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AÇIKLAMALAR
KOD 205ESB506
ALAN El Sanatları Teknolojisi
DAL/ MESLEK El ve Makine Nakışı
MODÜLÜN ADI Elde Beyaz İş

MODÜLÜN TANIMI

Elde beyaz iş, modeli belirleme, malzemenin belirlenmesi,
kumaşı işlemeye hazırlama, beyaz iş tekniklerini uygulama,
kullanılan yardımcı iğne teknikleri, kenar temizleme, ütü
yapma ve kalite kontrol konularının anlatıldığı öğrenme
materyalidir.

SÜRE 40/32
ÖN KOŞUL
YETERLİK Elde beyaz iş yapmak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç:
Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında, ürüne ve tekniğe
göre desen çizerek uygun malzeme üzerine elde beyaz iş iğne
tekniklerini kullanarak işleyip ürüne dönüştürebileceksiniz.
Amaçlar:

1. Ürüne uygun olarak modeli belirleyip
renklendirebileceksiniz.

2. Ürüne uygun malzeme seçimi yapabileceksiniz.
3. Tekniğe ve ölçüye uygun olarak kumaşı işlemeye

hazırlayabileceksiniz.
4. Tekniğe uygun olarak beyaz iş iğne tekniklerini

uygulayabileceksiniz
5. Beyaz iş tekniğine uygun olarak yardımcı iğne

tekniklerini yapabileceksiniz.
6. Tekniğe uygun olarak kenar temizleme

yapabileceksiniz.
7. Tekniğe uygun olarak ütü yapabileceksiniz.
8. Tekniğe uygun olarak kalite kontrol yapabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Atölye
Donanım: Desen kitapları, fotoğraf, dergi, yapılmış ürün
örnekleri, renk katalogları, kumaş, iplik, kasnak bezi,
parşömen kâğıdı, çizimde kullanılan malzemeler, renkli
kalemler makas, bitmiş ürün, pul boncuk vb. süsleme
malzemeleri, kenar temizleme malzemeleri, ütü, ütü bezi, ütü
masası, küvet, hata etiketi (meto)

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modülün içinde yer alan her faaliyetten sonra, verilen ölçme
araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Modül sonunda ise kazandığınız bilgi ve becerileri ölçmek
amacıyla öğretmeniniz tarafından hazırlanacak ölçme
araçları ile değerlendirileceksiniz.

AÇIKLAMALAR
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GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Teknik buluşların hızla gelişmesine rağmen elde işlenen nakışlar, hiç bir zaman
değerini kaybetmemiş; daha da değer kazanmıştır. El emeği göz nuru el işlemelerinden biri
olan elde beyaz iş, teknikleriyle nakışın temelini oluşturmaktadır.

Elde beyaz iş, yabancı nakış grubunda yer almaktadır. İlk önceleri saraylarda, soylular
tarafından yapılan beyaz iş, sonraları halk tarafından tanınmış ve zevkle uygulanmıştır.

Siz de, bu faaliyetleri başarı ile tamamladığınızda güzel, zevkli ve aynı zamanda kısa
sürede yapabileceğiniz bu işlemeyi hayatınızın her anında kullanabileceğiniz gibi kendinize
ekonomik olarak gelir de sağlayabilirsiniz.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam
sağlandığında, ürüne uygun olarak model belirleyebileceksiniz.

 Beyaz iş tekniğine uygun desen araştırınız. Bulduğunuz desenleri sınıf
arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. MODELİ BELİRLEME

Modeli belirlerken üç temel kurala dikkat etmek gerekir. Bunlar; uygulanacak
teknikler, kullanılacak kumaş ve kullanım amacıdır. Beyaz iş tekniklerine uygunluğu,
kullanılan kumaşın cinsi ve kullanım yeri modelin belirlenmesinde olduğu kadar
kompozisyonun oluşturulmasında da önemlidir.

Resim 1.1: Elde yapılmış beyaz iş örtü çalışması

1.1. Beyaz İş

1.1.1. Tanımı

Fransızca kökenli “Broderie” kelimesinden dilimize beyaz iş olarak geçmiş, beyaz
kumaşlar üzerine beyaz kotonlarla işlendiğinden dolayı bu ismi almıştır.

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Günün değişen moda ve zevk anlayışıyla birlikte, beyaz iş gelişim göstererek renkli
kumaşlar üzerine renkli kotonlar kullanarak da uygulanmaktadır.

Makinede, kısa sürede ve kolay uygulanmasına rağmen elde yapılan beyaz iş, her
zaman değerini korumuştur.

1.2. Diğer Nakışlardan Ayıran Özellikleri

1.2.1. Kumaş Özelliği

Sık dokunuşlu ve düz yüzeyli bütün kumaşlar üzerine uygulanabilir.

1.2.2. İplik Özelliği

İyi bükümlü, pürüzsüz, sağlam ve dayanıklı iplikler tercih edilir.

1.3. Desen için Faydalanılan Kaynaklar

Tabiattan, işlenmiş beyaz iş desenlerinden, dantel ve fisto motiflerinden, Çin iğnesi
desenlerinden, desen kitaplarından ve müzelerden faydalanılır.

Resim 1.2: Elde beyaz iş çalışması

1.4. Uygulandığı Yerler

Kullanışlı olduğundan dolayı birçok ürün üzerinde görebiliriz. Çeşitli dekoratif
örtülerde, ev dekorasyonunda, iç ve dış giyim süslemelerinde (Abiye kıyafetler, gecelik ve
sabahlıklar) ve çeşitli aksesuarlarda beyaz iş tekniği uygulanır.
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Beyaz iş tekniğine uygun desen
araştırınız.

 Çin iğnesi, dantel, fisto vb. desenlerinden
yararlanabilirsiniz.

 Deseni tespit ediniz.

Şekil 1.1: Elde beyaz iş deseni

 Kullanım alanına uygun desen seçiniz.

 Kompozisyon hazırlayınız.
 Seçilen desenin, kullanım alanına uygun

ölçülerde olmasına dikkat ediniz.

 Deseni çiziniz.
 Net çizgi çiziniz.

 Yuvarlak hatlarda şablon kullanınız.

NOT: Beyaz iş tekniğini çalışırken isteğe ve zevke göre renk uygulayabilirsiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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KONTROL LİSTESİ

Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmayı kendiniz ya da arkadaşlarınızla
değişerek değerlendiriniz.

İşlem
No

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1 Beyaz iş tekniğine uygun desen araştırdınız mı?

2 Deseninizi tespit ettiniz mi?

3 Ölçüye uygun kompozisyonunuzu hazırladınız mı?

4 Deseni tekniğe uygun çizdiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Yapmış olduğunuz değerlendirme sonunda - hayır şeklindeki cevaplarınızı bir daha
gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme ve uygulama faaliyeti ile ilgili
kısmı tekrarlayınız. Tamamı - evet ise diğer faaliyete geçiniz.



7

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)

Aşağıda verilen cümleleri doğru – yanlış durumuna göre işaretleyiniz.

1. ( ) Elde beyaz iş Fransızca kökenli ‘Borderie’ kelimesinden gelen bir terimdir.

2. ( ) Elde beyaz iş seyrek dokunuşlu kumaşlar üzerine yapılır.

3. ( ) Elde beyaz iş tekniğinde Çin iğnesi desenlerinden faydalanılır.

4. ( ) Elde beyaz iş tekniği her türlü ürün üzerine uygulanır.

5. ( ) Elde beyaz iş tekniğinde kullanım alanına uygun desen seçmek önemli değildir.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız
sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2

Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam
sağlandığında, ürüne uygun malzeme seçimi yapabileceksiniz.

 Kullanacağınız alana uygun kumaş ve iplik araştırınız.

2. MALZEMENİN BELİRLENMESİ

Resim 2.1: Elde beyaz iş masa örtüsü

2.1. Beyaz İş Tekniğinde Kullanılan Kumaşlar

Beyaz iş tekniğinde kumaş, diğer nakış tekniklerine göre çok daha önemlidir. Teknik
olarak kesim işleminin ön planda olması sebebiyle kumaş atmayan, uzun süre kullanıma ve
sık yıkamaya dayanıklı olan kumaş türlerinden seçilmelidir.

ÖĞRENME FAALİYETİ-2

AMAÇ

ARAŞTIRMA



9

2.1.1. Çeşitleri

 İpek,
 Saten,
 Tafta,
 Keten,
 Patiska,
 Akfil,
 Terikoton,
 Alpaka,
 Birman,
 Poplin vb. kumaşlar kullanılır.

NOT: Kumaş özelliği dikkate alınarak ince dokunuşlu olan kumaşlarda tela
kullanılması tavsiye edilir.

2.2. Beyaz İş Tekniğinde Kullanılan İplikler

Koton iplikler, mulina, pamukaki, merserize, çamaşır ipeği vb. iplikler kullanılır.
Zevke, kullanım alanına ve kumaşa göre orlon, yün gibi farklı iplikler tercih edilebilir.

Resim 2.2: Beyaz iş örtü
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Ürüne uygun kumaş seçiniz.
 Kullanım alanını göz önünde

bulundurunuz.

 Tekniğe, ürüne ve kumaşa uygun iplik
belirleyiniz.

 Kullandığınız kumaşa uygun seçim
yapınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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KONTROL LİSTESİ

Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmayı kendiniz ya da arkadaşlarınızla
değişerek değerlendiriniz.

İşlem No Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1 Ürüne uygun kumaş seçtiniz mi?

2 Ürüne ve kumaşa uygun iplik belirlediniz mi?

DEĞERLENDİRME

Yapmış olduğunuz değerlendirme sonunda - hayır şeklindeki cevaplarınızı bir daha
gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme ve uygulama faaliyeti ile ilgili
kısmı tekrarlayınız. Tamamı - evet ise diğer faaliyete geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)

Aşağıda verilen cümleleri doğru – yanlış durumuna göre işaretleyiniz.

1. ( ) Beyaz iş tekniğinde terikoton kumaş kullanılmaz.

2. ( ) Beyaz iş tekniğinde çamaşır ipeği, muline gibi iplikler kullanılır.

3. ( ) Beyaz iş tekniğinde ürüne uygun kumaş seçilir.

4. ( ) Beyaz iş tekniğinde ince kumaşlarda tela kullanılmaz.

5. ( ) Beyaz iş tekniğinde orlon kullanılmaz.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız
sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3

Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam
sağlandığında, tekniğe ve ölçüye uygun olarak kumaşı işlemeye hazırlayabileceksiniz.

 Ürüne uygun desen araştırması yapınız.

3. KUMAŞI İŞLEMEYE HAZIRLAMA

3.1. Ölçü - Oran

Yapılacak ürüne uygun kumaş ölçüsünün belirlenmesidir. Belirlenen ölçüler dikkate
alınarak kumaş işlemeye hazırlanır. Ölçüler kullanılacak yere, kişinin zevkine ve ihtiyaca
göre belirlenir.

3.2. Deseni Kumaşa Geçirmede Kullanılan Araç ve Gereçler

 İşleme için seçilen desen
 Parşömen kâğıdı
 Mulaj kâğıdı
 Kalemler (2B, H, HB)
 Nakış makarası
 Dikiş iğnesi
 Toplu iğne
 Silgi
 Kalemtıraş
 Mezura
 Cetvel
 Ütü ve ütü masası

3.3. Beyaz İş Tekniğinde Kullanılan Desen Geçirme Teknikleri

3.3.1. Çizerek Desen Geçirme

Bu teknik, açık renk kumaşlar üzerinde başarı ile uygulanabilir. Desen geçirme
tekniğinin işlemeye ve işleme yapılacak kumaşa uygun olarak seçilmesi önemli bir tercihtir.

Detaylı bilgi için bk. “ İşlemeye Hazırlık “ modülü

ÖĞRENME FAALİYETİ–3

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Belirlediğiniz deseni parşömene çiziniz.
 Deseni yumuşak kalemle net çizmeye

dikkat ediniz.

 Kâğıdı ters çevirerek kumaşa
yerleştiriniz.

 Kumaşın en boy ipliğinin, desenin en
boy çizgileriyle üst üste gelmesine
dikkat ediniz.



 İnce uçlu sert bir kalemle desenin
tersinden üzerinden çiziniz.

 Bitmiş tükenmez kalem
kullanabilirsiniz. Sert bir zemin üzerinde
çizmeye özen gösteriniz.

 Kâğıdı kaldırınız.  Titiz ve düzenli çalışınız.

 Kumaşa iyi geçmeyen yerleri desen
üzerinden geçiriniz.

 Kalem ucunun ince olmasına özen
gösteriniz.

Resim 3.1: Çizerek desen geçirme

3.3.2. Teyelleyerek Desen Geçirme

Şifon, jorjet, organize gibi ince ve kaygan kumaşlarda uygulanan desen geçirme
tekniğidir.

UYGULAMA FAALİYETİ
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Deseni mulaj kâğıdına çiziniz.  Deseni net çiziniz.

 Deseni, kumaşın üzerine desen üstte
olacak şekilde yerleştiriniz.

 Dikkatli olunuz. Deseni işleme
yapacağınız yere yerleştiriniz.

 Deseni kumaşa toplu iğne ile tutturunuz.  İnce uçlu iğne kullanınız.

 Deseni kumaşa oyulgama ile geçiriniz.

 İnce iplikle teyel yapınız ve teyel
yaparken desen özelliğini bozmayınız.

 Küçük oyulgama dikişleri yapınız.

 Mulaj kâğıdını yırtarak temizleyiniz.

 Kumaş üzerinde kâğıt kalmamasına
özen gösteriniz.

 Kâğıtları dikkatli yırtınız.

Resim 3.2: Teyelleyerek desen geçirme

UYGULAMA FAALİYETİ
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3.3.3. Ütüleme Yolu ile Desen Geçirme

Pratik bir uygulamadır. Hazır desenler kumaş üzerine kapanacak şekilde yerleştirilir.
Kızgın ütü ile üzerinden ütülenir ve desen kumaşa geçmiş olur.

NOT: Ayrıntılı bilgi için bk. “İşlemeye Hazırlık” modülü

Resim 3.3: Ütüleyerek desen geçirme

3.3.4. Kopya Kâğıdı ile Desen Geçirme
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Deseni parşömen kâğıdına çiziniz.  Çizginin net olmasına dikkat ediniz.

 Deseni kumaş üzerine yerleştiriniz.
 Kaymaması için kâğıdın kenarlarından

toplu iğne ile kumaşa tutturmaya dikkat
ediniz.

 Kumaş ile desen kâğıdı arasına kopya
kâğıdını yerleştiriniz.

 Kopya kâğıdının parlak yüzünün kumaş
üzerine gelmesine dikkat ediniz.

 Not: Koyu renk kumaşlarda sarı veya
beyaz karbon kâğıdı kullanınız.

 Desenin üzerinden çiziniz.
 Kopya kâğıdını kullanırken dikkat

ediniz.

 Deseni ve kopya kâğıdını kaldırınız.  Dikkatli olunuz.

 Desenin hafif çıkan yerlerini kalemle
çiziniz.

 Kalemin ince uçlu olmasına dikkat
ediniz.

Resim 3.4: Kopya kağıdı ile desen geçirme

UYGULAMA FAALİYETİ
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3.4. Elde Beyaz İş Tekniğinde Kumaşı Germe

3.4.1. Kumaşı Germenin Önemi

Uygulanacak germe tekniği; kumaşa, desen özelliğine, kullanılacak tekniğe göre tespit
edilir.

Uygun teknikte gerilen kumaş, işlemenin daha düzgün, daha kolay ve kısa sürede
işlenmesini sağlar.

3.4.2. Kullanılan Germe Araç ve Gereçleri

Elde beyaz iş tekniğinde kumaş, kasnak ve kâğıt ile gerilerek işlem uygulanır. Bu
araçlar işlenecek kumaşın gergin durmasını sağlar. Bu sayede nakış daha düzgün ve süratli
uygulanır.

NOT: Daha geniş bilgi için bk. “İşlemeye Hazırlık” modülü

3.4.3. Kumaşı Germe Yöntemleri

 Kumaşı kâğıt ile germe

 Kumaşı kasnak ile germe

 Kumaşı gergef ile germe

3.4.3.1. Kumaşı Kasnak ile Germe

Esnek olmayan kumaşlara uygulanan bir tekniktir. Kumaşı kasnağa germeden önce
ütüleyiniz. Desenin konumuna göre gerekiyorsa hazırladığınız kasnak bezlerini tekniğe
uygun dikiniz.

NOT: Kasnağın çemberinde bolluk varsa ekstraforu kat yapmayacak şekilde verev
olarak sarınız.

3.4.3.2. Kâğıt ile Germe

Kâğıt ile germe, elde yapılan küçük işlemelerde çabuk atabilen ve esneyen kumaşlara
uygulanan germe tekniğidir.

Beyaz iş tekniğinde İngiliz işi ve kolber gibi iğnelerin kâğıt üzerine gerilerek
yapılması iyi sonuç verir.

NOT: Daha geniş bilgi için bk. “İşlemeye Hazırlık” modülü
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Kumaş hesabı yapınız.
 Yapacağınız ürünün ölçüsünü alırken

dikkat ediniz.

 Kumaşı istenilen ölçüye göre kesiniz.

 Kumaşı keserken eğri kesmemeye
dikkat ediniz. Kumaşınız iplik çekmeye
elverişli ise ölçülerinize göre iplik
çekiniz.

 Kumaşın kenar sürfilesini yapınız.  Kumaşın atmamasına dikkat ediniz.

 Kumaşın orta teyelini alınız.

 Orta teyeli alırken kumaşın ortasını
kaydırmamaya dikkat ediniz.

 Not: Sürfile ve orta teyeli uygulamada
ayrıntılı bilgi için bk. ”İşlemeye
Hazırlık” modülü

 Deseni kumaşa geçiriniz.
 Kumaş ve tekniğe uygun desen geçirme

tekniğini kullanmaya dikkat ediniz.

 Kumaşı geriniz.  Uygun olan germe tekniğini kullanınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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KONTROL LİSTESİ

Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmayı kendiniz ya da arkadaşlarınızla
değişerek değerlendiriniz.

İşlem
No

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1 Kumaş hesabı yaptınız mı?

2 Kumaşı istenilen ölçüye göre kestiniz mi?

3 Kumaşın kenar sürfilesini yaptınız mı?

4 Kumaşın orta teyelini aldınız mı?

5 Deseni kumaşa tekniğe uygun geçirdiniz mi?

6 Kumaşı tekniğe uygun gerdiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Yapmış olduğunuz değerlendirme sonunda - hayır şeklindeki cevaplarınızı bir daha
gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme ve uygulama faaliyeti ile ilgili
kısmı tekrarlayınız. Tamamı - evet ise diğer faaliyete geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıda verilen cümleleri doğru – yanlış durumuna göre işaretleyiniz.

1. ( ) Beyaz iş tekniğinde ürüne uygun ölçü belirlenir.

2. ( ) Beyaz iş tekniğinde ürün ölçüsü zevke ve ihtiyaca göre belirlenir.

3. ( ) Beyaz iş tekniğinde deseni kumaşa geçirmede tükenmez kalem kullanılır.

4. ( ) Beyaz iş tekniğinde sayarak desen geçirme tekniği uygulanır.

5. ( ) Beyaz iş tekniğinde germe, işlemenin muntazam olmasını sağlar.

6. ( ) Beyaz iş tekniğinde kolber iğne tekniği kağıt üzerine gerilerek yapılabilir.

7. ( ) Beyaz iş tekniğinde kumaş kenarına surfile yapılması uygun değildir.

8. ( ) Beyaz iş tekniğinde kumaş kasnağa gerilmeden ütülenmelidir.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız
sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4

Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam
sağlandığında, elde beyaz iş iğne tekniklerini uygulayabileceksiniz.

 Elde işlenmiş beyaz iş örneklerini araştırınız. Bulduğunuz işlenmiş ürünleri
sınıfta arkadaşlarınızla inceleyiniz.

4. BEYAZ İŞ TEKNİKLERİNİ UYGULAMA

Beyaz iş çalışmasının; ince sarma, alt dolgu, kalın sarma, İngiliz işi, kolber, puan,
ciğerdeldi, yarma dolgu yaprak ve dolgu yaprak olmak üzere dokuz temel tekniği vardır.

4.1. Beyaz İş İğne Teknikleri

4.1.1. İnce Sarma

Elde beyaz iş tekniğinin iğnelerinden olan ince sarma, desenin sap kısımlarına, çiçek
ve motiflerin kenar sarmalarına, filtre ve ajur kenarlarına uygulanır.

İpliği fazla çekmeden, üst üste gelmeyecek şekilde yan yana sarılır.

Resim 4.1: İnce sarma çalışması

ÖĞRENME FAALİYETİ–4

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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UYGULAMA FAALİYETİ

İnce Sarma Yapma

İşlem Basamakları Öneriler

 Desen üzerinden nakış
teyeli alınız.

 Nakış teyeli alırken kumaş üstünden fazla, alttan az iplik
alınacak şekilde uygulamaya dikkat ediniz.

Resim 4.2: Nakış teyeli

 Üzeri sarılacak olan
kotonu, başlangıç
noktasına tutturunuz.

 Kotonu, teyelin tam üzerine gelecek şekilde tutturmaya
dikkat ediniz.

 Kotonun üzerini,
kumaştan çok az alarak
sarınız.

Resim 4.3: İnce sarma

 Kotonu sararken ipliklerin yan yana gelecek şekilde,
soldan sağa doğru sarmaya dikkat ediniz.

 Sarma işlemi bittiğinde,
kotonu kumaşın tersine
geçirerek tutturunuz.

 Temiz ve düzenli çalışınız.

 İşlenen yerin elinizin altında kalmamasına dikkat ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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4.1.2. Alt Dolgu

Alt dolgu sarmaya yuvarlaklık ve hacim vermek için uygulanır. Desenin içi nakış
teyeli ile boyuna doldurulur ve üzeri enine sarılır. Kalın sarma; dolgu yaprak, yarma dolgu,
iğnelerinde uygulanan bir iğne tekniğidir.

UYGULAMA FAALİYETİ

Alt Dolgu Yapma

İşlem Basamakları Öneriler

 Desen çizgisi
üzerinden nakış
teyeli alınız.

 Teyellerinizin aynı boyda olmasına dikkat ediniz.

 Desenin hemen
içinden boyuna teyel
alınız.

Resim 4.4: Nakış teyeli

 Teyeli üstten fazla, alttan az olacak şekilde yapmaya dikkat
ediniz.

 İkinci sıra teyel
alınız.

Resim 4.5: Nakış teyeli ikinci sıra

 Bir önceki teyelin yanından, az alınan iplikler çok alınan
ipliklerin ortasına gelecek şekilde yapmaya dikkat ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Desen içini teyel ile
doldurunuz (Resim
4.6).

Resim 4.6

 Üçüncü sıra teyelin, birinci sıra teyel gibi olmasına dikkat
ediniz.

 Desenin içini bu şekilde doldurmaya dikkat ediniz.

 Biten dolgunun
üzerinden birkaç sıra
daha teyel alınız. Resim 4.7: İkinci sıra kabartma teyeli

 Bombelik vermek için teyeli desen çizgisinden bir sıra
içerisinden orta kısımlarına doğru almaya dikkat ediniz.
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4.1.3. Kalın Sarma

Kalın sarma yaparken ilk önce sarmanın alt dolgusunun yapılması gerekir. Kalın
sarma, desenlerin sap kısmında ve kenar temizleme olarak uygulanır.

UYGULAMA FAALİYETİ

Kalın Sarma Yapma

İşlem Basamakları Öneriler

 Sarma uygulanacak
desenin alt dolgusunu
yapınız.

 Desene bombelik vermek için desenin orta kısmına
teyel almaya dikkat ediniz.

 İpliği kumaşa tutturarak
iğneyi kumaş üzerine
çıkartınız.

 Başlangıç noktasına dikkat ediniz.

 Dolgunun üzerini desene
göre enine sarınız.

Resim 4.8: Kalın sarma tekniği

 Kotonu sararken iplikler yan yana gelecek şekilde,
soldan sağa doğru sarmaya dikkat ediniz.

 Sarma işlemi bitince
koton ipliği kumaşın
tersine geçirerek
tutturunuz.

 Temiz ve düzenli çalışınız.

UYGULAMA FAALİYETİ



27

4.1.4. İngiliz İşi

İngiliz işi, küçük alanlı yapraklarda uygulanan bir beyaz iş iğne tekniğidir. Yaprağın
içi tamamen kesilerek çalışılır.

UYGULAMA FAALİYETİ

İngiliz İşi Yapma

İşlem Basamakları Öneriler

 Deseni kumaşa geçiriniz (Resim 4.9).

Resim 4.9

 Kumaşı kasnağa geriniz.
 Kumaşın en ve boy iplik yönlerine

dikkat ederek germeye özen gösteriniz.

 Desen çizgisi üzerinden nakış teyeli
alınız.

Resim 4.10: Desen üzerine nakış teyeli

UYGULAMA FAALİYETİ
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İngiliz işi yapılacak yaprağın geniş yerinden
sonuna iki iplik kalana kadar kesiniz.

Resim 4.11: İngiliz işinde kesme

 Yaprak biraz geniş ise geniş yerinden
kenarlara doğru kumaşı çıtlatmaya
dikkat ediniz.

Not: Sivri uçlu keskin bir makas kullanınız.

 Kesilen kumaşı desen çizgisine göre
kumaşın tersine çevirerek teyelleyiniz.

 Desenin kenarından, koton iplik
tutturarak ince sarma ile sarınız.

 Sarmaya desenin sivri ucundan
başlamaya dikkat ediniz.

Resim 4.12: İnce sarma

 Sarma işlemi bitince koton ipliği
kumaşın tersine geçirerek tutturunuz.

Resim 4.13: İngiliz işi
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4.1.5. Kolber

Kolber uygulanış olarak İngiliz işine benzemektedir. Farkı, İngiliz işi küçük alanlarda;
kolber ise daha büyük alanlara uygulanır. Bu büyük alanlar biritlerle bölünerek mesafe
kısaltılır.

UYGULAMA FAALİYETİ

Kolber Yapma

İşlem Basamakları Öneriler

 Deseni kumaşa geçiriniz.  Temiz ve düzenli çalışınız.

 Kasnak ile germe tekniğini uygulayınız.
 Kumaşın en ve boy iplik yönüne dikkat

ederek germeye özen gösteriniz.

 Desenin ilk birite kadar olan kısmını
oyulgama ile teyelleyiniz (Resim 4.14).

Resim 4.14

 Birit için karşı kenara atkı ipliğini iki
iplikten tutturunuz.

 Dikkatli olunuz.

 Geri dönerek ipliği kumaşa iki iplikten
tutturunuz (Resim 4.15).

Resim 4.15

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Tekrar karşı kenara iki iplikten
tutturunuz (Resim 4.16).

Resim 4.16

 Toplam üç atkı ipliği olmasına dikkat
ediniz.

 Atılan iplik sayısı, iplik ve kumaş
kalınlığına göre değişebilir; dikkat
ediniz.

 Atkı ipliklerinin bolluklarını aynı
yapmaya özen gösteriniz.

 Atkı ipliğini sararak geri dönünüz
(Resim 4.17).

Resim 4.17

 Sarmalarınızı yanyana yapınız.
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 Tekrar teyel yaparak ikinci birit
yapılacak noktaya geliniz (Resim 4.18).

Resim 4.18

 Birit aralıklarını eşit yapınız.

 İkinci birit için ilk biritteki işlemleri
işlemi tekrarlayınız (Resim 4.19).

Resim 4.19

 Dikkatli olunuz.

 Yaptığınız biriti sarınız.  Dikkatli olunuz.
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 Yarım kalan kenarların teyelini
tamamlayınız (Resim 4.20).

Resim 4.20

 Desen çizgilerini bozmayınız.

 Biritlerin altındaki kumaşı kesiniz
(Resim 4. 21).

Resim 4.21

 Kumaşın gereken yerlerinde çıtlatma
yapmaya dikkat ediniz.
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 Kesilen kumaşı desen çizgisine göre
kumaşın tersine çevirerek teyelleyiniz
(Resim 4.22).

Resim 4.22

 Desen hatlarını dikkate alınız.

 Desen kenarından koton iplik yürüterek
ince sarma ile sarınız (Resim 4.23).

Resim 4.23

 Kenar sarmaları ile biritlerin kalınlığının
orantılı olmasına dikkat ediniz.
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 Sarma işlemi bitince koton ipliği
kumaşın tersine geçirerek tutturunuz.

Resim 4.24: Kolber tekniği

 Temiz ve düzenli çalışınız.
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4.1.6. Puan

Elde beyaz iş tekniğinde, yuvarlak desenlere puan iğnesi uygulanır. Desen aralarına
serpme olarak uygulandığı gibi grup hâlinde de uygulanır.

Resim 4.25: Puan çalışması
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UYGULAMA FAALİYETİ

Puan Sarma

İşlem Basamakları Öneriler

 Desen çizgisi üzerinden nakış teyeli
alarak deseni kumaşa geçiriniz.

 Desen çizgilerini dikkate alınız.

 Puanı enine sarınız (Şekil 4.26).

Şekil 4.26

 Teyeli içine alarak sarmaya dikkat
ediniz.

 Deseni boyuna sarınız (Şekil 4.27).

Şekil 4.27

 Soldan sağa doğru sarmaya dikkat ediniz.

 İğneyi kumaşın altına geçirerek ipliği
tutturunuz (Resim 4.28).

Resim 4.28

 Temiz ve düzenli çalışınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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4.1.7. Ciğerdeldi

Beyaz iş tekniğinde, desendeki yuvarlaklıklara ciğerdeldi iğne tekniği uygulanır. Bu
yuvarlaklıklar, ciğerdeldi denilen ucu sivri, gövdesi gittikçe genişleyen yuvarlak bir araç ile
delinir ve kenarları sarılarak uygulanır.

Şekil 4.1: Ciğerdeldi aracı Şekil 4.2: Ciğerdeldi aracı

Resim 4.29: Ciğerdeldi çalışması
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UYGULAMA FAALİYETİ

Ciğerdeldi Yapma

İşlem Basamakları Öneriler

 Ciğerdeldi yapılacak desenin üzerinden
teyelleyiniz (Resim 4.30).

Resim 4.30

 Desen çizgilerini dikkate alınız.

 Ciğerdeldi ile deliniz (Resim 4. 31).

Resim 4.31

 Ciğerdeldiyi kumaşa batırıp kendi
etrafında döndürerek delmeye dikkat
ediniz.

 Kumaşı alta doğru kıvırarak etrafını
sürfile yapınız (Resim 4.32).

Resim 4.32

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Kumaştan az alarak teyel elmaya özen
gösteriniz.

 Alttan yürütülecek koton ipliği
tutturarak üzerinden ince sarma tekniği
ile sarınız (Resim 4.33).

Resim 4.33

 Sarmayı soldan sağa doğru yapmaya
dikkat ediniz.

 Sarma işlemi bitince koton ipliği hafif
çekip şeklini vererek ipliği kumaşın
tersine geçirip tutturunuz.

Resim 4.34: Ciğer deldi tekniği

 Temiz ve düzenli çalışınız.
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4.1.8. Yarma Dolgu Yaprak

Sarılması gereken fakat geniş yüzeyli desenlerde bu mesafe ikiye ayrılarak yarma
dolgu iğnesi ile sarılır. Bu teknikle sarılan desen daha güzel sarılmış olur.

UYGULAMA FAALİYETİ

Yarma Dolgu Yaprak Yapma

İşlem Basamakları Öneriler

 Deseni teyel ile kumaşa geçiriniz
(Resim 4.35).

Resim 4.35

 Desenin şeklini bozmayınız.

 Desenin içini boyuna nakış teyeli ile
doldurunuz.

 İstenilen kabarıklığa gelene kadar dolgu
işlemini üst üste tekrarlayınız.

Resim 4.36: Kabartma çalışması

 Kabartma işleminizi desene göre
tamamlayınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Yaprağın tepe kısmından başlayarak
sarınız.

 Yarma yapacağınız yere gelene kadar
sarma işlemini yapmaya devam ediniz. Resim 4.37: Sarma işleminin başlangıcı

 Desenin şeklini bozmayınız.

 Ayrılan kısmının önce sol tarafını ucuna
kadar sarınız.

 Sadece sol tarafı saracağınızı
unutmayınız.

Resim 4.38: Yarma işlemi

 İpliği alttan yürüterek yarma yerinin sağ
tarafına geliniz. Sonra sağ tarafını ucuna
kadar sarınız (Resim 4.39).

Resim 4.39

 Dikkatli çalışınız.

 Uçların birleştiği noktada uçları içine
alacak şekilde 1–2 defa sarınız ve yarma
dolgu yaprağı bitiriniz (Resim 4.40).

Resim 4.40

 Temiz ve düzenli çalışınız.
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4.1.9. Dolgu Yaprak

Beyaz iş tekniğinde yaprak ve çiçekler bu iğne tekniği ile doldurulur. Desen alt dolgu
ile doldurulup ince sarma tekniği ile sarılır.

UYGULAMA FAALİYETİ

Dolgu Yaprak Yapma

İşlem Basamakları Öneriler

 Deseni nakış teyeli ile kumaşa
geçiriniz (Şekil 4.41).

Şekil 4.41

 Desenin şeklini bozmayınız.

 Desenin içini nakış teyeli ile
boyuna dolgu yapınız (Resim
4.42).

Resim 4.42

 Alt dolgusunu yaparken desenin orta kısmına
teyel ile bombelik vermeye dikkat ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Yaprağın tepesinden başlayarak
enine sarınız.

Resim 4.43: Sarma tekniği

 Kotonu sararken iplikleri yan yana gelecek
şekilde, soldan sağa doğru sarmaya dikkat
ediniz.

 Kavisli hatları muntazam dönebilmek için iç
kısımlara daha sık, kavisin dış kısmına ise daha
seyrek batmaya dikkat ediniz.

 İşleminiz bitince ipliğinizi işin
tersine geçirerek tutturunuz.

Resim 4.44: Dolgu yaprak

 Temiz ve düzenli çalışınız.
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4.2. Beyaz İş Tekniği Uygulanırken Dikkat Edilecek Noktalar

 Beyaz iş teyeli yapılırken teyelin üstten çok; alttan az batırarak ikinci sıradaki
teyelin birinci sıradakilerin boşluklarına getirilmesine,

 Teyel yapılırken desen çizgisinin dışına taşmamasına,

 Dolgu yaprağın alt dolgusunun boyuna doldurulup enine sarılmasına,

 Puan yaparken desenin şekline göre önce enine doldurup sonra boyuna sarma
yapmaya,

 Alt dolgusu yaparken desenin kenarları az, ortası biraz daha fazla doldurularak
hafif meyil olacak şekilde teyelle doldurulmasına,

 Kolber ve İngiliz işinin, kumaşın esnememesi açısından kâğıda teyellenerek
çalışılmasına,

 İnce sarma yaparken üstü sarılacak olan kordonun, başlangıç noktasına
tutturularak işlerken ne çok gergin ne de bol olacak şekilde bırakılmamsına ve
işlem bittiğinde kordonun kumaşın tersine geçirilerek tutturulmasına,

 Kalın sarma yaparken kıvrımlı hatlarda kıvrımların iç kısmı daha sık, dışına ise
seyrek batarak kıvrımların daha muntazam ve rahat dönülmesine,

 İnce sarma yaparken alttan yürütülecek kordonun daha dik ve yuvarlak
görünebilmesi için kumaştan az alınmasına dikkat ediniz.



45

KONTROL LİSTESİ

Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmayı kendiniz ya da arkadaşlarınızla
değişerek değerlendiriniz.

İşlem
No

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1
İnce sarma iğne tekniğini beyaz iş tekniğine uygun
uyguladınız mı?

2
Kalın sarma iğne tekniğini beyaz iş tekniğine uygun
uyguladınız mı?

3
Kolber çalışmasını beyaz iş tekniğine uygun uyguladınız
mı?

4
İngiliz işi çalışmasını beyaz iş tekniğine uygun
uyguladınız mı?

5
Puan çalışmasını beyaz iş tekniğine uygun uyguladınız
mı?

6
Ciğerdeldi iğne tekniğini beyaz iş tekniğine uygun
uyguladınız mı?

7
Yarma dolgu yaprak iğne tekniğini beyaz iş tekniğine
uygun uyguladınız mı?

8
Dolgu yaprak iğne tekniğini beyaz iş tekniğine uygun
uyguladınız mı?

DEĞERLENDİRME

Yapmış olduğunuz değerlendirme sonunda - hayır şeklindeki cevaplarınızı bir daha
gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme ve uygulama faaliyeti ile ilgili
kısmı tekrarlayınız. Tamamı - evet ise diğer faaliyete geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıda verilen cümleleri doğru – yanlış durumuna göre işaretleyiniz.

1. ( ) Elde beyaz iş tekniğinde ince sarma dal ve çiçeklerin etrafında kullanılır.

2. ( ) Elde beyaz iş tekniğinde nakış teyeli alırken kumaş üstünden fazla, alttan az iplik
alınacak şekilde uygulanır.

3. ( ) Elde beyaz iş tekniğinde kotonu sararken iplikler yan yana gelecek şekilde, soldan
sağa doğru sarılır.

4. ( ) Elde beyaz iş tekniğinde kalın sarma; yarma dolgu yaprak iğne tekniği değildir.

5. ( ) Elde beyaz iş tekniğinde İngiliz işi, küçük alanlı yapraklarda uygulanan bir beyaz
iş iğne tekniğidir.

6. ( ) Elde beyaz iş tekniğinde kolber büyük alanlara uygulanır.

7. ( ) Elde beyaz iş tekniğinde yarma yaprak tekniği geniş alanlarda kullanılır.

8. ( ) Elde beyaz iş tekniğinde dolgu işlemi kalın iplik ile uygulanır.

9. ( ) Elde beyaz iş tekniğinde sarma yaparken kıvrımlı hatlarda, kıvrımların iç kısmına
seyrek batılır.

10. ( ) Elde beyaz iş tekniğinde alt dolgusu yaparken güzel görünmesi için desen
kenarları fazla doldurulur.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız
sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ-5

Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam
sağlandığında, tekniğe uygun olarak yardımcı iğne tekniklerini uygulayabileceksiniz.

 Elde beyaz iş tekniğinde hangi yardımcı iğne tekniklerinin kullanıldığını
araştırınız. Bulduğunuz işlenmiş ürünleri veya resimleri arkadaşlarınızla
inceleyiniz.

5. YARDIMCI İĞNE TEKNİKLERİ
Elde beyaz iş tekniğinde kullanılan yardımcı iğne teknikleri; makine dikişi, kum iğnesi

ve Antep işi ajurlarıdır.

Bu teknikler yapılan ürüne, desen özelliğine, kişisel zevke ve kullanım yeri dikkate
alınarak seçilir ve uygulanır.

5.1. Makine Dikişi

Beyaz iş tekniğinde, yardımcı iğne tekniği olarak yaprak ve çiçek damarlarında ince
dallarda uygulanır.

Resim 5.1: Makine dikişi

Resim 5.2: Beşli dikiş çalışması

NOT: Ayrıntılı bilgi için bk. “Basit Nakış İğneleri” modülü

ÖĞRENME FAALİYETİ-5

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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5.2. Kum İğnesi

Elde beyaz iş tekniğinde kullanılan yardımcı iğne tekniğidir. Kumaşın boy iplikleri
takip edilerek uygulanır.

Kişinin zevkine uygun olarak elde beyaz iş tekniğine kum iğnesi uygulanarak
renklendirilebilinir.

Resim 5.3: Elde kum iğnesi
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 İpliğinizi iğneden geçiriniz.  Temiz ve düzenli çalışınız.

 Kum iğnesi yapacağınız yeri desen
üzerinde tespit ediniz.

 Sağdan sola çalışınız.

 A noktasından kumaşın yüzeyine
iğnenizi çıkarınız.

 Dikkatli olunuz.

 Üç iplik sayarak b noktasına batınız
(Şekil 5.1).

Şekil 5.1

 Dikkatli olunuz.

 Üç iplik sayarak c noktasından çıkınız
(Şekil 5.2).

Şekil 5.2

 Aynı işlemi desen sonuna kadar tekrar
ediniz.

 İkinci sırada boşluklara dolu, dolu olan
yerlere boşluk gelecek şekilde
uygulayınız (Şekil 5.3).

Şekil 5.3

 İpliklerin birbirine paralel gelmesine
dikkat ediniz.

 İşlem bitiminde ipliğinizi kumaşın
tersine tutturunuz.

 Kum iğnesinde iplik sayısı kumaşa ve
ipliğinizin kalınlığına göre değişebilir,
unutmayınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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5.3. Antep İşi Ajurları

Beyaz kumaş üzerine beyaz, sarı ve krem tonlarıyla çalışıldığından dolayı beyaz iş
tekniğiyle birlikte sıkça kullanılan bir yardımcı iğne tekniğidir.

5.3.1. Çeşitleri

 Badem ajuru

 Çitime

 Örümcek ajuru

 Filtre

 Kartopu ajuru

 Mercimek ajuru

 Ciğerdeldi

 Cemelyan ajuru

NOT: Ayrıntılı bilgi için bk. “Antep İşi” modülü
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Tekniğe ve ürüne uygun olan yardımcı
iğne tekniğini seçiniz.

 Kullanacağınız yardımcı iğne tekniğini,
desen ve ürün özelliğine uygun olarak
seçiniz.

 Ürün üzerinde makine dikişi tekniğini
uygulayınız.

 Temiz ve titiz çalışınız.

 Kum iğnesi tekniğini uygulayınız.
 Kumaşın boy ipliğini takip etmeye

dikkat ediniz.

 Tekniğe uygun olarak Antep işi
ajurlarını ürün üzerinde uygulayınız.

 Antika hesabı yaparken dikkat ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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KONTROL LİSTESİ

Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmayı kendiniz ya da arkadaşlarınızla
değişerek değerlendiriniz.

İşlem
No

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1 İşlemelerinizi yaparken sağlam iplik kullandınız mı?

2
Yardımcı iğne tekniklerini seçerken desen ve ürün özelliğini
dikkate aldınız mı?

3 Ürün üzerinde makine dikişi tekniğini uygulayabildiniz mi?

4
Tekniğe uygun olarak kum iğnesini ürün üzerinde
uygulayabildiniz mi?

5 Antep işi ajurlarını ürün üzerinde uygulayabildiniz mi?

6
İşleme bittikten sonra ipliğinizi sağlam bir şekilde tutturdunuz
mu?

DEĞERLENDİRME

Yapmış olduğunuz değerlendirme sonunda - hayır şeklindeki cevaplarınızı bir daha
gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme ve uygulama faaliyeti ile ilgili
kısmı tekrarlayınız. Tamamı - evet ise diğer faaliyete geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıda verilen cümleleri doğru – yanlış durumuna göre işaretleyiniz.

1. ( ) Elde beyaz iş tekniğinde yardımcı iğne olarak kum iğnesi uygulanır.

2. ( ) Elde beyaz iş tekniğinde yardımcı iğne tekniği desen özelliğine göre seçilmez.

3. ( ) Elde beyaz iş tekniğinde temiz çalışmak önemli değildir.

4. ( ) Elde beyaz iş tekniğinde Antep işi ajurları kullanılmaz.

5. ( ) Elde beyaz iş tekniğinde işleme ipliklerini pekiştirmek önemlidir.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız
sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME



54

ÖĞRENME FAALİYETİ-6

Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam
sağlandığında, tekniğe uygun olarak kenar temizleme yapabileceksiniz.

 Yaptığınız ürüne ve kumaş özelliğine uygun kenar temizleme tekniklerini
araştırınız.

6. KENAR TEMİZLEME

6.1. Kenar Temizleme Çeşitleri

Beyaz işte kenar temizleme çeşit ve teknikleri kullanım amacı ve yerine göre farklılık
gösterir. Sık yıkanmak, ütü ve uzun süre dayanıklılık gibi faktörler kenar temizleme çeşit ve
tekniğinin seçiminde etkendir. Bundan dolayı genelde en yoğun rişliyö ve onun değişik
kompozisyonları ile oya ve köşe yaparak kenar temizleme çeşit ve teknikleri uygulanır.

6.1.1. Rişliyö Yaparak Kenar Temizleme

ÖĞRENME FAALİYETİ-6

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 İpliği tutturarak iğneyi kumaşın
yüzeyine çıkartınız.

Resim 6.1: Rişliyö başlangıç noktası

 Soldan sağa doğru çalışılır, dikkat
ediniz.

 İpliği aşağı doğru sol elin başparmağı ile
kumaşa bastırınız (Resim 6.2).

Resim 6.2

 Rişliyönün büyüklüğünün iplik ve
kumaşla orantılı olmasına dikkat ediniz.

 İlmiklerin kumaş kenarına gelmesine
dikkat ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 İğnedeki ipliği sağa bükerek halka
yapınız.

 İğnenin ilk çıktığı yerin yakınına batınız
(Resim 6.3).

Resim 6.3

 Yapacağınız rişliyö büyüklüğünü
dikkate alınız.

 Aşağı doğru düz olarak desen çizgisini
takip ederek iğne halkanın içinde
geçecek şekilde çıkınız (Resim 6.4).

Resim 6.4

 Baş parmakla bastırdığınız ipliğin,
iğnenin altında kalmasına dikkat ediniz.

 Aynı işlemleri yan yana tekrarlayarak
işleminizi bitiriniz.

Resim 6.5: Rişliyö tekniği

 Desen çizgilerini takip ediniz.
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Resim 6.6: Rişliyö ile kenar temizleme

Resim 6.7: Rişliyö ile kenar temizleme

Resim 6.8: Rişliyö yaparak kenar temizleme
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6.1.2. Oya Yaparak Kenar Temizleme

Beyaz iş tekniğinde kenar temizleme olarak kullanım alanına, ürüne ve zevke uygun
iğne oyası, tığ oyası, firkete ve mekik oyası uygulanabilir.

NOT: Ayrıntılı bilgi için bk. “Oyalar” modülü

6.1.3. Köşe Yaparak Kenar Temizleme

Elde beyaz iş yapılmış dekoratif örtülerde, kenar temizleme tekniği olarak köşe
çalışması uygulanabilir.

NOT: Ayrıntılı bilgi için bk. “İşlemeye Hazırlık” modülü

Resim 6.9: Köşe yaparak kenar temizleme
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Ürüne ara ütü yapınız.
 İşlemenin üzerine ütü basmayınız.

Kumaş özelliğine uygun ütü ayarını
seçmeyi unutmayınız.

 Ürüne, tekniğe ve zevke uygun kenar
temizleme çeşidini seçiniz.

 Tekniğe ve kumaş özelliğine uygun
kenar temizlemesi seçmeye dikkat
ediniz.

 Uygun kenar temizleme çeşidini
ürününüze uygulayınız.

 Ürününüzü ve tekniğinizi dikkate alınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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KONTROL LİSTESİ

Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmayı kendiniz ya da arkadaşlarınızla
değişerek değerlendiriniz.

İşlem No Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1 Ürüne ara ütü yaptınız mı?

2
Tekniğe ve kumaş özelliğine uygun kenar
temizlemesi seçtiniz mi?

3
Tekniğe uygun kenar temizleme çeşidini ürününüze
uyguladınız mı?

DEĞERLENDİRME

Yapmış olduğunuz değerlendirme sonunda - hayır şeklindeki cevaplarınızı bir daha
gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme ve uygulama faaliyeti ile ilgili
kısmı tekrarlayınız. Tamamı - evet ise diğer faaliyete geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıda verilen cümleleri doğru – yanlış durumuna göre işaretleyiniz.

1. ( ) Elde beyaz iş tekniğinde kenar temizleme tekniği olarak rişliyö uygulanabilir.

2. ( ) Elde beyaz iş tekniğinde kenar temizleme tekniği önemli değildir.

3. ( ) Elde beyaz iş tekniğinde ara ütüsü yapılır.

4. ( ) Elde beyaz iş tekniğinde ürün özelliğine göre kenar temizleme seçimi yapılır.

5. ( ) Elde beyaz iş tekniğinde işleme üzerine ütü yapılmaz.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız
sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ-7

Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam
sağlandığında, tekniğe uygun olarak ütü yapabileceksiniz.

 İşlemede kullanılacak kumaş özelliğine uygun ütü ısı ayarlarını araştırınız.

7. ÜTÜ YAPMA

7.1. Ürünü Ütülemenin Önemi

Yapılan işlemenin net, güzel ve daha dayanıklı olması için mutlaka ütülenmesi
gerekir. Ütülerken kumaş özelliği dikkate alınmalıdır. Kumaş özelliğine uygun ütü ayarı
yapılmaz ise kumaş sararır, hatta bozulabilir.

Resim 7.1: Ütüleme işlemi

7.2. Ürün Özelliğine Göre Ütüleme

Nakışta bitmiş ürünlerde ütü yaparken dikkat edilecek esaslar şunlardır:

 Kumaş hammaddesi özelliğine göre;

Hayvansal, bitkisel, sentetik ve madensel liflerden yapılanlar için ısı ayarları ketenler
için 210–220 0C, ipek yün 160 0C, pamuk 180 0C’dir.

ÖĞRENME FAALİYETİ-7

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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 Pamuklu kumaşlar hafif nemli olarak yünlü kumaşlar ise hafif nemli ütü
bezi ile ve kızgın ütü ile ütülenmelidir.

 Naylon kumaşlar ılık ütü ile ütülenmelidir.
 İnce kumaşlar ve danteller sıcak ütü ile ütülenir.

 Kumaşların dokuma özelliğine göre;

Kumaş yüzeylerinin havlı olması ütü yapma tekniğini de etkiler. Bu tür kumaşlarda
yüzeye doğrudan ütü sürülmez, ütü bezinin üzerinden sıcak ütü geçirilir. Kadife ve havlu bu
tür kumaşlardır.

 İşleme tekniğine göre;

İşleme tekniği göz önüne alınarak ütü tekniği uygulanır. Kabarık işlemelerde ütü
masası yumuşak olmalıdır. Maraş işi, beyaz iş, pul boncuk vb.

7.3. İşlenmiş Ürünü Ütülerken Dikkat Edilecek Teknik Esaslar

 Ütü yapılacak ortamın ve ütü altının temiz olmasına,

 Ütü ayarının kumaşa uygun hazırlanmasına,

 Ütü sıcaklığının başka bir kumaş üzerinde denenmesine,

 İşlemeye başlamadan önce, işleme yapılacak kumaşın ütülenmiş olmasına,

 Kumaşı ütülerken boy ipliği doğrultusunda ütü yapmaya,

 Kumaşa verev yönünde ütü yapılmamasına (Aksi hâlde kumaş esneyecektir.),

 Saten türü kumaşların buharlı ütü ile ütülenmemesine,

 Teyelli bölümlerin üzerine ütü basılmamasına,

 Narin kumaşlarda ütü yapılırken kumaşın sararmaması için kâğıt kullanmaya,

 Ütüyü işlemenin tersinden temiz havlu üzerinde yapmaya dikkat edilmelidir.
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Ütü masasının üstünü ve çevresini
temizleyiniz.

 Dikkatli olunuz.

 Ütü bezi veya kâğıt kullanınız.
 Kumaşın saramaması ve kirlenmemesi

için dikkat ediniz.

 Ütü ısısını ayarlayınız.
 Ütüyü kumaş özelliğine uygun sıcaklıkta

hazırlayınız.

 Kumaşı tersinden ütüleyiniz.
 Ütülerken kumaşın en ve boy ipliklerine

dikkat ederek ütü yapınız.

 Beyaz iş tekniğine uygun ütü yapınız.  Net ütü yapınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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KONTROL LİSTESİ

Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmayı kendiniz ya da arkadaşlarınızla
değişerek değerlendiriniz.

İşlem No Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1 Ütü masasının üstünü ve çevresini temizlediniz mi?

2
Ürünün sararmaması için ütü bezi veya kâğıt
kullandınız mı?

3
Ütüyü kumaş özelliğine uygun sıcaklıkta
hazırladınız mı?

4 Kumaşı tersinden ütülediniz mi?

5
Ütü yaparken kumaşın en boy ipliklerine dikkat
ettiniz mi?

6 Beyaz iş tekniğine uygun ütü yaptınız mı?

DEĞERLENDİRME

Yapmış olduğunuz değerlendirme sonunda - hayır şeklindeki cevaplarınızı bir daha
gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme ve uygulama faaliyeti ile ilgili
kısmı tekrarlayınız. Tamamı - evet ise diğer faaliyete geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıda verilen cümleleri doğru – yanlış durumuna göre işaretleyiniz.

1. ( ) Elde beyaz iş tekniğinde ütü ayarı kumaş özelliğine göre yapılır.

2. ( ) Elde beyaz iş tekniğinde ütü yaparken ütü bezi kullanılmaz.

3. ( ) Elde beyaz iş tekniğinde ütü yaparken en boy ipliği dikkate alınmaz.

4. ( ) Elde beyaz iş tekniğinde ürün tersinden ütülenir.

5. ( ) Elde beyaz iş tekniğinde ürün havlu üzerinde ütülenir.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız
sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ-8

Bu faaliyette verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında,
ürünlerin kalite kontrolünü ve leke temizleme yöntemlerini öğrenip uygulayabileceksiniz.

 Çevrenizde üretim yapan atölyelerde kalite kontrol konusunu araştırınız.
Topladığınız verileri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

8. KALİTE KONTROL

Hataları tespit eden ve üretilen ürünün standartlara uygunluğunu belirleyen
uygulamadır.

Kalite kontrol, ürün yapım aşamasında da uygulanmalıdır. Ürün tamamlandıktan sonra
kalite kontrol yapılarak kullanıma hazır hâle getirilmiş olur. Kalite kontrol yapılırken şu
hususlara dikkat edilir:

 İşleme eksikliği

 İplikleri çekince sökülme

 Ürün ölçülerine uygunluğu

 Alt ve üst yüzeylerde iplik temizleme

 Oluşan lekeleri giderme

8.1. Kalite Kontrolün Amacı

Kalite kontrolün amacı, uyulması gereken kurallar ile ürün arasındaki farklılıkları
tespit etmektir. Üretim sonucu ortaya çıkan ürünlerin kullanım uygunluğunu belgelemektir.
Hatalı ürünlerin düzeltilmesi veya yenilenmesidir.

8.2. Alt İplik Temizleme

İşlemenin tersinde iyi pekiştirilmemiş ipliklerini iğneye takarak işlemenin içinden
geçirerek makasla keserek ürünün alt kısmı temizlenir.

ÖĞRENME FAALİYETİ-8

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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8.3. Üst İplik Temizleme

Ürünler, işleme esnasında ve sonra incelenerek işleme eksikliklerini veya hatalı
işlenmiş yerlerde düzeltme yapılır.

Ürünlerin yüzeyinde kalan iplikler iğne veya tığ yardımı ile işlemenin altına geçirilip
tutturularak temizlenir.

8.4. Tela

Kumaşa farklı usüllerle tutturulan ara katmandır. Nakışta kumaşın direncini artırmak
için kullanılır. Belli bir sertlik ve form verir, takviye eder ve muntazam olmasını sağlar.

8.5. Tela Çeşitleri

 Dokuma telalar

 Yapışkan (preslenmiş) telalar

 Suda eriyen ( homojen) telalar

NOT: Elde beyaz iş tekniğinde ince dokunuşlu kumaşlara tokluk vermesi ve
sağlamlaşması açısından tela kullanılır.

Telalar ürün tamamlandıktan sonra ince uçlu makas ile kesilerek temizlenir. Bu işlem
yapılırken dikkatli davranmak gerekir.

Ayrıntılı bilgi için bk. “İşlemeye Hazırlık” modülü

8.6. Leke Tanımı

Kirletici bir maddenin yüzey üzerinde bıraktığı iz, kumaş veya ürün üzerinde oluşan
kirlerdir.

8.7. Leke Temizleme Yöntemleri

 Tamponlama yöntemi

 Buharlama yöntemi

NOT: Ayrıntılı bilgi için bk. “İşlemeye Hazırlık” modülü
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Hatalı ve eksik işlenmiş ürünleri tespit
ediniz.

 Bitmiş ürünü gözden geçirerek tekniğe
uygunluğunu kontrol ediniz.

 Alt iplik temizliği yapınız.  Alt ipliği işlemenin altına gizleyiniz.

 Üst iplik temizliği yapınız.
 Üst ipliğini işlemenin görüntüsünü

bozmayacak şekilde gizleyiniz.

 Tela temizliği yapınız.
 Kumaşa destek vermek amacıyla

kullandığımız telaları işleme bittikten
sonra kumaşa zarar vermeden kesiniz.

 Leke kontrolü yapınız.
 Ürün üzerinde leke olup olmadığını

araştırınız.

 Leke temizliği yapınız.
 Ürün üzerinde leke mevcutsa (bk.

“İşlemeye Hazırlık” modülü)
temizleyiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ



70

KONTROL LİSTESİ

Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmayı kendiniz ya da arkadaşlarınızla
değişerek değerlendiriniz.

İşlem No Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1
Bitmiş ürünü gözden geçirerek tekniğe uygunluğunu
kontrol ettiniz mi?

2
Üründe hatalı ve eksik işlenmiş yer varsa
tamamladınız mı?

3 Ürün üzerinde alt iplik temizliği yaptınız mı?

4 Ürün üzerinde üst iplik temizliği yaptınız mı?

5
Ürün üzerinde leke kontrolü yapıp leke varsa
temizliğini yaptınız mı?

DEĞERLENDİRME

Yapmış olduğunuz değerlendirme sonunda - hayır şeklindeki cevaplarınızı bir daha
gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme ve uygulama faaliyeti ile ilgili
kısmı tekrarlayınız. Tamamı - evet ise diğer faaliyete geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıda verilen cümleleri doğru – yanlış durumuna göre işaretleyiniz.

1. ( ) Beyaz iş tekniğinde kalite kontrol önemli değildir.

2. ( ) Beyaz iş tekniğinde alt iplik temizliği yapılır.

3. ( ) Beyaz iş tekniğinde hatalı yapılan yerler düzeltilir.

4. ( ) Beyaz iş tekniğinde oluşan lekeler özelliğine göre temizlenir.

5. ( ) Beyaz iş tekniğinde kullanılan telalar temizlenmeyebilir.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız
sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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MODÜL DEĞERLENDİRME

UYGULAMA SORUSU

 25x25 ölçülerinde kumaş üzerine beyaz iş tekniğine uygun desen çizerek elde
beyaz iş tekniğini ve kenar temizleme tekniğini uygulayınız.

İşlem Basamakları

 Beyaz iş tekniğine uygun desen araştırması yapınız.

 Desen çizimi yapınız.

 Ürüne uygun kompozisyon hazırlayınız.

 Desene, ürüne ve tekniğine uygun malzeme seçimi yapınız.

 Uygun teknikle deseni kumaşa geçiriniz.

 Kumaşın ürün hazırlık işlemlerini yapınız.

 Beyaz iş tekniğine uygun germe tekniğini uygulayınız.

 Ürün üzerinde desen ve tekniğe uygun beyaz iş tekniklerini uygulayınız.

 Ürün üzerinde desene, tekniğe ve kumaşa uygun yardımcı iğne tekniklerini
uygulayınız.

 Ürün üzerinde tekniğe, modele, kumaşa ve kullanım yerine uygun kenar temizleme
tekniğini uygulayınız.

 Tekniğe ve ürüne uygun ütü yapınız.

 Tekniğe ve ölçüye uygun kalite kontrolü yapınız.

 Zamanı iyi kullanınız.

MODÜL DEĞERLENDİRME
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KONTROL LİSTESİ

Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmayı kendiniz ya da arkadaşlarınızla
değişerek değerlendiriniz.

İşlem
No

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1 Beyaz iş tekniğine uygun desen araştırması yaptınız mı?

2 Desen çizimi yaptınız mı?

3 Ürüne uygun kompozisyon hazırladınız mı?

4
Desene, ürüne ve tekniğine uygun malzeme seçimi yaptınız
mı?

5 Kumaşın ürün hazırlık işlemlerini yaptınız mı?

6 Uygun teknikle deseni kumaşa geçirdiniz mi?

7 Beyaz iş tekniğine uygun gerdiniz mi?

8
Ürün üzerinde desene uygun beyaz iş tekniklerini uyguladınız
mı?

9
Ürün üzerinde desene, tekniğe ve kumaşa uygun yardımcı
iğne tekniklerini uyguladınız mı?

10
Ürün üzerinde tekniğe, modele, kumaşa ve kullanım yerine
uygun kenar temizleme tekniği uyguladınız mı?

11 Tekniğe ve ürüne uygun ütü yaptınız mı?

12 Tekniğe ve ölçüye uygun kalite kontrolü yaptınız mı?

13 Zamanı iyi kullandınız mı?

DEĞERLENDİRME

‘‘Hayır’’ cevaplarınız ağırlıkta ise modülü tekrar gözden geçiriniz. Kendinizi eksik
bulduğunuz konularda tamamlamaya çalışınız.
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CEVAP ANAHTARLARI

ÖĞRENME FAALİYETİ – 1’İN CEVAP ANAHTARI

1 D
2 Y
3 D
4 D
5 Y

ÖĞRENME FAALİYETİ – 2’NİN CEVAP ANAHTARI

1 Y
2 D
3 D
4 Y
5 Y

ÖĞRENME FAALİYETİ – 3’ÜN CEVAP ANAHTARI

1 D
2 D
3 Y
4 Y
5 D
6 D
7 Y
8 D

ÖĞRENME FAALİYETİ – 4’ÜN CEVAP ANAHTARI

1 D
2 D
3 D
4 Y
5 D
6 D
7 D
8 Y
9 Y

10 Y

CEVAP ANAHTARLARI
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ÖĞRENME FAALİYETİ – 5’İN CEVAP ANAHTARI

1 D
2 Y
3 Y
4 Y
5 D

ÖĞRENME FAALİYETİ – 6’NIN CEVAP ANAHTARI

1 D
2 Y
3 D
4 D
5 D

ÖĞRENME FAALİYETİ – 7’NİN CEVAP ANAHTARI

1 D
2 Y
3 Y
4 D
5 D

ÖĞRENME FAALİYETİ – 8’İN CEVAP ANAHTARI

1 Y
2 D
3 D
4 D
5 Y
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