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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 215ESB271 

ALAN El Sanatları Teknolojisi 

DAL / MESLEK Alan Ortak  

MODÜLÜN ADI Basit NakıĢ Ġğneleri 

MODÜLÜN TANIMI 

Basit  nakıĢ iğnelerinde model belirleme, ürüne uygun 

malzeme seçme, kumaĢ hazırlama , basit nakıĢ iğne 

teknikleri,kenar temizleme,ütü yapma ve kalite 

kontrolün anlatıldığı öğrenme materyalidir. 

MODÜLÜN SÜRESĠ 40/32 

MODÜLÜN ÖN KOġULU ĠĢlemeye hazırlık modülünü  almıĢ olmak. 

YETERLĠK Basit nakıĢ  iğneleri yapmak. 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında ürüne ve 

tekniğe göre desen çizerek uygun malzeme üzerine basit 

nakıĢ iğne tekniklerini uygulayarak ürüne 

dönüĢtürebileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Ürüne uygun desen çizip renklendirebileceksiniz. 

2. Ürüne uygun malzeme seçimi yapabileceksiniz. 

3. Tekniğe ve ölçüye uygun olarak kumaĢı iĢlemeye 

hazırlayabileceksiniz. 

4. Tekniğe uygun olarak düz iğne tekniklerini 

yapabileceksiniz. 

5. Tekniğe uygun olarak ilmikli düz iğne tekniklerini 

yapabileceksiniz. 

6. Tekniğe uygun olarak zincir iğne tekniklerini 

yapabileceksiniz. 

7. Tekniğe uygun olarak düğümlü iğne tekniklerini 

yapabileceksiniz. 

8. Tekniğe uygun olarak karıĢık iğne tekniklerini 

yapabileceksiniz. 

9. Tekniğe uygun olarak kenar temizliği 

yapabileceksiniz. 

10. Tekniğe uygun olarak ütü yapabileceksiniz. 

11. Tekniğe uygun olarak kalite kontrol 

yapabileceksiniz. 

AÇIKLAMALAR 
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EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLAR 

Ortam: Aydınlık ve temiz bir  atölye 

Donanım: Desen kitapları, fotoğraf, dergi, yapılmıĢ ürün 

örnekleri, renk katalogları, nakıĢ malzemeleri, çizim araç 

gereçleri, ütü ve ütü malzemeleri. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

 Modülün içinde yer alan her bir öğrenme 

faaliyetinden sonra verilen boĢluk doldurma, 

çoktan seçmeli, soru cevap gibi ölçme araçları ile 

kendinizi değerlendireceksiniz. 

 Modül sonunda ise kazandığınız bilgi, beceri, 

tavırları ölçmek amacıyla öğretmen tarafından 

hazırlanacak ölçme araçları ile 

değerlendirileceksiniz. 
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GĠRĠġ 
 
Sevgili Öğrenci, 

 

Ġnsanlar, duygu ve düĢüncelerini bazen sözlü, bazen yazılı, bazen de çeĢitli zeminler 

üzerine motiflerle bezeyerek dile getirmiĢlerdir. Elde yapılan basit nakıĢ iğne teknikleri de 

bunlardan biridir. 

 

Basit nakıĢ iğneleri, kolay ve çabuk yapılan  basit iĢlem basamaklarından oluĢur. 

Bundan dolayı da basit nakıĢ iğneleri olarak bilinmektedir.ĠĢlemede desen, renk ve 

uygulanacak kumaĢın birbirine uyumuna dikkat edildiğinde ortaya mükemmel ürünler çıkar. 

 

Basit nakıĢ iğneleri günümüzde ev dekorasyonunda, dekoratif örtülerde, giyim 

süslemelerinde, çanta, terlik, cüzdan, kemer gibi aksesuarlarda süsleme amacı ile 

kullanılmaktadır. BaĢlı baĢına bir iĢleme çeĢidi olduğu halde birçok iĢleme tekniğinde 

yardımcı iğne olarak da kullanılmaktadır. 

 

Sizde bu faaliyeti, baĢarı ile tamamladığınızda bu güzel ve zevkli iĢleme tekniklerini 

kullanarak ürün oluĢturabileceğiniz gibi, makinede ve elde yapılan nakıĢları süslemek için de 

basit nakıĢ tekniklerini uygulayarak kaliteli ürünlere sahip olabilirsiniz. Bunun yanı sıra 

yaptığınız ürünler ile ekonomik gelir sağlayabilirsiniz. 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 
 

 

 
Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam 

sağlandığında, basit nakıĢ iğnelerine uygun desen çizip renklendirebileceksiniz. 

 

 

 
Basit nakıĢ iğnelerine uygun desen araĢtırınız.  

Bulduğunuz desenleri arkadaĢlarınızla inceleyiniz. 

 

1. MODEL BELĠRLEME 
 

1.1. Tanımı 
 

NakıĢa yeni baĢlayanlar için basit nakıĢ iğneleri ilk adımdır. Tek ya da birkaç iğne 

tekniğinin bir arada kullanılması ile oluĢan iĢleme türüdür. 

 

1.2. Basit NakıĢ Ġğneleri 
 

AĢağıdaki tekniklerden oluĢur. 

 
 Düz Ġğne 

 

 Makine dikiĢi 

 Çöp iĢi 

 Oyulgama 

 Demet iğnesi 

 Sap iĢi 

 Hiristo teyeli 

 Gölge iĢi 

 Eğrelti otu iğnesi 

 Açık balıksırtı 

 
 Ġlmikli Ġğne 

 

 Battaniye iğnesi 

 Y iğnesi 

 Kreton iğnesi 

 Çengel iğnesi 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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 Zincir Ġğneleri 

 

 Zincir iğnesi 

 Papatya iğnesi 

 Kare zincir iğnesi 

 
 Düğümlü Ġğneler 

 

 Fransız düğümü 

 BaĢak iğnesi (Rokoko) 

 Düğümlü battaniye iğnesi 

 
 KarıĢık Ġğneler 

 

 Fantezi  sap iğnesi 

 Atmalı çapraz iğnesi 

 Geçmeli çapraz iğnesi 

 Yatık buhara iğnesi 

 

1.3. Kullanılan Araç ve Gereçler 
 

 Kasnak (el kasnağı), 

 Makas, 

 Ġğneler (Toplu iğne, etamin iğnesi,dikiĢ iğnesi), 

 Kasnak bezleri, 

 Kalem (HB-Sert kalem), 

 Cetvel, 

 Ġplikler, 

 KumaĢ, 

 Desen, 

 Renk katalogları. 

 

1.4. Diğer NakıĢlardan Ayrılan Özellikleri 
 

Basit nakıĢ iğneleri, kolay ve basit olduğu için çabuk yapılabilmektedir. Ayrıca bu 

teknik ile desen oluĢturulabildiği gibi diğer nakıĢ tekniklerinde (kum iğnesi, çin iğnesi, 

aplike, pul boncuk, çevre iĢi) yardımcı iğneler  olarak kullanılmaktadır. 

En önemli özelliği ise her türlü kumaĢa ve ürüne uygulanabilir olmasıdır. 

 
 KumaĢ ve Ġplik Özelliği 

 
Sık veya seyrek dokunuĢlu her türlü kumaĢ üzerine uygulanabilir. KumaĢ ve ipliklerin 

kalınlıkları ile renk uyumu, yapılan ürünün özelliğine, kullanılacak yere ve kiĢinin zevkine 

uygun seçilmelidir. 



 

 5 

 

 Desen Özelliği 

 

 Basit nakıĢ iğneleri desenleri çizilerek ve sayılarak yapılır, 

 GeniĢ yüzeyli olmayan hemen her desen üzerine uygulanabilir, 

 Desenlerinde çok ince detaylar bulunmaz, 

 Sayılarak yapılan basit nakıĢ iğnelerinde geometrik formlarda çizgi 

kaygısı olmadan uygulama yapılır. 

 
 Renk Özelliği 

 
Renkleri seçerken; renklerin uyumuna, renk geçiĢlerindeki tonlamaya dikkat 

edilmelidir. Ayrıca kullanılacak kumaĢın rengine uygun, renkler  yada  zıt olan renkler 

kullanılabilir. 

 

1.5. Desen Ġçin Faydalanılan Kaynaklar 
 

Tabiattan (çiçek, yaprak, dal, tomurcuk) hayvan  figürlerinden, eski iĢlemelerden, 

desen mecmualarından, kumaĢ ve kağıt üzerine basılmıĢ desenlerden, müzelerden, 

kartlardan, meyve çizimlerinden, geometrik desenlerden faydalanılır. 

 

 

Resim 1.1 
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1.6. Uygulandığı Yerler 
 

Basit nakıĢ iğneleri; yatak takımlarında, dekoratif örtülerde, ev dekorasyonun da 

(abajur, pano vb.), her tür kıyafetlerde (abiye kıyafetler, spor kıyafetler, çocuk giysilerin de, 

gecelik ve sabahlıklarda), aksesuarlarda (Ģapka, fular, Ģal, terlik, çanta, broĢ, mendil, eldiven, 

kolye ve düğmelerde) uygulanabilir. 

 

 

Resim 1.2: Tülbent üzerine çalıĢma 
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UYGULAMA FALĠYETĠ 
 

 

ĠĢlem Basakları Öneriler 
 Basit nakıĢ iğnelerine uygun desen 

araĢtırınız. 

 Gözlem yapınız. 

 Desen hazırlamada kullanılan araç ve 

gereçleri seçiniz. 

 Titiz ve düzenli çalıĢınız. 

 KumaĢ ve iplik seçimini yapılacak 

ürüne uygun belirleyiniz. 

 Dikkatli çalıĢınız. 

 Deseninizi tespit ediniz.  Deseni net çiziniz. 

 Yapılacak ürüne uygun kompozisyon 

hazırlayınız. 

 Ölçülerine dikkat ediniz. 

 Deseni renklendiriniz.  Renk geçiĢlerine dikkat ediniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Uygulama faaliyetinde yapmıĢ olduğunuz çalıĢmaları kendiniz ya da arkadaĢlarınızla 

birlikte değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1 Basit nakıĢ iğneleri kaç gruptur öğrendiniz mi?   
2 Desen araĢtırdınız mı?   
3 Desen için çevrenizdeki kaynakları incelediniz mi?   
4 Desen çizimi için kullanılan malzemeleri  hazırladınız 

mı? 
  

5 Desen renklendirirken  dikkat edilmesi gereken noktaları 

öğrendiniz mi? 
  

6 Deseni renklendirdiniz mi?   
7 Kompozisyonu hazırladınız mı?   
8 KumaĢ ve iplik özelliklerini öğrendiniz mi?   
9 Araç ve gereçleri yerinde ve doğru olarak kullandınız 

mı? 
  

 

 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetine dönerek 

iĢlemi tekrar ediniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 
Bu faaliyette kazandığınız bilgileri, aĢağıdaki soruları cevaplayarak değerlendiriniz. 

 
Çoktan Seçmeli Sorular 

 
1. Basit nakıĢ iğneleri aĢağıdaki nakıĢ tekniklerinden hangisinde yardımcı iğne olarak 

kullanılır? 

A) Çin iğnesi 

B) MaraĢ iĢi (sırma) 

C) Kum iğnesi 

D) Aplike  

E) Hepsi 

 
2. Basit nakıĢ iğnesinde aĢağıdaki araç ve gereçlerin hangisi iĢleme yaparken 

kullanılmaz? 

A) Kasnak 

B) Kasnak bezi 

C) KalemtıraĢ 

D) KumaĢ 

E) Ġğne 

 
3. AĢağıdaki iğne çeĢitlerinden hangisi düz iğne tekniği değildir? 

A) Y iğnesi 

B) Eğrelti otu iğnesi 

C) Makine dikiĢi 

D) Çöp iĢi 

E) Demet iğnesi 

 
4. AĢağıdakilerden hangileri deseni kumaĢa geçirmede kullanılan malzemelerdendir? 

A) ParĢömen kağıdı 

B) Kalem 

C) Toplu iğne 

D) Desen 

E) Hepsi 

 
5. Renk uygulaması yaparken aĢağıdakilerden hangisi renk uygulamasını etkilemez? 

A) Renk uyumu 

B) Desen çizimi 

C) Desenin özellikleri 

D) Renklerinin kumaĢa uyumu 

E) Renk geçiĢleri 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonucunda yanlıĢ cevaplarınız varsa öğrenme faaliyetine dönerek eksik 

olduğunuz konuyu tekrar ediniz. Cevaplarınızın tamamı “evet” ise bir sonraki faaliyete 

geçiniz 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 
 

 

 
Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam 

sağlandığında, basit nakıĢ iğnelerine uygun malzeme seçimi yapabileceksiniz. 

 

 

 
Basit nakıĢ iğnelerinde ürüne uygun malzemeleri araĢtırınız. Edindiğiniz bilgileri 

arkadaĢlarınızla paylaĢınız. Malzemeleri inceleyiniz. 

 

2. MALZEME ĠHTĠYACINI BELĠRLEME 
 

2.1. Kullanılan KumaĢlar 
 

KumaĢlar Cinsleri Özellikleri 
Bitkisel Liflerden 

Üretilen KumaĢlar 

Keten, Opal, Akfil, Teri koton, 

Poplin, Çuval, Saten, Goblen, 

Etamin, Kanava, Kadife (Ġpek 

kadife, koton kadife) 

Basit nakıĢ iğnelerinde 

sayılarak yapılan desenlerde 

kumaĢın en ve boy ipliklerinin 

sayılabilir özellikte olmasına, 

çizilerek yapılanlarda ise kumaĢ 

yüzeyinin düzgün ve sık 

dokunuĢlu olmasına dikkat 

edilmelidir. 

Kimyasal Liflerden 

Üretilen KumaĢlar 

Saten, Tül, Terilen, Tafta, 

Organze, ġifon 

Hayvansal Liflerden 

Üretilen KumaĢlar 

Ġpek, Yün Tela, Çuha, Ġpek 

Saten, ÖdemiĢ Ġpeği, Organze, 

Ġpek Jorjet, Ġpek ġantuk, ġifon,  

 

2.2. Basit NakıĢ Ġğnelerinde Kullanılan Ġplikler 
 

 

Resim 2.1      Resim 2.2 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Ġplikler Cinsleri Özellikleri 
Bitkisel Liflerden 

Üretilen iplikler 

Dantel Ġplikleri, Koton, Muline, 

Pamukaki,Doğal,Rafya,Yumaklar 

Basit nakıĢ iğnelerinde kumaĢa  

uygun her türlü iplik 

kullanılabilir. Kimyasal Liflerden 

Üretilen iplikler 

FloĢ, Naylon Ġplikler, Orlon, 

Sentetik Rafya, Kordon, ġeritler 

Hayvansal Liflerden 

Üretilen iplikler 

Yün, ÇamaĢır Ġpeği, ĠbriĢim, 

Kordone 

Madensel Liflerden 

Üretilen iplikler 

Sırma, Sim, Ġnce ġerit Tel, 

Harçlar 

 

2.3. Basit NakıĢ Ġğnelerinde Kullanılan Yardımcı Malzemeler 
 

 
Resim 2.3: Kese 

2.3.1. ÇeĢitleri 

 
Boncuk çeĢitleri (yuvarlak, boru ve kesme), inci, pul, harçlar, straz, kurdele, kurt, tırtıl 

 

2.3.2. Özellikleri 

 
Model özelliğine göre malzeme seçimi yapılır. 

 

 

Resim 2.4 
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Resim 2.5 

Not: Ayrıntılı bilgi için Pul Boncuk Modüllünden faydalanınız. 
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UYGULAMA FALĠYETĠ 
 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 
 Basit nakıĢ iğnelerinde kullanılan 

araç ve gereçleri seçiniz. 

 AraĢtırmacı olunuz. 

 KumaĢ çeĢitlerini inceleyiniz.  
 Ürüne uygun kumaĢı belirleyiniz.  KumaĢ kartelalarından yararlanınız. 

 Ġplik çeĢitlerini inceleyiniz.  Temiz ve düzenli çalıĢınız. 

 Ürüne uygun iplik seçimi yapınız.  Doğadaki renkleri gözlemleyiniz. 

 Basit nakıĢ iğnelerinde kullanılan 

yardımcı malzemeleri belirleyiniz. 

 Kaynaklarınızı etkili ve verimli 

kullanınız. 

 Ürüne uygun yardımcı malzemeleri 

seçiniz. 

 YapılmıĢ ürünleri inceleyiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Uygulama faaliyetinde yapmıĢ olduğunuz çalıĢmaları kendiniz ya da arkadaĢlarınızla 

birlikte değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 Basit nakıĢ iğnelerinde kullanılan araçları öğrendiniz mi?   

2 KumaĢ çeĢitlerini araĢtırdınız mı?   

3 KumaĢların nerelerden temin edileceğini öğrendiniz mi?   

4 KumaĢların hangi liflerden yapılmıĢ olduğunu araĢtırdınız 

mı? 

  

5 Ürüne uygun kumaĢ tespit ettiniz mi?   

6 Ġplik çeĢitlerini araĢtırdınız mı?   

7 Ġpliklerin hangi liflerden yapılmıĢ olduğunu araĢtırdınız 

mı? 

  

8 Ürüne uygun iplikleri tespit ettiniz mi?   

9 Yardımcı malzemeleri araĢtırdınız mı?   

10 Yardımcı malzemelerin desende nerelerde kullanılacağını 

öğrendiniz mi? 

  

11 Ürüne uygun yardımcı malzeme tespit ettiniz mi?   

 

 
DEĞERLENDĠRME 
 

Yaptığınız değerlendirme sonucunda “hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden 

geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Cevaplarınız 

tamamı “evet” ise bir sonraki faaliyete geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 

 
 

Bu faaliyette kazandığınız bilgileri, aĢağıdaki soruları cevaplayarak değerlendiriniz. 

Sorular iki gruptan oluĢmaktadır. 

 

BoĢluk  Doldurma: 

 

1. KumaĢ çeĢitlerinden poplin, etamin, keten türü kumaĢlar 

…………………………..‟den yapılmıĢtır. 

2. Organze, tafta, tül türü kumaĢlar ……………………‟den yapılmıĢtır. 

3. Ġplik çeĢitleri: bitkisel, hayvansal, kimyasal ve …………………. liflerden yapılmıĢtır. 

 

Çoktan Seçmeli  

 
4. AĢağıdaki  ipliklerden hangisi kimyasal liflerden üretilen ipliklerden değildir? 

A) Naylon 

B) Kordone 

C) Orlon 

D) Kordon 

E) FloĢ 

 

5. AĢağıdaki iplik çeĢitlerinden hangisi madensel liflerden üretilmemiĢtir? 

A) Koton 

B) Sim 

C) Ġnce Ģerit tel 

D) Sırma 

E)    Harçlar 

 

6. AĢağıdakilerden hangisini ürüne renk uygulaması yaparken dikkate alırız? 

A)       KiĢinin isteği 

B)        Desenin özelliği 

C)        KumaĢın rengi 

D)        Renklerinin birbirleri ile geçiĢleri 

E)        Hepsi 

 

7. AĢağıdakilerden hangisi basit nakıĢ iğnelerinde kullanılan yardımcı malzemeler 

değildir? 

A) Ġplik 

B) Pul 

C) Straz 

D) Kurdele 

E) Boncuk 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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8. Ürüne renk uygulaması yaparken bize aĢağıdakilerden hangisi yardımcı olmaz? 

A) Tabiat 

B) Renk katalogları 

C) ĠĢlenmiĢ ürünler 

D) Desen mecmuaları 

E) Desenin çizimi 

 

9. Basit nakıĢ iğnelerinde yardımcı malzemeler nerelerde kullanılır? 

A) Yapraklarda 

B) Sapta 

C) Çiçek ortalarında 

D) Hepsi 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız. 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonucunda  yanlıĢ cevaplarınız varsa öğrenme faaliyetine dönerek 

eksik olduğunuz konuyu tekrar ediniz. Cevaplarınızın tamamı doğru ise bir sonraki faaliyete 

geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3 
 

 

 

 
Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam 

sağlandığında tekniğe ve ölçüye uygun olarak  kumaĢı iĢlemeye hazırlayabileceksiniz. 

 

 

 
ĠĢlenmiĢ olan ürünlerin ölçülerini inceleyiniz 

Çevrenizdeki yapılmıĢ ürünlerin ölçüsü ve oranları hakkında araĢtırma yapınız.  

Bu bilgileri sınıftaki arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

3. KUMAġI ĠġLEMEYE HAZIRLAMA 
 

3.1.Ölçü Oran 
 

Basit nakıĢ iğneleri ile süslenecek olan ürün, kullanılacak yere kiĢinin zevkine ve 

ihtiyaca göre belirlenir. 

 
Standart bir ölçü vermek günümüz Ģartlarında pek mümkün değildir, çünkü ev 

dekorasyonları zaman içinde farklılıklar göstermektedir. 

 

NOT: KumaĢı iĢlemeye hazırlama basamakları için  “ĠĢlemeye Hazırlık” modülünden 

faydalanınız. 

 

3.2. Deseni KumaĢa Geçirmede Kullanılan Araç Gereçler 
 

 ParĢömen kağıdı, 

 Desen, 

 Desen çizilecek kumaĢ, 

 Toplu iğne, 

 Beyaz karton, 

 IĢıklı masa, 

 Kalem (H-H2-B2), 

 ÇizilmiĢ desenin fotokopisi, 

 Cetvel, 

 Karbon kağıdı. 

 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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3.3. Basit NakıĢ Ġğne Tekniklerinde Kullanılan Desen Geçirme 

Teknikleri 
 

Desenin düzgün çizilmesi iĢlemenin daha kaliteli olmasını sağlar. Deseni çizerken 

desenin hatlarının bozulmadan çizilmesi gerekir. 

 
KumaĢın cinsi ,iĢleme türü göz önüne alınarak desen geçirme tekniği uygulanır. 

Basit nakıĢ iğnelerinde kullanılan desen geçirme teknikleri Ģunlardır; 

 
 Deseni kumaĢın altına koyup çizerek kumaĢa geçirme, 

 Deseni kopya kağıdı ile kumaĢa geçirme, 

 Deseni sayarak kumaĢa geçirme, 

 Deseni ütüleyerek kumaĢa geçirme, 

 Deseni delerek kumaĢa geçirme, 

 Deseni teyelleyerek kumaĢa geçirme. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

Deseni KumaĢın Altına Koyup Çizerek KumaĢa Geçirme 

 
Bu desen geçirme tekniğini açık renk, düzgün dokunuĢlu, ince ve düz yüzeyli 

kumaĢlar üzerinde uygulayabilirsiniz (ödemiĢ ipeği, Ģifon, terikoton, patiska, poplin, terilen 

vb.). 

Kalın ve koyu renk kumaĢlarda karbon kağıdı ile  geçirebilirsiniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 
 KumaĢınızı yapacağınız ölçüye göre 

kesiniz 

 Ürünün kullanım yerini göz önünde 

bulundurunuz 

 KumaĢınızın kenar sürfilesini yapınız  ĠĢlemeye hazırlık modülüne bakınız 

 KumaĢın orta teyelini yapınız  ĠĢlemeye hazırlık modülüne bakınız 
 Desenin üzerine parĢömen kağıdı 

yerleĢtiriniz. 

 Yuvarlak hatlarda Ģablon kullanınız. 

 Deseni parĢömene çiziniz. 

 

 

 

Resim. 3. 1 

 

 ÇizilmiĢ desenin fotokopisini alınız. 

 

 

Resim. 3.2 

 KumaĢınızı ütüleyiniz  KumaĢı verevine ütülemeyiniz. 

 KumaĢın en ve boy ipliklerini 

belirleyiniz. 

 Teyelle ya da toplu iğne ile 

yapabilirsiniz. 

 Fotokopisi çekilmiĢ deseni kumaĢın 

altına yerleĢtiriniz. 

 KumaĢ kirlenmeyecek ve desen 

alttan daha iyi görülecektir. 

 Deseni kumaĢa en ve boy ipliklerine 

dikkat ederek yerleĢtiriniz. 

 Temiz, dikkatli ve düzenli çalıĢınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Deseni ve kumaĢı toplu iğne ile 

iğneleyiniz. 

 Deseni  kaydırmadan iğneleyiniz. 

 KumaĢın altına beyaz karton 

koyunuz. 

 Desenin alttan iyi görülmesi ve rahat 

çizilmesi için karton kullanınız. 

 KumaĢ üzerinden kurĢun kalemle 

çiziniz. 

 Çizime üstten baĢlayınız. Desen 

çizimi yaparken ellinizin altına kağıt  

koyunuz. 

 Çizim bittikten sonra toplu iğneleri 

çıkarınız. 

 Kaleminizin ucu iyi olmalıdır. 

 

Not: KumaĢ ve desen özelliğine göre uygulayacağınız desen geçirme tekniklerinin 

detaylı bilgisi için,  „‟iĢlemeye hazırlık modül‟üne‟‟ bakınız. 

 

3.4.Basit NakıĢ Ġğnelerinde KumaĢı Germe 
 

3.4.1.KumaĢı Germenin Önemi 

 
NakıĢ yaparken kumaĢı germe iĢleminin yapılması nakıĢın daha düzgün ve muntazam 

olmasını sağlar. Eğer kumaĢ tekniğe uygun gerilmemiĢse iĢleme muntazam yapılamaz. 

Sayılarak yapılan iĢlemelerde  kasnak ya da gergef ile gerilen kumaĢın en ve boy iplikleri 

kolayca sayılabildiğinden ürün daha kısa zamanda biter. 

 

3.4.2.Kullanılan Germe Araçları ve Gereçler 

 
 Kasnak, 

 Gergef, 

 Kasnak bezi, 

 Kol bezi, 

 Ġğne, 

 Ġplik, 

 ĠĢlenecek kumaĢ. 

 

3.4.3. KumaĢı Germe Yöntemleri 

 
 KumaĢı Kasnak ile Germe 

 Kullanılan Araç ve Gereçler 

o Kasnak 

o Kasnak bezi 

o ĠĢlenecek kumaĢ 

o Zımpara 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Kasnağı kontrol ediniz ( Resim 3.3).  DıĢ kasnağın iç kısmı ile iç kasnağın 

dıĢ yüzeyini elinizle kontrol ediniz. 

 Kasnağı çemberlerinden ayırınız.  Eğer pürüz varsa zımpara ile 

düzeltiniz. 

 Kasnağın iç kısmına dört adet 

kasnak bezi koyunuz. 

 Ġnce kumaĢlarda uygulayabilirsiniz. 

 KumaĢınız küçük ise kasnak bezlerini 

dikebilirsiniz. 

 Kasnağın üzerine iĢlenecek kumaĢı 

koyunuz. 

 Düz iplik yönünü kaydırmadan 

yapınız. 

 KumaĢın üzerine kasnak bezini 

yerleĢtiriniz. 

 En ve boy ipliklerine göre 

yerleĢtiriniz. 

 Kasnağın dıĢ halkasını elinizle 

bastırarak iç halkasına geçiriniz. 

 Temiz ve düzenli çalıĢınız. 

 Kasnağınızın gerginliğini sağlamak 

için kasnak bezlerinin yardımı ile 

düz iplik yönünde geriniz. 

 Kasnağı germe iĢleminde iĢlenecek 

kumaĢı verevine çekmeyiniz. 

 Kasnağınızı gerdikten sonra 

iĢlemeye baĢlayınız ( Resim 3.4). 

 Kasnağını germe iĢinde sadece kumaĢ 

çekilmemeli, kasnak bezleri ile 

beraber yapılmalıdır. 

 

 

Resim 3.3 

 Ġnce kumaĢların zedelenmemesi için 

alt kasnağa veya üste mülaj  kağıdı ile 

geriniz. 

 Kasnakta iĢleme yaparken daima sol 

el altta, sağ el üstte çalıĢınız. 

 

Resim 3.4 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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NOT: ĠĢlemeye hazırlık modülüne bakınız 

 
 KumaĢı Gergefle Germe 

 Kullanılan Araç ve Gereçler 

o Gergef 

o Kol bezleri 

o ĠĢlenecek kumaĢ 

o Ġğne 

o Ġplik 

 
Gergef, kasnak ile yapılamayan büyük ve narin kumaĢların gerinmesinde 

kullanılmaktadır. 

 
Not: Detaylı bilgi için „‟ĠĢlemeye Hazırlık Modülüne‟ bakınız. 

 

 

Resim 3.5: Gergef 
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KONTROL LĠSTESĠ 

 
Uygulama faaliyetinde yapmıĢ olduğunuz çalıĢmaları kendiniz ya da arkadaĢlarınızla 

birlikte değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 KumaĢ hesabınızı yaptınız mı?   

2 KumaĢı istenilen ölçüye göre kestiniz mi? 

 
  

3 KumaĢın orta teyelini aldınız mı?   

4 KumaĢın kenar sürfilesini yaptınız mı?   

5 Deseni kumaĢa geçirdiniz mi? 

 
  

6 Deseni kumaĢın altına koyarak çizdiniz mi? 

 
  

7 Desenin altına beyaz karton koydunuz mu?   

8 ĠĢleme kumaĢında ve kasnak bezlerinde en ve boy 

ipliklerine dikkat ettiniz mi? 
  

 

 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 
Yaptığınız değerlendirme sonucunda “hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden 

geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Cevaplarınız 

tamamı “evet” ise bir sonraki faaliyete geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 
Bu faaliyet kapsamında kazandığınız bilgileri, aĢağıdaki soruları cevaplayarak 

değerlendiriniz. 

 

1. Basit nakıĢ iğnelerinde yapılacak ürünün ölçüsü ve oranı neye göre belirlenir? 

A) …………………… 

B) …………………… 

C) …………………… 

 

2. Deseni kumaĢa geçirirken ……………………… bozulmadan geçirilmelidir. 

 

3. KumaĢın ………… iĢleme ………….. göz önüne alınarak desen çizimi yapılır. 

 

4. ĠĢlemede kullanılan desen geçirme tekniklerinin ilk dört tanesini yazınız. 

A) ……………... 

B) ……………… 

C) ……………… 

D) ……………… 

5. Deseni kumaĢa geçirmede kullanılan malzemelerden beĢ tanesini yazınız. 

A) ....................................... 

B) .................................... 

C) ..................................... 

D) ..................................... 

E) .......................................... 

 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 
Değerlendirme sonucunda “yanlıĢ” cevaplarınız varsa öğrenme faaliyetine dönerek 

eksik olduğunuz konuyu tekrar ediniz. Cevaplarınızın tamamı “doğru” ise bir sonraki 

faaliyete geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-4 
 

 

 

 
Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam 

sağlandığında tekniğe uygun olarak düz iğne tekniklerini yapabileceksiniz. 

 

 

 
Basit nakıĢ iğnelerinden düz iğne tekniklerini araĢtırınız. Düz iğnenin uygulandığı 

ürünleri araĢtırınız. Örneklerini sınıf içinde arkadaĢlarınızla inceleyiniz.  

 

4. DÜZ ĠĞNE TEKNĠKLERĠ 
 

4.1. Tanımı 
 

Düz iğneler basit nakıĢ iğnelerinin herhangi bir ilmik ve düğüm gibi iĢlem yapılmadan 

uygulanan iğnesidir. Bütün iğnelerin esasını oluĢturur. KumaĢ üstünde yatay durumda 

iĢlendiği için düz iğne teknikleri denmiĢtir. 

 

 Kullanılan Araç ve Gereçler 

 Kasnak 

 Kasnak bezi 

 ĠĢleme kumaĢı 

 Ġplikler 

 NakıĢ makası 

 NakıĢ iğnesi 

 Toplu iğne 

 

4.2. ÇeĢitleri 
 

 Makine dikiĢi 

 Çöp iĢi 

 Oyulgama 

 Demet iğnesi 

 Sap iĢi 

 Hıristo teyeli 

 Gölge iĢi 

 Eğrelti otu iğnesi 

 Açık balıksırtı 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ-1 
 

Oyulgama 
ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Ġpliğinizi iğneden geçiriniz.  Temiz ve düzenli çalıĢınız. 

 Oyulgama yapacağınız yeri desen 

üzerinde tespit ediniz. 

 Desen çiziminiz net olsun. 

 Sağdan sola çalıĢınız. 

 (A) noktasından kumaĢın 

yüzeyine iğnenizi çıkarınız. 

 

ġekil 4.1 

 

 Sağdan 3 iplik üstten 3 iplik 

alttan alınız. 

 EĢit aralıklarda bir alt bir üst teyel olarak 

yapılır. 

 

ġekil 4.2. 

 Aynı iĢlemi eĢit aralıklarla bir alt 

ve üst teyel olarak devam ediniz. 

 Renk tonlamasını iyi ayarlayınız. 

 ĠĢlem bitiminde ipliğinizi 

arkadan tutturunuz. 

 

 Fazla ipliği kesiniz.  Oyulgama iğnesinde iplik sayısı kumaĢa 

ve ipliğinizin kalınlığına göre değiĢir. 

 

Resim 4.1 

 

Resim 4.2 

UYGULAMA FAALĠYETĠ-1 
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Makine DikiĢi 
ĠġLEM BASAMAKLARI ÖNERĠLER 

 Ġğneye ipliğinizi geçiriniz.  Temiz ve düzenli çalıĢınız. 

 Makine dikiĢi yapacağınız yeri 

tespit ediniz. 

 Sağdan sola çalıĢınız. 

 Ġğneyi (B) noktasından çıkarınız.  Atölye kurallarına uyunuz. 

 (B) noktasından sağa doğru 3 iplik 

sayarak (A) noktasından batarak 

iğneyi alta geçiriniz. 

 Atölye içinde önlük giyiniz. 

 (A) noktasından alttan 6 iplik 

sayarak sola (C) noktasından 

çıkınız. 

 

ġekil 4.3 

 (C) noktasından (B) noktasına 

batınız. Sola 6 iplik sayarak (D) 

noktasından çıkınız. 

 DikiĢ uzunluğu kumaĢ ipliklerinin 

kalınlığına göre ayarlanır. 

 (D) noktasından geri (C) noktasına 

batınız. Sola 6 iplik sayarak (E) 

noktasından çıkınız. 

 

ġekil 4.4 

 Aynı iĢlemlerini tekrarlayarak 

makine dikiĢini oluĢturunuz. 

 AraĢtırmacı olunuz. 

 ĠĢlem bitiminde ipliğinizi arkadan 

tutturunuz. Fazla ipliği kesiniz. 

 
Resim 4.3 

 
Resim 4.4 

UYGULAMA FAALĠYETĠ-2 
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Çöp ĠĢi 
ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Ġpliğinizi iğneye geçiriniz.  Temiz ve düzenli çalıĢınız. 

 Çöp iĢi yapacağınız yeri desen 

üzerinde tespit ediniz. 

 Araç ve gereçleri doğru seçiniz. 

 Ġğneyi (A) noktasından çıkarınız. 

 

ġekil 4.5 

 (B) noktasına batınız.  Detaylara önem veriniz. 

 (C) noktasından çıkınız. (B) 

noktasının hemen yanına batınız. 

 ġekil 4.5‟e bakınız. 

 Desenin Ģekline göre çıkıĢ noktalarını 

belirleyebilirsiniz. 

 

Resim 4.5 

 

Resim 4.6 

 ġekil oluĢana kadar aynı iĢlemleri 

tekrarlayınız. 

 ĠĢlem bitiminde ipliğinizi arkadan 

tutturunuz. Fazla ipliği kesiniz. 

 (Çöp iĢini Ģekil 4.6 da görüldüğü 

gibi düz olarak da yapabilirsiniz.) 

UYGULAMA FAALĠYETĠ-3 
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Demet Ġğnesi 
ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Ġpliğinizi iğneden geçiriniz.  Demet iğnesinde iplik sayısı 

isteğe bağlıdır. Ama çift sayıda 

iplik ayarlanması gerekir. 

 Demet iğnesi yapacağınız yeri desen 

üzerinde tespit ediniz. 

 Temiz ve düzenli çalıĢınız. 

 Ġğneyi (A) noktasından kumaĢın yüzeyine 

çıkarınız. 
 

 

ġekil 4.7 

 Demet iğnesinin istenilen yüksekliği 

ayarlanarak (B) noktasına batınız ve üç 

sıra yan yana sarma oluĢturunuz. 

 

 

ġekil 4.8 

 Sol taraftan dikey hatların ortasından 

gelen noktadan iğnenizi çıkarınız. 

 Kaynaklarınızı etkili ve verimli 

kullanınız. 

 Dikey hatları ortadan bölecek Ģekilde 

yatay hat oluĢturunuz (2 ve 3 defa) 

 Bağlama iĢi ipliğin kalınlığına 

göre ayarlanmalıdır. 

 Ġstenilen aralıklarla iĢlemi tekrarlayınız.  Demet iğnesini kenar temizleme 

çalıĢmalarında kullanabilirsiniz. 

 ĠĢlem bitiminde ipliğinizi arkadan 

tutturunuz. Fazla ipliği kesiniz 
 

 

Resim 4.7 

UYGULAMA FAALĠYETĠ-4 
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Sap ĠĢi 
ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Ġpliğinizi iğneden geçiriniz.  Kullanacağınız araç ve gereci doğru 

seçiniz. 

 Sap iĢi yapacağınız yeri desen 

üzerinde tespit ediniz. 
 

 Ġğneyi (A) noktasından çıkarınız.  Ġğneyi iĢlemenin hep aynı yönünden 

kumaĢın yüzeyine çıkarınız. 

 Sap iĢi soldan sağa doğru çalıĢılır. 

 

 (A) noktasının sağından 6 iplik 

sayarak (B) noktasına batınız. 

 

 
 

 (B) noktasından sola doğru 3 iplikten 

(C) noktasından çıkınız. 

 

ġekil .4.9 

 Çıkılan (C) noktasından 6 iplik 

sayarak (D) noktasına batınız. 

 ġekil 4.9. bakınız. 

 Bir önce iĢlenen ipliğin dibinden 

çıkınız. 

 ĠĢlemi tekrarlayarak devam ediniz. 

 ĠĢlem bitiminde ipliğinizi arkadan 

tutturunuz. Fazla ipliği kesiniz 
 

 

Resim 4.8 

 

Resim 4.9 

UYGULAMA FAALĠYETĠ-5 
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Hıristo Teyeli (Çapraz Ġğne Yapma) 
ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Ġpliğinizi iğneye geçiriniz.  Soldan sağa doğru çalıĢınız. 

 Hristo teyeli yapılacak yeri 

desende tespit ediniz. 

 Hristo teyelini giyim süslemelerinde 

kullanabilirsiniz. 

 (A) noktasından çıkınız.  Çizerek de yapabilirsiniz. 

 (A) noktasından 6 iplik yukarı 6 

iplik sağa sayınız ve (B) 

noktasından batınız. 

ġekil 4.10.bakınız. 

 

ġekil 4.10 

 (B) noktasından 3 iplik sola 

sayınız. (C) noktasından çıkınız. 

 Renk tonlamalarına dikkat ediniz. Estetik 

görüĢüne önem veriniz. 

 (C) noktasından 6 iplik aĢağıya 3 

iplik sola sayınız ve (D) 

noktasından çıkınız. 

ġekil 4.11‟ye bakınız. 

 

ġekil 4.11 

 (D) noktasından 3 iplik soldan 

sayınız ve  (E) noktasından 

çıkınız. 

ġekil 4.11‟ye bakınız.  

Resim 4.10  Aynı iĢlemleri tekrarlayarak 

hıristo teyelini yapınız. 

 ĠĢlem bitiminde ipliğinizi 

arkadan tutturunuz. Fazla ipliği 

kesiniz. 

 

Resim 4.11 

UYGULAMA FAALĠYETĠ-6 
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Gölge ĠĢi 
Bu teknik de desen çizimi kumaĢın tersinden yapılır. 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 
 Ġpliğinizi iğnenize geçiriniz.  KumaĢın tersinden ve yüzünden 

çalıĢılan bir iĢtir. 

 Gölge yapılacak iĢi desen üzerinde 

tespit ediniz. 

 Soldan sağa doğru yapılır. 

 Ġğneyi (A) noktasından kumaĢın yüzüne 

çıkarınız. 

 Yüzünden görünüĢü karĢılıklı iki 

sıra makine dikiĢi Ģeklindedir. 

 (A) noktasından 6 iplik sağa 6 iplik 

yukarıya sayınız ve (B) noktasına 

batınız. 

 

ġekil 4.12 

 (B) noktasından soldan 4 iplikten (C) 

noktasından çıkınız. 

 Gölge iĢinin muntazam olması için 

makine dikiĢinin hep aynı 

büyüklükte olmasına önem veriniz. 

 (C ) noktasından 6 iplik aĢağıya 6 iplik 

sağa sayınız ve (D) noktasına batınız. 

 KarĢılıklı çalıĢılabilmesi için 

desenin çift hatlı olmasına dikkat 

ediniz. 

 (D) noktasından sola doğru 4 iplikten 

(E) noktasından çıkınız. 

 

ġekil 4.13 

 Renk uygulamasına dikkat ediniz 

 (E) noktasından 6 iplik yukarı 6 iplik 

sağa sayınız ve (F) noktasına batınız. 

 

ġekil 4.14 

 Ġnce kumaĢ üzerine 

uygulandığında daha iyi sonuç 

verir. 

 (F) noktasından 4 iplik soldan (B) 

noktasından çıkınız. 

 Aynı iĢlemleri tekrarlayarak gölge iĢine 

devam ediniz. 

 ĠĢlem bitiminde ipliğinizi arkadan 

tutturunuz. Fazla ipliği kesiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ-7 
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Resim 4.12: Gölge iĢinin düz yüzü 

 

Resim 4.13: Gölge iĢinin ters yüzü 
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Eğrelti Otu Ġğnesi 
ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Ġpliğinizi iğnenize geçiriniz.  Ellerinizin temiz olmasına dikkat ediniz. 

 Eğrelti otu iğnesinin desen 

üzerinde uygulanacak yeri tespit 

ediniz. 

 Eğrelti otu iğnesini dal ve yaprak 

desenlerinde kullanabilirsiniz. 

 Ġğneyi (A) noktasından çıkınız.  Temiz ve düzenli çalıĢınız. 

 (A) noktasından yukarıya doğru 6 

iplik sayarak (B) noktasına 

batınız. 

 
 Kullanacağınız ipi çok uzun tutmayınız. 

 (B) noktasından sola 4 iplik 

sayınız (C) noktasından çıkınız. 

. 

ġekil 4.15 

 (A) noktasına batıp (B)‟ nin 4 

iplik sağından (D) noktasından 

çıkınız. 

 

ġekil 4.16 

 (A) noktasına batıp 6 iplik 

aĢağıya (E) noktasından çıkınız. 

 

ġekil 4.17 

UYGULAMA FAALĠYETĠ-8 
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 Tekrar (A) noktasına batıp (D) 

noktasının 4 iplik altından (F) 

noktasından çıkınız. 

 

ġekil 4.18 

 Eğrelti otu iğnesini yapmak için 

aynı iĢlemlerini tekrarlayınız. 

 

Resim 4.14 

 ĠĢlem bitiminde ipliğinizi arkadan 

tutturunuz. Fazla ipliği kesiniz. 

 Dikkatli olunuz, kurallara uyunuz. 
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Açık Balık Sırtı Ġğnesi 
ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Ġpliğinizi iğnenize geçiriniz.  Açık balık  sırtı iğnesini yaprak ve 

çiçek desenlerinde uygulayabilirsiniz. 

 Açık balık sırtı iğnesinin desen 

üzerinde uygulanacak yeri tespit 

ediniz. 

 Desen çizgilerine uyunuz. 

 

 

 Ġğneyi (A) noktasından çıkınız. 

 

ġekil 4.19 

 Verev olarak soldan (B) noktasına 

batınız. 

 Detaylara önem veriniz.  

 (A) noktasından sola doğru 4 iplik 

ilerleyerek (C) noktasından çıkınız. 

 

 Düzenli çalıĢınız. 

  Verev olarak sağdan (D) 

noktasından batınız. 

 (A) noktasından yukarı sağa 4 iplik 

ilerleyerek (E) noktasına batınız. 

 Ellerinizin temizliğine dikkat ediniz. 

 (B) noktasından yukarı doğru 4 iplik 

çıkarak (F) noktasına batınız ve (G) 

noktasından çıkınız. 

 

Resim 4.15 

 Açık balık sırtı iğnesini yapabilmek 

için aynı iĢlemleri tekrarlayınız. 

 

 Renk tonlamasına dikkat ediniz. 

 ĠĢlem bitiminde ipliğinizi arkadan 

tutturunuz. Fazla ipliği kesiniz. 

 Kullanacağınız aracı ve gereci doğru 

seçiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ-9 
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Resim 4.16 
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KONTROL LĠSTESĠ 

 
Uygulama faaliyetinde yapmıĢ olduğunuz çalıĢmaları kendiniz yada arkadaĢlarınızla 

birlikte değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 Oyulgama iğnesini tekniğe göre uyguladınız mı?   

2 Makine dikiĢi iğnesini tekniğe göre uyguladınız mı?   

3 Çöp iĢini iğnesini tekniğe göre uyguladınız mı?   

4 Demet iğnesi iğnesini tekniğe göre uyguladınız mı?   

5 Sap iĢi iğnesini tekniğe göre uyguladınız mı?   

6 Hıristo teyeli iğnesini tekniğe göre uyguladınız mı?   

7 Gölge iĢinin iğnesini tekniğe göre uyguladınız mı?   

8 
Eğrelti otu iğnesinin iğnesini tekniğe göre uyguladınız 

mı? 
  

9 Açık balık sırtı iğnesini tekniğe göre uyguladınız mı?   

 

 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 
Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetine dönerek 

iĢlemi tekrar ediniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 
Bu faaliyet kapsamında kazandığınız bilgileri, aĢağıdaki soruları cevaplayarak 

değerlendiriniz. 

 

AĢağıdakileri soruları boĢluk doldurma olarak cevaplandırınız. 

 
1. Oyulgama  iğnesi   ……………………………….  çalıĢılır. 

 

2. Düz iğne teknikleri iĢleme sırasında kumaĢın üstünde……………………………….. 

durumda iĢlenir. 

 

3. Oyulgama iğnesi  ………………. .ve ………………….. teyel olarak çalıĢılır. 

 

 

4. Demet iğnesini yararken kumaĢ üzerinden saydığımız  kumaĢ iplik sayısı ……… 

………….     dır. 

 

5. Demet iğnesi ……………   ………………  çalıĢmalarında da kullanılabilir. 

 

6. Demet iğnesinde dikey hatlarının bağlama yeri  …………………. Ģekilde sarılır. 

 

7. Sap iğnesinde iğne iĢleme ipinin hep …………… …………….. çıkması gerekir. 

 

8. Gölge iĢi karĢılıklı çalıĢılması için desenin ………………… 

…………………………olması gerekir. 

 
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız. 

 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 
Değerlendirme sonucunda “yanlıĢ” cevaplarınız varsa öğrenme faaliyetine dönerek 

eksik olduğunuz konuyu tekrar ediniz. Cevaplarınızın tamamı “doğru” ise bir sonraki 

faaliyete geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-5 
 

 

 
Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam 

sağlandığında tekniğe uygun olarak ilmikli iğne tekniklerini yapabileceksiniz. 

 

 

 
Basit nakıĢ iğnelerinden ilmikli iğne tekniklerini araĢtırınız.  

Ġlmikli iğnenin uygulandığı ürünleri araĢtırınız.  

Örneklerini sınıf içinde arkadaĢlarınızla inceleyiniz. 

 

5. ĠLMĠKLĠ ĠĞNE TEKNĠKLERĠ 
 

5.1. Tanımı 
 

Ġlmikli iğne tekniklerinde iğne daima ilmik yapılan ipliğin içinden geçtiği için bu isim 

verilmiĢtir. Kenar temizleme ve süsleme amacıyla da kullanılır. 

 
 Kullanılan Araç ve Gereçler 

 Kasnak 

 Kasnak bezi 

 ĠĢleme kumaĢı 

 Kullanılacak iplikler 

 Makas (NakıĢ) 

 Ġğne 

 Toplu iğne 

 

 

 

 
R

Resim 5.1: ĠĢlemeli Fes 

 

5.2. ÇeĢitleri 

 
 Battaniye iğnesi 

 Y iğnesi 

 Kreton iğnesi 

 Çengel iğnesi 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ-1 

 

Battaniye Ġğnesi 
ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Ġpliği iğneye geçiriniz.  Soldan sağa doğru çalıĢınız. 

 Desen üzerinde battaniye iğnesi 

yapılacak yeri tespit ediniz. 

 Ġlmikli iğne tekniklerinde desen 

özelliklerini dikkate alınız. 

 Ġğneyi (A) noktasından  kumaĢın 

yüzeyine çıkartınız. 

 Temiz ve düzenli çalıĢınız. 

 (A) noktasından 5 iplik sağa ve 5 

iplik yukarıya (B) noktasına batınız. 

 

 

 (B) noktasından 5 iplik aĢağıya ininiz 

ve (C) noktasından (ilmik içinden) 

çıkınız. 

 

ġekil .5.1 

 EĢit aralıklarla aynı iĢlemi 

tekrarlayınız. 

 Battaniye iğnesini kenar temizleme 

iĢleminde kullanabilirsiniz. 

 ĠĢlem bitiminde ipliğinizi arkadan 

tutturunuz. Fazla ipliği kesiniz. 

 

Resim 5. 2 

 

 

 

 

 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ-1 
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Y Ġğnesi 
ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Ġpliği iğneye geçiriniz.  Grup halinde veya su Ģeklinde 

iĢleyebilirsiniz. 

 Desen üzerinde Y iğnesi yapılacakyeri 

tespit ediniz. 

 Geçmeli çapraz iğne tekniği ile 

iĢleyiniz. 

 Ġğneyi (A) noktasından çıkınız.  Kurallara uyunuz. 

 (A) noktası ile aynı seviyede ve sağa doğru 

6 iplik sayarak (B) noktasına batınız. 

. 
ġekil 5.2 

 (A-B) iplik doğrultusunun ortasından 

aĢağıya 4 iplik inerek (C) noktasından ilmik 

içinden çıkınız. 

 
ġekil 5.3 

 (C) noktasının 2 iplik aĢağısındaki (D) 

noktasına batarak Y Ģeklini oluĢturunuz. 

 
Resim 5.3 

 Aynı iĢlemleri tekrarlayarak Y iğnesine 

devam ediniz. 

 Ġpliği bol bırakınız Dikkatli 

çalıĢınız. 

 ĠĢlem bitiminde ipliğinizi arkadan 

tutturunuz. Fazla ipliği kesiniz. 

 Atölye içinde önlük giyiniz. 

 
Resim 5.4 

UYGULAMA FAALĠYETĠ-2 
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Kreton Ġğnesi 
ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Ġpliği iğneye geçiriniz.  ĠĢlem basamağındaki kurallara uyunuz. 

 Desen üzerinde Kreton iğnesi 

yapılacak yeri tespit ediniz. 

 Temiz ve düzenli çalıĢınız. 

 Ġğneyi (A) noktasından çıkınız.  Kurallara uyunuz. 

 (A) noktasından 3 iplik sağa 5 

iplik aĢağıya (B) noktasına batınız. 

 

ġekil 5.3 

 (B) noktasından 2 iplik üstüne 

gelen (C) noktasından iplik sağda 

kalacak Ģekilde kumaĢın yüzüne 

çıkınız. 

 Kreton iğnesini tek tek ya da 

gruplaĢtırarak uygulayabilirsiniz. 

 (A) noktasından 6 iplik sağdaki 

(D) noktasına batınız. 

 Atölye içinde önlük giyiniz. 

 (D) noktasının 2 iplik altındaki (E) 

noktasından iplik sağda kalacak 

Ģekilde kumaĢın yüzüne çıkınız. 

 

 Kreton iğnesini yapmak için aynı 

iĢlemleri tekrarlayınız. 

 Dikkatli çalıĢınız. 

 ĠĢlem bitiminde ipliğinizi arkadan 

tutturunuz. Fazla ipliği kesiniz. 

 

 

Resim 5. 5 

UYGULAMA FAALĠYETĠ-3 
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Çengel Ġğnesi 
ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Ġpliği iğneye geçiriniz.  Ġlmikli iğne tekniklerinde desen 

özelliklerine dikkat ediniz. 

 Desen üzerinde çengel iğnesi yapılacak 

yeri tespit ediniz. 

 Atölye içinde önlük giyiniz. 

 Ġğneyi (A) noktasından çıkınız. 

 Sekiz iplik sağa sayarak  (B) noktasına 

batınız. 

 Ġpliği bol bırakınız. 

 

ġekil 5.4 

 (B) noktasından sekiz iplik aĢağıya dört 

iplik sola sayarak ve iğnenizi bol bırakılan 

ipliğin üstünden C noktasından çıkınız (A-

B noktalarının tam ortasından ) 

 Renk uyumuna önem veriniz. 

 C noktasından sekiz iplik sola sayarak D 

noktasına batınız. 

 

ġekil 5.5 

 Çengel iğnesi oluĢturabilmek için aynı 

iĢlemleri bir sağ, bir sol tarafa uygulayınız. 

 
Resim 5.6 

 ĠĢlem bitiminde ipliğinizi arkadan 

tutturunuz. Fazla ipliği kesiniz. 

 Ġpliklerinizi iğnenize çok uzun 

takmayınız. 

 

Resim 5.7 

UYGULAMA FAALĠYETĠ-4 
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Resim 5.8 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Uygulama faaliyetinde yapmıĢ olduğunuz çalıĢmaları kendiniz yada arkadaĢlarınızla 

birlikte değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1 Ġlmikli iğnelerin özelliklerini öğrendiniz mi?   

2 Battaniye iğnesini tekniğe göre uyguladınız mı?   

3 Y iğnesinin iğnesini tekniğe göre uyguladınız mı?   

4 Kreton iğnesini tekniğe göre uyguladınız mı?   

5 Çengel iğnesini tekniğe göre uyguladınız mı?   

 

 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetine dönerek 

iĢlemi tekrar ediniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-6 
 

 

 
Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam 

sağlandığında tekniğe uygun olarak zincir iğne tekniklerini yapabileceksiniz. 

 

 

 
Basit nakıĢ iğnelerinden zincir iğne tekniklerini araĢtırınız.  

Zincir iğnenin uygulandığı ürünleri araĢtırınız.  

Örneklerini sınıf içinde arkadaĢlarınızla inceleyiniz. 

 

6. ZĠNCĠR ĠĞNE TEKNĠKLER 
 

6.1. Tanımı 
 

Ġlmik içerisinden geçirildiği ve yapılan ilmiklerin kapalı olduğu için adlarına zincir 

iğnesi denmiĢtir. 

 

Resim 6.1 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–6 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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 Kullanılan Araç ve Gereçler 

 Kasnak 

 Kasnak bezi 

 ĠĢleme kumaĢı 

 Kullanılacak iplikler 

 Makas (NakıĢ) 

 Ġğne 

 Toplu iğne 

 

6.1.1. ÇeĢitleri 

 
 Zincir iğnesi 

 Papatya iğnesi 

 Kare zincir iğnesi 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 

 

Zincir Ġğnesi 
ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Ġpliği iğneye geçiriniz.  Elde ve kasnakta yapabilirsiniz. 

 Desen üzerinde zincir iğnesi yapılacak 

yeri tespit ediniz. 

 Motiflerde çiçeklerde, yapraklarda 

ve saplarda kullanabilirsiniz. 

 Ġğneyi (A) noktasından kumaĢın 

yüzeyine çıkarınız. 

 Temiz ve düzenli çalıĢınız. Atölye 

içinde arkadaĢlarınızla 

yardımlaĢmaya önem veriniz. 

 (A) noktasında 2-3 iplik yanından 

ipliği bol bırakarak batınız. 

 

 

ġekil 6.1 

 (A) noktasından 5 iplik aĢağıya 

inerek,(B) noktasına  ilmik içinden 

iğnenizi çıkınız. Ġpliği bol bırakarak 

(B) noktasından bir iki iplik 

ilerisinden batınız. 

Renk tonlamasına önem veriniz. 

 Zincir iğnesini yapabilmek için aynı 

iĢlemleri tekrarlayınız. 

 

 

 

 

 

ġekil 6.2 

 

 

Resim 6.2  

 ĠĢlem bitiminde ipliğinizi arkadan 

tutturunuz. Fazla ipliği kesiniz. 

 ĠĢinizi zamanında bitiriniz.  

 

Resim 6.3 
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Papatya Ġğnesi 
ĠĢlem basamakları Öneriler 

 Ġpliği iğneye geçiriniz.  Yukarıdan aĢağıya doğru iĢleyiniz. 

 Desen üzerinde papatya iğnesi 

yapılacak yeri tespit ediniz. 

 Çiçek desenlerinde yaprak ve su 

olarak iĢleyebilirsiniz. 

 Ġğneyi (A) noktasından kumaĢın 

yüzeyine çıkarınız. 

 Temiz ve düzenli çalıĢınız. Ġpliği 

bol bırakınız. 

 Tekrar  (A) noktasından 2-3 iplik 

yanından  (B) noktasından  batınız. 

. 

ġekil 6.3 

 Ġğneyi (A-B) noktalarının karĢısındaki 

(C) noktasından ve ilmik içinden 

çıkınız ipi içine alınız tekrar  batınız. 

 Renk tonlamasına önem veriniz. 

 (C ) noktasından sonra (D) noktasından 

kumaĢ yüzeyine çıkınız. 

 

Resim 6.4 

 Papatya iğnesini yapabilmek için aynı 

iĢlem basamaklarına devam ediniz. 

 ĠĢlem bitiminde ipliğinizi arkadan 

tutturunuz. Fazla ipliği kesiniz. 

 AraĢtırmacı olunuz. 

 

Resim 6.5 

 

Resim 6.6 
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Kare Zincir Ġğnesi 
ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Ġpliği iğneye geçiriniz.  Yukarıdan aĢağıya doğru iĢleyiniz. 

 Desen üzerinde kare zincir iğnesi 

yapılacak yeri tespit ediniz. 

 Çiçek desenlerinde yaprak ve su 

olarak iĢleyebilirsiniz. 

 Ġğneyi (A) noktasından kumaĢın 

yüzeyine çıkarınız. 

 Renk tonlamasına önem veriniz. 

Bordür Ģeklinde uygulayabilirsiniz 

 (A)noktasından sağa doğru 5 iplik 

sayınız ve  (B) noktasından  batınız. 

 Ġpliği bol bırakınız. 

 

ġekil 6.4 

 (A) noktalarının aĢağıya 3 iplik sayınız 

(C) noktasından ilmik içinden çıkınız. 

 Ġlmik içinden çıkınız. 

 (C-B ) noktalarının iplik doğrultusunda 

(D) noktasından batınız. 

 

ġekil 6.3 

 Zincir iğnesini yapabilmek için aynı 

iĢlem basamaklarına devam ediniz. 

 

Resim 6.7 

 ĠĢlem bitiminde ipliğinizi arkadan 

tutturunuz. Fazla ipliği kesiniz. 

 Ġplik sayıları kumaĢ ve iĢleme 

ipinin kalınlığına göre 

ayarlanmalıdır. 
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Resim 6.8 

 
Resim 6.9: Zincir Ġğnesi Kullanılarak Yapılan Dikdörtgen Örtü 

 

KONTROL LĠSTESĠ 

 
Uygulama faaliyetinde yapmıĢ olduğunuz çalıĢmaları kendiniz ya da arkadaĢlarınızla 

birlikte değerlendiriniz. 

 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 Zincir iğnesini tekniğe göre uyguladınız mı?   

2 Papatya iğnesini tekniğe göre uyguladınız mı?   

3 Kare zincir iğnesini tekniğe göre uyguladınız mı?   

4 
Kare zincir iğnesinin nerelerde uygulandığını araĢtırdınız 

mı? 
  

5 Zamanınızı etkili biçimde kullandınız mı?   

 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetine dönerek 

iĢlemi tekrar ediniz. 



 

 54 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-7 
 

 

 
Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam 

sağlandığında tekniğe uygun olarak düğümlü iğne tekniklerini yapabileceksiniz. 

 

 

 
Basit nakıĢ iğnelerinden düğümlü iğne tekniklerini araĢtırınız.  

Düğümlü iğnenin uygulandığı ürünleri araĢtırınız.  

Örneklerini sınıf içinde arkadaĢlarınızla inceleyiniz. 

 

7. DÜĞÜMLÜ ĠĞNE TEKNĠKLERĠ 
 

7.1. Tanımı 
 

Düğümlü iğneler; iğnenin üzerine belli bir iplik sarıp iğnenin çekilmesi ile oluĢan 

kabarık görünüĢlü bir tekniktir 

 
 Kullanılan Araç ve Gereçler 

 Kasnak 

 Kasnak bezi 

 ĠĢleme kumaĢı 

 Kullanılacak iplikler 

 Makas (NakıĢ) 

 Ġğne 

 Toplu iğne 

 

7.2. ÇeĢitleri 
 

 Tohum Ġğnesi (Fransız düğümü) 

 BaĢak iğnesi (Rokoko) 

 Düğümlü battaniye iğnesi 

 Dört ayaklı düğüm iğnesi 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–7 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 

 

Tohum Ġğnesi (Fransız Düğümü ) 

 
ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Ġpliği iğneye geçiriniz.  Temiz ve düzenli çalıĢınız. 

 Desen üzerinde tohum iğnesi (Fransız 

düğümü ) yapılacak yeri tespit ediniz. 

 Ġplik büküm yönüne göre çalıĢınız. 

 Ġğneyi (A) noktasından kumaĢın 

yüzeyine çıkarınız. 

 (A)noktasından gelen ipi sol 

elinizle gergin tutunuz. 

 Ġğnenin ucunu yukarı doğru sol elinizle 

tutunuz. 

 Fransız düğümünün uygulandığı 

yere ve ipliğin kalınlığına göre 

iğneye az ya da çok sarabilirsiniz. 

 Sağ elinizle iğnenin ucuna 3-4 iplik 

sarınız. 

 Ġğneyi aĢağıya çekerken düğüm 

ipliklerinin karıĢmaması için aynı 

Ģekilde sarılması gerekir. 

 (A) noktasından iğneyi 1-2 iplik aralıklı 

batınız ve iğneyi alttan çekiniz. 

 
ġekil 7.1 

 Desenin Ģekline göre istenilen 

aralıklarda aynı iĢlemleri tekrarlayarak 

tohum iğnesi düğümünü yapınız. 

 
ġekil 7.2 

 ĠĢlem bitiminde ipliğinizi arkadan 

tutturunuz. Fazla ipliği kesiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 7.1 
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Resim 7.2 
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BaĢak Ġğnesi (Rokoko) 
ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Ġpliği iğneye geçiriniz.  Temiz ve düzenli çalıĢınız. 

 Desen üzerinde baĢak iğnesi (rokoko) 

yapılacak yeri tespit ediniz. 

 Ġplik büküm yönüne göre sarınız. 

 Ġğneyi (A) noktasından kumaĢın 

yüzeyine çıkarınız. 

 Sarılan ipliklerin bozulmaması 

için dikkatli sarınız. 

 (A) noktasından 5 iplik yukarıya 

(B)noktasına batınız. 

 

ġekil 7.3 

 (B) noktasından aĢağıya (A) 

noktasından çıkınız ve iğneyi sol 

elinizle tutup sağ elinizle ipliği iğnenin 

ucuna sarınız. 

 

ġekil 7.4 

 Ġğneyi sağa veya sola hareket ettirerek 

sarılan ipliklerin içinden iğneyi çekiniz 

(B) noktasına batınız. 

 BaĢak iğnesi yaparken kullanılan 

ipliğin sert olmasına önem veriniz. 

 

ġekil 7.5 
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 Desenin iĢlenecek noktasından iğnenizi 

çıkınız ve aynı iĢlemleri yapınız. 

 

Resim 7.3 

 ĠĢlem bitiminde ipliğinizi arkadan 

tutturunuz. Fazla ipliği kesiniz. 

 Atölye içinde önlük giyiniz. 

 

 
Resim 7.4 
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Dört Ayaklı Düğüm Ġğnesi 
ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Ġpliği iğneye geçiriniz.  Temiz ve düzenli çalıĢınız. 

 Desen üzerinde dört ayaklı düğüm 

iğnesi yapılacak yeri tespit ediniz. 

 Puan Ģekilde çalıĢabilirsiniz. 

 Ġğneyi (A) noktasından kumaĢın 

yüzeyine çıkarınız. 

 Renk tonlamasında dikkatli 

olunuz. 

 (A) noktasından 8 iplik yukarıya (B) 

noktasına batınız 

 Tek tek, üçlü veya dörtlü Ģekilde 

uygulayabilirsiniz. 

 (B) noktasından aĢağıya 4 iplik sağa  

(C) noktasından çıkınız. 

 

ġekil 7.6 

 Ġplik solda kalacak Ģekilde tutunuz.  

 Ġğneyi (A-B) noktaları arasında kalan 

puanın altından ve meydana gelen 

ilmikten geçiriniz. 

 Elleriniz daima temiz olsun . 

Temizlik malzemeleriniz yanınızda 

bulunsun. 

 Sol tarafta (C)noktası hizasına gelen 8 

iplik  (D) noktasına batınız. 

 

 

 

 

 

Resim  7.5 

 

 Dört ayaklı düğüm iğnesini yapabilmek 

için aynı iĢlemleri tekrarlayınız. 

 ĠĢlem basamaklarına dikkat ediniz. 

 ĠĢlem bitiminde ipliğinizi arkadan 

tutturunuz. Fazla ipliği kesiniz. 

 Kullanacağınız araç ve gereçleri 

doğru seçiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ-3 
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Düğümlü Battaniye Ġğnesi 

ĠĢlem Basamakları 

 

Öneriler 

 Ġpliği iğneye geçiriniz.  Soldan sağa doğru çalıĢınız. 

 Desen üzerinde düğümlü iğnesi 

yapılacak yeri tespit ediniz. 

 Kenar temizliğinde kullanabilirsiniz. 

 Ġğneyi (A) noktasından kumaĢın 

yüzeyine çıkarınız. 

 Düğümlü battaniye iğnesini 

çalıĢırken ipliğinizi bol bırakınız. 

 (A) noktası Ġle aynı hizada olan (B) 

noktasına batarak ilmek içerisinden 

geçiriniz. 

 Temiz, dikkatli ve düzenli çalıĢınız. 

 

 Ġğneyi birinci ilmiğin içinden ve bir 

önce geçirilen ipliğin solundan batıp 

yine sağdaki ilmik içinden çıkınız. 

 

ġekil 7.3 

 

Resim 7.6 

 Düğümlü battaniye iğnesini 

yapabilmek için aynı iĢlemleri 

tekrarlayınız. 

 ĠĢlem bitiminde ipliğinizi arkadan 

tutturunuz. Fazla ipliği kesiniz. 

 
 

 

Resim 7.7 
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KONTROL LĠSTESĠ  

 
Uygulama faaliyetinde yapmıĢ olduğunuz çalıĢmaları kendiniz ya da arkadaĢlarınızla 

birlikte değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1 Tohum iğnesini tekniğe uygun uyguladınız 

mı? 

  

2 BaĢak iğnesini tekniğe uygun uyguladınız mı?   
3 Dört ayaklı düğüm iğnesini tekniğe uygun 

uyguladınız mı? 

  

4 Düğümlü battaniye iğnesini tekniğe uygun 

uyguladınız mı? 

  

5 Düğümlü iğne tekniklerini öğrendiniz mi?   

 

 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 
Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetine dönerek 

iĢlemi tekrar ediniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-8 
 

 

 
Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam 

sağlandığında tekniğe uygun olarak karıĢık  iğne tekniklerini yapabileceksiniz. 

 

 

 
Basit nakıĢ iğnelerinden karıĢık  iğne tekniklerini araĢtırınız.  

KarıĢık iğne tekniklerinin uygulandığı ürünleri araĢtırınız.  

Örneklerini sınıf içinde arkadaĢlarınızla inceleyiniz. 

 

8. KARIġIK ĠĞNE TEKNĠKLERĠ 
 

8.1. Tanımı 
 

Basit nakıĢ iğnelerinin düz, ilmikli, zincir ve düğümlü iğne çeĢitlerinden iki veya üç 

iğne tekniğinin  bir arada kullanılmasından  faydalanılarak yapıldığı için bu iğne tekniğine  

karıĢık iğneler denmiĢtir. 

 
 Kullanılan Araç ve Gereçler 

 Kasnak 

 Kasnak bezi 

 ĠĢleme kumaĢı 

 Kullanılacak iplikler 

 Makas (NakıĢ) 

 Ġğne 

 Toplu iğne 

 
 ÇeĢitleri 

 
 Fantezi  sap iğnesi 

 Atmalı çapraz iğnesi 

 Geçmeli çapraz iğnesi 

 Yatık buhara iğnesi 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–8 
 

AMAÇ 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 

Fantazi Sap Ġğnesi 
ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Ġpliği iğneye geçiriniz. 

 

 Sağdan sola doğru çalıĢınız. 

 Desen üzerinde fantezi sap iğnesi 

yapılacak yeri tespit ediniz. 

 Düz iğne tekniklerinden sap iğnesinin 

iĢlem basamaklarını uygulayarak sap 

iğnesini yapınız 

 Sap iğnesini uygulayınız. 

 

 Sim veya kordon kullanabilirsiniz. 

 Ġğnenize sap iğnesinin rengine 

uygun iplik geçiriniz. 

 Temiz dikkatli ve düzenli çalıĢınız. 

 Sap iğnesinin üzerine sağdan sola 

doğru istenilen aralıklarla alttan düz 

üstten verev olarak sap iğnesinin 

üstünü sarınız. 
 

Resim 8.1 

 ĠĢlem bitiminde ipliğinizi arkadan 

tutturunuz. Fazla ipliği kesiniz. 

 

Resim 8.2 

 

Resim 8.3 
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Atmalı Çapraz Ġğne 
ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Ġpliği iğneye geçiriniz.  Atölye içinde önlük giyiniz. 

 Desen üzerinde atmalı çapraz iğnesi 

yapacağınız yeri tespit ediniz. 

 Dikkatli ve düzenli çalıĢınız. 

 Hıristo teyeli (çapraz iğne) yapınız.  

 

Resim 8.4 

 YapılmıĢ olan hıristo teyelinin iplik 

rengine uygun ipliği iğnenize 

geçiriniz. 

 Renk tonlamasına dikkat ediniz. 

 Ġpliklerin birbirleri ile çapraz olarak 

kestiği yeri bir baĢka renk ile 

yukarıdan aĢağıya veya enine 

tutturunuz. 

 Ġpliklerin birbirlerini kestiği çapraz 

yerleri enine doğru da tutturabiliriz. 

 ĠĢlem bitiminde ipliğinizi arkadan 

tutturunuz. Fazla ipliği kesiniz. 

 

Resim 8.5 

 

 

Resim 8.6 
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Geçmeli Çapraz Ġğne 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 
 Ġpliği iğneye geçiriniz.  AraĢtırmacı olunuz. 

 Desen üzerinde geçmeli çapraz 

iğnesi yapacağınız yeri tespit ediniz. 

 Düz iğne tekniklerinden hıristo teyeli 

(çapraz iğne) iğnesinin iĢlem 

basamaklarını uygulayınız. 

 Hıristo teyeli (çapraz iğne) yapınız. 

 

Resim 8.7 

 YapılmıĢ olan hıristo teyelinin iplik 

rengine uygun ipliği  iğnenize  

geçiriniz. 

 

Resim 8.8 

 Hıristo teyelinin arasından bir 

aĢağıdan bir yukarıdan ipliğinizi 

geçiriniz. 

 ĠĢlem bitiminde ipliğinizi arkadan 

tutturunuz. Fazla ipliği kesiniz. 

 

 Renk tonlamasına dikkat ediniz. 

 

Resim 8.9 
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Yatık Buhara Ġğnesi 
ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Ġpliği iğneye geçiriniz.  AraĢtırmacı olunuz. 

 Desen üzerinde yatık buhara iğnesi 

yapacağınız yeri tespit ediniz. 

 Temiz dikkatli ve düzenli olunuz. 

 
 Ġğneyi desen çizgisi üzerinden çıkınız.  Renk tonlamasına dikkat ediniz. 

 Düz olarak karĢı kenara çizgi üzerinden 

batınız. 

 Desenin içini doldurmak için 

kullanabilirsiniz. 

 Battığınız yerden attığınız iplik boyunca 

geri dönerek 3-4 mm‟den kumaĢın 

yüzüne çıkınız. 

 

ġekil 8.1 

 Atılan ipliğin üzerini eĢit aralıklarla 

kordon tutturma Ģeklinde tutturunuz. 

 Ġkinci sıradaki ipliklerin 

tutturuluĢu birinci sıradakilerin 

ortasına gelmesine dikkat ediniz. 

 Yatık buhara iğnesini yapmak için aynı 

iĢlemlere devam ediniz. 

 Yaptığınız ürünlerde kullandığınız 

araç ve gereçleri doğru seçiniz. 

 ĠĢlem bitiminde ipliğinizi arkadan 

tutturunuz. Fazla ipliği kesiniz. 

 

Resim 8.10 
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KONTROL LĠSTESĠ 

 
Uygulama faaliyetinde yapmıĢ olduğunuz çalıĢmaları kendiniz ya da arkadaĢlarınızla 

birlikte değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 
Fantezi sap iğnesini ürün üzerinde tekniğe göre 

uyguladınız mı? 

  

2 
Atmalı çapraz iğnesini ürün üzerinde tekniğe göre 

uyguladınız mı? 

  

3 
Geçmeli çapraz iğnesini ürün üzerinde tekniğe 

göre uyguladınız mı? 

  

4 
Yatık buhara iğnesini ürün üzerinde tekniğe göre 

uyguladınız mı? 

  

 

 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetine dönerek 

iĢlemi tekrar ediniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 
Bu faaliyet kapsamında kazandığınız bilgileri, aĢağıdaki soruları cevaplayarak 

değerlendiriniz. 

 

AĢadakileri soruları doğru ve yanlıĢ, boĢluk doldurma olarak cevaplandırınız. 

 

1. (       ) Atmalı çapraz iğnede boyuna iplik atıldığı gibi enine yapılabilir. 

 

2. (       ) Geçmeli çapraz iğnenin ilk basamağı çengel iğnesidir. 

 

3. Kare zincir iğnesi ………………… …………………doğru iĢlenir. 

 

4. Fantezi sap iğnesi alttan ………………..üstten ………………. olarak iĢlenir. 

 

5. Atmalı çapraz iğne tekniğinde ipliklerinin birbirleri ile kesiĢtiği yerleri 

………………… ve ………………….yapılabilir. 

 

6. Yatık buhara iğnesinde ikinci sıradaki   ………………….. tutturuluĢu birinci 

sıradakilerin   …………………gelmelidir. 

 

7. Ġlmikli iğnelerde iğne ilmiğin  ………………geçtiği için bu adı almıĢtır. 

 

 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 
Değerlendirme sonucunda “yanlıĢ” cevaplarınız varsa öğrenme faaliyetine dönerek 

eksik olduğunuz konuyu tekrar ediniz. Cevaplarınızın tamamı “doğru” ise bir sonraki 

faaliyete geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-9 
 

 

 
Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam 

sağlandığında tekniğe uygun olarak kenar temizliği yapabileceksiniz. 

 

 

 
Basit nakıĢ iğnelerinde kullanılan kenar temizleme tekniklerini araĢtırınız.  

Kenar temizliği yapılmıĢ ürünleri araĢtırınız.  

Örneklerini sınıf içinde arkadaĢlarınızla inceleyiniz 

 

9. KENAR TEMĠZLEME 
 

9.1. Basit NakıĢ Ġğne Tekniklerinde Kullanılan Kenar Temizleme 

Teknikleri 
 

 Önemi 

Kenar temizliği, yapılan ürünün önemli bir  parçasıdır. ĠĢlemeye uygun  olarak  seçilen 

ve uygulanan kenar temizliği çeĢidi, ürünü ve görünümü bütünüyle etkiler. ÇeĢitli kumaĢlar 

üzerinde çeĢitli araç ve gereçlerle yapılan kiĢilerin beğenilerini kazanan iĢlemlerin, daha 

anlamlı olması için kenar temizleme ve süslemelerine çok önem vermek gerekir. 

 

 Kenar Temizliği 

 OluĢturulan iĢe, 

 Kullanılan kumaĢa, 

 Kullanılacak yere, 

 KiĢinin zevkine göre seçilmelidir. 

 
 Kenar Temizliği 

 Temizlik yönünden, 

 Güzellik yönünden, 

 KullanıĢlık ve sağlamlık yönünden , 

 Süsleme yönünden önem taĢır. 
 

 Kenar Temizleme Tekniğini Seçerken Dikkat Edilecek Noktalar 

 Kenar temizleme çeĢidine ürüne baĢlarken karar verilmelidir. 

 Kenar ve köĢe çalıĢmasının kaç santimden olacağına karar verdikten 

sonra desen yerleĢtirilmelidir. 

 Kenar temizliği iplik çekilerek yapılacaksa desen çizmeden önce 

yapılmalıdır (Bir iplik çekilmeli iĢleme bittikten sonra diğer iplikler 

çekilmelidir, teyelde alınabilir.) 

 Kenar ve köĢe çalıĢmalarında en ve boy ipliklerine dikkat edilmelidir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–9 
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 Kenar ve köĢe çalıĢmasında ürünün net ütüsünün yapılması gerekir. 

 

9.2. Kenar Temizleme ÇeĢitleri 
 

 KöĢe çevirerek 

 Basit nakıĢ iğnesi 

 Saçak yaparak 

 Püskül yaparak 

 

9.3. Kullanılan Araç ve Gereçler 
 

 KumaĢ 

 KumaĢ renginde iplik 

 Toplu iğne  

 NakıĢ iğnesi 

 Makas 

 Cetvel 

 Ütü malzemeleri 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

KöĢe Çevirerek 
ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 KöĢe çalıĢılacak ürününü ütüleyiniz.  Ütünün net olmasına dikkat ediniz. 

 Ürünü masanın üstüne seriniz.  En ve boy ipliklerine dikkat ediniz. 

   Düz Ģekilde seriniz. 

 KöĢe çalıĢmalarında bitmiĢi 

3cm‟den deniyorsa kenar ve köĢe 

çalıĢmasının bütünü 6,5 cm‟dir. 

Yarım santim kıvırma payıdır. 

 KöĢeyi belirlediğiniz cm‟den kumaĢ 

iplik çekmeye elveriĢli ise iplik 

çekerek değilse çizerek köĢenizi 

belirleyiniz. 

 

Resim 9.1 

 Kalemle yaptığınız çizimlerinizin 

çok koyu çizilmemesine dikkat 

ediniz. 

 Cetveli çektiğiniz iplikleri düz Ģekilde 

takip ederek kenarlarından 0,5cm 

iĢaretleyiniz. 

 Diğer köĢelerde aynı iĢlemi yapınız. 

Noktaları belirledikten sonra Ģekilde 

olduğu gibi çiziminizi yapınız.  

 

Resim 9.2 

 Kenar çizimleri kumaĢın tersine 

yapınız. 

 KumaĢı köĢe çizimleriniz dıĢta kalacak  

verevine katlayınız. Noktaları üst üste 

getiriniz Toplu iğne yardımı ile 

çizginin üzerinden iğneleyiniz. 

 

Resim 9.3 

UYGULAMA FAALĠYETĠ-1 
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 Ġğnelediğiz yerden teyel alınız aynı 

iĢlemi tüm kenarlarınızda uygulayınız. 

Teyelin üstünden makine dikiĢi geçiniz. 

 

Resim 9.4 

 Küçük ürünlerde elde makine dikiĢi 

yapabilirsiniz. Seri Ģekilde 

çalıĢmak isterseniz  makinede 

yapabilirsiniz. 

 Diktiğiniz köĢeyi 0,5cm kesiniz aynı 

iĢlemi dört köĢede yapınız. 

 

 

Resim 9.5 

 Kestiğiniz köĢe (Z)   teyeli alınız.  (Z)teyedli üstten düz alttan verev 

yapılır. 

 

Resim 9.6 
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Resim  9.7 

 Kenarlarından 0,5cm den kıvırma 

payını içe gelecek Ģekilde iğneleyiniz. 

 

Resim 9.8 

 Ġplik çektiğiniz yerin üstüne 

iğneleyiniz. 

 Tüm kenarlarınızı 

teyelleyiniz.Teyelden sonra ürününüzü 

ütüleyiniz.Kenar çalıĢmanızı ne ile 

yapmak istiyorsanız olunla yapınız. 

 

Resim 9.9 

 Kenar süslemesini yaptıktan sonra 

teyellerinizi sökünüz. 

 BitmiĢ ütüsünü net yapınız. 
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Basit nakıĢ iğnesi yaparak 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 
 Basit nakıĢ iğne tekniklerinden biri 

kenar süslemeniz için seçiniz.  

 Seçtiğiniz teknik kenar süslemesi için 

uygun olsun. 

 Kenar ve köĢe çalıĢmasını 

uygulayınız.  

 Temiz ve düzenli çalıĢınız. 

 Kenar ve köĢe çalıĢmasını 

uyguladıktan sonra kenar baskısını 

yapınız. 

 

 
 SeçmiĢ olduğunuz basit nakıĢ iğnesi 

kenar ve köĢe çalıĢmasına 

uygulayın. 

 

 
 Kenar ve köĢe çalıĢmasından önce 

de uygulayabilirsiniz. 
 

Resim 9.10 

 Ürünün net ütüsünü yapınız.  Verevine ütü yapmayınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ-2 
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Saçak bükerek kenar temizleme 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Saçak boyunu ayarlayınız.  
 ĠĢaretlenen kenardan antika, sarma, basit 

nakıĢ iğnelerinden biri ile pekiĢtiriniz. 

 

Resim 9.15 

 PekiĢtirdiğiniz yerden kumaĢın en 

ipliklerini çekiniz. 

 

Resim 9.16 

 Uzun olan kenarı baskı dikiĢi ile 

temizleyiniz. 
 Ġstediğiniz sayıda bükebilirsiniz. 

 Saçakların uzunluğunu ayarlayınız.   

 Bükmek için belirli sayıda iplik ayırınız.  Ġpliğinin büküm yönüne dikkat 

ediniz. 

 Sol taraftaki iplikleri bükünüz sağ 

taraftaki iplikleri de aynı yönde bükünüz. 
 

 Büktüğünüz iki grup ipliği ters yönde 

tekrar bükünüz. 
 

 Ucunu düğümleyiniz.  Düğümleriniz hep aynı yönde 

olsun. 

 Ucundan fazla olan yeri ütüden sonra 

kesiniz. 

 Ütüden sonra kesiniz. 

 

Resim 9.17 

UYGULAMA FAALĠYETĠ-3 
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Püskül yapmak 
KöĢe iĢleminde yapılanları yapınız. 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 KöĢe yapınız.  

 Püskül uzunluğunu belirledikten sonra bir 

dikdörtgen mukavva,  kesiniz. 

 Püskül uzunluğu istediğiniz 

boyda yapabilirsiniz. 

 Kullanacağınız ipliği mukavvanın üzerine 

sarınız. 

 
Resim 9.18 

 Ġplikleri mukavvadan çıkarınız, tepeden 

sıkıca bağlayınız. 

 
Resim 9.19 

 Alt ucundan iplikleri kesiniz.  

 
Resim 9.20

UYGULAMA FAALĠYETĠ-4 
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KONTROL LĠSTESĠ 

 
Uygulama faaliyetinde yapmıĢ olduğunuz çalıĢmaları kendiniz ya da arkadaĢlarınızla 

birlikte değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1 Kenar ve köĢe çalıĢmasını  tekniğine uygun çalıĢtınız mı?   

2 Kenar ve köĢe çalıĢmasını  ürüne uygun seçtiniz mi?   

3 Ġplik çekmeye uygun kumaĢlarda iplik çekilerek kenar 

çalıĢması uyguladınız mı? 

  

4 KöĢe çizimlerinde kalem kullanırken en ve boy ipliklerine 

dikkat ettiniz mi? 

  

5 Saçak çalıĢmasını  ürüne uygun uyguladınız mı?   

6 Saçak bükerken ipliklerin  büküm yönüne dikkat ettiniz 

mi?  

  

7 Püskülü tekniğine uygun çalıĢtınız mı?   

 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetine dönerek 

iĢlemi tekrar ediniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-10 
 

 

 
Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam 

sağlandığında tekniğe uygun olarak  ütü yapabileceksiniz. 

 

 

 
ĠĢlemede kullanılacak kumaĢ özelliğine uygun ütü ısı ayarlarını araĢtırınız. 

 

10. ÜTÜ YAPMA 
 

10.1. Ürünü Ütülemenin Önemi 
 

Yapılan iĢlemenin net, güzel ve daha dayanıklı olması için mutlaka ütülenmesi 

gerekir. Basit nakıĢ iğneleri tekniğinde ütü tersinden uygulanmalıdır. Ütülerken kumaĢ 

özelliği dikkate alınmalıdır.KumaĢ özelliğine uygun ütü ayarı yapılmaz ise kumaĢ sararır, 

hatta bozulabilir. 

 

10.2. Basit NakıĢ Ġğnelerinde Ütü Yaparken Dikkat Edilecek Teknik 

Esaslar 
 

 Ütü yapılacak ortamın ve ütü altının temiz olması. 
 Ütü ayarının kumaĢa uygun hazırlanması. 
 Ütü sıcaklığının baĢka bir kumaĢ üzerinde denenmesi. 
 Basit nakıĢ iğnelerinde iĢlemeye baĢlamadan önce, iĢleme yapılacak kumaĢın 

ütülemesi gerekmektedir. 
 KumaĢı ütülerken boy ipliği doğrultusunda ütü yapmaya dikkat edilmelidir. 
 KumaĢa verev yönünde ütü yapılmamalıdır, aksi halde kumaĢ esneyecektir. 
 Saten türü kumaĢlar buharlı ütü ile ütülenmemelidir. 
 Teyelli  bölümlerin üzerine ütü basarken dikkat edilmelidir. 
 Narin kumaĢlarda ütü yapılırken kumaĢın sararmaması için kağıt kullanılması. 
 Basit nakıĢ iğne tekniklerinde iĢleme bittikten sonra ürünün tersinden ütü 

yapılmalıdır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–10 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 
 Ütü masasını hazırlayınız  Masada temiz örtü kullanınız. 

 Ütünün su kazanını doldurunuz  Saf su kullanınız. 

 Ütü ısısını ayarlayınız.  Ütüyü kumaĢ özelliğine uygun 

sıcaklıkta hazırlayınız. 
 Ürünü tersi üstte olacak Ģekilde masa 

üstüne seriniz. 

 KumaĢın saramaması ve 

kirlenmemesi için ütü bezi yada kağıt 

kullanınız. 

 Basit nakıĢ iğnelerini ürünü tekniğine 

uygun ütü yapınız. 

 Ütülerken kumaĢın en ve boy 

ipliklerine dikkat ederek ütü yapınız. 

 Ütünün suyunu boĢaltınız.  
 Ütü masasının üstünü ve çevresini 

temizleyiniz. 

 Ütünü  fiĢini  çekmeyi unutmayınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 

 
Uygulama faaliyetinde  yapmıĢ olduğunuz çalıĢmayı kendiniz ya da arkadaĢlarınızla 

değiĢerek değerlendiriniz. 

 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1 Ütü masasını hazırladınız mı?   

2 Ütünün su kazanını doldurdunuz mu?   

3 Ütü ısısını ayarladınız mı?   

4 Ürünü tersi üstte olacak Ģekilde masa üstüne serdiniz mi?   

5 Basit nakıĢ iğnelerini ürünü tekniğine uygun ütü yapınız 

mı? 

  

6 Ütünün suyunu boĢaltınız mı?   

7 Ütü masasının üstünü ve çevresini temizlediniz mi?   

 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetinde ilgili 

konuya geri dönerek iĢlemleri tekrarlayanız. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-11 
 

 

 
Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam 

sağlandığında ürünlerin kalite kontrolünü ve leke temizleme yöntemlerini öğrenip 

uygulayabileceksiniz. 

 

 

 
Çevrenizde üretim yapan atölyelerde kalite kontrol konusunu araĢtırınız.  

Topladığınız verileri sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız.  

Çevrenizdeki üretim atölyesine arkadaĢlarınızla giderek kalite kontrol yapımını 

izleyebilirsiniz.  

ÇeĢitli kumaĢlarda leke yöntemlerini uygulayarak deneyiniz, sonucunu rapor haline 

getirerek sınıf ortamında paylaĢınız. 

 

11. KALĠTE KONTROL 
 

Kalite kontrol, ürün yapım aĢamasında da uygulanmalıdır. Ürün tamamlandıktan sonra 

kalite kontrol yapılarak kullanıma hazır hale getirilmiĢ olur. 

 
Kalite kontrol yapılırken Ģu hususlara dikkat edilir: 

 ĠĢleme eksikliği, 

 Ġplikleri çekince sökülme, 

 Ürün ölçülerine uygunluğu, 

 Alt ve üst yüzeylerde iplik temizleme, 

 OluĢan lekeleri giderme. 

 

11.1. Alt Ġplik Temizleme 

 
Ürünlerin alt ipliklerini iğneye takarak iĢlemenin içinden geçirerek ya da makasla 

keserek ürünün alt kısmı temizlenir. 

 

11.2. Üst Ġplik Temizleme 
 

Ürünler, iĢleme sırasında ve sonra incelenerek iĢleme eksikliklerini veya hatalı 

iĢlenmiĢ yerlerde düzeltme yapılır. 

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

tutturularak temizlenir. 

Not: Basit nakıĢ iĢleme tekniğinde ince dokunuĢlu kumaĢlara tokluk  vermesi 

açısından telanın yanı sıra  organze mermerĢahi gibi kumaĢlarda kullanılır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–11 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 



 

 82 

KumaĢ ve telalar ürün tamamlandıktan sonra ince uçlu makas ile kesilerek temizlenir. 

Bu iĢlem yapılırken dikkatli davranmak gerekir. 

Ayrıntılı bilgi için bakınız, “ĠĢlemeye  hazırlık  Modülü” 

 

11.3. Leke Tanımı  
 

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

kirlerdir. 

 

11.4. Leke Temizleme Yöntemleri 
 

 Tamponlama Yöntemi 

 Buharlama Yöntemi 

 Yıkama  Yöntemi 

 

11.5. Leke Temizlemede Dikkat Edilecek Teknik Esaslar 
 
 KumaĢ üzerindeki leke türü 

 KumaĢ özelliği 

 Kullanılacak temizlik maddesinin özelliği 

 Temizleme yöntemi 

 
Not: Leke temizliğinde ayrıntılı bilgi için bakınız, “ĠĢlemeye hazırlık Modülü” 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 
 Hatalı ve eksik iĢlenmiĢ ürünleri 

tespit ediniz. 

 BitmiĢ ürünü gözden geçirerek 

tekniğe uygunluğunu kontrol ediniz. 

 Alt iplik temizliği yapınız. 

 

 Alt ipliği iĢlemenin altına gizleyiniz. 

 Üst iplik temizliği yapınız.  Üst ipliğini iĢlemenin  tersine 

çekerek gizleyiniz. 

 Tela temizliği yapınız.  KumaĢa destek vermek amacıyla 

kullandığımız telaları iĢleme bittikten 

sonra kumaĢa zarar vermeden 

kesiniz. 

 Leke kontrolü yapınız.  Ürün üzerinde leke  olup olmadığını 

araĢtırınız. 

 Leke temizliği yapınız.  Ürün üzerinde leke mevcutsa, (Bknz. 

“ĠġLEMEYE HAZIRLIK 

MODÜLÜ”) temizleyiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 

 
Uygulama faaliyetinde yapmıĢ olduğunuz çalıĢmayı kendiniz ya da arkadaĢlarınızla 

değiĢerek değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1 BitmiĢ ürünü gözden geçirerek tekniğe uygunluğunu 

kontrol ettiniz mi? 

  

2 Üründe hatalı ve eksik iĢlenmiĢ  yer varsa tamamladınız 

mı? 

  

3 Ürün üzerinde; Alt iplik temizliği yaptınız mı?   

4 Ürün üzerinde; Üst  iplik temizliği yaptınız mı?   

5 Tela temizliği yaptınız mı?   

6 Ürün üzerinde; leke kontrolü yapıp,var ise leke temizliği 

yaptınız mı? 

  

 

 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 
Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetinde ilgili 

konuya geri dönerek iĢlemleri tekrarlayanız. 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

UYGULAMA SORUSU 

 
BitmiĢ ölçüsü: 

Eni:45cm 

Boyu: 45cm ölçülerinde olan örtüye Basit NakıĢ Ġğne Tekniklerine uygun desen 

çizerek renklendiriniz ve tekniğe uygun iĢleyiniz. 

Basit nakıĢ iğne tekniklerine uygun yaptığınız ürün üzerinde kenar temizleme 

tekniğini ürün özelliğini dikkate alarak uygulayınız. 

 

 

ĠġLEM BASAMAKLARI 
 Basit nakıĢ iğne tekniklerine uygun desen çiziniz. 
 Basit nakıĢ iğne tekniklerine uygun kompozisyon hazırlayınız. 

 Deseni kumaĢa tekniğine uygun geçiriniz. 

 KumaĢı iĢlemeye hazırlayınız. 

 Desene, ürüne ve zevkinize uygun malzeme seçimi yapınız. 

 Deseni renklendiriniz. 

 Germe tekniğini uygulayınız. 

 Ürün üzerinde desene ve tekniğe uygun basit nakıĢ iğnelerini uygulayınız. 

 Ürün üzerinde desene ve tekniğe uygun yardımcı malzemeleri kullanınız. 

 Ürün üzerinde tekniğe uygun kenar temizleme tekniğini uygulayınız. 

 Tekniğe ve ürüne uygun ütü yapınız. 

 Tekniğe ve ölçüye uygun kalite kontrolü yapınız. 

 Zamanı iyi kullanınız. 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Uygulama faaliyetinde  yapmıĢ olduğunuz çalıĢmayı kendiniz ya da arkadaĢlarınızla 

değiĢerek değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1 Basit nakıĢ iğne tekniklerine uygun desen 

çizdiniz mi? 
  

2 Basit nakıĢ iğne tekniklerine uygun 

kompozisyon hazırladınız mı? 

  

3 Uygun teknikle deseni kumaĢa geçirdiniz mi? 

 

  

4 KumaĢı iĢlemeye hazırladınız mı? 

 

  

5 Desene, ürüne ve  zevkinize uygun malzeme 

seçimi yaptınız mı? 

  

6 Deseni renklendirdiniz mi? 

 

  

7 Germe tekniğini uyguladınız mı? 

 

  

8 Ürün üzerinde desene ve tekniğe uygun basit 

nakıĢ iğnelerini uyguladınız mı? 

  

9 Ürün üzerinde desene ve tekniğe uygun 

yardımcı malzemeleri kullandınız. mı? 

  

10 Ürün üzerinde tekniğe uygun kenar temizleme 

tekniğini uyguladınız mı? 

  

11 Tekniğe ve ürüne uygun ütü yaptınız mı? 

 

  

12 Tekniğe ve ölçüye uygun kalite kontrolü 

yaptınız mı? 

  

13 Zamanı iyi kullandınız mı? 

 

  

 

 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 
Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa iĢlem basamaklarına geri 

dönünüz. 
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KONTROL LĠSTESĠ 

 
TamamlamıĢ olduğunuz modülün sonunda bu kontrol listesini kendiniz ya da 

arkadaĢlarınızla değiĢerek değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1 Aydınlık ve temiz bir ortam sağladınız mı?   

2 Tekniğe uygun desen  araĢtırdınız mı?   

3 Çizim malzemelerinizi hazırladınız mı?   

4 Basit nakıĢ iğneleri tekniğine uygun desen 

belirlediniz mi? 

  

5 Deseni tekniğe uygun çizdiniz mi?   

6 Deseni tekniğe uygun renklendirdiniz mi?   

7 Kompozisyon hazırladınız mı?   

8 Deseni tekniğe uygun olarak kumaĢa geçirdiniz mi?   

9 Tekniğe ve ürüne uygun malzeme seçimi yaptınız 

mı? 

  

10 KumaĢı iĢlemeye hazırladınız mı?   

11 NakıĢ malzemelerinizi hazırladınız mı?   

12 Ürün üzerinde tekniğe uygun olarak düz iğne 

tekniklerini uyguladınız mı? 

  

13 Ürün üzerinde tekniğe uygun olarak ilmikli iğne 

tekniklerini uyguladınız mı?  

  

14 Ürün üzerinde tekniğe uygun olarak zincir 

iğnelerini uyguladınız mı? 

  

15 Ürün üzerinde tekniğe uygun olarak düğümlü 

iğneleri uyguladınız mı? 

  

16 Ürün üzerinde tekniğe uygun olarak karıĢık iğneleri 

uyguladınız mı? 

  

17 Ürün üzerinde tekniğe uygun olan yardımcı iğne 

tekniklerini uyguladınız mı? 

  

18 Ürün üzerinde tekniğe uygun olan kenar temizleme 

tekniğini uyguladınız mı? 

  

19 Tekniğe ve ürüne uygun ütü yaptınız mı?   

20 Tekniğe ve ölçüye uygun kalite kontrolü yaptınız 

mı? 

  

21 Zamanı iyi kullandınız mı?   

22 ĠĢ  kazalarına  karĢı önlem aldınız mı?   

 

DEĞERLENDĠRME 

 
Bu modüldeki tüm uygulama faaliyetlerini ve modülün sonundaki değerlendirme 

testini ve uygulama sorusunu baĢarı ile tamamladıysanız bir sonraki modüle geçebilirsiniz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 CEVAP ANAHTARI 

 

1 E 

2 C 

3 A 

4 E 

5 B 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 CEVAP ANAHTARI 

 

1 
Bitkisel 

liflerden 

2 
Sentetik 

lifler 

3 Madensel  

4 B 

5 A 

6 E 

7 A 

8 E 

9 C 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3 CEVAP ANAHTARI 

 

1 

a) Yapan kiĢinin zevki 

b) Kullanılacak yer 

c) Ġhtiyaç 

2 HATLARIN 

3 CĠNSĠ ,ÇEġĠTĠ 

4 

Deseni çizerek kumaĢa 

geçirme 

Deseni kopya kağıdı ile 

geçirme 

Deseni sayarak kumaĢa 

geçirme 

Deseni ütüleyerek 

kumaĢa geçirme 

Deseni delerek kumaĢa 

geçirme 

Deseni teyelleyerek 

kumaĢa geçirme 

5 ParĢömen kağıdı 

CEVAP ANAHTARLARI 
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Desen 

Desen çizilecek kumaĢ 

Toplu iğne 

Beyaz karton 

IĢıklı masa 

Kalem(H-H2-B2 ) 

ÇizilmiĢ desenin 

fotokopisi 

Cetvel 

Karbon kağıdı 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-4 CEVAP ANAHTARI 
 

1 Sağdan sola 

2 Yatay 

3 Bir alt, bir üst 

4 Çift sayıda 

5 
Kenar 

temizliği 

6 Yatay 

7 Aynı yönde 

8 Çift hatlı  

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-8 CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 D 

3 Yukarıdan, aĢağıya 

4 Düz,verev 

5 Boyuna, enine 

6 Ġpliklerin,ortasından 

7 Ġçinden geçtiği 
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