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olmak

YETERLİK

Döşemealtı halısı dokumak
Genel Amaç

MODÜLÜN AMACI

Antalya Döşemealtı halı dokuma ve bitirme tekniklerini
uygulayarak yöresel ve özgün ürünler oluşturabileceksiniz.
Amaçlar

1. Antalya Döşemealtı halı dokuma yapabileceksiniz.
2. Halı dokumayı tezgâhtan çıkartıp dokumayı bitirebileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Ortam: Atölye ortamı
Donanım: Antalya Döşemealtı halı fotoğrafları, kitap, dergi,
kataloglar, desen kâğıtları, milimetrik kâğıtlar, kaliteye göre
hazırlanmış desen kâğıtları, kurşun kalem, silgi, boya kalemler,
halı tezgâhı, çözgü aracı (kastel), kirkit, gülcan (dönen), halı
makası, çakı bıçağı, atkı ipliği, çözgü ipliği, ilme ipliği, hazırlanmış halı desenleri vb.
Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen
ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test,
doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) kullanarak
modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek
sizi değerlendirecektir.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Bu modülle El Sanatları Teknolojisi alanında uygun ortam ve araç gereç hazırlığında
Antalya Döşemealtı halı dokuma yapabilmek için gerek duyduğunuz bilgi ve becerileri geliştirmiş olacaksınız.
El dokumalarının milli kültür varlıklarımızın içerisinde motif,renk ve kalite gibi
ögeleriyle önemli bir yeri bulunmaktadır. El dokumaları, yüzyıllarca bu topraklarda yaşayan
insanların yaşamlarını ve duygularını yansıtan bir ayna görevi görmüştür. El dokumalarının
içinde önemli bir yer tutan halılar ise geçmişten günümüze farklı kültürlerle karşılaşmış ve iç
içe olmuştur. Ancak geleneksel milli kimliğini yine de koruyabilmiştir.
Yörede dokunan halılar küçük boyutlu halılardır. Çünkü halılar konargöçerin
taşıyabileceği devesine yükleyip götürebileceği,basit ancak çok kullanışlı olan ıstar ağacında
bir başka deyimle ip ağacında dokunurdu.
Bu modül sonunda elde edeceğiniz bilgilerle tekniğine, gelenekselliğe, yeniliklere uygun olarak hazırlanan desene uygun olarak Antalya Döşemealtı halı dokumayı yapabilecek,
tekniğine uygun olarak halı dokumayı bitirebileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Döşemealtı halı dokuma yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Antalya Döşemealtı halı dokuma tekniğinde kullanılan düğüm tekniğini araştırınız.



Dokuma tekniğini araştırınız.



Araştırmalarınızı sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. HALI DOKUMA
Halı dokumaya başlamadan önce tezgâha (çözgüye) işaretlemeler yapılmalıdır. Bunlar halının orta çizgisi, halı bordürünün dokunacağı yer, halının boy çizgisi ve halının orta
çözgü ipinin belirlenmesi

Resim 1.1: Halının boy çizgisinin alınması

Resim 1.2: Halının orta çizgisinin alınması

Bu işaretler mastar ağacına paralel olarak alınmalı ve metre kullanılmalıdır. Mastar
ağacının başlangıcından itibaren 10`ar cm`lik çizgiler alınmalıdır. Bu 10 cm`lik çizgiler halının kalitesini göstermesi açısından önemlidir. Çözgü üzerinde bu çizgi çekme işlemine
ÇIPKI ALMA denilmektedir. Döşemealtı halısında her 10 cm`ye 40 atkı sırası girecek şekilde dokuma yapılmalıdır. Bu konuda atkı atımı ve kirkit kullanımı son derece önemlidir. Atkı
ipi ağızlıktan geçirildikten sonra verev olarak yukarı doğru tutulmalı ve kirkit yavaş yavaş
yedirerek vurulmalıdır. Atkı ipinin çözgülerin arasına iyice yerleşmesi sağlanmalıdır.
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Resim 1.3: 10 cm’lik çizgiler işaretlenmesi

Resim 1.4: Mastara paralel çizgiler alınması

1.1. Ağızlık İpliği
Halı dokumaya başlarken 10 cm’lik saçak payı bırakılarak çiti, toprakçalık ve düğüm
ipliklerini sökülmemesi için yapılır. Varangelen yukarı kaldırılarak aşağıdaki çözgülerin
çaprazlığı sağlanır. Oluşan çapraz ağızlıktan tezgâh eni uzunluğunda çözgü ipi geçirilir. Uçları gergin bir şekilde yan tahtalara bağlanır. İkinci kez aynı işlem vargel aşağıdayken ve
üçüncü kez vargel yukarıdayken tekrarlanır. Halının kalitesine göre ağızlık ipliği 5 kez atılır.

Resim 1.5: Vargelin aşağı indirilmesi

Resim 1.6: İlk ağızlık ipinin geçirilmesi

Resim 1.7: Ağızlık ipinin kirkitle sıkıştırılması
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Resim 1.8: Vargelin yukarı kaldırılması

1.2. Zincir Örme (Çiti)
Çiti; halıya başlarken ve bitirirken saçak payından sonra uygulanan çözgü tellerinin
her noktada eşit aralıkta olmasını sağlayan halının dağılmasını önleyen sökülmez örgüye
verilen isimdir.

Resim 1.9: Zincir örme

Resim 1.10: Zincir örme
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Resim 1.11: (Sumak) Zincir örme

Resim 1.12: (Sumak) Zincir çitinin tamamlanması

1.3. Bez Ayağı Örme (Kilim Dokuma, Toprakçalık)
Dokunacak halının dağılmaması için başlangıçta çitiden sonra halı bitiminde ise çiti
örgüsünden önce yapılan çözgülerin bir alt bir üst şeklinde alınmasıyla dokunan örgüdür.
Genişlikleri halının kalitesine göre değişir. Toprakçalık, yozsu, topraklık gibi isimlerle de
anılır. Bünyan da toprakçalık denilmekte ve iki cm kadar genellikle kenar ipi ile dokunmaktadır.

Resim 1.13 Toprakçalık örme
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1.4. Kenar Örgüsü
Halının boyunda olan kenarların sağlam olması için kilim örgüsünün devamı şeklinde
ilme atılmadan yanlardaki iki ya da üç çözgü çiftine örülen örgüdür. Bez ayağı şeklinde çözgü çiftlerine sarıldıktan sonra bir sonraki çözgü çiftinin etrafından dolanarak bir sonraki sıranın kenar örgüsü için hazır hale getirilir.

Resim 1.14: Kenar örgüsüne başlama

Resim 1.15: Kenar örgüsü örme

Resim 1.16: Kenar örgüsünü tamamlama
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1.5. Dokumada Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar


Halı dokunurken kirkitin her sırayı ve her sıranın her yerine aynı kuvvetle vurulmasına dikkat edilmelidir. Bu yapılmazsa halı düzgün olmaz. Karşılıklı motiflerden bir kısmı yayvanlaşır, sivrilir ve birbirine benzemez.



Halının göbek motifinin ortasından her iki kenara kadar olan açıklık denk (eşit)
olmalıdır. Denk olmazsa bu bozukluk kullanılan ipliklerin her zaman aynı gerginlikte bulunmamasından ve kirkitin düzgün vurulmamasından ileri gelir. Halıların bilhassa su ve enli kenarlarındaki motifler bazen köşelerde yarım kalır. Bu
bozukluğun sebebi halıların kenarına konması düşünülen motiflerin halının boyuna ve enine kaç tane sığabileceğinin ve büyüklüklerinin daha önce hesap
edilmemiş olmasıdır.



Halıların iki başları aynı genişlikte olmalıdır. Bir tarafı dar olursa ya başlangıçta
çözgü iplikleri gergin indirilmemiştir veya atılan atkılar gittikçe gergin atıldığından halının her tarafı daralmıştır.



Çözgü ipliklerinin bir tarafta gergin, diğer tarafta gevşek oluşu; atkının bir yanda sıkı, diğer yanda gevşek oturtuluşu, halı kenarlarının dalgalı bir şekil almasına sebep olur.



Seçilen deseni meydana getiren renklerin dokuma için kullanılacak iplerle aynı
renk ve tonda olmasına dikkat etmek ve dokunacak halıya yetecek miktarda tüm
renklerde ilmelik ipin hazır bulundurulması gerekmektedir. Aksi takdirde seçilen desendeki görünüm dokunan halıda olmayabilir.



Kullanılacak iplerin (ilmelik, atkı ve çözgü olarak) seçilen deseni tam olarak
vermesi için kalitesinin ve kalınlıklarının birbirine uygun olması gerekir. Aksi
takdirde desenlerde uzama veya genişleme şeklinde bozulmalar meydana gelir
ve bu da halının kalitesini düşürür.



Seçilen halının tipine ve şekline göre tezgâh seçmek gerekir. Yüksek kaliteli halı dokunacaksa çözgü iplerinin sürekli aynı gerginlikte olmasına dikkat edilmesi
gerekir.



Dokunacak halıda kullanılması gereken çözgü miktarı (halının enindeki çözgü)
ve halının uzunluğu (halının boyu+saçak boyu+kilim boyu) iyi hesaplanarak
çözgü ona göre yapılmalıdır. Çözgüler tezgâhı ortalayacak şekilde düzgün takılmalı ve aynı gerginlikte olması sağlanmalıdır. Bu sağlanmadığı takdirde halıda kayma meydana gelir ve halı eğik olur.



Dokunacak halıda kullanılacak çözgü, atkı ve ilmeklik iplerin kaliteli olması gerekir. Halının dayanıklılığını çözgüler sağladığından çözgü ipinin sağlam olması
gerekir. İlmeklik iplerinde sağlam olması dokuyan kişinin kesmeden kopmaması gerekir. İlmeklik ipin kesmeden koparılması, sünmesine sebep olabilir; bu da
ilmeğin sonradan sökülmesine veya o kısmın fazla sıkışmasına sebep olabilir.
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Çözgü ipinin kopması neticesinde buraya atılacak düğüm halının dayanıklılığını
azaltır.


Dokunan halının başlangıç ve bitişinde yapılan ilmeksiz kısım (kilim) halının
ebadına göre yapılmalı, ne fazla ne de az olmalıdır. Az olan kilim dokuma halının çabuk dağılıp eskimesine, uzun olan kilim ise hoş olmayan bir görüntüye
neden olur.



Halıda dokunan yüzeyin düzgün olması için iki sırada bir kesilmelidir. Sıra sayısı arttıkça kesme işlemi güçleşir ve kesim hataları meydana gelebilir. Kullanılacak makasın halının özelliğine uygun ve devamlı keskin olması sağlanmalıdır.



Dokunacak halının cinsine ve kalitesine uygun kirkit kullanılmalı, kirkitin diş
uzunlukları dişler arasındaki mesafe önemlidir. Uygun kirkit kullanılmaması
durumunda çözgüler kopabilir. Kirkitin halının tümüne eşit şekilde vurulması
ve sıranın düz bir halde oturtulması sağlanmalıdır. Kirkitin bazı yerlere az, bazı
yerlere fazla vurulması desenlerin de bozuk çıkmasına sebep olacaktır.



Sarmalı tezgâhlarda dokunan halının sık sık sarılması gerekmektedir. Dokunan
kısmın uzaması kirkitin zor vurulmasına, iyi sıkışmamasına, halının esnemesinden dolayı düzgün bir kesim yapılmamasına sebep olur.

1.6. Halı Dokumada Yapılan Hatalar ve Bunların Sebepleri












Kenar farkı: Halının kenarlarının düz ve karşılıklı olarak birbirine paralel olmamasıdır. Çözgülerin aynı gerginlikte olmaması, halıya başlarken çitinin ve
kilim örgüsünün eğri hazırlanmasından kaynaklanır.
Abraj: Aynı renkte olması gereken ilmelerde net bir şekilde görülen renk ve ton
farkıdır.Dokuyucunun yanlışlıkla farklı iplik kullanması veya boyama esnasında
ipliğin düzgün çıkmamasından meydana gelir.
Potluk: Halı yere serildiğinde her noktasının zemine tam oturmamasıdır. Çözgülerin eşit gerginlikte hazırlanmamasından meydana gelir.
Dipperi: İki atkı arasında çözgülerin görünmesidir. Üst atkının gergin atılmasından dolayı dipperi hatası olur.
Atkı fışkırığı: Halının arka yüzeyinde atkı kıvrımlarının oluşmasıdır. Basma
atkının çok gevşek atılması bu hataya neden olur.
Çift ilmek: İlme ipliğinin ön ve arka çözgü telinden ziyade daha fazla çözgü ipliğine bağlanmasıyla oluşur.
Kat geçirme: Halının her yanının eşit kirkitlenmemesi sonucu oluşan basık kısımlara fazladan parça halinde atkı atılmasından oluşur.
Çözgü teli ekleme hatası: Kopan çözgü telinin yerine yenisini eklerken yanlış
yere bağlanmasıyla oluşan hatadır.
Göbek kayıklığı: Göbekli halılarda ortadaki motiflerin tam ortada yer almamasından kaynaklanır.
Desen bozukluğu: Desen halıya tatbik edilirken dokuyucu tarafından yanlış aktarılmasıdır.
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Kenar bozukluğu: Kenar örgüsünün yanlış, gevşek veya sık örülmesinden
kaynaklanan hatadır.

1.7. Antalya Döşemealtı Halı Dokuma İşlem Basamakları








Desene göre ilme ipliklerini renk uyumuna dikkat ederek hazırlanır.
Yöresel Antalya Döşemealtı halı dokuma tekniğine uygun düğüm çeşidi (TürkGördes) seçilir.
Hazırlanan desene bakılarak düğüm (ilme) atılır.
Düğüm üzerine basma ve süzme atkı atılır,
Her iki sırada kırkım yapılır.
Kirkitle sıkıştırma yapılır. Kirkitle sıkıştırma yaparken kirkiti eşit vurmaya özen
gösterilir.
Halı alt levende sarılır ve kaydırılır. Bu işlemi yaparken potluk olmamasına
özen gösterilmelidir.

1.8. Halı Dokumayı Bitirme
Halı dokumayı bitirme işlemleri başlama işlemlerinin aynısıdır. Halı dokumaya başlarken önce saçak payı bırakılıp, çiti örülüp en son kilim dokuması yapılırken, halı dokumayı
bitirirken önce kilim dokunur sonra çiti örgüsü yapılır ve en son olarak saçak payı bırakılır.

1.8.1. Kilim (Toprakçalık) Dokuma
Dokumaya başlarken yapılan bir alt bir üst örgü dokumayı bitirirken de uygulanır. Bu
işlem düğüm ipliklerinin sökülmemesi için önemlidir. Varangelen aşağı indirilerek atkı ipi
geçirilir ve kirkitle sıkıştırılır. İkinci sırada varangelen yukarı kaldırılarak çözgüye elle baskı
uygulanarak ağızlığın açılması sağlanır, açılan ağızlıktan atkı ipi geçirilerek 2 cm kadar örülür. Başlarken kaç sıra örüldüyse bitirirken de o kadar örülmelidir.

Resim 1.17: Toprakçalık örme

1.8.2. Zincir (Çiti) Örme
Çiti, halıya başlarken ve bitirirken saçak payı göz önünde bulundurularak başlanır ve
tamamlanır. Döşemealtı halısında en çok kullanılan çiti örme iki ilmeğe sarmalı şekilde örülen sarmalı çiti tekniğidir.
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Resim 1.18: Çiti örme

Resim 1.19: Çiti örme

Resim 1.20: Çiti örme

1.9. Basit Dokuma örnekleri

Resim 1.21: Halı dokuma örnek parça
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Resim 1.22: Halı dokuma örnek parça

Resim 1.23: Halı dokuma örnek parça
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Resim 1.24: Halı dokuma örnek parça

Resim 1.25: Halı dokuma örnek parça

Resim 1.26: Halı dokuma örnek parça
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki yönergeler doğrultusunda “Döşemealtı” dokuması yapınız.
İşlem Basamakları
 Atölye ortamını hazırlayınız.
 Deseninizi hazırlayınız.

Öneriler
 Temiz ve aydınlık bir ortamın çalışmalarınızdaki
önemini kavrayınız.
 Desen renklerinin uyumlu olmasına dikkat ediniz.

 Desene göre ilme ipliklerini hazırlayınız.

Resim 1.27: Atkı iplikleri

 Saçak payını bırakınız
 2 sıra bez dokuma yapınız.

Resim 1.28: Bez dokumanın yapılması

 10 ila 15 cm boyunda olmasına dikkat ediniz.
 Zincir örme işlemini yapınız.
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Resim 1.29: Zincir örme

 Zincir örme işlemini tamamlayınız.

Resim 1.30: Zincir örme

 Bezayagı dokumasını yapınız.

Resim 1.31: Bezayağı dokuma
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 Yöresel Antalya Döşemealtı halı
dokuma tekniğine uygun düğüm
çeşidini seçiniz.
Şekil 1.1: Gördes düğümü tekniği

 Gördes düğümünü kullanınız.

 Kenar örgüsünü yapınız.

Resim 1.32: Kenar örgüsü

 Desene bakılarak ilme atınız.

Resim 1.33: Dokumaya başlanması

 Desene uygun dokumayı yapınız.

Resim 1.34: Dokumanın yapılması
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 Düğüm üzerine atkılarını atınız.

 Dikkatli ve özenli çalışınız.
 Düğümden sonra basma süzme atkılarını atınız.
 Kırkımın sıralar ilerledikçe zorlaştığını unutmayınız.
 Dikkatli ve özenli olunuz.

 İki sırada bir kırkım yapınız.

Resim 1.35: Halının kesilmesi

 Kirkitle sıkıştırınız.

 Kirkiti eşit vurmaya çalışınız.
 Temiz, dikkatli ve özenli çalışınız.

 Dokumaya devam ediniz.

Resim 1.36: Dokumanın yapılması

 Dokuma ilerledikçe halıyı alt  Bu işlemi yaparken potluk olmamasına özen
levende sarınız.
gösteriniz.
 Dokumayı tamamlayınız.

 İstenilen boyuta gelince bitirme işlemini yapınız.

 Bezayağı dokumasını yapınız.

 Başlangıçla aynı sırada yapınız.

 Zincir dokumasını yapınız

 Dokuma başlangıç ve bitiş genişliğine dikkat
ediniz.

 Saçak payını ayırarak dokumayı
 Başlangıçla aynı boyda olmasına dikkat ediniz.
tamamlayınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) El dokumalarının bir kısmının dokunmasında; atkı ipliğini ve ilmekleri sıkıştırmak
amacıyla kullanılan araca ‘Kirkit’ denir.

2.

( ) Çiti; halıya başlarken ve bitirirken saçak payından sonra uygulanan çözgü tellerinin her noktada eşit aralıkta olmasını sağlayan halının dağılmasını önleyen sökülmez
örgüye verilen isimdir.

3.

( ) Bez dokuma çözgülerin iki alt iki üst şeklinde alınmasıyla dokunan örgüdür.

4.

( ) Halının boyunda olan kenarların sağlam olması için kilim örgüsünün de-

vamı şeklinde ilme atılmadan yanlardaki iki ya da üç çözgü çiftine örülen örgüdür.
5.

( ) Halı dokunurken kirkitin her sırayı ve her sıranın her yerine aynı kuvvetle vurulmasına dikkat etmeye gerek yoktur.

6.

( ) Çözgü ipliklerinin bir tarafta gergin, diğer tarafta gevşek oluşu, atkının bir yanda
sıkı, diğer yanda gevşek oturtuluşu, halı kenarlarının dalgalı bir şekil almasına sebep
olmaz.

7.

( ) Kenar bozukluğu kenar örgüsünün yanlış, gevşek veya sık örülmesinden kaynaklanan hatadır

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

Dokumaya uygun olarak dokumayı bitirebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Dokumayı bitirdikten sonra dikkat edilecek noktaları araştırınız.



Bulunduğunuz bölgedeki dokuma atölyelerini gezerek saçak bağlama şekillerini
araştırınız.



El dokuma halı yıkama tekniklerini araştırınız.



Araştırmalarınızı sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. DOKUMAYI TEZGÂHTAN ÇIKARMA
Halının bitiminde işaretli olan saçak payı, işaretli yerden düzgün bir şekilde makas
yardımıyla kesilir. Germe tipi tezgâhlarda alt merdane döndürülerek açılır ve demir çubuk
çıkarılır. Halının bu demir çubuktan çıkarılmasıyla işlem tamamlanmış olur. Sarma tipi tezgâhta dokunan halılarda alt merdanedeki bitirme işlemi aynen üst merdanedeki gibi saçak
payı işaretinden makasla kesilerek tezgâhtan çıkarma işlemi gerçekleştirilir.

2.1. Saçak Bağlama Teknikleri
Saçak: Dokumaların tezgâhtan çıktıktan sonra kısa kenarlarından sarkan çözgü iplerine denir.
Saçaklar değişik bağlama teknikleri ile örüldüğünde halı kenarında estetik bir görünüm sağlanmış, halı kenarları daha uzun ömürlü olmuş olur.





Tekli saç örgüsü
Bir atlamalı saç örgüsü
İki atlamalı saç örgüsü
Bağlama yöntemi

Olarak değişik tekniklerde yapılabilir.

2.1.1. Tekli Saç Örgüsü
20 cm bırakılan saçak 2’şer ilmek tutularak üçlü saç örgüsü 5–6 cm örülerek uçları
çözgüde kullanılan ip ile bağlanır. Saçak uçlarının bozuk olan yerleri makasla kesilerek düzeltilir.
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Resim 2.1: Tekli saç örgüsü

2.1.2. Bir Atlamalı Saç Örgüsü
20 cm bırakılan saçak 2’şer ilmek tutularak üçlü saç örgüsü 5–6 cm örülür uçları bağlanır. Daha sonra bir örgü atlanarak iki saç örgüsü birbirine bağlanır. Soldan sağa bağlama
bittikten sonra örgülerin uçları 4–5 cm aynı hizada makasla kesilir.

Resim 2.2: Bir atlamalı saç örgüsü

2.1.3. İki – Üç Atlamalı Saç Örgüsü
5–6 cm örülen saçaklar iki – üç örgü atlama yapılarak örgüler çaprazlama birbirine
bağlanır. Düzgün ve dikkatli bir şekilde bağlamalar yapıldığında hoş bir görüntü oluşturulmuş olur.

Resim 2.3: İki – Üç atlamalı saç örgüsü

2.2. Saçak Yaparken Dikkat Edilecek Noktalar


Tezgâhtan çıkartılan halı, kırkım yapıldıktan sonra saçak boyu makasla kesilerek düzeltilir.
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Saçak ipleri eşit sayıda gruplanır. Örgülerin uçları, çözgüde kullanılan ip ile
sağlam bir şekilde bağlanır, düğüm atılır.
Saçak örgüsü, bağlama işi bittikten sonra uçlarını aynı hizada kesilerek düzeltilir.
Dokuma bitene kadar saçak bağlama ya da örme işlemine devam edilir.
Arzuya göre bağlama sırasında veya sonrasında hazır gereçlerle ve boncuklarla
da süslemeye ilaveler yapılabilir.
Saçak uçlarının bozuk yerleri makasla kesilerek düzeltilir.

2.3. Halı Arka Yüzündeki İnce Tüylerin Yakılması
Halı yıkamaya başlamadan önce koyun tüylerinin kırkılması sonucu yapağından elde
edilen dokuma ipleri ile dokunan halının arkasındaki (sırtında) tüyler yakıldığında halının
arkası daha temiz olacaktır. Halının arkasında ve saçaklarındaki ince tüyler, ucu alevli tüplü
pürmüz ile dağlanarak yakılır. Tüyler yakılırken halıyı zedelemeden, hasar vermeden hızlı ve
çabuk hareket edilmelidir.

2.4. Hav Yüksekliği
Hav yüksekliği halının tüylü kısmının uzunluğu olarak ifade edilir. Standart hav yüksekliği ise 5-6 mm arasındadır ancak günümüzde bu standarda uyulmamaktadır. Halının hav
yüksekliği özel kırkım makinelerinde ayarlanarak halı kırkımı yapılmaktadır. Ayarlı makaslarla da halı kırkımı yapılmaktadır. Bugün kolay olması sebebiyle ayarlı kırkım makineleri
tercih edilmektedir. Halı kırkım işlemi ayarlı makasla yapılıyorsa halı dokunup bitene kadar
hep aynı ayarlı makas kullanılmalı ve mümkünse kırkım işi de aynı kişi tarafından yapılmalıdır.

Resim 2.4: Halı kırkma işlemi

Resim 2.5: Halı kırkma işlemi
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Resim 2.6: Kırkma işlemi tamamlanmış halı

2.5. Halı Yıkama
Tezgâhtan çıkan halı kaba kırkım yapılıp, saçakları örüldükten sonra halı yıkama atölyelerinde çeşitli işlemlerden geçirilerek halı yıkanır, temizlenir. Halıları yıkamada isteğe
göre 3 yıkama tekniği uygulanır.

Resim 2.7: Halı yıkama

2.5.1. Halıyı Düz Yıkama ve Durulama: Sıvı deterjan, klor, su ile yıkama










Yıkamaya hazır hale getirilen halıyı, sabunlamak için kir çözücü özelliği olan
sıvı sabunu, klorak ve su karışımı sıvı hazırlanır.
Halı yıkama pistinde yere serilir.
Yıkama işlemi önce halının arkasından yapılır.
Sıvı karışımı halının arkasına bir miktar dökülür.
Fırçalı halı yıkama makinesi ile halının arkası fırçalanır.
Bol suyla durulanır.
Halı çevrilir.
Ön yüzüne sabunlu su bir miktar dökülür.
Fırçalı halı yıkama makinesi ile halı yüzeyi fırçalanır. Bol su ile durulama yapılır.
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Resim 2.8: Fırçalı halı yıkama makinesi





Kirler temizlendikten sonra bir sefer halının durumuna göre sadece saf klor verilir.
15 dk bekletilir.
Bol suyla durulanır.

Resim 2.9: Durulama




Hidrosolfit su verilir.
Tekrar durulanır.

2.5.2. Krem Rengi Yıkama:
Klor, asitik asit karışımı ve su ile yapılır. Halının beyaz yerleri krem olur.


Halıyı yıkama yaptıktan sonra halıya klor verilir.
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15 dk bekledikten sonra 200 l suyun içerisine 6 kg klor, 200 g asitik asit, fazla
suyu sıyrılmış halıya dökülür. Bu işlem 3defa tekrarlanır.
Halı bol su ile durulanır
Gelbere aleti ile fazla sular sıyrılır.

Resim 2.10: Halı yıkama

2.5.3. Eskitme Yıkama
Kostikle renkler soldurulur. Klor-asit karışımı ile yıkanır Halı sıvı deterjanla yıkanır.
Daha sonra halının renklerine durumuna ve isteğe göre renkler pastelleştirilir, soldurulur.










200 l suyun içerisine 6 l sıvı kostik belli ölçülerde katılıp halının fazla suyu gelbere ile sıyrılır.
Karışım halının tersine ve yüzüne dökülür.
15–20 dk bekledikten sonra gelbere ile sıyrılır. Durulama suyu ile durulanır.
200 l Suyun içine 6 l klor ile 200 g asitik asit karıştırılıp halıya dökülür.
Halı içe doğru katlanır.
Halı sıkma makinesine atılır, sıkılır.
Makineden çıktıktan sonra, ilaçlı havuza atılır. (Su dolu havuz 2 kg Hidrosolfit
konur, renkleri ayrıştırıcı özelliği vardır)
Halı 45-60 dk arasında havuzda bekletilir.
Halı içe doğru sarılır kurutma makinasına atılır.

2.6. Gelbere Kullanarak Halı Tarama





Yıkanan halılar kurutma makinesinden çıktıktan sonra tekrar yıkama pistinde
durulama suyu ile yıkanır. Klorlu asitik asit karışım verilir
Halı durulanarak üzerinde kaba kırkımdan kalan fazlalıklar, lifler gelbere ile taranarak temizlenir.
Halının boyuna doğru seri hareketlerle, halıyı yıpratmadan gelbere ile yukarıdan
aşağıya tarama yapılarak fazla sular alınmalıdır. 3-4 defa bu işlem tekrarlanır
Gelbere ile tarama işlemi bittikten sonra halı tekrar yıkanır, durulanır, kurutulur.
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Resim 2.11: Halının taranması

2.7. Halı Kurutma




Santrıfirizli halı kurutma makinesinde halıdaki su tamamen alınır, kurutulur.
Nemli çıkan halı, açık havada gölgede asılarak kurumaya bırakılır.
Kurutmada sonra yoz dolaplarında 1 saat döndürülür.

Resim 2.12: Halının açık havada kurutulması

2.8. Halı Kolalama Tekniği
2.8.1. Halıyı Germe
Çivileme kullanılan araç gereçler.





Tahta halı germe tablosu.
Çekiç
Çivi
Çivili Takoz Sileskopi)
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2.8.2. Halıyı Germe Tekniğinin Uygulanışı





Yıkanıp kurutulan halının ön yüzü germe tahtasına gelecek şekilde halı serilir.
Halı; ölçüsüne uygun, önce uzun kenar 2–3 cm ara ile küçük çiviler halıyı zedelemeden çekiçle çakılır.
Karşılıklı kenarlar gerdirilerek ölçüleri eşitlenir, çivilenir.
Halı çiviyle sabitlenir, kolalama işlemine geçilir.

Resim 2.13: Halıyı germe tahtasına çivileme

2.9. Halıyı Kolalama
Kolalamada kullanılan araç ve gereçler;



Püskürtme aleti, kova,
Kola karışımı içinse sıvı kola, sudur.

2.9.1. Kola Malzemesinin Hazırlanması




Bir kovada sıvı kola ve su karıştırılır (Çok yoğun olmamasına dikkat edilir. ).
Sıvı kola püskürtme aletine doldurulur.
Sıvı kola halının arkasına eşit olarak püskürtülür.

Resim 2.14: Püskürtme aleti

Resim 2.15: Halıyı kolalama
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Halı 1–2 gün halı germe tablasında kurumaya bırakılır.

Resim 2.16: Kurumaya bırakma

2.10. Halıyı Tıraşlama ve Temizleme








Halı germe tablosundaki halıyı zedelemeden çivileri dikkatli bir şekilde çıkartılır.
Masa üstü kırkım makinesi ile halıyı yıpratmadan 2. kırkım (tıraşlama) yapılır.
Kırkım makinesi ile halının hav yüksekliğindeki bozukluklar düzeltilir.
Masaüstü kırkım makinesini halı yüzeyindeki aynı yönde sürerek dikkatli bir
şekilde kullanmak gereklidir.
Halı üzerine elle su serpilir.
Tarama makinesi ile tarama yapılır.
Gelbere ile halı yüzeyindeki fazlalıklar alınır.

Resim 2.17: Halı üzerindeki fazlalıkların alınması
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Halının sırtından sopayla 7–8 defa vurulur.
Açık havada asılır, kurumaya bırakılır.

2.11. Halının İnce Temizliği





Tıraşlanan halı masaya serilir.
Masa lambası altında cımbızla halı üzerindeki argaç ucu, pıtırak vb. yabancı
maddeler temizlenir.
Halının ince temizliği yapılırken ilmelerin çıkartılıp zedelenmemesine dikkat
edilir.
Son kontrolleri yapılan halı, kullanıma hazır hale getirilmiş olur.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıda verilen bilgiler doğrultusunda halı dokumayı bitirme işlemleri ile ilgili araştırmalar yapınız.

İşlem Basamakları
 Halı dokumayı bitirme işlem basamaklarını araştırınız.

Öneriler
 Basılı kaynaklardan faydalanabilirsiniz.
 Sanal ortamdan faydalanabilirsiniz.

 Çevrenizdeki dokuma atölyelerinden ve
okulunuzdaki dokuma atölyesinden faydalanabilirsiniz.
 Çevrenizdeki dokuma atölyelerinden ve
 Zincir (çiti) örme ile ilgili bilgi toplayıokulunuzdaki dokuma atölyesinden faydanız.
lanabilirsiniz.
 Saçak payı bırakma ile ilgili bilgi top-  Basılı ve görsel kaynaklardan faydalanabilayınız.
lirsiniz.
 Çevrenizdeki dokuma atölyelerinden ve
 Dokumayı tezgâhtan çıkarma işlemini
okulunuzdaki dokuma atölyesinden faydaaraştırınız.
lanabilirsiniz.
 Kilim dokuma (toprakçılık) ile ilgili
bilgi toplayınız.

 Saçak bağlama teknikleri araştırınız.

 Resimlerini çekebilirsiniz.

 Saçak bağlarken dikkat edilecek nokta-  Araştırmalarınızı not tutarak dosyanıza
ları araştırınız.
yerleştiriniz.
 Topladığınız bilgi ve dokümanları dos Dosyanın düzenli olmasına önem veriniz.
ya haline getiriniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) Sarma tipi tezgâhta dokunan halılarda alt merdanedeki bitirme işlemi aynen üst
merdanedeki gibi saçak payı işaretinden makasla kesilerek tezgâhtan çıkarma işlemi
gerçekleştirilir.

2.

( ) Saçaklar değişik bağlama teknikleri ile örüldüğünde halı kenarında estetik bir
görünüm sağlamaz, halı kenarları daha uzun ömürlü yapmaz.

3.

( ) Tezgâhtan çıkartılan halı, kırkım yapıldıktan sonra saçak boyu makasla kesilerek
düzeltilir.

4.

( ) Arzuya göre bağlama sırasında veya sonrasında hazır gereçlerle ve boncuklarla da
süslemeye ilaveler yapılabilir.

5.

( ) Hav yüksekliği halının tüylü kısmının uzunluğu olarak ifade edilmez.

6.

( ) Tezgâhtan çıkan halı kaba kırkım yapılıp, saçakları örüldükten sonra halı
yıkama atölyelerinde çeşitli işlemlerden geçirilerek halı yıkanır, temizlenir.

7.
8.

( ) Eskitme yıkamada kostikle renkler canlandırılır.
( ) Santrıfirizli halı kurutma makinesinde halıdaki su tamamen alınır, kurutulur.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) Çiti; halıya başlarken ve bitirirken saçak payından sonra uygulanan çözgü

tellerinin her noktada eşit aralıkta olmasını sağlayan, halının dağılmasını önleyen, sökülmez örgüye verilen isimdir.
2.

( ) Halının göbek motifinin ortasından her iki kenara kadar olan açıklık farklı olmalıdır.

3.

( ) Seçilen deseni meydana getiren renklerin dokuma için kullanılacak iplerle aynı
renk ve tonda olmasına dikkat etmek ve dokunacak halıya yetecek miktarda tüm renklerde ilmelik ipin hazır bulundurulması gerekmektedir.

4.

( ) Potluk halı yere serildiğinde her noktasının zemine tam oturmamasıdır

5.

( ) Tezgâhtan çıkartılan halı, kırkım yapıldıktan sonra saçak boyunu düzeltmeye
gerek yoktur.

6.

( ) Tüyler yakılırken, halıyı zedelemeden, hasar vermeden hızlı ve çabuk hareket
edilmelidir.

7.

( ) Yıkanan halılar kurutma makinesinden çıktıktan sonra tekrar yıkama pistinde durulama suyu ile yıkanır. Klorlu asitik asit karışım verilir

8.

( ) Gelbere ile tarama işlemi bittikten sonra halı tekrar yıkamaya gerek yoktur.

9.

( ) Yıkanan halılar kurutmadan sonra yoz dolaplarında 1 saat döndürülür.

10.

( ) Yıkanıp, kurutulan halının arka yüzü germe tahtasına gelecek şekilde halı serilir.

11.

( ) Kolalamada Püskürtme aleti, kova. Sıvı kola, su araç ve gereçler kullanılır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7

Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
Yanlış
Yanlış
Doğru

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
Yanlış
Doğru

1
2
3
4
5
6
7
8

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI
Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
Yanlış
Doğru

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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