢlenmiĢ desen örneği                      Resim 1.2: ĠĢlenmiĢ desen örneği 

1.3. Desen Ġçin Faydalanılan Kaynaklar 

 

Resim 1.3: Desen defteri ve dergiler 

 Bitkisel bezemeler: çiçekler, yapraklar, sebze ve meyveler, dallar 
 Geometrik bezemeler: üçgenler, kareler, zikzaklar, girift motifler ve kilim desenleri 
 Nesnel bezemeler: çit, çanta, sepet vb. 
 Figüratif bezemeler: çizgi kahramanlar, çocuk ve hayvan figürleri 

 
Ayrıca basit nakıĢ iğneleri, Beyaz iĢ, MaraĢ iĢi, Türk iĢi desenleri, kumaĢ desenleri, 

temsili resimler, kartpostallar, resimli çocuk dergileri iĢlenmiĢ ürünler, desen kitapları ve 

müzelerden faydalanılabilir.  
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1.4. Uygulandığı Yerler 
 

Aplike tekniği geniĢ yüzeylere rahat uygulanabildiği için yatak örtüleri, pike ve nevre-

sim takımları, bebek yatak takımları, masa örtüleri, oda takımları, seccade ve dekoratif örtü-

lerin yanı sıra günlük hayatta kullandığımız kıyafetlere, yastık, kırlent, pano, abajur gibi her 

tür eĢya üzerine uygulanabilmektedir. 

  

Resim 1.4: Aplikeli elbise                                   Resim 1.5: Aplike pano 

Özellikle çocuk ve bebek odası düzenlemelerinde ve kıyafetlerinde en çok aplike ile 

iĢlenmiĢ ürünler tercih edilir. 

 

Aplike, kenar temizleme tekniği olarak da uygulanabilir. 

       

Resim 1.6: Bebek battaniyesi                   Resim 1.7: Bebek battaniyesi 
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                 Resim 1.8: Hazır aplike                                      Resim 1.9: Aplike örtü 

1.5. Aplike Yaparken Dikkat Edilecek Teknik Esaslar 
 

 Desen koyu çizilmemelidir. 

 Desen zemin kumaĢının tersine ve düzgün çizilmelidir. 

 KumaĢlar çekme ihtimaline karĢı yıkanmıĢ ve ütülenmiĢ olmalıdır 

 Yıkanınca boya veren, sağlam olmayan kumaĢlar kullanılmamalıdır. 

 Zemin ve aplike kumaĢının en ve boy iplikleri üst üste gelmelidir. 

 KumaĢ kalınlıklarına uygun iplikler kullanılmalıdır. 

 Fon ve aplike kumaĢı ile tutturma ipliği renkleri uyumlu olmalıdır. 

 Fon ve aplike kumaĢı aynı cins olmalıdır. 

 Aplike kumaĢı ile zemin kumaĢı düzgün teyellenmelidir. 

 ĠĢlenirken desen bozulmamalıdır. 

 Aplikelik kumaĢ ince ise tela kullanılmalıdır. 

 ĠĢlemenin bitiminde fazla parça sivri uçlu, keskin, küçük bir makasla kesilmeli-

dir. 

 Ürün yumuĢak bir zemin üzerinde tersinden ve düz boy ipliği yönünde ütülen-

melidir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Model belirlemek için aĢağıdaki uygulamaları yapınız.  

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Aplike tekniğine uygun desen 

araĢtırınız. 

 Desen için faydalanılan kaynaklardan yararlanabi-

lirsiniz. 

  Desen hazırlamada kullanılan 

araç-gereçleri seçiniz.  

 ParĢömen kâğıdı, kurĢun kalem, renkli boya ka-

lemleri, desen, cetvel vb. malzemeleri hazır bulun-

durunuz.  

 Deseni tespit ediniz. 

 ĠĢleme tekniği ve kullanılacak yere uygun desen 

seçiniz. 

 Desen analizi yapınız. 

 

Çizim1.1: Aplike deseni 

 

Çizim1.2: Aplike deseni 

 Kompozisyon hazırlayınız. 

 Seçilen desenin kullanım alanına uygun ölçülerde 

olmasına dikkat ediniz. 

 Titiz ve düzenli çalıĢınız. 

 Yardımcı iğne tekniklerini kompozisyonda çiziniz. 

 Kompozisyonda estetik bütünlüğe özen gösteriniz. 

 Kaynakları etkili ve verimli kullanınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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Çizim 1.3: Aplike için hazırlanmıĢ desen kompozisyonu 

 Deseni çiziniz. 

 Deseni net çizgilerle çiziniz. 

 Doğru kurĢun kalem seçiniz. 

 

Çizim 1.4: Aplike deseni 

 Deseni renklendiriniz. 

 Renk kataloglarını inceleyiniz. 

 Fon kumaĢına uygun renk seçmeye dikkat ediniz. 

 

1.5: RenklendirilmiĢ aplike deseni 

  Renkleri seçerken aplikelik kumaĢ ile fon kumaĢı-

nın renk uyumuna, kullanım alanınıza ve amacını-

za uygun olmasına dikkat ediniz.  
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 ÖLÇME DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bil-

giler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Aplike, fon kumaĢı üzerine ikinci bir kumaĢın desen özelliğine göre desen çevre-

sinden çeĢitli nakıĢ iğneleri uygulanarak tutturulmasıdır.  

 

2. (   ) Aplike kumaĢı, fon kumaĢı üzerine uygulanacak kumaĢtır.    

 

3. (   ) Aplike tekniğinde çok ayrıntılı desenler tercih edilir.          

 

4. (   ) Aplike tekniğinde Fantezi Çin Ġğnesi tekniği uygulanmaz. 

 

5. (   ) Aplike tekniğinde fon kumaĢı ile aplikelik kumaĢ farklı cins olmalıdır. 

 

6. (   ) Aplikenin altı pamuk veya elyafla kabartılarak değiĢik çalıĢmalar yapılabilir.  

 

7. (   ) Aplike dokumanın iplikleri kapatılarak yapılan iğneler grubunda yer alır. 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Ce-

vaplarınızın tümü 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, ürüne uygun malzeme seçimi yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Aplikede kullanılan kumaĢ çeĢitlerini araĢtırınız. 

 Yapacağınız ürüne uygun iplik ve yardımcı malzemeleri araĢtırınız. 

 

2. MALZEME ĠHTĠYACINI BELĠRLEME 
 

2.1. Aplike Tekniğinde Kullanılan KumaĢlar         
 

Yıkanınca boya vermeyen, sık dokunuĢlu, düz ya da desenli, her cins ve türden ku-

maĢlar ve yüzeyler üzerine uygulanabilir.  

   

Resim 2.1: KumaĢ örnekleri                                        Resim 2.2: KumaĢ örnekleri 

2.1.1. ÇeĢitleri 
 

Akfil, patiska, opal, terikoton, keten, saten, alpaka baĢta olmak üzere yöresel dokuma 

kumaĢlar, ipek, tafta, polar, deri, süet ve pike gibi kumaĢ ve yüzeylere uygulanır. 

 

NOT: KumaĢ özelliği dikkate alınarak, ince dokunuĢlu aplike yapılacak olan kumaĢ-

larda tela kullanılması tavsiye edilir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ – 2 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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2.1.2. Özellikleri 
 

Seyrek olmayan, sık dokunuĢlu, düz ya da desenli, her cins ve türden kumaĢlar ve yü-

zeyler üzerine uygulanabilir. Genellikle fon kumaĢı ile aplikelik kumaĢın aynı cins olması 

tercih edilir. Keten üzerine keten,  poplin üzerine poplin, saten üzerine saten vb. 

 

Fakat kullanılacak yerin özelliğine göre farklı cins kumaĢlar da kullanılabilir. Pazen 

bebek battaniyesi üzerine peluĢ kumaĢ, süet kırlent üzerine deri, pike üzerine terikoton, tafta 

üzerine organze veya Ģifon gibi. 

 

Yıkanınca boya vermeyen kumaĢlar kullanılmalıdır. Fantezi ürünler, yıkama gerektir-

meyen ürünler ve panolarda bu durum dikkate alınmayabilir. 

 

2.2. Aplike Tekniğinde Kullanılan Ġplikler  

     

Resim 2.3: Ġplik örnekleri                                         Resim 2.4: Ġplik örnekleri 

KumaĢ ve desen özelliği dikkate alınarak birçok iplik kullanılabilir. 

 

 Makine nakıĢ iplikleri, 

 Makine nakıĢ simleri, 

 Kordon ipliği, 

 Alt iplik (üst iplikle aynı renkte ve sağlam olmalı) 

 



 

 12 

2.3. Aplike Tekniğinde Kullanılan Yardımcı Malzemeler 
 

ÇeĢitli ebatlarda ve Ģekillerde pul, boncuk, inci, straz, kurt, tırtıl gibi malzemeler apli-

ke tekniğinde kullanılan yardımcı malzemelerdir. Hayvan figürleri için göz, burun ve ağız 

gibi malzemeler de ürünü süslemek için kullanılır. Yardımcı malzemeler makinede çalıĢıldı-

ğı gibi desene ve kullanılacağı yere göre el ile de dikilebilmektedir. Ayrıca piyasada satılan 

hazır aplikelerle yeni kompozisyonlar oluĢturulabilir. 

 

        

Resim 2.5: Yardımcı malzemeler                         Resim 2.6: Yardımcı malzemeler 

        

Resim 2.7: Yardımcı malzemeler                          Resim 2.8: Yardımcı malzemeler 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
AĢağıdaki iĢlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak malzeme 

ihtiyacını belirlemek için aĢağıdaki uygulamaları yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Aplikede kullanılacak fon kumaĢını 

seçiniz. 

 

Resim 2.1: KumaĢ örnekleri 

 Kullanım alanını göz önünde bulundurunuz. 

 KumaĢ ve iplik çeĢitleri hakkında bilgi edini-

niz. 

 Fon kumaĢına uygun aplike 

kumaĢını seçiniz. 
 KumaĢların cinslerine dikkat ediniz. 

 Kumaşa ve ürüne uygun iplik belir-

leyiniz. 

 

Resim 2.2: Renk katalogları 

 Renk uyumuna dikkat ediniz. 

 Süsleme yapmak için yardımcı 

malzeme seçiniz. 

 Ürüne, desene ve kullanılacak yere uygun yar-

dımcı malzeme seçiniz. 

 

 

  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bil-

giler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Yıkanınca boya vermeyen, sık dokunuĢlu, düz ya da desenli, her cins ve türden 

kumaĢlar ve yüzeyler üzerine uygulanabilir.   

 

2. (   ) Aplike akfil, patiska, opal, teri koton, keten, deri, süet ve pike gibi kumaĢ ve yü-

zeylere uygulanmaz. 

 

3. (   ) Fon kumaĢı ile aplikelik kumaĢın aynı cins olması tercih edilmez. 

 

4. (   ) Aplikede makine nakıĢ iplikleri kullanılabilir. 

 

5. (   ) Hayvan figürleri için göz, burun ve ağız gibi yardımcı malzemeler ürünü süslemek 

için kullanılır. 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Ce-

vaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ – 3 
 

 

 

 

Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun çalıĢma 

ortamı sağlandığında, ürüne uygun kumaĢı iĢlemeye hazırlayabileceksiniz 

 

 

 

 

 

 Aplike ile iĢlenmiĢ ürünleri araĢtırınız. 

 Aplikenin hangi tür kumaĢlara uygulandığını daha dikkatli inceleyiniz. 

 Yapacağınız ürüne karar veriniz 

 ĠĢlemeye hazırlık modülünü inceleyiniz. 

 

3. KUMAġI ĠġLEMEYE HAZIRLAMA 

 

Doğal liflerden yapılan ipliklerin nemi emdikleri zaman çapları geniĢler ve boyları kı-

salır. Bu nedenle fon ve aplikelik kumaĢlar kullanılmadan önce mutlaka yıkanmalıdır. BitmiĢ 

ürünün ölçüsü kullanılacağı yere ve zevke göre belirlenir. Kenar temizleme payları da hesap-

lanarak düz iplik yönünde kumaĢ kesilir, ütülenir. Sürfilesi soldan sağa doğru yapılarak orta 

teyelleri alınır. Tekrar ütülenir. Desen kumaĢa geçirilir, kasnak bezleri dikilerek kumaĢ kas-

nağa gerilir. 

 

3.1. Ölçü ve Oran 
 

 Yapılacak ürünün ölçüsü kullanılacak yere göre tasarım yapılırken belirlenir. Yapıla-

cak olan iĢlemenin standart bir ölçüsü olmayabilir. Önemli olan ürünün ölçüsü belirlenirken 

kullanılacağı yerle olan orantısıdır. KumaĢ ölçüsünü hesaplarken kenar temizleme payları da 

hesaplanmalıdır. 

 

3.2. Deseni KumaĢa Geçirmede Kullanılan Araç ve Gereçler 
 

ParĢömen kâğıdı- kalemler (desen çizmede HB, tersini koyulaĢtırmada 2B, deseni ku-

maĢa geçirmede 2H veya 3H) – kalemtıraĢ – silgi- cetvel- mezür- ıĢıklı masa- iĢlenecek de-

sen ve iĢlenecek kumaĢ - toplu iğne veya bant    

ÖĞRENME FAALĠYETĠ – 3 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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3.3. Aplike Tekniğinde Kullanılan Desen Geçirme Teknikleri 
 

ĠĢlenecek kumaĢa desen geçirme tekniği seçilirken kumaĢın özelliği, uygulanacak iĢ-

leme tekniği ve desen özelliğine göre karar verilir. KumaĢ fazla bastırılmadan ütülenir. Apli-

kede diğer iĢleme tekniklerinden farklı olarak desen kumaĢın tersine çizilir ya da aplikelik 

kumaĢ fon kumaĢı üzerine teyellenir, desen aplikelik kumaĢa çizilir. 

 

Çizim 3.1: Kopya kâğıdı ile çizerek                           Çizim 3.2: Çizerek 

Genellikle çizerek desen geçirme tekniği uygulansa da delerek, kopya (karbon) kâğıdı 

ile teyelleyerek, ütüleyerek desen geçirme teknikleri ile de desen kumaĢa geçirilebilir. Doğru 

desen geçirme tekniğinin seçilmesi ve uygulanması iĢlemenin sonucunu etkiler. 

 

NOT: Desen geçirme tekniklerinin uygulanıĢı için „ĠĢlemeye Hazırlık‟ modülüne ba-

kınız. 

 

3.4. Aplike Tekniğinde KumaĢı Germe 
 

3.4.1. KumaĢı Germenin Önemi  
 

Gerilen kumaĢ üzerinde iĢleme daha kolay ve hızlı yapılacağından zamandan tasarruf 

sağlar. Daha kaliteli ve düzgün iĢlemeler ortaya çıkar. KumaĢın yıpranması engellenir. Bu 

nedenle kumaĢı kasnağa tekniğine uygun germek önemlidir. 

 

3.4.2. Kullanılan Germe Araç ve Gereçleri 
 

 ĠĢleme kumaĢı 

 Makine nakıĢ kasnağı 

 Kasnak bezleri 

 Toplu iğne 

 Ekstrafor 
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3.4.3. KumaĢı Kasnak ile Germe 
 

Kasnak kullanılmadan önce temiz bir bezle silinir. Desen çizilen iĢleme kumaĢının al-

tına kasnağın dıĢ çemberi yerleĢtirip, kasnak bezleri en ve boy iplikleri yönünde yerleĢtirile-

rek iç çember bastırılarak kumaĢ kasnağa gerilir.  

 

NOT: KumaĢı kasnağa germeden önce ütüleyiniz. Desenin konumuna göre gerekiyor-

sa hazırladığınız kasnak bezlerini tekniğe uygun dikiniz. 

 

Kasnağın çemberinde bolluk varsa ekstraforu kasnağın iç çemberine kat yapmayacak 

Ģekilde verev olarak sarınız. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını uygulayarak, kumaĢı iĢlemeye hazırlayabileceksiniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Fon ve aplikelik kumaĢ ölçülerini 

hesaplayınız. 
 Ürünün ölçüsüne doğru karar veriniz. 

 KumaĢı yapacağınız ürünün ölçüle-

rine göre iĢaretleyiniz ve kesiniz. 

 KumaĢı kesmeden önce kenar kıvırma payla-

rını da hesapladığınızdan emin olunuz. 

 KumaĢta dokumadan kaynaklanan bir eğrilik 

varsa karĢılıklı köĢelerden çekiĢtirerek düzel-

tiniz. 

 KumaĢı tekrar ütüleyiniz. 

 Fon kumaĢının orta teyelini alınız  Orta teyeli tekniğine uygun olarak alınız. 

 Fon kumaĢının kenar sürfilesini 

yapınız. 
 Sürfileyi soldan sağa doğru yapınız. 

 Deseni uygun teknikle kumaĢa geçi-

riniz 

 KumaĢı kirletmeden deseni kumaĢın tersine 

geçiriniz. 

 Aplikelik kumaĢı, fon kumaĢına 

teyelleyiniz. 

 Aplikelik kumaĢı en ve boy ipliği yönünde 

düzgünce yerleĢtirerek bolluk bırakmadan te-

yelleyiniz. 

 KumaĢı kasnağa geriniz. 

 KumaĢı makinede iĢlemeye uygun olarak ge-

riniz. 

 KumaĢı en ve boy iplikleri yönünde kasnak 

bezlerinden çekerek geriniz. 

 Kasnak büyüklüğü makinede çalıĢmaya uygun 

olmalıdır. 

 ĠĢleme kumaĢı kasnağa uygun değilse kasnak 

bezi dikiniz. 

 ĠĢ güvenliğine önem veriniz. 

 

Not: Ayrıntılı bilgi için “ ĠĢlemeye Hazırlık ‟‟modülüne bakınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. KumaĢ ölçüsünü hesaplarken………............................ payları da hesaplanmalıdır. 

 

2. Desenin tersini koyulaĢtırmada……………...…..,kalem kullanılmalıdır. 

 

3. Aplikede diğer iĢleme tekniklerinden farklı olarak desen kumaĢın ……………çizilir. 

 

4. ĠĢlemenin düzgün olması için kasnağın ………..…… olmasına dikkat edilir. 

 

5. Kenar temizleme payları da hesaplanarak ……….…. iplik yönünde kumaĢ kesilir. 

 

6. Sürfile ………………………………….doğru yapılmalıdır. 

 

7. Fon kumaĢı ile aplikelik kumaĢ yerleĢtirilirken …..……ve …..…….ipliği yönüne 

dikkat edilir. 

 

8. Kasnağın çemberinde bolluk varsa ……………………….kasnağın iç çemberine kat 

yapmayacak Ģekilde verev olarak sarılır. 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Ce-

vaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ – 4 

 
 

 

           Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun 

ortam sağlandığında aplike tekniğine uygun olarak makineyi iĢlemeye hazırlayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Bayilerde bulunan makine çeĢitlerini araĢtırınız.  

 Kataloglarını atölyeye getirerek sınıfta karĢılaĢtırınız. 

 

4. MAKĠNEYĠ APLĠKE TEKNĠĞĠNE 

HAZIRLAMA 
 

4.1. Kullanılan Araç ve Gereçler 
 

  DikiĢ makinesi (düz veya zikzak) 

  Makine aksesuarları 

  Makine iğnesi (kumaĢın kalınlığına uygun) 

  Makine nakıĢ iplikleri 

  Kordon ipliği 

  Alt ipliği (üst iplik renginde) 

  Desen 

  KumaĢ (fon ve aplikelik) 

  Kasnak ve kasnak bezleri veya germek için kâğıt 

  Ġğne (dikiĢ iğnesi), iplik, makas 

  Makine yağı 

  Küçük tornavida 

  Büyük tornavida 

  DikiĢ sökme aleti 

  Fırça 

  Toz bezi 

 

Not: “Makineyi Hazırlama ve Basit Arızalar” ile “Kasnaksız Makine NakıĢlarına Ha-

zırlık” modülüne bakınız. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ – 4 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Makineyi Aplike Tekniğini uygulamaya hazırlamak için aĢağıdaki iĢlemleri yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 ÇalıĢma yerini ve araç gereçlerini 

hazırlayınız. 

 Makinenizi ıĢık arkadan ve soldan gelecek 

Ģekilde uygun konuma getiriniz. 

 Gerekli araç ve gereçleri eksiksiz olarak yanı-

nıza alınız. 

 Makinenin baskı ayağını çıkarınız. 

 Ayaklı aplike yapacaksanız zikzak baskı aya-

ğını ve plakasını takınız. 

 Zikzak dikiĢ makinesini nakıĢa hazırlamak 

için “Kasnaksız Makine NakıĢlarına Hazırlık‟‟ 

modülüne bakınız. 

 Makinenizin diĢlilerini düĢürünüz. 
 Makine üzerindeki diĢli düĢürme düğmesini 

kullanınız. 

 Masuraya alt ipliği tekniğe uygun 

olarak sarınız. 

 Masuraya ipliği masura sarma tertibatında 

sarınız. 

 Masurayı mekiğin içine yerleĢtiri-

niz. 

 

Resim 4.1: Mekik ve masura 

 Masuranızı saat yönünde mekiğe yerleĢtiriniz. 

 Mekiği mekik yuvasına yerleĢtiri-

niz. 
 Mekiğin yuvaya yerleĢme sesini duyunuz. 

 Numaratör ayarı yapınız. 

 Numaratör (tansiyon-üst iplik gerginlik) aya-

rını tekniğe uygun yapınız. 

 Numaratör parçalarının sırasıyla doğru takıl-

dığından emin olunuz. 

 Alt ipliğin üste çıkmaması için me-

kiğin vidasını hafifçe sıkınız. 

 Üst iplik ayarlarınızı alt ipliğinize göre ayarla-

yınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Makineye iğneyi takınız.  

 Ġğnenin kanal yönüne dikkat ediniz. 

 Ġğneyi iğne vidasını tam sıkıĢtırana kadar dik-

katlice sol elinizin parmaklarıyla tutunuz. 

 

Resim 4.2: Ġğnenin takılıĢı 

 Ġğne numarasını iplik ve kumaĢ kalınlığına 

uygun seçiniz. 

 Kullanacağınız renk ipliği makine-

nize takınız. 
 Üst ipliği geçiĢ yollarını takip ederek takınız. 

 Ġğneyi batırıp çıkararak alt ipliği 

üste alınız. 

 Üst ipliğin iğneden çıkmaması için hafifçe 

tutunuz. 

 Alt ve üst iplik ayarlarını deneme 

kasnağında kontrol ediniz. 
 Alt ipliğin üste çıkmamasına dikkat ediniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bil-

giler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Makinede aplike iĢi yapılırken makinenin baskı ayağı çıkartılarak da uygulama 

yapılabilir. 

 

2. (   ) Makine iğnesi kumaĢ kalınlığına uygun olmalıdır. 

 

3. (   ) Makinenin diĢlileri zikzak geniĢliği ayar düğmesinden düĢürülür. 

 

4. (   ) Alt ipliğin üste çıkmaması için mekiğin vidası hafifçe sıkılmalıdır. 

 

5. (   ) Aplike ürün çalıĢmasına baĢlamadan önce deneme kasnağında makine ayarı kont-

rol edilmelidir. 

 

6. (   ) Masuraya iplik elde düzgünce sarılmalıdır. 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Ce-

vaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ – 5 

 
 

 

Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam 

sağlandığında tekniğe uygun olarak aplike tekniğini uygulayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 

 ĠĢlenmiĢ aplike örneklerini araĢtırınız.  

 Kullanılan tutturma yöntemlerini sınıfta arkadaĢlarınızla inceleyiniz. 

 

5. APLĠKE TEKNĠĞĠNĠ UYGULAMA 
 

Makinede aplike uygulanırken aplikelik kumaĢ fon kumaĢına Ġnce Sarma (alttan kor-

don yürüterek), Kalın (ayaklı) Sarma, Fantezi Çin iğnesi ve ġekilli Susma ile tutturulur. Bu 

tekniklerin seçimi ürünün kullanılacağı yer, iĢlemenin netliği ve kalitesi bakımından önemli-

dir. 

 

Ġnce Sarma (alttan kordon yürüterek) ile Aplike için aĢağıdaki iĢlem basamaklarını ta-

kip ediniz. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ – 5 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ-1 
Ġnce Sarma (alttan kordon yürüterek) tekniği ile Aplike yapmak için aĢağıdaki iĢlem 

basamaklarını takip ediniz. 

 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 ÇalıĢma yerini ve araç gereçlerinizi 

hazırlayınız. 

 Atölyeye ait araç gereç ve malzemelerin kul-

lanımına özen gösteriniz. 

 Makineyi iĢlemeye hazırlayınız. 
 Aplike tekniğine uygun hazırlayınız. 

 ÇalıĢırken doğru oturunuz. 

 Örnek bezinizi (yedek) deneme 

kasnağına geriniz. 

 Deneme kasnağında makinenin ayarını her 

kullanımdan önce kontrol ettikten sonra ürünü 

iĢlemeye geçiniz. 

 Örnek bezi gerili olan kasnağınızı 
makinenize yerleĢtiriniz.  

 

Resim 5.1.1: Kasnağa gerilmiĢ örnek bezi 

 Baskı ayağını indiriniz. 

 Baskı ayağını yukarıda bırakırsanız, iplik 

tansiyon ayarı devre dıĢı kalacağından üst ip-

lik dengesiz, düzensiz gelecektir. Bu nedenle 

makinenizin ayarının bozulacağını unutmayı-

nız. 

 ĠĢlemeye baĢlayacağınız noktaya 

iğneyi batırıp çıkararak alt ipliği üs-

te alınız. 

 Üst ipliği sol elinizin baĢ ve iĢaret parmağıyla 

tutarak ipliğin iğneden çıkmamasını sağlayı-

nız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Örnek bezi gerili olan deneme kas-

nağınızda makine ayarınızı deneyi-

niz.  

 

Resim 5.1.2: Makineye yerleĢtirilmiĢ deneme kas-

nağı 

 Kasnağı iĢleme kumaĢınızın tersine 

(desen çizili taraf) geriniz. 

 Deseni aplikelik kumaĢa çizdiyseniz kasnağı 

kumaĢın yüzüne geriniz. 

 Makine dikiĢi ile deseni kumaĢın 

yüzüne geçiriniz. 

 Alt ve üst iplik renkleri aynı olmalıdır. 

 Desen çizgilerini takip ediniz. 

 Kasnağı kumaĢın yüzüne geriniz.  Temiz ve düzenli çalıĢınız. 

 Makine dikiĢinin üzerinden ince 

zikzak dikiĢ geçiniz. 

 Ġnce zikzak dikiĢi muntazam yapınız. 

 Makinenin piko özelliğini kullanacaksanız 1 

no.lu diski takınız. 

 Zikzak geniĢliğini ayarlayınız. 

 Aplikelik kumaĢın fazlalıklarını 

kesiniz. 
 Fon kumaĢını kesmemeye dikkat ediniz. 

 Kordonu baĢlama noktasına sabitle-

yiniz. 
 Birkaç kez aynı noktaya batırınız. 
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 Desenin kenar çizgileri üzerinden 

kasnak sallayarak kordon sarma ya-

pınız. 

 

Resim 5.1.3: Aplike bebek yastığı 

 Desen Ģeklini bozmadan çalıĢınız. 

 Kordonu sol elinizin baĢ ve iĢaret parmakla-

rıyla yönlendirerek çalıĢınız. 

 Detaylı bilgi ve tekniği uygulamak için “Ma-

kinede Beyaz ĠĢ” modülüne bakınız. 

 ĠĢlemeyi bitirdikten sonra kordonu 

bitiĢ noktasına tutturunuz. 

 Temiz ve düzenli çalıĢmaya özen gösteriniz. 

 Kordonu dikkatli sarınız. 
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Kalın (ayaklı) Sarma tekniği ile Aplike yapmak için aĢağıdaki iĢlem basamaklarını ta-

kip ediniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 ÇalıĢma yerini ve araç gereçlerinizi 

hazırlayınız. 

 Atölyeye ait araç gereç ve malzemelerin kul-

lanımına özen gösteriniz. 

 Makineyi iĢlemeye hazırlayınız.  Aplike tekniğine uygun hazırlayınız. 

 Örnek bezinizi (yedek) deneme 

kasnağına geriniz. 

 Deneme kasnağında makinenin ayarını her 

kullanımdan önce kontrol ettikten sonra ürünü 

iĢlemeye geçiniz. 

 Örnek bezi gerili olan deneme kas-

nağınızda makine ayarınızı deneyi-

niz.  

 
Resim 5.2.1: Makineye yerleĢtirilmiĢ deneme kas-

nağı 

 Kasnağı iĢleme kumaĢınızın tersine 

(desen çizili taraf) geriniz. 

 Deseni aplikelik kumaĢa çizdiyseniz kasnağı 

kumaĢın yüzüne geriniz. 

 Makine dikiĢi ile deseni kumaĢın 

yüzüne geçiriniz. 
 Desen çizgilerini takip ediniz. 

 Kasnağı kumaĢın yüzüne geriniz.  Temiz ve düzenli çalıĢınız. 

 Makine dikiĢinin üzerinden ince 

zikzak dikiĢ geçiniz. 

 Ġnce zikzak dikiĢi muntazam yapınız. 

 Makinenin piko özelliğini kullanacaksanız 1 

no.lu diski takınız. 

 Zikzak geniĢliğini ayarlayınız. 

 

Resim 5.2.2: Zikzak dikiĢ 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Aplikelik kumaĢın fazlalıklarını 

kesiniz. 
 Fon kumaĢını kesmemeye dikkat ediniz. 

 Desenin kenar çizgileri üzerinden 

ince zikzak dikiĢ görünmeyecek Ģe-

kilde (zikzak baskı ayağı ile veya 

kasnak sallayarak) kalın sarma ya-

pınız. 

 Desen Ģeklini bozmadan çalıĢınız. 

 Makinenin piko özelliğini kullanacaksanız 1 

nolu diski takınız. 

 Zikzak geniĢliğini ayarlayınız. 

 DikiĢ iriliğini ayarlayınız. 

 Zikzak baskı ayağı kullanıyorsanız desenin 

dönüĢ noktalarında baskı ayağını kaldırıp in-

direrek rahat dönüĢ sağlayınız. 

 Yardımcı Ġğne Tekniklerini kumaĢın yüzüne 

aplikelik kumaĢa teyelleyerek geçirebilirsiniz. 

 

Resim 5.2.3: Kalın sarma 

 ĠĢlemeyi bitirdikten sonra ipliğinizi 

tutturunuz. 
 Temiz ve düzenli çalıĢmaya özen gösteriniz. 
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Fantezi Çin Ġğnesi tekniği ve ġekilli Susma ile Aplike için aĢağıdaki iĢlem basamakla-

rını takip ediniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 ÇalıĢma yerini ve araç gereçlerinizi 

hazırlayınız. 

 Atölyeye ait araç gereç ve malzemelerin kul-

lanımına özen gösteriniz. 

 Makineyi iĢlemeye hazırlayınız.  Aplike tekniğine uygun hazırlayınız. 

 Örnek bezinizi (yedek) deneme 

kasnağına geriniz. 

 Deneme kasnağında makinenin ayarını her 

kullanımdan önce kontrol ettikten sonra ürünü 

iĢlemeye geçiniz. 

 Örnek bezi gerili olan deneme kas-

nağınızda makine ayarınızı deneyi-

niz. (Resim 5.1) 

 

Resim 5.3.1: Makineye yerleĢtirilmiĢ deneme kas-

nağı 

 Kasnağı iĢleme kumaĢınızın tersine 

(desen çizili taraf) geriniz. 

 Deseni aplikelik kumaĢa çizdiyseniz kasnağı 

kumaĢın yüzüne geriniz. 

 Makine dikiĢi ile deseni kumaĢın 

yüzüne geçiriniz. 
 Desen çizgilerini takip ediniz. 

 Kasnağı kumaĢın yüzüne geriniz.  Temiz ve düzenli çalıĢınız. 

 Makine dikiĢinin üzerinden ince 

zikzak dikiĢ geçiniz. 
 Ġnce zikzak dikiĢi muntazam yapınız. 

 Aplikelik kumaĢın fazlalıklarını 

kesiniz. 
 Fon kumaĢını kesmemeye dikkat ediniz. 

 Hazırladığınız parça üzerinde fante-

zi Çin Ġğnesi veya ġekilli Susma 

tekniğini uygulayınız. 

 ġekilli Susmayı tekniğine uygun olarak uygu-

layınız. 

 Aplikelik kumaĢa uygun iplik rengi seçiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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Resim 5.3.2:ġekilli Susma ile 

 Fantezi Çin Ġğnesini tekniğine uygun olarak 

uygulayınız. 

  Ġpliklerini desen boyutu ile orantılı ve desen 

yönüne uygun yapmaya özen gösteriniz 

 

Resim 5.3.3: Bebek yastığı 

 Ailenize, topluma ve turizme katkıda buluna-

bileceğinizin farkında olunuz. 

 Ayrıntılı bilgi için „„Çin Ġğnesi‟‟ ve  „„Kasnak-

sız Makine ĠĢlemeleri‟‟ modülüne bakınız. 

 



 

 32 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bil-

giler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Aplike tutturma tekniklerinin seçimi ürünün kullanılacağı yer, iĢlemenin netliği ve 

kalitesi bakımından önemlidir. 

 

2. (   ) Aplikelik kumaĢ fon kumaĢına sadece Ġnce Sarma ile tutturulur. 

 

3. (   ) Baskı ayağı yukarıda iken daha rahat çalıĢılır. 

 

4. (   ) Desen aplikelik kumaĢa çizildiğinde kasnak kumaĢın yüzüne gerilir. 

 

5. (   ) Makinenin piko özelliği kullanılacağında 5 no.lu disk takılır. 

 

6. (   ) Fantezi Çin Ġğnesi ile tuttururken iplikler desen boyutu ile orantılı ve desen yönü-

ne uygun yapılır. 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Ce-

vaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ – 6 
 

 

 

 

Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun çalıĢma 

ortamı sağlandığında aplikede kullanılan yardımcı iğne tekniklerini uygulayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Mağazalardaki iĢlenmiĢ ürünlerin resimlerini çekiniz ve kullanılan yardımcı iğ-

ne tekniklerini atölyede arkadaĢlarınızla inceleyiniz. 

 

6.APLĠKEDE KULLANILAN YARDIMCI 

ĠĞNE TEKNĠKLERĠ 
 

Aplikede tutturma tekniklerine uygun yardımcı iğne tekniklerinin doğru seçilmesi ve 

uygulanması bitmiĢ ürünümüzün genel görünüĢünü de etkiler. 

 

Aplikede,  

 

 Makine dikiĢi (üçlü-beĢli) , 

 Kordon tutturma, 

 Kum iğnesi, 

 Astragan ĠĢi, 

 Fantezi Çin Ġğnesi yardımcı iğne tekniği olarak uygulanır. 

     

Bunun yanı sıra puan, fantezi iĢlemelerde pul-boncuk dikilerek de süslemeler yapıl-

maktadır.  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ – 6 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını takip ederek yardımcı iğne tekniklerini uygulayabile-

ceksiniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 ÇalıĢma yerini ve araç gereçlerinizi 

hazırlayınız. 

 Kullanacağınız yardımcı iğne tekniğini desen 

ve ürün özelliğine uygun olarak seçiniz. 

Makine dikiĢi tekniğini uygulamak 

için: 

 

 Makinenizi hazırlayınız. 

 KumaĢ üzerinde makine dikiĢi yapı-

lacak yeri tespit ediniz. 

 DikiĢ iriliğini desenin hatlarına göre 

ayarlayınız. 

 DikiĢ tekniğini uygulayınız. 

 DikiĢ uzunluğunun 2–3 mm olmasına dikkat 

ediniz. 

 Desen özelliğini dikkate alınız. 

 Detaylı bilgi ve tekniği uygulamak için “Ma-

kinede Beyaz ĠĢ” modülüne bakınız. 

 

Resim 6.1: Makine dikiĢi 

 

Resim 6.2: Makine dikiĢi 

BeĢli dikiĢ tekniğini uygulamak için: 

 

 Makinenizi hazırlayınız. 

 KumaĢ üzerinde beĢli dikiĢ yapıla-

cak yeri tespit ediniz. 
 DikiĢ iriliğini desene göre ayarlayı-

nız. 

 Kasnağınızı belirlediğiniz boyutta 

hareket ettirerek aynı yere 3 veya 5 

kez batarak iĢlemeyi yapınız. 

 DikiĢ boyunun 2–3 mm olmasına özen göste-

riniz. 

 Desen çizgilerini bozmamaya dikkat ediniz. 

 Volanı devamlı kendinize doğru çeviriniz. 

 Detaylı bilgi ve tekniği uygulamak için “Ma-

kinede Beyaz ĠĢ” modülüne bakınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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Resim 6.3: Üçlü-beĢli dikiĢ 

Kum iğnesi tekniğini uygulamak 

için: 

 

 Makinenizi hazırlayınız. 

 KumaĢ ve desen üzerinde Kum iğ-

nesi yapacağınız yeri tespit ediniz. 

 Kum iğnesini aplike parçanızı süs-

lemek için tekniğine uygun olarak 

uygulayınız. 

 

Resim 6.4: Kum iğnesi 

 Tekniği uygulamak için “Kum Ġğnesi” modü-

lüne bakınız. 

Astragan iĢi tekniğini uygulamak 

için: 

 

 Makinenizi hazırlayınız. 

 KumaĢ ve desen üzerinde Astragan 

iĢi yapacağınız yeri tespit ediniz. 

 Astragan iĢini aplike parçanızı süs-

lemek için tekniğine uygun olarak 

uygulayınız.  
Resim 6.5: Astragan iĢi 

Puan tekniğini uygulamak için: 

 

 Makinenizi hazırlayınız. 

 KumaĢ ve desen üzerinde puan ya-

pacağınız yeri tespit ediniz. 

 Puan yapılacak yeri alt dolgusu için 

enine doldurunuz. 

 Boyuna sarınız. 

 

Resim 6.6: Puan tekniği 

 Ġstendiğinde etrafından üçlü-beĢli makine di-

kiĢi yapabilirsiniz. 
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 Detaylı bilgi ve tekniği uygulamada “Beyaz 

ĠĢ” modülüne bakınız. 

Pul-boncuk dikme tekniğini uygu-

lamak için: 

 Desen ve kumaĢ üzerinde pul veya 

boncuk dikeceğiniz yeri tespit edi-

niz. 

 Boncuk dizdiğiniz ipi, Blonya Ġğne-

si tekniği ile tutturunuz.  

 Pul dikmek isterseniz, pulun ortala-

rına batarak tutturunuz. 

 Deseni dikkate alınız. 

 Detaylı bilgi ve tekniği uygulamak için “Pul 

ve Boncuk DikiĢleri” ile “Astragan ĠĢi” ve 

“Blonya Ġğnesi” modülüne bakınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bil-

giler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Yardımcı iğne tekniği olarak yalnızca Astragan iĢi tekniği uygulanır. 

 

2. (   ) Aplikede uygulanan makine dikiĢi yardımcı iğne tekniklerindendir. 

 

3. (   ) Fantezi iĢlemelerde pul ve boncuklar dikilebilir. 

 

4. (   ) Yardımcı iğne tekniğininde kullanılacak malzemelerin iĢlemeyle uyumlu olması 

önemli değildir. 

 

5. (   ) Yardımcı iğne tekniğini seçerken ürüne ve tekniğe uygun olmasına dikkat etmek 

gerekir. 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Ce-

vaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ – 7 
 

 

 

 

Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam 

sağlandığında tekniğe uygun olarak kenar temizleme yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 

 Aplike kenar temizleme tekniği uygulanmıĢ ürünleri inceleyiniz. 

 Kenar temizleme tekniğini uygularken dikkat edilecek noktaları atölyede arka-

daĢlarınızla tartıĢınız. 

 

7. KENAR TEMĠZLEME 
 

7.1. Kenar Temizlemenin Önemi 
 

ĠĢlenmiĢ ürünün son aĢamalarından biri olan kenar temizliği son derece önemlidir. Ne 

kadar düzgün iĢleme yapılırsa yapılsın uygun olmayan bir kenar temizliği iĢimizin genel 

görünüĢünü olumsuz yönde etkileyecektir. Kenar temizleme tekniği iĢimizin göze hoĢ gö-

rünmesi için de uygulanır. Aplikeli iĢlemelere estetik, kullanıĢlılık ve süsleme yönünden 

değer kazandırır. 

 

Aplikede, 

 

 KöĢe yaparak 

 Makine nakıĢı yaparak, 

 Aplike yaparak, 

 Sarma ve susmalar yaparak kenar temizleme teknikleri uygulanabilir. 

 

NOT: Ayrıntılı bilgi için “ĠĢlemeye Hazırlık” modülü ve “Kasnaksız Makine ĠĢleme-

leri”ne bakınız. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ – 7 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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7.2. Kenar Temizleme Tekniğini Seçerken Dikkat Edilecek Noktalar 
 

Aplikede uygulanacak kenar temizleme tekniğine ürüne baĢlamadan önce karar veril-

melidir. Kenar temizleme tekniğinin kaç santimetreden yapılacağına karar verdikten sonra 

desen yerleĢtirilmelidir.  

 

Kenar Temizleme Tekniğini seçerken; 

 

  Yapılan iĢlemenin tekniğine, 

  Kullanılan kumaĢın cinsine, 

  Kullanım alanına uygun olmasına, 

  Günün modasına, 

  KiĢinin zevkine uygun olmasına dikkat edilmelidir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
AĢağıdaki iĢlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak tekniğe 

uygun olarak kenar temizleme yapabileceksiniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 KumaĢı kasnaktan çıkarınız.  Kasnak bezlerini söküp fazla iplikleri temizleyiniz. 

 Ürüne ara ütü yapınız.  Ürünü tersinden ve uygun ısıda ütüleyiniz. 

 Ürüne, tekniğe ve zevke uy-

gun kenar temizleme çeĢidini 

seçiniz. 

 ĠĢleme tekniğine ve kumaĢ özelliğine uygun kenar 

temizleme tekniğini seçiniz. 

 Temiz ve düzenli çalıĢınız. 

 BaĢlanan iĢi zamanında bitiriniz. 

 

Resim 7.1: Aplike tekniği ile kenar temizleme 

 

Resim 7.2: KöĢe yaparak kenar temizleme 

 KöĢe çalıĢırken iç tarafta kalan payların iki yana 

tırnak ütüsüyle açılmasını sağlayınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 



 

 41 

 

Resim 7.3: Makine nakıĢı yaparak kenar temizleme 

 KöĢe dönüĢlerine dikkat ediniz. 

 Uygun kenar temizleme çeĢi-

dini ürününüze uygulayınız. 

 Ayrıntılı bilgi için“Kasnaksız Makine NakıĢları” ve 

“ĠĢlemeye Hazırlık”  modüllerine bakınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bil-

giler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Aplikede uygulanacak kenar temizleme tekniğine ürüne baĢlamadan önce karar 

verilmelidir. 

 

2. (   ) Kenar temizleme tekniğinin  kaç santimetreden yapılacağına karar verdikten sonra 

desen yerleĢtirilmelidir. 

 

3. (   ) Aplikede yalnızca köĢe yaparak kenar temizlenir. 

 

4. (   ) Kenar temizleme tekniğini seçerken iĢleme yapılan kumaĢa uygun olmasına dik-

kat etmeliyiz. 

 

5. (   ) Aplikede aplike yaparak  kenar temizlenmez. 

 

6. (   ) Kenar temizleme tekniği iĢimizin genel görünümünü etkiler. 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Ce-

vaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ – 8 
 

 

 

 

Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam 

sağlandığında tekniğe uygun olarak ütü yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 ĠĢlemede kullanılacak kumaĢ özelliğine uygun ütü ısı ayarlarını araĢtırınız. 

 Ütülerin kullanım kılavuzlarını inceleyiniz. 

 

8. ÜTÜ YAPMA 
 

8.1. Ürünü Ütülemenin Önemi 
 

Ütülerken kumaĢın cinsine dikkate edilmelidir. KumaĢın cinsine ve özelliğine uygun 

ütü ayarı yapılmazsa kumaĢ ütülenemediği gibi sararabilir hatta yanabilir. Ütülenen iĢleme 

daha net ve güzel görünmesinin yanı sıra daha geç kirlenir, mikroorganizmalardan arınır, 

dayanıklılığı artar ve daha az yer kaplar. 

 

8.2. Ürünü Ütülemede Kullanılan Araç ve Gereçler 
 

 ĠĢlenmiĢ ürün 

 Ütü 

 Ütü masası 

 Ütü bezi 

 Su ve su kabı 
 

8.3. Ürün Özelliğine Göre Ütü Yapma 
 

ĠĢlenen kumaĢ; iplik, iĢleme tekniği ve iĢlemede kullanılan yardımcı malzemelere göre 

ısı ayarı seçilerek ütülenir. Aplike kabarık bir iĢleme olduğu için altına birkaç kat havlu ko-

narak yumuĢak bir zeminde ütülenmelidir. 

 

Ütü aynı yerde fazla bekletilmemelidir. Buna rağmen ütüden sararan yerler olursa ok-

sijenli su ile ya da 1 litre su içerisine 1/ 2 kahve kaĢığı boraks katılarak hazırlanan bu su ile 

silinebilir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ – 8 
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8.4. ĠĢlenmiĢ Ürünü Ütülerken Dikkat Edilecek Teknik Esaslar 
 

 Ütü yapılacak ortamın aydınlık olmasına, 

 Ütü yapılacak ortamın ve ütünün altının temiz olmasına, 

 Ütü yapılacak yerin düz olmasına, 

 Doğru ısı ayarının seçilmesine, 

 Ütü sıcaklığını baĢka bir kumaĢ üzerinde denemeye, 

 ĠĢlemeli ürünleri kesinlikle tersinden ütülemeye, 

 ĠĢlemenin havlu üzerinde ütülenmesine, 

 KumaĢın düz boy ipliği yönünde ütülenmesine, 

 Saten türü kumaĢları, buharlı ütü yapmamaya, 

 Teyelli ve toplu iğneli olan yerlerin üzerine ütü basmamaya, 

 Narin kumaĢlara ütü yapılırken kumaĢın sararmaması için kâğıt veya ütü bezi 

kullanılmasına, 

 Yardımcı malzemelerle süsleme yaptığınız ürünleri ütülerken; pul, boncuk, 

straz, kurt, tırtıl gibi malzemelerin üzerine ütü basmamaya dikkat edilmelidir. 

 

Dikkat: Ütüleme iĢlemi bitince ütünün fiĢini prizden çekmeyi unutmayınız. 

 

NOT: ĠĢleme, ütüyle zor açılıyorsa ütülenen bölüm kaldırılmadan ütü masasında bir 

süre bekletilir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını takip ederek tekniğe uygun ütü yapabileceksiniz.  

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Ütü masası için temiz ve rahat 

çalıĢabileceğiniz ortam 

hazırlayınız. 

 ĠĢ güvenliğine dikkat ediniz. 

 Ütünün su kazanını temizleyiniz.  Kireçlenmeyi önleyiniz. 

 Ütüyü hazırlayınız.  KumaĢa uygun ısı ayarı yapınız. 

 Ütü bezini hazırlayınız.  KumaĢın sararmamasına özen gösteriniz. 

 Ürünü ütü masasına seriniz. 
 Ütü masasına havlu sererek kullanınız. 

 En ve boy ipliği yönüne dikkat ediniz. 

 Ürüne bitmiĢ ütü yapınız.  Ütüden sararan yerleri temizleyiniz. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bil-

giler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Ütülerken kumaĢın cinsine dikkat edilmelidir. 

 

2. (   ) KumaĢ cinsine ve özelliğine uygun ütü ayarı yapıldığında kumaĢ sararabilir. 

 

3. (   ) Ütülenen iĢleme daha az yer kaplar.      

 

4. (   ) Aplike iĢlemeli ürün havlu üzerinde, yumuĢak bir zeminde ütülenmelidir. 

 

5. (   ) Ütü sıcaklığı baĢka bir kumaĢ üzerinde denenmelidir. 

 

6. (    ) KumaĢın her yönde ve iyice bastırarak ütülenmelidir. 

 

7. (   ) Ütüden sararan yerler olursa çamaĢır suyu ile silinebilir. 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Ce-

vaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ – 9 
 

 

 

 

Bu faaliyette verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında ürün-

lerin kalite kontrolünü ve leke temizleme yöntemlerini öğrenip uygulayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Ġnternetten kalite kontrol konusunu araĢtırınız. 

 Topladığınız verileri sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 Çevrenizdeki üretim atölyelerine arkadaĢlarınızla giderek kalite kontrol yapımı-

nı izleyiniz.  

 ÇeĢitli kumaĢlarda leke temizleme yöntemlerini uygulayarak deneyiniz. 

 

9. KALĠTE KONTROL 
 

Hataları tespit ederek, üretilen ürünün standartlara uygunluğunu belirleyen uygulama-

dır. 

 

Kalite kontrol, ürün yapılırken öğrenim faaliyetlerinin tüm iĢlem basamakları uygula-

nırken de yapılmalıdır. Ürün tamamlandıktan sonra yapılan kalite kontrol ile ürün kullanıma 

hazır hâle getirilir. 

  

Kalite kontrol yapılırken Ģu noktalara dikkat edilir: 

 

 ĠĢleme eksikliği  

 Alt iplik temizliği 

 Üst iplik temizliği 

 Tela temizliği 

 Leke temizliği 

 OluĢan lekeleri giderme  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ – 9 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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9.1. Kalite Kontrolün Amacı 
 

Kalite kontrolün amacı, iĢlem basamakları takip edilerek yapılan ve ortaya çıkan ürün 

arasındaki farklılıkları karĢılaĢtırabilmektir. Üretim sonucu ortaya çıkan ürünlerin kullanım 

uygunluğunu belgelemektir. Hatalı ürünlerin düzeltilmesi veya yenilenmesidir.  

 

 Bu amaçla yapılan iĢlemler Ģunlardır: 

 

 ĠĢleme eksikliği 

 Ürünün ölçülerine uygunluğu 

 Alt ve üst yüzeylerde iplik temizleme 

 OluĢan lekeleri giderme 

 Tela temizleme 

 

9.1.1. Alt Ġplik Temizleme 
 

Ürünlerin alt ipliklerinin, iğne ile iĢlemenin içinden geçirilip tutturularak makasla ke-

silip ürünün alt kısmının (tersinin ) temizlenmesidir. 

 

9.1.2. Üst Ġplik Temizleme 
 

Ürünlerin yüzeyinde kalan iplikler, iğne veya tığ yardımı ile iĢlemenin altına geçirilip 

tutturularak temizlenmelidir. Aplikede kordon sarma tekniği uygulandığında üst iplik temiz-

liğine dikkat edilmelidir. 

 

9.1.3. Tela Temizleme 
 

Ġnce aplikelik kumaĢın altına tela konulmuĢsa tekniğine uygun tela temizleme iĢlemi 

yapılmalıdır. 

 

Ayrıntılı bilgi için „ĠĢlemeye Hazırlık „ modülüne bakınız. 

 

9.1.4. ĠĢleme Eksikliği 
 

Desene uygun olarak iĢlenmemiĢ yerlerin kontrolüdür. Eksik bölümlerin tekrar iĢlen-

mesi gerekir. 

 

9.1.5. Leke Temizleme Yöntemleri 
 

Kirletici bir maddenin yüzey üzerinde bıraktığı iz, kumaĢ veya ürün üzerinde oluĢan 

kirlerdir. Pamuklu dokumalar ağartılmıĢtır. Bu nedenle leke temizleme iĢlemi rahatlıkla uy-

gulanabilir. KumaĢın üzerindeki leke türüne, kumaĢın özelliğine, kullanılan temizlik madde-

sinin özelliğine göre temizleme yöntemi belirlenir. 
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Leke temizleme yöntemleri Ģunlardır: 

 

 Tamponlama yöntemi 

  Buharlama yöntemi 

 

NOT: Ayrıntılı bilgi için “ĠĢlemeye Hazırlık” modülüne bakınız. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
AĢağıdaki talimatlara göre kalite kontrol uygulamasını yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Ürünün ölçülerinin uygunluğunu kont-

rol ediniz. 
 MüĢteri memnuniyetine önem veriniz. 

 Hatalı ve eksik iĢlenmiĢ yerleri tespit 

ediniz. 

 ĠĢ disiplinine sahip olunuz. 

 Ürünün tekniğe uygunluğunu kontrol 

ediniz. 

 Alt iplik temizliğini yapınız. 

 Kalitenin önemine inanınız. 

 Alt ipliği üst iplikle birlikte iĢlemenin 

altına geçirerek tutturunuz. 

 Üst iplik temizliğini yapınız.   Temiz ve titiz çalıĢınız. 

 Tela temizliğini yapınız.  Temiz ve titiz çalıĢınız. 

 Leke kontrolü yapınız. 
 Dikkatinizi yoğunlaĢtırınız. 

 Lekeyi doğru tespit ediniz. 

 Leke temizliğini yapınız.  Temiz ve titiz çalıĢınız. 

 

 

Not: Ayrıntılı bilgi için “ĠĢlemeye Hazırlık” modülüne bakınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bil-

giler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Aplikede kalite kontrol önemli değildir. 

 

2. (   ) Aplikede alt iplik temizliği yapmak gerekli değildir. 

 

3. (   ) Aplikede hatalı iĢlenen yerler düzeltilir. 

 

4. (   ) Aplikede oluĢan lekeler özelliğine göre temizlenir. 

 

5. (   ) Aplikelik kumaĢta kullanılan telalar temizlenmeyebilir. 

 

6. (   ) Aplikede oluĢan lekeler çamaĢır suyu ile silinerek temizlenir. 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Ce-

vaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

 
          

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
Bu faaliyetler kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri 

Evet, kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi değerlen-

diriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Aplike tekniğine uygun model araĢtırdınız mı?   
2. Model tespit ettiniz mi?   
3. Deseni iĢlemeye hazırladınız mı?   
4. Kompozisyon hazırladınız mı?   
5. Ürüne, desene uygun malzeme seçimi yaptınız mı?   
6. KumaĢı iĢlemeye hazırladınız mı?   
7. Deseni kumaĢa geçirdiniz mi?   
8. KumaĢı, kasnağa tekniğine uygun gerdiniz mi?   
9. Makinenin temizliğini ve bakımını yaptınız mı?   
10. Makineyi aplike tekniğine uygun hazırladınız mı?   
11. Makine ayarını deneme kasnağında denediniz mi?   
12. Üründe desene ve tekniğe uygun aplike tekniğini uyguladınız mı?   
13. Üründe seçtiğiniz uygun yardımcı iğne tekniklerini uyguladınız 

mı? 
  

14. Tekniğe uygun kenar temizleme tekniğini uyguladınız mı?   
15. Tekniğe ve ürüne uygun ütü yaptınız mı?   
16. Tekniğe, ölçüye uygun kalite kontrol yaptınız mı?   

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 

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

 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 YanlıĢ 

4 YanlıĢ 

5 YanlıĢ 

6 Doğru 

7 Doğru 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 YanlıĢ 

3 YanlıĢ 

4 Doğru 

5 Doğru 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Kenar Temizleme 

2 2B 

3 Tersine 

4 Gergin 

5 Düz 

6 Soldan Sağa 

7 En Ve Boy  

8 Ekstrafor 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 YanlıĢ 

4 Doğru 

5 Doğru 

6 YanlıĢ 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-5’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 YanlıĢ 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 YanlıĢ 

6 Doğru 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ -6’NIN CEVAP ANAHTARI 
 

1 YanlıĢ 

2 Doğru 

3 Doğru 

4 YanlıĢ 

5 Doğru 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-7’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 YanlıĢ 

3 YanlıĢ 

4 Doğru 

5 YanlıĢ 

6 Doğru 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-8’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 YanlıĢ 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 Doğru 

6 YanlıĢ 

7 YanlıĢ  

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-9’UN CEVAP ANAHTARI 

 

1 YanlıĢ 

2 Doğru 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 YanlıĢ 

6 YanlıĢ 

 

  



 

 56 

KAYNAKÇA 
 ETĠKE Serap, Desen, MEB Yayınları, Ankara, 2001. 

 SEÇKĠNÖZ, Mine, Sabiha ALPASLAN(AKER), ġükran KOMSUOĞLU, Ar-

sal ĠMER(MENGĠ),Serap ETĠKE(KÖSE), Resim II-Süsleme Resmi ve Süsle-

me Sanatları Tarihi, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara,1996. 

 KORKUSUZ(YÜKSEL) Süheyla, NakıĢ, MEB Yayınları, Ġstanbul, 1990. 

 KÖKLÜ Hülya, El ĠĢlemeleri, Turan Ofset, Ġstanbul, 2002. 

 YILMAZKURT Gönül, Makine NakıĢı, Kozan Ofset Matbaacılık, Ankara, 

2002. 

 ERGÜN Afet, Gülten AKKAR, Naciye AYDEMĠR, Ferdane ÖLÇEN, IĢık 

SÖNMEZOĞLU, Zehra YALÇIN, Gülsen UZUN, Vildan ÇELĠK, Azimet 

DÜNDAR, Makine NakıĢları-Sınıf 3, MEB Yayınları, Ġstanbul,1991. 

 KAYA Firdevs, YahĢi YAZICIOĞLU, Lif Teknolojisi, Seçkin Ofset Matbaacı-

lık, Ankara, 1992. 

 

KAYNAKÇA 


