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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 542TGD510 

ALAN Tekstil Teknolojisi 

DAL/MESLEK Endüstriyel Düz Örme 

MODÜLÜN ADI Elektronik Düz Örme Makinelerinde Üretim1 

MODÜLÜN TANIMI 

Elektronik düz örme makinelerinde tek plaka örgüler, 

dolu iğne örgüler, çelikli örgüler ve fitilli örgüleri ürüne 

dönüĢtürebileceğiniz bir öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOġUL 
Düz örmede üretime hazırlık 2 modülünü almıĢ 

olmak 

YETERLĠK 
Elektronik düz örme makinelerinde temel örgülerin 

üretimini yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Öğrenci, bu modül ile gerekli ortam sağlandığında 

istenilen tekniğe uygun olarak elektronik düz örme 

makinelerinde temel örgülerin üretimini yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Tek plaka örgüleri ürüne dönüĢtürebileceksiniz. 

2. Dolu iğne örgüleri ürüne dönüĢtürebileceksiniz. 

3. Çelikli örgüleri ürüne dönüĢtürebileceksiniz. 

4. Fitilli örgüleri ürüne dönüĢtürebileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Atölye veya iĢletme ortamı 

Donanım: Basınçlı hava, makine yağı, ölçü föyü, iplik, 

örme makinesi, iĢ emri, numune kumaĢ, örme desen 

programı, ütü, teyel makinesi 

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.   
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GĠRĠġ 
Sevgili Öğrenci; 

 

Elektronik düz örme makineleri günümüz teknolojisi ile eĢ zamanlı olarak kendisini 

yenilemektedir. Düz örme makineleri bilgisayar kontrollü sistemle birleĢtirilerek, insan 

etkisini örgüde tamamen ortadan kaldırarak bilgisayar kontrolüne bırakmıĢtır. Elektronik 

sisteme geçmeden önce örme makineleri elle çalıĢtırıldığı zamanlarda örgülerde hatalar 

meydana gelebilmekteydi. Ayrıca üretim hızları da çok düĢüktü. Özellikle transferli 

örgülerde transfer iĢlemi iĢçi tarafından ve tektek yapıldığından çok büyük zaman 

kayıplarına neden oluyordu.  

 

Buna benzer sorunlar ve gelen talebi karĢılamak amacıyla el örme makineleri 

geliĢtirilerek günümüzde yaygın olarak kullanılmaya baĢlamıĢtır. GeliĢmiĢ ülkeler bu makine 

imalatında öncülük yapmıĢlardır. Elektronik örme makineleri 1990’lı yıllarda ülkemizde de 

yaygın olarak kullanılmaya baĢlamıĢtır. Ülkemizde kullanılmaya baĢlandığı yıllarda 1–2 

firma varken bugün 4–5 firmanın makineleri yaygın olarak piyasadaki yeri almıĢtır. 

 

Bu modülde üretici firmalardan birinin makinelerinin değiĢik versiyonlarının model ve 

üretim aĢama resimleri yer almaktadır. Sizler de desen programını hazırladığınız ürünlerinizi 

öğrenimini gördüğünüz makinelerinizde üreteceksiniz. Modül içeriğinde tek plaka örgüleri, 

dolu iğne örgüleri, çelikli örgüleri ve fitilli örgüleri ürüne dönüĢtürme iĢlemleri 

anlatılmaktadır. 

 

Sizler de bu modülün bitiminde elektronik düz örme makinelerinde tek plaka, dolu 

iğne, çelikli ve fitilli örgüleri rahatlıkla makineden çıkarabilecek ve sektörde iĢe baĢlamadan 

önce iĢ tecrübesi edineceksiniz. 

 

 
 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

Bu öğrenme faaliyetini tamamladığınızda tek plaka örgülerin üretimini 

yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 Tek plaka örgü tekniği ile örülmüĢ olan ürünleri inceleyiniz. Kullanım yerlerini 

araĢtırınız. Bu araĢtırma sonuçlarını sınıfta arkadaĢlarınız ile paylaĢarak 

sonuçları tartıĢınız. 

1. TEK PLAKA ÖRGÜLERĠ ÜRÜNE 

DÖNÜġTÜRME 
 

Tek plaka örgüler adından da anlaĢılacağı gibi sadece ön plaka veya sadece arka plaka 

üzerinde elde edilen örgüleri kapsamaktadır. 

 

1.1. Desenin Makineye Yüklenmesi 
 

Elektronik düz örme makinelerine, desen bilgisayarında hazırlanmıĢ olan örme 

programı teknolojik yöntemler kullanılarak yüklenir. Bu yükleme yöntemleri; desen kartı ile 

yükleme, disket kullanarak yükleme, taĢınabilir bellek kullanarak yükleme veya selan ile 

yükleme Ģeklinde yapılır. Selan ile yükleme bilgisayarla örme makinesi arasında iletiĢimi 

sağlayan bir kablo ile yapılır. Buna ağ bağlantısı da denilmektedir. Selan bağlantısında desen 

bilgisayarında makinelerin bağlı olduğunu gösteren yardımcı bir program bulunur. Bu 

yardımcı programdan hangi makineye desen yüklenecekse bu makine seçilir. Makine 

durdurulur hafızasında bulunan bir önceki program silinir ve yüklenecek desen programı 

makineye gönderilerek yükleme yapılır.  

 

TaĢınabilir bellek ile yüklemede makinenin USB giriĢine takılarak desen bellek 

içinden seçilerek makineye yüklenir. Disket kullanarak yükleme yine aynı Ģekilde diskete 

yüklenen desen programı makinenin disket okuyucusuna takılır, desen disket içinden 

bulunarak makineye yüklenir. Ancak bu desen programlarını düzgün yükleyebilmek için 

makine üzerinde bulunan eski desenin silinmesi gerekmektedir. Aksi takdirde desen 

programları üst üste yazılması sonucu programda hata oluĢur. 

 

Desen yükleme iĢlemi piyasadaki makine üreticilerinin teknolojisine göre farklılıklar 

göstermektedir. AĢağıdaki resimde taĢınabilir bellek ile yüklemenin resmi yer almaktadır. 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

ARAġTIRMA 

AMAÇ 
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Resim 1,1: USB bellek ile desen yükleme 

1.2. Verilen Ölçülere Göre KumaĢın En ve Boy Ayarlamasının 

Yapılması 
 

Genellikle numune çalıĢmasında orta beden bir ürünün ölçüleri temel alınır. Bu 

ölçülere göre numune parça küçük ise numune üzerinden orantılanarak yapılır. Numune tam 

boyutlu ise numune mayları birebir sayarak ve may ayarları program içine yazarak ayarlanır. 

Ürünün makineden çıkarılacağı zaman bu değerler makinenin durumuna göre tekrar 

ayarlanır. Bu ayarlama yapacağımız bölüm desenin belirli satır aralığında yer alır. Bu en - 

boy ayarlamaları yazılım programı üzerinden değiĢtirilir. DeğiĢtirme iĢlemi üretici firmalara 

ve kullanılan desen programlarına göre değiĢir. 

 

 

Resim 1.2: Program üzerinden en boy ayarlarının yapılması 

1.3. Plaka Üzerinde Örgü Alanı Hazırlama 
 

Plaka üzerinde örgü alanını hazırlarken önce program üzerinde yer alan iğne alanı 

kontrol edilir. Makine üzerinde eksik veya bozuk hatalı iğne var ise bunlar yenisi ile 

değiĢtirilir. Makinenin plakasının üzerindeki iğnelerde eksiklik varsa belirli bir bölümünü 

kullanarak örme gerçekleĢtirilir. Ayrıca makine üzerinde örgü sağa veya sola kaydırılarak da 

desen makineye oturtulabilir. Örgü alanını hazırlama makinelerin teknolojik özelliklerine 

göre değiĢmektedir. Yeni tip makinelerde örgü alanı, iğneleri tespit edildikten sonra 

makineye start emri verilir. Örgüyü, iğnelerden ana merdaneye kadar olan mesafeyi tarak 
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diye tabir ettiğimiz yardımcı bir eleman çeker. Ancak eski tip makinelerde böyle bir özellik 

yoktur.  

 

Örgü iğnelerden ana merdaneye kadar fire ipi veya parça tutturma yöntemi ile örülmek 

suretiyle aĢağı indirilir. Eski tip makinelerde bazen de örgü ana merdaneye ulaĢıncaya kadar 

yardımcı merdane dediğimiz metal yivli silindirler ile çekilir. Ancak bu yöntem örücü 

parçaya zarar verme olasılığı yüzünden çok fazla tercih edilmezler. Bu yöntemlerden size 

uygun olanı tespit ederek örgü alanını hazırlayabilirsiniz. AĢağıdaki resimde iğne alanı 

belirlenmiĢ ve mekiklerde örgü alanının yakınına konumlandırılmıĢtır. 

 

 

Resim 1.3: Plaka üzerinde iğne alanının belirlenmesi 

1.4. Desende ÇalıĢacak Mekiklerin Kontrolü ve Ayarlanması 
 

Ġğne alanı üzerinde mekik var ise bunları iğne alanının dıĢına çekeriz. Mekik iğne 

alanının dıĢında ise bunları iğne alanının yakınına kadar çekeriz. Aksi takdirde makine bu 

mekikleri bulamaz. Bu mekikleri kontrol edemediği için de iğne, çelik, mekik kırılmaları ve 

iğne plakası hasarlarına da neden olabilir. Mekiklerin çalıĢma durumlarına göre çok çalıĢan 

mekik örgü alanına program üzerinde daha yakın konumlandırılmıĢ olması gerekir. Eğer tüm 

mekikler çalıĢıyor ise bu durumda mekikler bir merdiven basamağı gibi yan yana veya 

mekik uçları üst üste gelmeyecek Ģekilde yakın olarak konumlandırılır.  

 

Düz örme makinelerinde kızak hareket mesafeleri mekiklerin konumlandırıldığı 

mesafe arası ile sınırlandırılabilir.Bu yüzden mekiklerin örgü alanına en uygun mesafede 

olması gerekir. Uygun mesafede olması üretim hızını etkiler. Mekikler uzak yerleĢtirilir ise 

makine her defasında mekiği alabilmek için o uzak mesafeye gidip gelecektir. Bu mesafe ne 

kadar iyi ayarlanır ise üretimde o kadar hızlı olur. Ancak kompakt makinelerde mekiklerin 

duracağı yerler üretici firma tarafından belirlenmiĢtir. Bu makinelerde mekikler örgü 

plakasının sonundaki iplik tutucuların hemen dıĢında yer alır. AĢağıdaki resimde makine 

üzerinde çalıĢan mekiklerin pozisyonu yer almaktadır. 
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Resim 1.4: Makine üzerindeki mekiklerin konumu 

1.5. Örülecek KumaĢın Özelliğine Göre Merdane Çekim Ayarlarının 

Yapılması 
 

Merdane çekim ayarı örgünün oluĢumunda çok fazla önem teĢkil eder. Tek plaka 

örgülerde çekim muntazam olmalıdır. Aksi takdirde oluĢabilecek merdane çekim farkları tek 

plaka örgülerde kendini daha fazla belli eder. Makinelerin kalınlıklarına, örgüdeki çalıĢan 

sistem sayısına ve örgünün özelliğine göre çekim değiĢir. Örneğin 12 numara bir makinede 

tek sistem ile sıkı bir ayar örgü ördüğümüzü düĢünürsek kafanın bir hareketi ile 1,5 – 2 mm 

bir örgü elde ederiz. Burada fazla bir çekim kullanırsak bu fazla merdane çekim değeri 

kumaĢa ve iğne dillerine zarar verecektir. Tam tersi bir durum düĢündüğümüzde; 3 numara 

bir makine ile 2 sistem ile açık ayar bir örgü ördüğünüzde tek kafa hareketinde 2-2,5 cm’lik 

örgü elde edebiliriz. Böyle bir durumda düĢük merdane çekim değeri örülen kumaĢın 

çekilmemesine ve iğnelerin üzerinde birikmesine neden olabilir. Örgümüz ve iğnelerimiz 

hasar görür. Bunlar göz önüne alınarak ortalama bir çekim değeri verilir. Bu çekim değeri 

örgü örülürken el ve gözle kontrol edilerek örme iĢlemi sırasında da arttırılıp azaltılabilir. 

Ayrıca mekanik olarak da merdane üzerinde bulunan baskı silindirleri yardımıyla örgü 

alanının istediğimiz bölgesine istediğimiz baskıyı vererek çekim etkisini arttırıp azaltabiliriz. 
 

Düz örme makinelerinin ana merdanesinin üzeri kauçuk kaplıdır. Baskılar ise sert 

plastiktir. Baskı ayarlarını değiĢtirmeden örgü sırasında ana çekime ilave olarak örgünün 

sadece kenarlarına uygulanan kenar çekimleri de vardır. Bu çekimler üretici firmalara göre 

değiĢir. AĢağıdaki resimde merdane çekimlerinin baskı ayarları değiĢtirilerek oluĢturulan 

çekim görülmektedir. 
 

 

Resim 1.5: Merdane baskılarının ayarlanması 
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1.6. Örülen KumaĢ, Ġplik, Ġplik Katı ve Özelliklerine Göre Ġlmek 

Boylarının Ayarlanması 
 

Numunenin kalınlığına göre iplik katı ayarlanır. Ancak 20/2, 10/1, 28/2, 30/2 numara 

vb. ipliklerle örgü yapabiliriz. Ġnce makinelerde tek kat iplik mekiğe beslenirken makine 

kalınlığı arttıkça iplik katı da artmalıdır. Ġnce makineye kalın iplik beslenir ise iğne kafasına 

iplik sığmayacağından iğne kafaları kırılır. Tam tersi durumda ise kalın makineye ince iplik 

beslersek bu defa da örgümüz file görünümlü olur. Ayar ne kadar fazla sıkılırsa sıkılsın 

maylarda kırılma görünümünün önüne geçilemez.  

 

Düz örme makinelerinde iplik katına, makine inceliğine ve örgü tipine göre ayarlar 

değiĢiklik gösterir. Aynı makinede aynı iplik katında, biri tek plaka diğeri dolu iğne örgü 

örmek gerekirse tek plaka örgünün ilmek boyu ayarı daha fazla olmalıdır, bu fark makine 

kalınlığına göre değiĢir. Tek plaka örgüde ilmekler yan yana birbiri ile bağlandığından 

ilmekler arası mesafe daha kısa olur. 

 

Ġlmek boylarını ayarlarken elinizdeki numune ile kıyaslama yapmalısınız. 

 

TuĢe dediğimiz dokunma hissinizi zaman ile kazanarak üreteceğiniz ürünün may 

ayarını daha rahat yapabileceksiniz. AĢağıdaki resimde 3 numara bir makine için çok katlı 

iplik ile beslemesi görülmektedir.  

 

 

Resim: 1.6: Ġplik katının ayarlanması 

1.7. Çardak Ayarlarının Yapılması 
 

Çardak ayarı tek plaka örgülerin üretiminde çok önemlidir. Hatalı yapılması 

durumunda tek plaka örgülerin yüzeyinde hatalar meydana getirir. Biri sıkı, diğeri gevĢek 

ayarlanmıĢ çardak ile örülen parçanın bir ilmek sırasında küçük maylar, diğer ilmek sırasında 

ise daha büyük maylar görünür. Parçanın görüntüsü çizgili çizgili gibi görünür. Bu hataları 

tek plaka örgüler kesinlikle kaybetmez. Bu türden hatalarla karĢılaĢmamak için üst çardak ve 

yan çardak gergi ve frenlerini düzgün ayarlamalıyız. Ġplik gerilim ölçme cihazları ile iplik 

gerilimini kontrol etmelisiniz. AĢağıdaki resimde üst çardağın ayarlanıĢı görülmektedir. Ayar 
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yapılırken çardak üzerindeki sayısal ifadeler büyüdükçe hassasiyet artmaktadır. Sayısal ifade 

küçüldükçe de azalmaktadır. 
 

 

Resim: 1.7: Üst çardakların ayarlanmıĢ durumları 

1.8. Makinenin Genel Ayarlarının Yapılması ( Hız, Kafa ÇıkıĢı, 

Mekik, ÇıkıĢı vb.) 
 

Elektronik düz örme makinelerinde en önemli ayar makine hızı ayarıdır. Hız düĢük 

ayarlanırsa üretim kapasitesi de düĢer. Ancak çok hızlı çalıĢtırılırsa da makinenin örücü ve 

yardımcı elemanlarının zarar görme durumu ortaya çıkar.  

 

Makine hızı, maksimum hızdan % 10 civarında düĢük tutulması daha sağlıklı üretim 

gerçekleĢtirmemizi sağlar. Tek plaka örgülerde lastik geçiĢi sırasında, aktarma yapılacağı 

zaman makine hızı örme hızının % 30 aĢağısına indirmesi aktarmada meydana gelebilecek 

ilmek kaçmalarını engellemiĢ olur. Tek plaka örgü üretimi sırasında makine ve iplik tipine 

göre yüksek hızlarda çalıĢılabilir. Ancak bükümü fazla olan sert iplikler çalıĢılırken makine 

hızı düĢük tutulur. 

 

AĢağıdaki resimde çalıĢan bir program üzerindeki makine hızı ayarının yapılması 

görülmektedir. 
 

 

Resim: 1.8: Makine hız ayarlarının yapılması 
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1.9. Programın Test Edilmesi 
 

Program önce desen programının yapıldığı desen bilgisayarında kontrol edilir. Daha 

sonra örme makinesine aktarılır. Test iĢlemi program yapılırken gerçekleĢtirilebileceği gibi 

makine üzerinde de test yapılabilir. Makine üzerinde test yapılmadan örgüye baĢlamamak 

örgü maliyeti açısından önemlidir.  

 

 

Resim: 1.9: Programın test edilmesi 

1.10. Test Parçanın Örülmesi 
 

Yüklenen programın test edilmesinden sonra ilk numune üretimi gerçekleĢtirilir. 

Ancak ilk numune üretilirken çok dikkatli ve hassas olmak gerekir. Bu ilk üretim parçası 

olduğundan dolayı örme iĢlemi sırası takip edilmelidir. Her komutun sembollere doğru 

iĢlemi yaptırıp yaptırmadığı kontrol edilmelidir. En basit örgü türü olduğundan sadece lastik 

geçiĢinden sonra aktarmanın tam olarak yapıldığına bakılması en önemli yerdir. Bir de örme 

iĢlemi sırasında maylara uygun ayar verilip verilmediği ve merdane çekiminin doğru olup 

olmadığı kontrol edilir. Örme iĢlemi tamamlandıktan sonra parça makinenin altından alınır 

ve gerekli görülürse programda değiĢiklik yapılır. Ancak bazı üretici firmaların 

makinelerinde programa makine üzerinden gerekli müdahale yapılmaz. AĢağıdaki resimde 

tek plaka örgünün makinede örülmesi sırasındaki resmi yer almaktadır. 

  

 

Resim: 1.10: Tek plaka örgünün makine üzerindeki görünüĢü 
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1.11. Test Parça ile Numune Parçanın KarĢılaĢtırılması ve Gerekli 

DeğiĢikliklerin Yapılaması 
 

Burada parçanın en ölçüsü, boy ölçüsü, lastik boyu ölçüsü ve tuĢe kontrolü yapılır. 

Verilen numune ile karĢılaĢtırılması yapılır. Ölçü föyünde yer alan genellikle orta beden 

dediğimiz “M” beden üzerinden kritikleri yapılır.  

 

Bu kritikler Ģunlardır; 

 BaĢlama ayarı dediğimiz lastik ucunun ayarına ve görünüĢüne bakılır varsa 

düzeltmesi bir yapıĢkanlı kâğıda yazılarak parça üzerine yapıĢtırılır. 

 Lastik örgüsünün tuĢesi kontrol edilir, varsa düzeltmesi bir yapıĢkanlı kâğıda 

yazılarak parça üzerine yapıĢtırılır. 

 Lastik boyu ölçüsü kontrol edilir, varsa düzeltmesi bir yapıĢkanlı kâğıda 

yazılarak parça üzerine yapıĢtırılır. 

 Beden örgüsü dediğimiz lastik üstü örgünün tuĢesi kontrol edilir, varsa 

düzeltmesi bir yapıĢkanlı kâğıda yazılarak parça üzerine yapıĢtırılır. 

 Parçanın boy uzunluğu ölçülür, eksiklik veya fazlalık dikkate alınarak gerekli 

değiĢiklikler yapılır. Daha önce yapılan değiĢiklik var ise ayarda yaptığımız 

değiĢiklik dikkate alınır. 

 Parçanın en ölçüsü kontrol edilir, varsa düzeltmesi bir yapıĢkanlı kâğıda 

yazılarak parça üzerine yapıĢtırılır. 

 

Bu yapılan kontroller ürünün bütününü oluĢturan tüm parçaları (ön beden, arka beden, 

kollar, yaka ve diğer aksesuarlar) için ayrı ayrı yapılmalıdır. 

 

Yapılacak olan düzeltmeler programcıya (desenciye) makineden alınan programın son 

kayıtlı hâli ve düzeltme parça ile birlikte verilir. Desenci gereken ayarlamaları yapar. 

Programı kayıt ederek tekrar “model makineci” diye tabir ettiğimiz elemana teslim ederek 

parçanın tekrar yapılmasını sağlar. AĢağıdaki resimde örülen ürünün ölçü föyüne göre ölçü 

kontrolünün yapılıĢı görülmektedir. 

 

 

Resim: 1.11. Tek plaka örgünün ölçü kontrolünün yapılıĢı 
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1.12. Ġkinci Test Parçanın Örülmesi 
 

Düzeltmelerini yaptığınız program tekrar makineye yüklenir. Desen yükleme 

uygulamasını tekrarlayarak hata yapmamaya dikkat edilir. Gerekli kontrolleri yaptıktan 

sonra parçayı ikinci defa makineden çıkartılır. Burada dikkat edilecek husus, değiĢikliklerin 

doğru olup olmadığı kontrol edilmelidir. Hatasız bir üretim için numune çalıĢma aĢaması çok 

önemlidir. 

 

 

Resim: 1.12: Tek plaka örgünün 2.test parçasının örülmesi 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 Örme makinesine desen programını yükleyiniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 

 Desenin bulunduğu depolama aracını 

makineye takınız. 

 Desenin son hâlinin yüklü olduğu 

sürücüyü taktığınızdan emin olunuz. 

 Makineyi kafa solda kalacak Ģekilde 

durdurunuz. 

 Makine kafası solda olduğundan emin 

olunuz. 

 Makinenin hafızasını açınız.  Doğru komut yazdığınızdan emin olunuz. 

 Makine üzerinde bulunan programı 

siliniz. 

 Programın silindiğinden emmin olmak 

için kontrol ediniz. 

 

 Deseni yükleyeceğiniz sürücüyü 

seçiniz. 

 Deseni yükleyeceğiniz sürücüyü doğru 

taktığınızdan emin olunuz. 

 

 Deseninizi sürücü içinden bulunuz. 

 Deseninizin son hâli olduğundan emin 

olunuz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Deseninizi okutunuz. 

 Okuma iĢleminin gerçekleĢtiğinden emin 

olunuz. 

 

 Deseninizi makineye kayıt ediniz. 

 Deseni makineye kayıt ettiğinizden emin 

olunuz. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri için 

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

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Desenin bulunduğu depolama aracını makineye taktıınız mı?   

2. Makineyi kafa solda kalacak Ģekilde durdurdunuz. mu?   

3. Makinenin hafızasını açtıınız mı?   

4. Makine üzerinde bulunan programı sildiniz mi?   

5. Deseni yükleyeceğiniz sürücüyü seçtiniz  mi?   

6. Deseninizi sürücü içinden buldunuz  mu?   

7. Deseninizi okuttunuz mu?   

8. Deseninizi makineye kaydettiniz mi?   

 

 

 

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 cümlelerin boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler 

doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Düz örme makinelerine desen yalnızca flash bellekle yüklenir. 

2. (   ) Örgü alanı; desen programında yer alan baĢlangıç ve bitiĢ iğnelerinin arasını 

temsil eder.  

3. (   ) Merdane çekiminin etkili olması için baskıların uygun sıkılıkta olması gerekir.  

4. (   ) Kalın numaralı makinelerde ince iplikler çok katlı olarak beslenir. 

5. (   ) Mekik raylarında mekikler geliĢi güzel yerleĢtirilir. 

6. (   ) Çardaklar üzerinde bulunan sayısal ifadeler büyüdükçe hassasiyet azalır.  

 

 

 

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 
 

 
Bu öğrenme faaliyetini tamamladığınızda dolu iğne örgülerin üretimini 

yapabileceksiniz. 

 

 

 
 Dolu iğne örgü tekniği ile örülmüĢ olan ürünleri inceleyiniz. Kullanım yerlerini 

araĢtırınız.  Bu araĢtırma sonuçlarını sınıfta arkadaĢlarınız ile paylaĢarak 

sonuçları tartıĢınız. 

2. DOLU ĠĞNE ÖRGÜLERĠ ÜRÜNE 

DÖNÜġTÜRME 
 

Dolu iğne örgüler görüntü olarak her iki yüzeyi de aynı görünen örgülerdir. Ön plaka 

iğneleri ile arka plakadaki iğneler aynı anda çalıĢarak örgü yüzeyi oluĢtururlar. 

 

2.1. Desenin Makineye Yüklenmesi 
 

Elektronik düz örme makinelerine, desen bilgisayarında hazırlanmıĢ olan dolu iğne 

örgü desen programı teknolojik yöntemler kullanılarak yüklenir. 

 

Bu desen yükleme iĢlemi piyasadaki makinelerin özelliklerine göre farklılık gösterir. 

AĢağıdaki resimde disket ile yüklemenin resmi yer almaktadır. 

 

 

Resim 2.1: Disket ile desen yükleme 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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2.2. Verilen Ölçülere Göre KumaĢın En ve Boy Ayarlamasının 

Yapılması 
 

Genellikle numune çalıĢmasında orta beden bir ürünün ölçüleri verilir. Bu ölçülere 

göre numune parça küçük ise numune üzerinden orantılanarak veya numune tam boyutta ise 

birebir sayarak ve may ayarlarını da makineci kendi tecrübelerinden yararlanarak program 

içine yazarak ayarlar.  

 

AĢağıdaki resimde örnek bir kumaĢ parçası ve model föyü verilmiĢtir. Bu ölçü föyü 

üzerinden orantılama yaparak iğne sayısı ve may sayısını hesaplarız. Ürünü makineden 

çıkaracağımız zaman bu değerleri makinenin durumuna göre tekrar ayarlanır. Bu ayarlama 

yapılacak kısım, desenin belirli satır aralığında yer alır. Bu en boy ayarlamaları yazılım 

programı üzerinden değiĢtirilir. DeğiĢtirme iĢlemi üretici firmalara ve kullanılan desen 

programlarına göre değiĢir. 

 

 

Resim 1.2: Numune parça üzerinden en ve boy ayarlarının yapılması 

2.3. Plaka Üzerinde Örgü Alanı Hazırlama 
 

Plaka üzerinde örgü alanını hazırlarken önce program üzerinde yer alan iğne alanı 

kontrol edilir. Makine üzerinde ön ve arka plakada eksik, bozuk veya hatalı iğne varsa 

bunları yenisi ile değiĢtirilir. Makinenin plakasının üzerindeki iğnelerin tamamı dolu değil 

ise ve belirli bir bölümünü kullanarak örgüyü örebilecek durumda ve iğne takma ile vakit 

kaybetmek istenmiyorsak makine üzerinde örgü alanı sağa veya sola kaydırılarak desen 

makineye oturtulur. Ancak jakar çizimi varsa jakarı da kontrol etmemiz gerekir. Örgü alanını 

hazırlama makinelerin teknolojik özelliklerine göre değiĢmektedir. Yeni tip makinelerde 

örgü alanı, iğneleri tespit edildikten sonra makineye start emri verilir. Örgüyü, iğnelerden 

ana merdaneye kadar olan mesafeyi tarak diye tabir ettiğimiz yardımcı bir eleman çeker. 

Ancak eski tip makinelerde böyle bir özellik yoktur.  

 

Örgü iğnelerden ana merdaneye kadar fire ipi veya parça tutturma yöntemi ile örülmek 

suretiyle aĢağı indirilir. Eski tip makinelerde bazen de örgü ana merdaneye ulaĢıncaya kadar 

yardımcı merdane dediğimiz metal yivli silindirler ile çekilir. Ancak bu yöntem örücü 

parçaya zarar verme olasılığı yüzünden çok fazla tercih edilmezler. Bu yöntemlerden size 

uygun olanı tespit ederek örgü alanını hazırlayabilirsiniz. AĢağıdaki resimde örgü alanı 
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çalıĢan iğne sayısına kadar arttırma yazılımı kullanılarak iğnelerdeki örgü istenilen iğne 

sayısına ulaĢmıĢtır. Böylece çekim merdane tarafından tüm örgü alanına eĢit etki edecektir. 

 

 

Resim 2.3: Artırma örgü tekniği kullanarak plaka üzerinde iğne alanının belirlenmesi 

2.4. Desende ÇalıĢacak Mekiklerin Kontrolü ve Ayarlanması 
 

ÇalıĢan iğne alanı üzerinde mekik varsa bunları iğne alanının dıĢına çekeriz. Ġğne 

alanının çok dıĢında ise de bunları iğne alanının yakınına kadar çekeriz. Aksi takdirde 

makine bu mekikleri bulamaz. Bu mekikleri kontrol edemediği için de iğne, çelik, mekik 

kırılmaları ve iğne plakası hasarlarına da neden olabilir. Mekiklerin çalıĢma durumlarına 

göre çok çalıĢan mekik örgü alanına program üzerinde daha yakın konumlandırılmıĢ olması 

gerekir. Eğer tüm mekikler çalıĢıyorsa bu durumda mekikler bir merdiven basamağı gibi yan 

yana veya mekik uçları üst üste gelmeyecek Ģekilde yakın olarak konumlandırılır. 

Mekiklerin örgü alanına en uygun mesafede olması gerekir. Uygun mesafede olması üretim 

hızını etkiler. AĢağıdaki resimde makine üzerinde mekiklerin iğnelere olan mesafeleri 

gözükmektedir. Makinenin sağında ve solunda mekiklerin duruĢ mesafeleri sayısal ifadelerle 

görülmektedir. 

 

  

Resim 2.4: Mekiklerin program üzerindeki pozisyonları 
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2.5. Örülecek KumaĢın Özelliğine Göre Merdane Çekim Ayarlarının 

Yapılması 
 

Merdane çekim ayarı örgünün oluĢumunda çok fazla önem teĢkil eder. Dolu iğne 

örgülerde kumaĢ biraz daha tok olduğundan dolayı merdane çekiminde baskıların etkisi tek 

plaka örgülere göre daha fazla olur.  Dolu iğne örgüleri ütüde düzeltmek, tek plaka örgülere 

göre biraz daha fazla uğraĢ gerektirir. Bunun için dolu iğne örgülerin çekimi çok düzgün 

ayarlanmalı. Ancak dolu iğne örgüler kenarlarda kıvrılma yapmadığından daha düz bir forma 

sahip olurlar. Böylece daha düzgün çıkarlar. Dolu iğne örgülerde çekim düzgün 

ayarlanmadığında merdane çekim farkları örgünün yapısının bozulmasına ve örgüde 

dönmelere neden olur. AĢağıdaki resimde dolu iğne örgünün merdane çekiminin bozuk 

yapılmıĢ durumu görülmektedir. Örgü kenarlarındaki kıvrılmalara ve sarkmalara dikkat 

ediniz. 

 

 

Resim 2.5: Düzgün ayarlanmamıĢ merdane baskıları 

2.6. Örülen KumaĢ, Ġplik, Ġplik Katı ve Özelliklerine Göre Ġlmek 

Boylarının Ayarlanması 
 

Numunenin kalınlığına göre iplik katı ayarlanır. Ancak 20/2, 10/1, 28/2, 30/2 numara 

vb. ipliklerle örgü yapabiliriz. Ġnce makinelerde tek kat iplik mekiğe beslenirken makine 

kalınlığı arttıkça iplik katıda artmalıdır. Dolu iğne örgüler yapı olarak kalın olduklarından 

genellikle ince tip makinelerde dokunmaktadırlar. Kalın tip makinelerde örgü çok kalın 

olacağından pek kullanılmamaktadır. Daha çok 10 numara ve üstü makinelerde dolu iğne 

örgüler yapılır. Bunun için de iplik çok ince olmadığı sürece çok fazla katlı iplikler 

kullanılmaz, 2–3 kat iplik veya bazen de tek kat iplik ile örgüler yapılır. Aynı makinede iplik 

katı arttıkça örgü ayarı da açılmalıdır. Aksi takdirde iğnelere zarar verebilir. 

 



 

 20 

AĢağıdaki resimde bir makine için çok katlı iplik ile beslemesi görülmektedir 

 

 

Resim: 2.6: Ġplik katının ayarlanması 

2.7. Çardak Ayarlarının Yapılması 
 

Çardak ayarı dolu iğne örgülerin üretiminde önemlidir. Hatalı yapılması durumunda 

dolu iğne örgülerin yüzeyinde hatalar meydana getirir. Biri sıkı, diğeri gevĢek ayarlanmıĢ 

çardak ile örülen parçanın bir ilmek sırasında küçük maylar, diğer may sırasında ise daha 

büyük maylar görünür. Dolu iğne örgüde bir sırada tek plaka örgüye göre daha fazla iplik 

harcanır. Ġki mekikle örülen dolu iğne bir örgüde çardaklar arasında oluĢabilecek gerilim 

farkları örgü sırasında belirgin bir Ģekilde örgü yüzeyinde izler oluĢmasına neden olacaktır. 

Bu türden hatalarla karĢılaĢmamak için üst çardak ve yan çardak gergi ve frenlerini düzgün 

ayarlamalıyız. Ġplik gerilim ölçme cihazları ile iplik gerilimini kontrol etmelisiniz. AĢağıdaki 

resimde yan çardağın ayarlanıĢı görülmektedir. Ayar yapılırken çardak üzerindeki sayısal 

ifadeler büyüdükçe gerilim artmaktadır. Sayısal ifade küçüldükçe de gerilim azalmaktadır. 

 

Resim: 1.7: Yan çardakların ayarlanıĢı 

2.8. Makinenin Genel Ayarlarının Yapılması ( Hız, Kafa ÇıkıĢı, 

Mekik, ÇıkıĢı vb.) 
 

Elektronik düz örme makinelerinde en önemli ayar makine hızı ayarıdır. Hız düĢük 

ayarlanırsa üretim kapasitesi de düĢer. Ancak çok hızlı çalıĢtırılırsa da makine örücü ve 

yardımcı elemanları zarar görebilir. Makine hızı maksimum hızdan % 10 civarında düĢük 
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tutulması daha sağlıklı üretim gerçekleĢtirmemizi sağlar. Dolu iğne örgülerde herhangi bir 

aktarma ve atlama iĢlemi olmadığından makine yüksek hıza ayarlanabilir. Yapı olarak 

baktığımızda ön ve arka iğnelerin hepsi örgü yaptığından triko üretiminde en rahat üretilen 

örgü çeĢididir. Ancak en büyük dezavantajı iplik katında meydana gelebilecek bir düğüm 

fark edilmediğinde ve makine yüksek hızda çalıĢıyorsa kumaĢta patlak ve delikler oluĢur.  

 

AĢağıdaki resimde çalıĢan bir program üzerindeki makine hızı ayarının yapılması 

görülmektedir. 

 

 

Resim: 2.8: Makine hız ayarlarının yapılması 

2.9. Programın Test Edilmesi 
 

Program önce desen programının yapıldığı desen bilgisayarında kontrol edilir. Daha 

sonra örme makinesine aktarılır. Test iĢlemi program yapılırken test edilebildiği gibi makine 

üzerinde de test edilebilmektedir. Programın test edilmesinin amacı desen programını 

yaparken meydana gelmiĢ olan hataları ortadan kaldırmak. Makine üzerinde test yapılmadan 

örgüye baĢlamamak gerekir. Test programı komutları makine markalarına göre değiĢiklik 

gösterir.  

 

2.10. Test Parçanın Örülmesi 
 

Yüklenen programın test edilmesinden sonra ilk numune örülür. Ancak ilk numune 

örülürken çok dikkatli ve hassas olmamız gerekir. Bu ilk üretim parçası olduğundan dolayı 

örme iĢlemi sırası takip edilmelidir. Her komutun sembollere doğru iĢlemi yaptırıp 

yaptırmadığı kontrol edilmelidir. Basit bir örgü olmakla birlikte örme iĢlemi sırasında 

maylara uygun ayar verilip verilmediği ve merdane çekiminin doğru olup olmadığı kontrol 

edilir. Örme iĢlemi tamamlandıktan sonra parça makinenin altından alınır ve programda 

herhangi bir değiĢiklik yapıldı ise bu makine üzerinde aynı program üzerine kayıt yapılır. 

Ancak bazı üretici firmaların makinelerinde programa makine üzerinden müdahale 

yapılamayabilir. AĢağıdaki resimde dolu iğne örgünün ayarlarının yapılmıĢ ve makinede 

örülme anı görülmektedir. 
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2.11. Test Parça ile Numune Parçanın KarĢılaĢtırılması ve Gerekli 

DeğiĢikliklerin Yapılaması 
 

Dolu iğne örgülerde lastik genellikle torba lastik olduğundan torbadaki lastik 

maylarının büyüklüğü dolu iğnedeki mayların büyüklüğüne yakın olmalıdır. Aksi takdirde 

bozuk bir görüntü oluĢur. 
 

Burada parçanın en ölçüsü, boy ölçüsü, lastik boyu ölçüsü ve tuĢe kontrolü yapılır. 

Verilen numune ile karĢılaĢtırılması yapılır. Ölçü föyünde yer alan genellikle orta beden 

dediğimiz “M” beden üzerinden kritikleri yapılır.  
 

Test parçasının ölçümü yapılmadan önce mutlaka parça dinlendirilmelidir. Eğer ürün 

yıkamalı ise numuneden yıkanmalı, ütülü ise ütülenerek ölçü kontrolü yapılmalıdır. Parçalar 

yıkama ve ütüleme öncesi mutlaka teyellenerek bu iĢlemlere tabi tutulmalıdır. 
 

Bu kritikler Ģunlardır. 
 

 BaĢlama ayarı dediğimiz lastik ucunun ayarına ve görünüĢüne bakılır, varsa 

düzeltmesi bir yapıĢkanlı kâğıda yazılarak parça üzerine yapıĢtırılır. 

 Lastik örgüsünün tuĢesi kontrol edilir, varsa düzeltmesi bir yapıĢkanlı kâğıda 

yazılarak parça üzerine yapıĢtırılır. 

 Lastik boyu ölçüsü kontrol edilir, varsa düzeltmesi bir yapıĢkanlı kâğıda 

yazılarak parça üzerine yapıĢtırılır. 

 Beden örgüsü dediğimiz lastik üstü örgünün tuĢesi kontrol edilir, varsa 

düzeltmesi bir yapıĢkanlı kâğıda yazılarak parça üzerine yapıĢtırılır. 

 Parçanın boy uzunluğu ölçülür, eksiklik veya fazlalık dikkate alınarak gerekli 

değiĢiklikler yapılır. Daha önce yapılan değiĢiklik var ise ayarda yaptığımız 

değiĢiklik dikkate alınır. 

 Parçanın en ölçüsü kontrol edilir, varsa düzeltmesi bir yapıĢkanlı kâğıda 

yazılarak parça üzerine yapıĢtırılır. 
 

Bu yapılan kontroller ürünün bütününü oluĢturan tüm parçaları (ön beden, arka beden, 

kollar, yaka ve diğer aksesuarlar) için ayrı ayrı yapılmalıdır. 
 

Yapılacak olan düzeltmeler programcıya (desenciye) makineden alınan programın son 

kayıtlı hâli ve düzelme parça ile birlikte verilir. Desenci gereken ayarlamaları yapar. 

Programı kayıt ederek tekrar model makineci diye tabir ettiğimiz elemana teslim ederek 

parçanın tekrar yapılmasını sağlar. 
 

AĢağıdaki resimde örülen ürünün ölçü föyüne göre ölçü kontrolünün yapılıĢı 

görülmektedir. 
 

2.12. Ġkinci Test Parçanın Örülmesi 
 

Düzeltmelerini yaptığınız program tekrar makineye yüklenir. Desen yükleme 

uygulamasını tekrarlayarak hata yapmamaya dikkat ediniz. Gerekli kontrolleri yaptıktan 

sonra parçayı ikinci defa makineden çıkartır. Burada yine dikkatli davranılmalı, yapılan 

değiĢikliklerin doğru olup olmadığı kontrol edilmelidir. Hatasız bir üretim için numune 

çalıĢma aĢaması çok önemlidir 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 Örgüde çalıĢacak mekiklerin iplerini bağlayınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Desen programı içinden çalıĢacak 

mekikleri tespit ediniz. 

 

 Doğru programın yüklü olduğundan emin 

olunuz. 

 Ġplikleri mekiklere düzgün gelecek 

Ģekilde bağlamak için iplik sehpasına 

diziniz. 

 

 Ġpliklerin parti numaralarının aynı olduğuna 

dikkat ediniz. 

 Ġpliklerin parafinlenmiĢ olduğundan emin 

olunuz. 

 Ġplikleri yön vericilerden geçiriniz. 

 

 Ġpliğin rahat geldiğinden emin olunuz. 

 Üst germe süzme tertibatlarından 

geçiriniz. 

 

 Germe ve süzme tertibatlarının ayarlı 

olduğundan emin olunuz. 

 Ġplikleri yan gel tertibatlarından 

geçiriniz. 

 

 Yangel tertibatlarının ayarlarının düzgün 

yapıldığından emin olunuz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Ġpliği mekiğe besleme 

kılavuzlarından geçiriniz. 

 

 Ġpliklerin karıĢık gitmemesine dikkat ediniz. 

 Ġpliği mekiğe bağlayıp iplik uçlarını 

iki plaka arasından aĢağıya çekiniz. 

 

 Doğru mekiğin doğru tarafta olduğundan 

emin olunuz. 

 

 

KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri için 

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

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Desen programı içinden çalıĢacak mekikleri tespit ettiniz mi?   

2. Ġplikleri mekiklere düzgün gelecek Ģekilde bağlamak için iplik 

sehpasına dizdiniz mi? 
  

3. Ġplikleri yön vericilerden geçirdiniz mi?   

4. Üst germe süzme tertibatlarından geçirdiniz mi?   

5. Ġplikleri yan gel tertibatlarından geçirdiniz mi?   

6. Ġpliği mekiğe besleme kılavuzlarından geçirdiniz mi?   

7. Ġpliği mekiğe bağlayıp iplik uçlarını iki plaka arasından aĢağıya 

çektiniz mi? 
  

 

 

 

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. Ön ve arka plakadaki seçilen tüm iğnelerin karĢılıklı örgü yapması tekniği ile oluĢan 

örgülere ……………………. örgüler denir. 

2. Örgü parçalarında dokunma hissi de dediğimiz, örgü yumuĢaklığı ayarına 

……………… denir.  

3. Makine üzerinde mekikler arasında kalan baĢlangıç ve bitiĢ iğnelerinin 

aralığına  ……………………… denir. 

4. ……………………..  örgü alanına en uygun mesafede olması gerekir. 

5. Örgü parçanın örülmesi sırasında fazla merdane çekim ayarı verilirse 

……………………………………………………….  zarar görebilir. 

 

 

 

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–3 
 

 
Bu öğrenme faaliyetini tamamladığınızda çelikli örgülerin üretimini yapabileceksiniz. 

 

 

 
 Çelikli örgü tekniği ile örülmüĢ olan ürünleri inceleyiniz. Kullanım yerlerini 

araĢtırınız.  Bu araĢtırma sonuçlarını sınıfta arkadaĢlarınız ile paylaĢarak 

sonuçları tartıĢınız. 

3. ÇELĠKLĠ ÖRGÜLERĠ ÜRÜNE 

DÖNÜġTÜRME 
 

Çelikli örgüler yapı olarak esneme özelliği az olan kalın ve ser tutuma sahip 

örgülerdir. Genellikle dıĢ giyim olarak kullandığımız triko, etek, ceket yapımında 

kullanılmaktadır. Çelikli örgüler iki Ģekilde üretilir. 

 

3.1. Tek Çelik Örgü 
 

Tek çelikli örgüler bir ilmek sırası dolu iğne örgü yapar ve ikinci ilmek sırasında 

sadece önde veya arkada örgü yaparak örgü raporunu tamamlar. Bu örgülere tek çelikli örgü 

denilmektedir. Tek çelikli örgülerin ön ve arka yüzeyleri birbirinden farklı görünümdedir. 

Bir yüzeyi düzgün may görüntüsüne sahipken diğer yüzeyi çizgili görünüme sahiptir. 

 

3.2. Çift Çelik Örgü 
 

Çift çelikli örgüler bir ilmek sırası dolu iğne örgü yapar ve ikinci ilmek sırasında önde 

üçüncü ilmek sırasında da arkada örgü yaparak örgü raporunu tamamlar. Bu örgülere çift 

çelikli örgü denilmektedir. Yapı olarak sert ve esnek olmayan bir yapıya sahiptir. Daha çok 

etek, ceket, mont tarzı giysilerde tercih edilen bir örgüdür. Örgü her iki yüzeyinde de aynı 

görünümdedir. 

 

3.2.1. Desenin Makineye Yüklenmesi 
 

Çelikli örgü desen programı makine özelliklerine göre tercih edilen yöntemler ile düz 

örme makinesine yüklenir. Disket kullanarak yükleme yine aynı Ģekilde diskete yüklenen 

desen programı makinenin disket okuyucusuna takılarak okutulur, istenilen desen disket 

içinden bulunarak makineye yüklenir.  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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AĢağıdaki resimde makinenin kendine özel hafıza kartı ile yüklemesi görülmektedir. 

 

Resim 3.1: Hafıza kartı ile desen yükleme 

3.2.2. Verilen Ölçülere Göre KumaĢın En ve Boy Ayarlamasının Yapılması 
 

Çelikli örgülerde kumaĢın en ve boyunu hazırlarken numune üzerinden hesaplama 

yapılır. Numune üzerinden birebir çalıĢılacak ise enindeki iğne sayısını ayarlamak için belirli 

bir ölçüdeki ilmek çubuğu sayısı ölçülerek, istenilen ene göre orantılanarak hesaplanır. Aynı 

Ģekilde ilmek sıra sayısını hesaplamak için belirli uzunluktaki ilmekler sayılır ve istenilen 

boy ölçüsüne orantılanır. May sayısı belirlendikten sonra rapor sayacına bağlanır. Ancak 

rapor tekrar sayısını verirken bir raporda örülen may sayısı bulunur. Daha sonra tüm ilmek 

sıra sayısına bölünerek rapor sayacı değeri bulunur.  

 

3.2.3. Plaka Üzerinde Örgü Alanı Hazırlama 
 

Plaka üzerindeki örgü alanı hazırlanırken programdaki baĢlangıç ve bitiĢ iğnelerinin 

arası olarak anlaĢılır. Bu alan yeni tip makinelerde direk örgüye baĢlanır ve örgü ana 

merdaneye kadar tarak ile çekilir. Daha eski tip makinelerde ise örgü alanına fire parça 

dediğimiz baĢka bir parça iğnelere tutturulur. Bu parçaların boyu örülecek numuneyi ana 

merdanenin çekim alanına kadar taĢıyacak uzunlukta olması gerekir. AĢağıdaki resimde 

mekiklerin arasında bulunan bölüm örgü alanıdır. 

 

Resim 3.2: Makine üzerindeki örgü alanı 
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3.2.4. Desende ÇalıĢacak Mekiklerin Kontrolü ve Ayarlanması 
 

Makineye yüklenen çelikli örgünün desen programına bakılarak çalıĢacak olan 

mekikler tespit edilir. ÇalıĢacak mekikler örgü alanının yakınına konumlandırılır. Makine 

üzerinden ayarları yapılarak mekik uçlarının birbirine değmeyecek Ģekilde durması sağlanır. 

Daha sonra iĢ emrine göre kullanılacak iplikler makine üzerine takılır. Mekiklere düzgün bir 

Ģekilde beslemesi yapılır. Mekiklerin kontrolü yapılır. Mekik iğneye uzaksa ya da iğneye 

temas edecek kadar yakınsa uygun seviyeye getirilir. Mekik raylarında hareket eden 

mekiklerin uçlarının iki plaka arasının tam ortasında duracak Ģekilde olmasına dikkat 

edilmelidir. Aksi takdirde üretim hatalarının oluĢmasına neden olur. AĢağıdaki resimde 

mekiklerin makine üzerindeki duruĢ pozisyonları görülmektedir.  

 

 

Resim 3.3: Mekiklerin makine üzerindeki pozisyonları 

3.2.5. Örülecek KumaĢın Özelliğine Göre Merdane Çekim Ayarlarının 

Yapılması 
 

Merdane çekim ayarı örgünün oluĢumunda önem teĢkil eder. Çelikli örgülerde kumaĢ 

biraz daha tok olduğundan dolayı merdane çekiminde baskıların etkisi tek plaka örgülere 

göre daha fazla olur. Çelik örgüleri ütüde düzeltmek daha fazla uğraĢ gerektirir. Bu yüzden 

merdane ayarının makinede numune parça örülürken iyi kontrol edilmesi gerekir. AĢağıdaki 

resimde dolu iğne örgünün merdane çekiminin bozuk yapılmıĢ durumu görülmektedir. Örgü 

kenarlarındaki kıvrılmalara ve sarkmalara dikkat ediniz. 
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Resim 3.4: Merdane çekim ayarı yapılmıĢ çelikli örgü 

3.2.6. Örülen KumaĢ, Ġplik, Ġplik Katı ve Özelliklerine Göre Ġlmek Boylarının 

Ayarlanması 
 

Çelikli örgüler bilindiği gibi iki örgü çeĢidi kullanılarak elde edilmektedir. Dolu iğne 

örgü ve tek plaka örgü tekniğinin birleĢimi ile çelikli örgü oluĢur. Çelikli örgüler özellik 

itibari ile ağır gramajlı örgülerdir. Bu örgüden elde edilen giysiler ağır olabilmektedir. 

Bunun için genellikle ince makinelerde örülen çelikli örgüler tercih edilmektedir. Bundan 

dolayı da ince numaralı makinelerde çok fazla katlı iplik kullanılmaz. Makine kalınlığına ve 

iplik numarasına göre uygun kat iplik beslenerek örgü may ayarı yapılır. Çelikli örgülerde iki 

tane farklı ayar kullanılmaktadır. Birincisi dolu iğne ayarı, ikincisi ise tek plaka ayarıdır. Bu 

iki ayar mümkün olduğunca düzgün ayarlanmalıdır. Fakat iki farklı örgü bir araya 

geldiğinden ilmek sıraları arasındaki örgü gerilim farkları örgü yüzeyine yansımaktadır. 

AĢağıdaki resimde çift çelikli örgünün ön ve arkası görülmektedir. Aradaki ayar farkları 

görülmektedir. 

 

 

Resim: 3.5: Çelikli örgü may ayarı görüntüsü 
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3.2.7. Çardak Ayarlarının Yapılması 
 

Çardak ayarı tüm örgülerde olduğu gibi çelikli örgülerde de çok önemlidir. Çardak 

ayarlarının düzdün yapılması örgü yüzeyinde mayların düzgün görünmesini sağlayacaktır. 

Örgüde çalıĢacak iplikler mekiklere bağlandıktan sonra tüm çalıĢan çardakların baskı, fren 

ve gergi ayarlarının eĢit bir Ģekilde ayarlanması gerekmektedir.  

 

Resim: 3.6: Gergi ayarı yapılmıĢ yan çardakların görünüĢü 

3.2.8. Makinenin Genel Ayarlarının Yapılması ( Hız, Kafa ÇıkıĢı, Mekik, ÇıkıĢı 

vb.) 
Elektronik düz örme makinelerinde ayarlar elektronik ayarlar ve mekanik ayarlar 

olmak üzere iki çeĢittir. Elektronik ayarlarda kendi içinde ikiye ayrılırlar. Program üzerinden 

yapılan ayarlar ve makine üzerinden yapılan ayarlar. Program üzerine yazılan ayarlar makine 

tarafından okunduğunda bu değerleri eskisi değiĢtirir. Örnek olarak jakar plakasının 

pozisyonu, ayar motorlarının sabit değerleri gibi. Bu ayarlar örmede en iyi sonucu alabilmek 

için fabrikasyon olarak kalibre edilmiĢ ayarlardır. Fakat makineler kullanıldıkça 

yıpranmadan dolayı bu ayarlar değiĢebilmektedir. Program üzerindeki ayarlar ise mekiklerin 

duruĢ pozisyonu, makinenin hızı, örgü sırasında örgüde kullanılan ayarlar, makinenin örgüye 

baĢlama hızı, merdane çekim hızı (kuvveti) gibi ayarları örgü programı içersinde yazarak 

ayarlamaları yaparız. Makine de bu ayarları kullanarak örgüyü yapar. Mekanik ayarlarda ise 

mekiklerin plakaya yakınlığı veya uzaklığı merdane baskıları ayarı ve iplik gerginlik 

ayarlarıdır. Bütün bu ayarları en uygun Ģekilde yaptığımızda sorunsuz bir imalat 

gerçekleĢtiririz. AĢağıdaki resimde örgüde kullanılacak ayarlar görülmektedir. 

 

 

Resim: 3.7: Örgü may (ilmek uzunluğu)  ayarları 
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3.2.9. Programın Test Edilmesi 
  

Çelikli örgünün programı yazılıp hazırlandıktan sonra makine üzerinde veya program 

bilgisayarı üzerinde test edilir. Herhangi bir hata veya sorun varsa bunların örgüye 

baĢlamadan önce düzeltilmesi sağlanır. AĢağıdaki resimde test sonucu görülmektedir. 

 

 

Resim: 3.8: Desen programının test Sonucu 

3.2.10. Test Parçanın Örülmesi 
 

Yüklenen programın test edilmesinden sonra ilk numune örülür. Ancak ilk numune 

örülürken çok dikkatli ve hassas olmamız gerekir. Bu ilk üretim parçası olduğundan örme 

iĢlemi sırası takip edilmelidir. Her komutun sembollere doğru iĢlemi yaptırıp yaptırmadığı 

kontrol edilmelidir. Örme iĢlemi tamamlandıktan sonra parça makinenin altından alınır ve 

programda herhangi bir değiĢiklik yapıldı ise bu makine üzerinde aynı program üzerine kayıt 

yapılır.  

 

3.2.11. Test Parça ile Numune Parçanın KarĢılaĢtırılması ve Gerekli 

DeğiĢikliklerin Yapılaması 
 

Makineden çıkarılan test parçası, numune ile karĢılaĢtırılarak tuĢesinin kontrolü 

yapılır. Uygun olan tuĢe parçası üzerinden tam boy bir ürün örülür. Bu parçalar kalıpla veya 

ölçü föyü ile kontrol edilir. Kontrol sonrasında standart bir beden üzerinden varsa 

düzeltmeler veya kritikler parçalar üzerinde belirtilir.  

 

3.2.12. Ġkinci Test Parçanın Örülmesi 
 

Çelikli örgünün değiĢiklikleri yapılmıĢ olan programı tekrar makineye yüklenir. Ġkinci 

test parçası tekrar örülerek ürün seri üretim için hazır hâle getirilir. Bazen iki test parçaları 

istenilen sonucu vermeye bilir. Böyle bir durumda parçalar üzerinde tekrar kritikler 

(düzeltmeler) yapılarak üçüncü test parçası da yapılabilir.  
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Resim: 3.9: Makine üzerinde çelikli örgünün üretimi 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 Mekiklere bağlanan ipliklerin gerginlik ayarlarını yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Üst çardağın düğüm, nope yoklayıcı 

ayarını yapınız. 

 

 Ġpliğin numarasına göre makas ayarı 

yapmalısınız. Ayar sıkı veya gevĢek 

olmamalı. Aksi takdirde amacına 

ulaĢmaz. 

 Ġplik yoklayıcı ayarını yapınız. 

 

 Ayarı iyi yapmazsanız iplik 

koptuğunda makine durmaz. 

 Ġplik fren ayarını yapınız 

 

 Fazla gergin veya gevĢek ayar örgünün 

bozuk olmasına neden olur. 

 Yan gergi tertibatının ayarını yapınız. 

 

 Ayarlar kendi aralarında iplik 

numarasına göre aynı değerlerde 

olmalıdır. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri için 

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

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Desen programı içinden çalıĢacak mekikleri tespit ettiniz mi?   

2. Ġplikleri mekiklere düzgün gelecek Ģekilde bağlamak için iplik 

sehpasına dizdiniz mi? 
  

3. Ġplikleri yön vericilerden geçirdiniz mi?   

4. Üst germe süzme tertibatlarından geçirdiniz mi?   

5. Ġplikleri yan gel tertibatlarından geçirdiniz mi?   

6. Ġpliği mekiğe besleme kılavuzlarından geçirdiniz mi?   

7. Ġpliği mekiğe bağlayıp iplik uçlarını iki plaka arasından aĢağıya 

çektiniz mi? 
  

 

 

 

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 cümlelerin boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler 

doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Ġmalatı yapılacak örgüde önce tuĢe ayarlandıktan sonra ölçülendirme 

yapılır.  

2. (   ) Örgü programının test edilmesinin amaçlarından biri zaman kayıplarını 

önlemektir.  

3. (   ) Tek çelikli örgülerin ön ve arka yüzeyleri aynı görünümlüdür.  

4. (   ) Elektronik düz örme makinesinin örme hızı, may ayarı, merdane çekim 

ayarı gibi ayarları sadece örme programı üzerinden değiĢtirilebilir.  

5. (   ) Çardak ayarları düzgün yapılmazsa örgü yüzeyinde dalgalı bir görüntü 

oluĢur.  
 

 

 

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–4 
 

 
Bu öğrenme faaliyetini tamamladığınızda fitilli örgülerin üretimini yapabileceksiniz. 

 

 

 
 Fitilli örgü tekniği ile örülmüĢ olan ürünleri inceleyiniz. Kullanım yerlerini 

araĢtırınız.  Bu araĢtırma sonuçlarını sınıfta arkadaĢlarınız ile paylaĢarak 

sonuçları tartıĢınız. 

4. FĠTĠLLĠ ÖRGÜLERĠ ÜRÜNE 

DÖNÜġTÜRME 
 

Fitilli örgüler ön ve arka plakada örülerek elde edilir. Ancak bu örme iĢlemi sırasında 

ön plakada ören iğnelerin karĢısına gelen arka plakada örgü olmaz, aynı Ģekilde arka plakada 

örgü yapan iğnelerin karĢılığına gelen ön plakadaki iğneler örgü yapmaz. Ancak dolu iğne 

fitilli örgülerde ise sadece plakanın ön veya arkasındaki iğneler örgü yapar belirli iğneler ise 

örgü yapmazlar. Buna karĢılık karĢı plakadaki iğnelerin tamamı örgü yapmaktadır.  

 

4.1. Desenin Makineye Yüklenmesi 
 

Desen bilgisayarında hazırlanmıĢ olan fitilli örgünün desen programı uygun yöntem 

aracılığı ile makineye yüklenir. Daha önceki öğrenme faaliyetlerinde desen programının 

makineye yüklenme yöntemleri anlatılmıĢtır. Sizin için uygun olan yöntemi kullanarak 

programı makineye yükleyiniz.  

 

Resim 4.1: Selan bağlantı kablosu 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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4.2. Verilen Ölçülere Göre KumaĢın En ve Boy Ayarlamasının 

Yapılması 
 

Fitilli örgülerde en boy ayarlamasını yaparken numune üzerinden çalıĢılırken birebir 

may ve iğne sayısına göre en boy ayarlaması yapılmalıdır. Fitilli örgülerde enden esneme 

fazla olacağı için en ayarlarken genellikle fitil sayısı üzerinden yapılır. Boy ayarlaması ise 

may sayısı üzerinden yapılır. Elinizdeki ölçü föyü veya kalıba göre en boy ayarlamalarını 

oran-orantı kullanarak yapabilirsiniz. 

 

4.3. Plaka Üzerinde Örgü Alanı Hazırlama 
 

Plaka üzerinde iğne alanını hazırlarken programdan sol kenar ve sağ kenardaki iğne 

değerlerine bakılır. Bu iğne aralığında örgü parçası olup olmadığı kontrol edilir. Eski tip 

makinelerde tarak dediğimiz örgüyü ana merdaneye kadar çeken çekim sistemi 

olmadığından,  örgünün hatasız çıkması için iğnelere farklı bir örgü parçası ile 2–3 iğne 

aralıkları ile parça tutturularak yeni örülecek örgünün çekilmesi sağlanır. Böylece örgü alanı 

hazırlanmıĢ olur. Yeni tip makinelerde ise baĢlangıç ve bitiĢ iğnesi aralığı direkt tarak 

yardımı ile ana merdaneye kadar indirilerek örgü alanı hazırlanır. AĢağıdaki resimde tarak 

yardımı ile ana merdaneye inen örgü alanı görülmektedir. 

 

 

Resim 4.2: Tarak yardımıyla ana merdaneye indirilen örgü alanı 

4.4. Desende ÇalıĢacak Mekiklerin Kontrolü ve Ayarlanması 
 

Fitilli örgünün desen programında çalıĢan mekiklerin kontrolü yapılır. Örgü alanına 

yakın bir pozisyonda konumlandırılır. Örgü alanına yakın konumlandırmanın amacı 

makinenin kafasının dönüĢlerde örgü alanının fazla dıĢına çıkmadan geri dönmesi sağlanarak 

üretim hızını artırmaktır. AĢağıdaki resimde örgü alanının yakınına konumlanmıĢ olan 

mekikler görülmektedir. 
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Resim 4.3: Örgü alanı yanında mekiklerin pozisyonları 

4.5. Örülecek KumaĢın Özelliğine Göre Merdane Çekim Ayarlarının 

Yapılması 
 

Bütün örgülerde olduğu gibi fitilli örgülerde de çekim kuvveti örgünün her yerine eĢit 

uygulanmalıdır. Aksi takdirde örgüde sarkmalar ve Ģekil bozuklukları görülebilir. AĢağıdaki 

resimde merdane çekimi ayarlanmıĢ fitilli örgü görünüĢü yer almaktadır. 

 

 

Resim 4.4: Merdane çekim ayarı yapılmıĢ fitilli örgü 

4.6. Örülen KumaĢ, Ġplik, Ġplik Katı ve Özelliklerine Göre Ġlmek 

Boylarının Ayarlanması 
 

Fitilli örgülerde örme numunesinin kalınlığına göre iplik katı belirlenir. Ġplik katının 

durumuna göre makine kalınlığı belirlendikten sonra, program üzerinde kullanılacak 

mekiklere göre iplikler bağlanır. Ġlmek boylarının ayarlanmasında makine kalınlığı ve iplik 

katı da göz önüne alınarak ayarlar yapılır. Fitilli örgüde ön plaka ve arka plakaya aynı 

değerde may ayarı verilir. Ayrıca fitilli örgülerde ön ve arka plakadaki iğnelerin pozisyonları 

da ayarlanmalıdır. Ġğnelerin pozisyonları sadece fitilli örgü anında kafa kafaya gelecek 
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Ģekilde ayarlanmalıdır. Bu ayarlama ile ön plakadaki örgü alanı ile arka plakadaki örgü 

alanlarının iplik geçiĢ aralıkları birbirine eĢit olması sağlanır. AĢağıda iğne plakalarının sıfır 

pozisyonu ve iğnelerin karĢılıklı pozisyonları görülmektedir. Ġğnelerin sıfır pozisyonunda sol 

taraftaki arka plaka ile ön plaka arasında iplik geçiĢ uzunluğu daha kısadır sağ taraftaki 

iğneler arası geçiĢteki iplik uzunluğu ise daha uzundur. Bu farktan dolayı örgüde eĢit bir 

görüntü oluĢmaz. Fakat sol tarafta bulunan ve iğnelerin karĢılıklı olan durumda ise iplik 

geçiĢlerinin eĢit olduğu görülmektedir. Örgünün örülmesinde bu duruma dikkat etmek 

gerekir. Dolu iğneli fitilli örgülerde iğneler karĢılıklı ayarlanamaz. Dolu iğne olmayan fitilli 

örgülerde iğne plakasını aĢağıdaki sol tarafta bulunan iğne pozisyonu gibi ayarlanması 

gerekmektedir. 

 

 

ġekil 4.1: Fitilli örgüde iğne pozisyonları 

4.7. Çardak Ayarlarının Yapılması 
 

Fitilli örgünün yüzeyinin düzgün görünmesi için örme makinelerinde çardak ayarları 

eĢit ayarlanmalıdır. Ayrıca firnisörler de kullanılarak ipliklerin örgü alanına eĢit gerilimde 

beslenmesi sağlanmalıdır. EĢit gerilimde beslenen iplikler, may ayarları da program içinde 

doğru yazıldığında sorunsuz olarak numuneler örülebilir. 

 

AĢağıdaki resimde örme makinelerinde ipliklerin eĢit gerilimde beslenmesini sağlayan 

fürnisör görülmektedir. 

 

Resim: 4.5: Örme makinesinde fürnisör 
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4.8. Makinenin Genel Ayarlarının Yapılması (Hız, Kafa ÇıkıĢı, 

Mekik, ÇıkıĢı vb.) 
 

Fitilli örgünün örülmesi sırasında makinenin hatasız olarak çalıĢabilmesi için 

yapılması gereken ayarlardır. Bu ayarlar program üzerinde düzenlenebilir. Makinenin 

çalıĢma hızı fitilli örgülerde dolu iğneli örgülere nazaran daha hızlı olabilir. Çünkü aynı 

mesafede çalıĢan iğne sayısı azaldıkça hız arttırılabilir. Ayarların makine ve ürün için en 

uygun değerde olmasına dikkat edilir. 

 

4.9. Programın Test Edilmesi 
 

Fitilli örgünün desen programı önce desen bilgisayarı programı aracılığı ile test edilir. 

Daha sonra test edilen program makineye yüklenir. Makineye yüklendikten sonra bu defada 

makine üzerinde test edilerek, programın doğruluğu kontrol edilerek numune örülmeye hazır 

duruma getirilir. 

 

 

Resim 4.6: Programın makinede test edilmiĢ durumu 

4.10. Test Parçanın Örülmesi 
 

Test iĢlemi tamamlanan fitilli örgü programının örme iĢlemi yapılır. Komut girildikten 

sonra makinenin örmeye baĢlayabilmesi için makinenin kolu yukarı kaldırılarak örme 

iĢlemine baĢlanır. Örme iĢlemi sırasında örgünün oluĢumu makine baĢında izlenerek kontrol 

edilir. 

 
Resim: 4.7: Örme makinesi çalıĢtırma kolu 
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4.11. Test Parça ile Numune Parçanın KarĢılaĢtırılması ve Gerekli 

DeğiĢikliklerin Yapılaması 
 
Örme iĢlemi tamamlanan test parçası numune ile karĢılaĢtırılarak varsa düzeltmeleri 

yapılmalıdır. Fitilli örgüde fitillerin birbirlerine zıt yönde etkilerinden dolayı örgü enine 

yönde bir araya toplanır. Bu durumda ölçünün doğru alınabilmesi için test parçası 

ütülenerek,  yüzey gerilimleri sabitlenerek parçanın sabit ende durması sağlanır. Ütüleme 

iĢlemi sonrasında parça üzerinden enini ayarlamak için fitil sayısına bakılır. Fitil sayısı ön 

plaka ilmek çubuğu ile arka plaka ilmek çubuğu, bir fitil olarak sayılır. Parça boyu ise parça 

dinlendirilmiĢ, ütülenmiĢ veya yıkanmıĢ olarak açık ende duruyorken ölçülür.  

 

Resim 4.8: Fitilli örgünün görünüĢü 

4.12. Ġkinci Test Parçanın Örülmesi 
 

Ġkinci test birinci test parçası üzerinde yapılan tüm değiĢiklerin programa uygulanarak 

tekrar bir test çalıĢmasının yapılması iĢlemini kapsar.  

 

Resim 4.10: Makinede örülen ikinci test parçası 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 Örme makinesini örmeye hazırlayınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Örme makinesini belirleyiniz, Ģalterini 

açınız. 

 

 Ürünü yapabileceğiniz özelliklere sahip 

olduğundan emin olunuz. 

 Makineye desen programını uygun 

yöntemi belirleyerek makineye yükleyiniz. 

 

 Doğru deseni yüklediğinizden emin 

olunuz. 

 Programın içersinden iğne alanını 

belirleyiniz. 

 

 BaĢlangıç ve bitiĢ iğnelerini iyi tespit 

ediniz. 

 Mekikleri örgü alanı yakınına 

konumlandırınız. 

 

 Eksik mekik varsa tamamlayınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Mekiklere bağlanacak iplikleri 

belirleyiniz. 

 

 Ġplikleri doğru teslim aldığınızdan emin 

olunuz. 

 Ġpliklerin parafinli olduğundan emin 

olunuz. 

 Mekiklere iplikleri bağlayınız. 

 

 Mekiklere doğru iplik taktığınızdan 

emin olunuz. 

 Makine teknolojisine göre, örgü yapılacak 

alanda örgünün ana merdaneye inebilmesi 

için parça tutturarak veya arttırma örgü ile 

iğneleri örgüye hazırlayınız. 

 

 ÇalıĢacak iğnelere göre parça 

tutturduğunuzdan emin olunuz. 

 Merdane baskılarının kontrolünü yapınız. 

 

 Tüm baskıların aynı ayarda olmasına 

dikkat ediniz. 

 Makineye örgüye baĢlamak için baĢlama 

komutu veriniz. 

 Tüm hazırlıkları yaptığınızdan emin 

olunuz. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri için 

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

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Örme makinesini belirleyip Ģalterini açtınız mı?   

2. Makineye desen programını uygun yöntemi belirleyerek makineye 

yüklediniz mi? 
  

3. Programın içersinden iğne alanını belirlediniz mi?   

4. Mekikleri örgü alanı yakınına konumlandırdınız mı?   

5. Mekiklere bağlanacak iplikleri belirlediniz mi?   

6. Mekiklere iplikleri bağladınız  mı?   

7. Makine teknolojisine göre, örgü yapılacak alanda örgünün ana 

merdaneye inebilmesi için parça tutturarak veya arttırma örgü ile 

iğneleri örgüye hazırladınız mı? 

  

8. Merdane baskılarının kontrolünü yaptınız mi?   

9. Makineye örgüye baĢlamak için baĢlama komutu verdiniz mi?   

 

 

 

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. 
 

 

 

 

 



 

 45 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerin boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler 

doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 
 

1. (   ) Fitilli örgüler örgü parçası eninde kanal kanal görülmektedir.  

2. (   ) Mekiklerin örgü alanına yakın konumlandırmak üretim hızını düĢürür.  

3. (   ) Fitilli örgülerde enden çekme dolu iğne örgülerdeki enden çekmeden daha 

fazladır.  

4. (   ) Fürnisör ipliklerin mekiklere eĢit gerilimde beslenmesini sağlamaktadır.  

5. (   ) Numune parçaları ölçme iĢlemi öncesi dinlendirilmiĢ, ütülenmiĢ veya yıkanmıĢ 

olmalıdır.  

 

 

 

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 “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

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

 

1. Sadece ön veya arka plakada örmek suretiyle elde edilen örgülere 

………………örgüler denir. 

2. Ana merdanenin örme parçasına etkili bir çekim uygulayabilmesi için, merdane 

üzerinde bulunan ……...... … silindirlerinin sıkılması gerekir. 

3. Desen programının test edilmesinin …………………………ve ……………. 

üzerinden yapılabilir.  

4. Numune çalıĢmalarında en ve boy ayarlamalarına geçmeden önce ……… ayarının 

yapılması gerekir. 

5. Ön ve arka plakadaki seçilen tüm iğnelerin karĢılıklı örgü yapması tekniği ile oluĢan 

örgülere ……………………. örgüler denir. 

6. Örgüyü, iğnelerden ana merdaneye kadar taĢıyan makine parçasına ………… denir. 

7. Merdane çekim ayarı ………… olursa iğne kapakları zarar görebilir.  

8. Test parçalarına yıkama veya ütüleme öncesi mutlaka ……………… yapılmalıdır. 

 

 

 

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. 

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

 

1 YanlıĢ 

2 Doğru 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 YanlıĢ 

6 YanlıĢ 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Dolu Ġğne 

2 TuĢe 

3 Örgü Alanı 

4 Mekikler 

5 
Ġğneler, Platinler, 

Çelikler 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 YanlıĢ 

4 YanlıĢ 

5 Doğru 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 YanlıĢ 

2 YanlıĢ 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 Doğru 
 

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Tek Plaka 

2 Baskı 

3 
Desen Bilgisayarı, 

Makine 

4 TuĢe 

5 Dolu Ġğne 

6 Tarak 

7 Fazla 

8 Teyel 

CEVAP ANAHTARLARI 
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KAYNAKÇA 
 ÇeĢitli triko makinelerinin firma katalogları 

KAYNAKÇA 


