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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 542TGD859 

ALAN Tekstil Teknolojisi 

DAL/MESLEK Endüstriyel Çorap Örme  

MODÜLÜN ADI Desen Çizim Komutları 3 

MODÜLÜN TANIMI Desen renk gruplarını belirlemek, desen uygulamak, çizim 

arĢivi oluĢturmak ve kullanmak, programlar arası deseni 

aktarmak ile ilgili temel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı 

öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOġUL Desen Çizim Komutları 2 modülünü almıĢ olmak 

YETERLĠK Desen çizim komutlarını kullanmak  

MODÜLÜN  AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli bilgisayar desen atölyesi sağlandığında güvenli, 

verimli, amaca ve tekniğine uygun desen çizim komutlarını 

kullanabileceksiniz. 

Amaçlar  

1. Desen renk gruplarını belirleyebileceksiniz.  

2. Desen uygulamaları yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Bilgisayar desen atölyesinde aydınlık bir ortam 

Donanım: Bilgisayar, iĢ önlüğü 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda  ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

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

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.  

GĠR 

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
Sevgili Öğrenci 

 

Günümüzde çizim programları sayesinde istenen özellikte desenler oluĢturabilmekte, 

bunlarla ilgili bilgi paylaĢımı kolaylaĢtıkça daha yaratıcı bir ortam sağlanmakradır. 

 

Bu modül ile çizim komutlarını tanıyacak ve bu komutlarla farklı çizimler, farklı 

tasarımlar yapacaksınız. Teknoloji ve sizlerin yeteneği birleĢtiğinde iĢinizin ne kadar kolay 

ve zevkli olduğunu göreceksiniz. 

 

 

GĠRĠġ 



 

 2 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ- 1 
 

 

Uygun ortam sağlandığında tekniğine uygun ve doğru olarak desen renk gruplarını 

belirleyebilecek ve çizimlerinizi renklendirebileceksiniz.  

 

 

 

 

 Farklı çizim programlarını ve çizim komutlarını araĢtırınız. 

 AraĢtırma iĢlemleri için internet ortamı ve çizim programlarının kullanıldığı 

firmaları gezmeniz gerekmektedir. Çizim programlarının kullanımı ve amaçları 

için ise bu programları kullanan kiĢilerden ön bilgi edininiz. 

 

1. DESEN RENK GRUPLARINI 

BELĠRLEMEK  
 

1.1. Bilgisayar Destekli Programlarda Desen Renk Grupları 
 

1.1.1. Renklerin Kullanım Özellikleri 
 

Çizimlerinizdeki uygun renk seçimleri sadece görsel tasarımlarınızı geliĢtirmez, 

çizimlere ayrı bir farklılık ve önem kazandırır.  

 

Renk dikkat uyandırır ve görsel etki yapar. Renk kullanımının baĢka etkileri; gerçek 

renkler seçerek desenin gerçekliğini artırmak, eĢitlik ve farklılıkları vurgulamak, istenen 

etkiyi yaratmaktır. 

 

Renk seçimi çok kiĢisel bir olgudur. Kendi renk kombinasyonlarınızı kendiniz 

yaratmalısınız. Desendeki önemli noktaları vurgulamak, bir his uyandırmak veya ilgi 

yaratmak için zıtlıklar kullanabilirsiniz. Anlatılan özellikler sadece deseninizi örme iĢlemi 

esnasında geçerlidir. Desen çizimi yaparken makine özelliklerine uygun desen mekiklerini 

kullanmak gerekmektedir. 

 

AĢağıdaki örnekte; örme iĢlemi sırasında mekiklerinize takılacak iplik renkleri, çorap 

üzerinde ilgi uyandıracaktır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ- 1 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Örnek:  

 

Tablo 1.1: Örnek renk grupları 

1.1.2. Renk Paleti 

 
Çizim programlarında bulunan renk paletleri toplam 16 milyon renkten oluĢur. Çorap 

örme makineleri için özel olan paket programlarda ise makine özelliklerine göre ve desen 

mekik grup sayılarına göre renk bulunmaktadır.  

 

ġekil 1.1: Renk paleti 

1.1.3. Desen Renk Gruplarına Göre Deseni Renklendirmek 
 

1.1.3.1. Deseni Renklendirirken Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlar 

 

Çizilecek olan desenler ne çok soyut ne de çok gerçekçi olmalıdır. Önemli objelere 

dikkat çekmek için üretim sırasında bu objelere en parlak ve en açık renkleri kullanmayı 

tercih ediniz. 

 

Desen renk grupları makine ile alakalıdır. Çizimlerde kullanılan desen renkleri ile 

çiziminizi ürüne dönüĢtürürken kullanılan renkler farklıdır. 
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1.1.3.2. Desen Mekiklerinin Makinelere Göre Farklılıkları 
 

Makineler modellerine göre farklı desen mekik grupları içermektedir. Bazı makineler; 

yan yana 1 zemin + 4 renk, alt alta ise 1 zemin + 12 renk atma özelliğine sahiptir. Yeni 

teknoloji makinelerde ise yan yana 8 renk atma özelliği vardır. 

 

1.2. Desene Göre Renklendirme 
 

Tek silindirli ve çift silindirli makinelerin desen oluĢumları farklıdır. Tek silindirli 

makineler bir silindir üzerinde çalıĢtığından çok sayıda renkle çalıĢma ayrıcalığına sahiptir. 

Çift silindirli makineler ise iki silindirden oluĢmasına rağmen kısıtlı desen yapabilmektedir. 

 

Çift silindirli makineler; 

 Kabartma desen, 

 Derbi desen, 

 Jakar desen çalıĢır. 

 

Tek silindirli makineler;  

 Ġki boyutlu desen, 

 Üç boyutlu desen çalıĢır. 

 

1.2.1. Kabartma Desenler 
 

Çift silindirli makinelerin desen özelliğidir. Bu tür desenlerde bir zemin rengi bir de 

desen rengi olmak üzere iki renk kullanılmaktadır. Desen rengi ile kabartma desen çizimleri 

yapılabilir.   

 

Kabartma desenlerde; 

Zemin:  Bordo     

Desen:  YeĢil olarak kullanılır. 

 

Makinelerde kabartma örgü yapılırken zemin renginin daima bordo olması gereklidir. 

Bordo alt örgüyü, yeĢil ise üst örgüyü yapmaktadır. Bu sadece jakar sistemi olan 

makinelerde geçerlidir. 
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ġekil 1.2: Kabartma desen örneği 
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Kabartma desen örnekleri: 

 

 

     

Resim 1.1: Kabartma desen örnekleri 
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1.2.2. Derbi Desenler 
 

Çift silindirli makinelerin desen özelliğidir. Ama istenirse tek silindirli makinelerde 

yalancı derbi Ģeklinde üretilebilir. Bu tür desenlerde bir zemin rengi, bir de desen rengi 

olmak üzere iki renk kullanılır. Desen rengi ile derbi desen çizimleri yapılabilir. Derbiler 

1x1, 2x1,3x1, 3x2,8x2, 10x2 sıralamaları ile uygulanabilir.   

 

Derbi desenlerde;  

Zemin:  YeĢil    

Desen:  Bordo olarak kullanılır. 
  

        
ġekil 1.3: 3x1 derbi                        ġekil 1.4: 1x1 derbi 
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Derbi desen örnekleri: 

 

 
 

 
Resim 1.2: Derbi desen örnekleri 
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1.2.3. Jakar Desenler 
 

Çift silindirli makinelerin desen özelliğidir. Bu tür desenlerde bir zemin rengi iki 

desen rengi olmak üzere üç renk kullanılmaktadır. Zemin yeĢil, desenler ise mavi ve beyaz 

olarak uygulanır. 

 

Jakar desenlerde; 

Zemin:  YeĢil, 

Desen rengi 1:   Mavi, 

Desen rengi 2:   Beyaz olarak kullanılır. 

 

Jakar desen örnekleri: 

 

 

 

Resim 1.3: Jakar desen örnekleri 
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ġekil 1.5: Jakar desen örneği 

1.2.4. Çok Renkli Desenler 
 

Bu tür desenler çok talep görmektedir. Tek silindirli çorap örme makinelerinde 

üretimleri yapılmaktadır.  

 

Yeni sistemli çorap örme makinelerinde 3 renk, 4 renk, 5 renk olmak üzere farklı 

modeller bulunmaktadır. Bu makinelerin çizim programlarında desen çizimi yapılırken aynı 

mekik grubundan iki rengin bir sıra üzerinde kesinlikle kullanılmaması gerekmektedir. Aynı 

mekik grubundan kullanılan renkler makinenin örme iĢlemi sırasında önemli aksaklıklara ve 

örgü yüzeyinin bozulmasına sebep olmaktadır. 
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ġekil 1.6: Renk paletinden renk örnekleri ġekil 1.7: Renk paleti 

 

Yukarıda bulunan renk paletinde desen uygulaması yapılacak renkler: 

 

 1. grup desen rengi 

 Koyu mavi 

o Açık mavi 

o Beyaz 

 

 2. grup desen rengi  

 

  Mor 

 Kırmızı 

 Sarı 

 

 3. grup desen rengi 

 

 A. YeĢil 

 Pembe 

 Turuncu 
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 4. grup desen rengi  

 Su yeĢili 

 Gri 

 Koyu Sarı 

 

 

ġekil 1.8: Çok renkli desen örneği 



 

 14 

Her çizim programının renk paleti farklıdır. Bu farklar, makine özelliklerinden 

kaynaklanır. Örneğin, yukarıda açıklamasını yaptığımız desen grupları ve renkleri, farklı bir 

desen çizim programında sadece ton farklılığı olarak değiĢkenlik göstermektedir. Renk 

farklılıkları, makine desen çizim program kataloglarında aĢağıdaki örnekte olduğu gibi 

belirtilmiĢtir. 

 

ġekil 1.9: Renk farklılıkları 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ  

UYGULAMA FAALĠYETĠ–1 

 
 

Yukarıdaki 3x1 derbi desenli çorabın çizimini desen programınızda yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Atölyede çalıĢma ortamını hazırlayınız.  Atölye önlüğünüzü giymeyi 

unutmayınız. 

 Desen çizim programınızı açınız. 

 
 

 Dosyadan (File) New seçeneğini onaylayınız.   Çizim sayfası açmadan önce 

makine modelinizi seçmeyi 

unutmayınız. 

 Elinizdeki ürünün derbi sayısını sayarak tespit ediniz. 

 

 Rapor iğne sayısı ile desen 

alanını birbirinin katı 

olmasına dikkat ediniz. 

 

 Deseninizi çizmek için ürüne uygun ilmek sayısı 

vererek bir çizim sayfası açınız. 

 

 Eğer deseniniz çorabınızın 

her iki tarafında da aynı ise 

iğne sayınızın yarısı kadar 

çizim sayfası açınız. 

 

 Elinizdeki çorabın lastik 

üzerinde çalıĢan ilmek 

adedini sayarak belirleyiniz. 
 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ  
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 Zemin renginizi yeĢile boyayınız. 

 

 

 Zemin rengini boyarken boya 

kutusunu  

kullanabilirsiniz. 

 Çizim yapabilmek için bordo rengi seçiniz.  

 Düz Line (Çizgi)  seçeneğini kullanarak 

yukarıdan aĢağıya doğru düz bir çizgi çiziniz. 

 

 

 Derbi deseninizin kaç iğne 

dolu kaç iğne boĢ olacağına 

dikkat ediniz. 

 Kopyalama  seçeneğini kullanarak düz çizgileri 

zemin üzerinde çoğaltınız. 

 Çizim sayfanızı kareli olarak 

da kullanabilirsiniz.  

 Dikkatli çalıĢınız. 
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 Deseninizi kaydederek çalıĢmanızı tamamlayınız. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Atölye ortamını hazırladınız mı? 
  

2. Desen çizim programınızı açtınız mı? 
  

3. File’den (dosya) New seçeneğini onayladınız mı? 
  

4. Elinizdeki ürünün derbi sayısını sayarak tespit ettiniz mi? 
  

5. Deseninizi çizmek için ürüne uygun ilmek sayısı vererek bir 

çizim sayfası açtınız mı? 

  

6. Zemin renginizi boyadınız mı?   

7. Çizim yapacağınız rengi seçtiniz mi?   

8. Yukarıdan aĢağıya doğru düz bir çizgi çizdiniz mi?   

9. Çizgileri üç iğne boĢluk bırakarak çizdiniz mi?   

10. Düz çizgileri zemin üzerinde çoğalttınız mı?   

11. Deseninizi kaydederek çalıĢmanızı tamamladınız mı?   

12. ÇalıĢırken temiz ve dikkatli davrandınız mı?   

 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 



 

 19 

 

  

 

 
Yukarıdaki jakar desenli çorabın çizimi yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Atölyede çalıĢma ortamını hazırlayınız. 
 

 Desen çizim programınızı açınız.  Çizim sayfası açmadan önce 

makine modelinizi seçmeyi 

unutmayınız. 

 Deseninizi çizmek için uygun iğne sayısı vererek 

çizim sayfanızı açınız. 

 Eğer deseniniz çorabınızın her 

iki tarafında da aynı ise iğne 

sayınızın yarısı kadar çizim 

sayfası açınız. 

 Zemininizi yeĢil renge boyayınız.  

 Çiziminizde pencil (kalem)  seçeneğini 

kullanarak desen üzerinde bir baĢlangıç noktası 

belirleyerek çiziniz.  

 

 Çizim yaparken herhangi bir 

mekik rengini kullanınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ  
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 Birinci motifinizin çizimini tamamlayınız. 

 

 Çizim sayfanızı kareli olarak 

da kullanabilirsiniz. 

 Birinci motifin yanına diğer motifleri de çizerek 

çizim alanınızın enine doğru çoğaltınız. 

 

 

 Dikkatli çalıĢınız. 

 Çember desenleri çiziniz. 

 

 Deseni çizerken desen 

aralarındaki boĢluklara dikkkat 

ediniz. 

 Çizdiğiniz deseni mekik renklerine göre 

renklendiriniz. 
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 Desenin alt kısımda da deseni kopyalama  

yöntemini uygulayarak devam ettiriniz. 

  

 Çizdiğiniz deseni kaydetmeyi 

unutmayınız. 

 Deseninizi kaydederek çalıĢmanızı tamamlayınız.  
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Atölyede çalıĢma ortamını hazırladınız mı? 
  

2. Çizim programınızı açtınız mı? 
  

3. Çizim sayfanızı açtınız mı? 
  

4. Zemininizi yeĢil renge boyadınız mı? 
  

5. Çizim yapacağınız rengi seçtiniz mi? 
  

6. Desen üzerinde bir baĢlangıç noktası belirleyerek çizdiniz mi? 
  

7. Birinci motifinizin çizimini tamamladınız mı? 
  

8. Birinci motifin yanına diğer motifleri de çizerek çizim alanınızın 

enine doğru çoğalttınız mı? 

  

9. Çember desenleri çizdiniz mi? 
  

10. Çizdiğiniz deseni mekik renklerine göre renklendirdiniz mi?   

11. Desenin alt kısımda kopyalama yöntemini uyguladınız mı?   

12. Deseninizi kaydederek çalıĢmanızı tamamladınız mı?   

13. ÇalıĢırken temiz ve dikkatli davrandınız mı?   

 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 
1. Örme iĢlemi sırasında mekiklerinize takılacak …………. renkleri çorap üzerinde ilgi 

uyandıracaktır. 

2. Çizim programlarında bulunan renk paletleri toplam ……………… renkten oluĢur. 

3. Yeni teknoloji makinelerde yan yana ……………. renk atma özelliği vardır. 

4. ………………. desenlerde bir zemin rengi iki desen rengi olmak üzere üç renk 

kullanılmaktadır. 

 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ- 2 
 

 
Uygun ortam sağlandığında desen çizim komutlarını kullanarak desen uygulamaları 

yapabileceksiniz. 

 

 

 Basit ve temel tekniklerle çizilmiĢ desenler bulunuz. 

 Bulduğunuz çizimleri pano hâline getirerek bir sunum hazırlayınız. 

 KazanmıĢ olduğunuz bilgi ve deneyimleri arkadaĢ gurubunuz ile paylaĢınız. 

 

2. DESEN UYGULAMAK 
 

2.1. Deseni Boyutlarına Göre Uygulamak 
 

2.1.1. Boyut nedir? 
 

Boyut tek noktadan oluĢur. 
 

Çorap desenleri için 2 farklı boyutta desen uygulamaları yapılabilir. Bunlar: 

 

 Ġki boyutlu desenler 

 Üç boyutlu desenler 
 

2.1.2. Ġki Boyutlu Desen 

 
Eni ve boyu olan her Ģeye iki boyutlu desenler denir. Örnek: kâğıt parçası 

 

2.1.2.1. Ġki Boyutlu Desen AraĢtırması 
 

Desen araĢtırmasında moda ön plandadır. Bayan, erkek ve çocuk çoraplarında giyim 

tarzlarına veya zevke uygun olacak Ģekilde araĢtırma yapılır. Örneğin, bayan çoraplarında 

genellikle çiçek desenleri, erkek çoraplarında abartılı olmayan klasik ve küçük desenler, 

çocuk çoraplarında ise sevimli hayvan figürleri gibi seçimler desen tasarımı için uygun 

seçimlerdir. Yeryüzünde gördüğümüz her nesneden veya canlıdan çorap üzerine figür 

Ģeklinde desen oluĢturabiliriz.  

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ- 2 
 

ARAġTIRMA 
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ġekil 2.1: Ġki boyutlu bayan çorapları için örnekler 
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Resim 2.2: Ġki boyutlu erkek çorapları için örnekler 
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Resim 2.3: Ġki boyutlu çocuk çorapları için örnekler 

 

           

Resim 2.4: Çocuk çorabı örnekleri  Resim 2.5: Çocuk çorabı örneği 
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2.1.2.2. Ġki Boyutun Uygulanacağı Desen Alanları 

 

Ġki boyutlu desenler topuk burun hariç çorap üzerinde her yere yerleĢtirilebilir. 

 

Tasarımlara göre desenin uygulanacağı alan değiĢebilir. Çorabın bazen konç kısmına, 

bazen taban altına veya taban üstüne, bazende lastik kısmına desen yerleĢtirilir.  

 

AĢağıdaki örnekte, desen tabanın üstüne yerleĢtirilerek farklılık yaratılmıĢ. 

 

 

Resim 2.6: Ġki boyut uygulanmıĢ desen örneği 

 

Bu örnekte ise desen çorabın her tarafına sarılmıĢtır. 
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Resim 2.7: Ġki boyut uygulanmıĢ desen örneği 

 

2.1.2.3. Ġki Boyutlu Desen OluĢumları 

 
Ġki boyutlu desen oluĢumları çevremizde gördüğümüz canlı cansız her Ģeyden 

esinlenerek yaratılabilir. Örnek olarak doğada görmüĢ olduğunuz bir çiçek veya sevimli bir 

tavĢan, çorap desenlerine çeĢitli ve sevimli figürler oluĢturabilir. Bu nedenle eni ve boyu 

olan bir nesne veya canlıyı iki boyutlu tasarımlarımızda rahatlıkla kullanabiliriz.  
 

 

Resim 2.8: Ġki boyutlu desen oluĢumu 
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Resim 2.9: Ġki boyutlu desen oluĢumu 

 

 
Resim 2.10: Ġki boyutlu desen oluĢumu 

 

Uygulanan bir desen bazen farklı renklerle üretim yapıldığında değiĢik görünümler 

kazanabilir. 
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Resim 2.11: Farklı renklerle üretilmiĢ çorap örnekleri 
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Yukarıdaki 2 boyutlu desenli çorabın çizimini yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Atölye ortamınızı hazırlayınız. 

 
 

 Çizim programınızı açınız. 

 
 

 File’den (dosya) New seçeneğini onaylayınız.  

 

 Çizim sayfası açmadan önce 

makine modelinizi seçmeyi 

unutmayınız. 

 Deseninizi çizmek için uygun iğne sayısı vererek 

çizim sayfanızı açınız. 

 

 Eğer deseniniz çorabınızın 

her iki tarafında da aynı ise 

iğne sayınızın yarısı kadar 

çizim sayfası açınız. 

 Zemininizi yeĢile boyayınız. 

 
 

 

 Çizim yapacağınız rengi belirleyiniz. 

 

 Mekik rengi zorunluluğu 

olmadan istediğiniz rengi 

seçebilirsiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ  
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 Çiziminize dıĢ hatları belirtecek Ģekilde bir 

baĢlangıç noktası belirleyerek baĢlayınız. 

 

 

 

 

 Kontürleri çizerken istediğiniz 

noktadan çizime 

baĢlayabilirsiniz. 

 Kontür çizimlerinde mutlaka 

pencil (kalem)  seçeneğini 

kullanınız. 

 Deseninizin dıĢ hat çizimini tamamlayınız 

 

 BaĢlangıç ve bitiĢ noktalarının 

birleĢtiğinden emin olunuz. 
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 Deseninizin ayrıntılarını tamamlayınız. 

 

 Deseninizi tamamlayınız. 

 Deseni çizerken desen 

aralarındaki boĢluklara dikkkat 

ediniz. 
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 Renklendirme iĢleminini yapınız. 

 
 

 Renklendirme iĢleminde aynı 

mekik grubundan iki rengin 

yanyana gelmemesine dikkat 

ediniz. 

 Boya kutusunu   

kullanınız. 

 Deseninizi kaydederek çalıĢmanızı tamamlayınız.  
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

 Atölye ortamınızı hazırladınız mı?  
  

 Çizim programınızı açtınız mı? 
  

 Deseninizi çizmek için uygun iğne sayısı vererek çizim sayfanızı 

açtınız mı? 

  

 Zemininizi yeĢile boyadınız mı? 
  

 Çizim yapacağınız rengi seçtiniz mi? 
  

 Çiziminize dıĢ hatları belirtecek Ģekilde bir baĢlangıç noktası 

belirleyerek baĢladınız mı? 

  

 Deseninizin dıĢ hat çizimini tamamladınız mı? 
  

 Deseninizin ayrıntılarını tamamladınız mı? 
  

 Deseninizi tamamladınız mı? 
  

 Çizdiğiniz deseni mekik renklerine göre renklendirdiniz mi? 
  

 Deseninizi kaydederek çalıĢmanızı tamamladınız mı? 

  

 ÇalıĢırken temiz ve dikkatli davrandınız mı? 
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Yukarıdaki 2 boyutlu desenli çorabın çizimi yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Atölye ortamınızı hazırlayınız. 

 
 

 Çizim programınızı açınız. 

 
 

 File’den (dosya) New seçeneğini onaylayınız.  

 

 

 Çizim sayfası açmadan önce 

makine modelinizi seçmeyi 

unutmayınız. 

 Deseninizi çizmek için uygun iğne sayısı vererek 

çizim sayfanızı açınız. 

 Eğer deseniniz çorabınızın her 

iki tarafında da aynı ise iğne 

sayınızın yarısı kadar çizim 

sayfası açınız. 

 Çiziminize baĢlangıç iğnesi belirleyerek baĢlayınız.  Çizim sayfanızı isterseniz 

kareli olarak da 

kullanabilirsiniz.  
 

 Çizgilerinizi kalın kullanınız. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Deseninizin dıĢ hat çizimini tamamladıktan sonra 

göz Ģeklini çiziniz. 

 

 Kulakla göz arasındaki 

mesafeye dikkat ediniz.Temiz 

ve dikkatli çalıĢınız. 

 Ġnce çizgilerle tavĢanın bıyıklarını çiziniz. 

 

 Temiz ve dikkatli çalıĢınız. 

 Çizgiler için line (çizgi)  

seçeneğini kullanınız 
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 Deseninizin yarısını tamamlayınız. 

 

 Temiz ve dikkatli çalıĢınız. 

 Çizgiler için line (çizgi)  

seçeneğini kullanınız. 

 

 Renklendirme iĢlemini yapınız. 

 

 Renklendirme iĢleminde aynı 

mekik grubundan iki rengin 

yanyana gelmemesine dikkat 

ediniz. 

 Boya kutusu ile  

renklendirme yapınız. 
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 Deseniniz ikinci yarısı için simetrik rotate (çizme) 

 seçeneğiyle çizmiĢ olduğunuz bölümü ters 

olarak kopyalayınız. 

 

 Simetrik rotate (çizme) 

seçeneğini araç çubuğu 

üzerinde bulabilirsiniz. 

 

 ÇalıĢmanızı tamamlayınız.  Çizdiğiniz deseni kaydetmeyi 

unutmayınız. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Atölye ortamınızı hazırladınız mı? 
  

2. Çizim programınızı açtınız mı? 
  

3. Deseninizi çizmek için uygun iğne sayısı vererek çizim sayfanızı 

açtınız mı? 

  

4. Çizim yapacağınız rengi seçtiniz mi? 
  

5. Çiziminize baĢlangıç iğnesi belirleyerek baĢladınız mı? 
  

6. Deseninizin dıĢ hat çizimini tamamladıktan sonra göz Ģeklini 

çizdiniz mi? 

  

7. Deseninizin yarısını bitirdiniz mi? 
  

8. Çizdiğiniz deseni mekik renklerine göre renklendirdiniz mi? 
  

9. Deseniniz ikinci yarısı için simetrik rotate (çizme)  çizme 

seçeneğiyle çizmiĢ olduğunuz bölümü ters  kopyaladınız 

mı? 

  

10. Deseninizi kayderek çalıĢmanızı tamamladınız mı? 
  

11. ÇalıĢırken temiz ve dikkatli davrandınız mı? 
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2.2. Üç Boyutlu Desen 
 

Eni, boyu ve derinliği olan her Ģey üç boyutlu desen oluĢumu için yeterlidir. 

 

Gerçek dünyanın üç boyutlu olması, bilgisayarlarda üç boyut gereksinimini 

artırmaktadır. Üç boyutlu görüntüler daha fazla ilgi çekmekte ve görselleĢtirmeyi gerçeğe en 

yakın Ģekilde sağlamaktadır. Üç boyut zor olmasına rağmen gerçekte aynı sonuçlar için iki 

boyuta göre daha kolaydır. Günümüzdeki birçok desenleme programı üç boyut modellere 

etkileĢimli olarak yapılandırılmıĢtır. 

 

2.2.1. Üç Boyutlu Desen AraĢtırması 
 

Üç boyutlu desen araĢtırmasında sevimli hayvan figürlerinin kulakları, burunları veya 

Noel Baba’nın Ģapkasının ponponu gibi oluĢumların çorabın dıĢında sallanması çocukların 

ilgisini çekecektir.  

 

            

 

      

Resim 2.12: Üç boyutlu desen örnekleri 
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2.2.2. Üç Boyutun Uygulanacağı Desen Alanları 
 

Üç boyutlu desenler, topuk burun hariç çorap üzerinde her yere yerleĢtirilebilir. 

 

Tasarımlara göre desenin uygulanacağı alan değiĢebilir. Çorabın bazen konç kısmına, 

taban üstüne, bazende lastik kısmına üç boyutlu desenler yerleĢtirilir.  

 

   

 

  

Resim 2.13: Üç boyutlu desen örnekleri  

 

2.2.3.Üç Boyutlu Desen OluĢumları 
 

Üç boyutlu desen oluĢumları çevremizde gördüğümüz canlı cansız her Ģeyden 

esinlenerek yaratılabilir. Örnek olarak sevimli bir ayıcık ve kafasında bulunan bir Ģapka, 

çorap üzerine desenlendiğinde üç boyutlu bir görüntü kazanabilir.  

 

Üç boyutlu desenler moda trendlerinde hızla yerini almıĢtır. Çorap makine üreticileri 

de bu akıma ayak uydurmak için yeni makineler üretmektedir. Bu makineler üç boyutu iki 

farklı Ģekilde üretebilir. Bunlar topuk oluĢumu ve pikot oluĢumuyla yapılır. Bu üç boyut 
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desenleri çorap Ģekline dönüĢtürebilmemiz için mutlaka zincir programı yapılmalıdır. Bazı 

desen programlarında topuk oluĢumu desen üzerinde gösterilirken diğer bir desen 

programında üç boyut desen zincir programında oluĢturulur ve çizim üzerinde görünmez. 

 

Topuk oluĢumu ile yapılmıĢ üç boyutlu desen örnekleri: 

 

 

 

Resim 2.14: Üç boyutlu desen örnekleri  
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Resim 2.15: Üç boyutlu desen örneği 
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Resim 2.16: Pikot oluĢumu ile yapılmıĢ üç boyutlu desen örnekleri 

 

Pikot: Zemin üzerinde bir iğnenin boĢ geçerek örgü yüzeyi üzerinde toplama 

yapmasına denir.  

 

Örgü yüzey üzerinde kaç sıra örgü oluĢacaksa örneğin;  dokuz iğne dolu, bir iğne boĢ 

geçerek iğneye sadece toplama komutu verilir. 
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Örnek: Çizim sayfası üzerine pikot çizimi  
 

     

ġekil 2.17: Pikot çizimi                            Resim 2.18: Pikotlu çorap 

 

 

Resim 2.19: Pikotlu çorap 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 

 

 

Yukarıdaki 3 boyut görüntüsü topuk sistemi ile oluĢmuĢ desenli çorabın çizimi 

yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Atölyede çalıĢma ortamınızı hazırlayınız. 

 
 

 

 Çizim programınızı açınız.  

 File’den (dosya) New seçeneğini onaylayınız.  

  

 

 Çizim sayfasını açmadan önce 

makine modelinizi seçmeyi 

unutmayınız. 

 Desen çizmek için ürüne uygun sayısı vererek 

çizim sayfanızı açınız. 
 

 Zeminizi yeĢil renge boyayınız.  Ġğne sayılarına dikkat ediniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Çizim yapacağınız herhangi bir mekik rengi 

belirleyiniz. 

 

 

 

 Çiziminize siyah rengin çizimini yaparak baĢlayınız.  Çizim sayfada yukarıdan 

aĢağıya doğru yapılmaktadır. 

 Çizim sayfanızı isterseniz 

kareli olarak da 

kullanabilirsiniz.  

 Çizgilerinizi kalın kullanınız. 
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 Deseninizin gövde çizimini tamamladıktan sonra 

göz Ģeklini çiziniz. 

 Kulakla göz arasındaki 

mesafeye dikkat ediniz.Temiz 

ve dikkatli çalıĢınız. 
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 Deseninizin yarısını tamamladıktan sonra 

simetrisini  alınız. 

 
 

 Deseniniz ikinci yarısı için Simetrik rotate (çizme) 

seçeneğiyle çizmiĢ olduğunuz bölümü ters 

olarak kopyalayınız. 

 Temiz ve dikkatli çalıĢınız. 
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 Deseninizi tamamladıktan sonra deseninizin 3. 

boyut çalıĢacağınız yerin sağ ve solunu siyah renk 

ile boyayınız.  

 
 

 Topuk çizimi için Line (düz 

çizgi)  seçeneğini 

kullanabilirsiniz. 

 

 Gaga olacak yeri belirlemeyi 

unutmayınız. 

 Deseninizde gagayı oluĢturarak topuk oluĢumunun 

da çizimini yaptıktan sonra desenininizi kaydediniz. 

 

 

 Deseninizi kaydetmeyi 

unutmayınız. 

 Kayıt almadığınızda 

Deseninizi kaybedeceğinizi 

unutmayınız. 

 Deseninizi kayıt ederek çalıĢmanızı tamamlayınız.  
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KONTROL LĠSTESĠ 

 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Atölyede çalıĢma ortamınızı hazırladınız mı?   

2. Çizim programınızı açtınız mı?   

3. Çizim sayfanızı açtınız mı?   

4. Desen çizmek için ürüne uygun sayıyı vererek çizim sayfanızı açtınız 

mı? 

  

5. Zeminizi yeĢil renge boyadınız mı?   

6. Çizim yapacağınız herhangi bir mekik rengi belirlediniz mi?   

7. Çiziminize siyah rengin çizimini yaparak baĢladınız mı?   

8. Deseninizin gövde çizimini tamamladıktan sonra göz Ģeklini çizdiniz 

mi? 
  

9. Deseninizin yarısını tamamladıktan sonra simetrisini  aldınız mı? 
  

10. Deseniniz ikinci yarısı için Simetrik rotate (çizme)  seçeneğiyle 

çizmiĢ olduğunuz bölümü ters olarak kopyaladınız mı? 

  

11. Deseninizi tamamladıktan sonra deseninizin 3. boyut çalıĢacağınız 

yerin sağ ve solunu siyah renk ile boyadınız mı?  

  

12. Deseninizde gagayı oluĢturarak topuk oluĢumunun da çizimini 

yaptıktan sonra desenininizi kaydettiniz mi?  
  

13. Deseninizi kaydederek çalıĢmanızı tamamladınız mı?   

14. ÇalıĢırken temiz ve dikkatli davrandınız mı?   
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Yukarıdaki 3 boyut görüntülü pikot sistemi ile oluĢmuĢ desenli çorabın çizimi yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Atölyede çalıĢma ortamınızı hazırlayınız.  

 Çizim programınızı açınız. 

 
 

 File’den (dosya) New seçeneğini onaylayınız.   Çizim sayfası açmadan önce 

makine modelinizi seçmeyi 

unutmayınız. 

 Numune çorapta çalıĢan iğne adedini sayarak zemin 

rengine boyayınız. 
 

 Çizim yapacağınız rengi seçiniz. 

 

 Pikot çizimi mutlaka siyah 

renkle çizilmelidir. 

 Pikot çiziminizi 9 dolu, 1 boĢ iğne olarak yapınız.  Çizim sayfanızı isterseniz 

kareli olarak da 

kullanabilirsiniz. 

 

 Line (düz çizgi)  

seçeneğini kullanarak 

pikotlarınızı çizebilirsiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Çizdiğiniz 9x1 pikotunuzu kopyalama seçeneğini 

kullanarak sayfa üzerine enlemesine kopyalayınız. 

 

 

 Zeminde bulunan desenin çizimini yapınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ÇalıĢılan örnek kumaĢta, 

zemindeki desenleriniz pirinç 

örgü tekniğidir.  

 Tek silindirli makineler pirinç 

örgü yapamadığından boĢ iğne 

çizimi ile pirinç desen 

görünümü verebilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 Kopyalama seçeneğinde  

kompozisyon Ģeklinde 

çoğaltma butonuna basabilir. 

Zamandan kazanabilirsiniz. 
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 Deseninizin kopyalayarak iĢleminizi tamamlayınız. 

 

 Zaman kazanmak için 

kopyalama seçeneğininde 

kompozisyon Ģeklinde 

çoğaltma butonuna 

basabilirsiniz. 

 

 Sıra üzerindeki desen 

baĢlangıcınızın ve bitiĢinizin 

eĢleĢip eĢleĢmediğine dikkat 

ediniz. 

 

 Kopyaladığınız alanı kontrol 

ederek eksik 

bırakmadığınızdan emin 

olunuz. 
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 Çizdiğiniz deseni kaydederek çalıĢmanızı 

tamamlayınız. 
 Dikkatli çalıĢınız. 
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KONTROL LĠSTESĠ 

 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Atölyede çalıĢma ortamını hazırladınız mı? 
  

2. Çizim programınızı açtınız mı? 
  

3. Çizim sayfanızı açtınız mı? 
  

4. Numune çorapta çalıĢan iğne adedini sayarak zemin rengine 

boyadınız mı? 

  

5. Çizim yapacağınız rengi seçtiniz mi? 
  

6. Pikot çiziminizi 9 dolu, 1 boĢ iğne olarak yaptınız mı? 
  

7. Çizdiğiniz pikotu enlemesine kopyaladınız mı? 
  

8. Zeminde bulunan desenin çizimini yaptınız mı?    

9. Deseninizi sayfa üzerine kopyaladınız mı? 
  

10. Deseninizi kopyalayarak iĢleminizi tamamladınız mı? 
  

11. Çizdiğiniz deseni kaydederek çalıĢmanızı tamamladınız mı? 
  

12. Temiz ve dikkatli çalıĢtınız mı? 
  

 
DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 
1. Eni ve boyu olan her Ģeye ……………………. desenler denir. 

2. Bayan çoraplarında genellikle ……………….. desenleri gibi seçimler desen tasarımı 

için uygun seçimlerdir. 

3. Eni, boyu ve derinliği olan her Ģey …………………. desen oluĢumu için yeterlidir. 

4. Çorabın bazen konç kısmına, taban üstüne, bazen de ………………….. kısmına üç 

boyutlu desenler yerleĢtirilir.  

5. Zemin üzerinde bir iğnenin boĢ geçerek örgü yüzeyi üzerinde toplama yapmasına 

………………… denir.  

 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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 MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdaki açıklamalardan hangisi bütün çizim programları için kullanılmıĢtır? 

A) Çizim programlarında bulunan renk paletleri toplam 16 milyon renkten 

oluĢmuĢtur. 

B) Renk paleti toplam 256 renkten oluĢmaktadır. 

C) Her makinenin çizim programına göre toplam renk sayısı değiĢir. 

D) Makine üzerindeki mekik sayısı kadar renk bulunmaktadır. 

 

2. Çok renkli desenlerde makine üzerinde en az kaç mekik kullanılabilir?  

A) Alt alta istenilen kadar renk kullanılabilir. 

B) Yan yana 12+1 renk kullanılabilir 

C) Yan yana 4+1 alt alta 12+1 renk kullanılabilir. 

D) Mekiklerle kullanılan renkler desenle alakalı değildir. 

 

3. Kabartma desen bir örgü hangi tip makinenin örgü özelliğidir? 

A) Tek silindirli çorap örme makinesinin özelliğidir. 

B) Çift silindirli çorap örme makinesinin özelliğidir. 

C) Her iki makinede yapabilir. 

D) Bu örgüyü çorap örme makineleri yapamaz. 

 

4. Zemin rengi bordo ile çalıĢan örgü türü aĢağıdakilen hangisidir? 

A) Jakar desen 

B) Kabartma desen  

C) Çok renkli desen 

D) Hiçbiri 

 

5. Çok renkli desenlerde bir örgü sırası üzerinde en fazla kaç adet desen mekiği 

kullanılır? 

A) 1 mekik  

B) 3 mekik 

C) 3+1 mekik 

D) 4+1 mekik 
 

6. Çok renkli desenlerde 3. desen grubu renkleri aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Koyu mavi- açık mavi- beyaz 

B) Mor- kırmızı- sarı 

C) Su yeĢili- gri- koyu sarı 

D) Açık yeĢil- pembe- turuncu 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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7. Farklı desen programlarının renk grupları arasındaki farklılıklar aĢağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Renkler arasında ton farkı vardır. 

B) Hepsi aynıdır. 

C) Bir programda çok renklidir. 

D) Birinde renkli diğerinde ise renkler arası ton farkı bulunur. 
 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 baĢvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1- iplik 

2- 16 milyon 

3- 8 

4- jakar 
 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1- iki boyutlu 

2- çiçek 

3- üç boyutlu 

4- lastik 

5 pikot 
 

 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1- A 

2- C 

3- B 

4- B 

5- D 

6- D 

7- A 
 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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