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Öğrenci, bu modül ile uygun ortam ve araç gereç
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iii

iv

GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci;
El sanatları bir milletin kültürünü temsil etmekte ve tanıtmaktadır. Bu nedenle el
sanatları ürünleri o ülkenin kültürel kimliğinin en canlı belgeleridir.
Takı, kişinin kendisini güzel hissetmek ya da güzel göstermek istemesinin dışında,
onu taşıyanı kem gözlerden korumak için tasarlanmış bir nesnedir ve bir ilişki kurma
biçimidir.
Anadolu insanının tarih öncesi çağlardan beri takı ürettiğini ve kullandığını
bilmekteyiz. Gerek süslenmek gerek nazar, büyü ve benzeri inanışlarla kullanılan bu takılar,
topraklarımızda yaşamış insanların birikimi ile bütünleşerek günümüze kadar ulaşmıştır.
Ancak bugün tüm kültürel öğelerdeki gelenekselliğin giderek zayıflaması, üretim tarzındaki
küçük el sanatları niteliğinde üretilen takıları da etkilemiş ve yok olmakla karşı karşıya
bırakmıştır.
Yöresel özellik taşıyan gümüş kazaz örücülüğü sadece Trabzon’da yapılmaktadır.
Günümüzde bu el sanatını yapan çok az usta bulunmaktadır. Bu yüzden yok olma tehlikesi
ile karşı karşıya olan gümüş kazaz örücülüğünü, ülkemizin her yerinde geleneksel el
sanatımız olarak tanıtmalı ve yaşatılmalıdır.
Gümüş kazazlık aile ekonomisine katkıda bulunabilecek bir meslek dalıdır. Turizme
yönelik bir el sanatı olarak oldukça ilgi görebilir. Bu nedenle ders olarak okutulması bu
sanatın gelişmesine katkı sağlayacaktır.
Gümüş kazaz örücülüğü göze hitap eden nadide bir el sanatımızdır. Ustasının ellerinde
zarif bir şekilde biçimlenir, kuyumcu vitrinlerinde hayranlıkla seyredilir. Kimilerinin
boynunda kolye, kimilerinin kulağında küpe ve ellerinde tespih olarak büyük bir beğeniyle
taşınır.
Bu modülün sonunda gümüş kazaz örücülüğüne başlamadan önceki hazırlık
aşamalarını, resimli ve yazılı açıklamaları ile birlikte öğreneceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında, yöreselliğe
uygun gümüş kazaz örücülüğünde kullanılan araç gereçleri öğreneceksiniz.

ARAŞTIRMA
 Gümüş kazaz örücülüğü yapan atölyeleri, antikacıları, müzeleri gezerek inceleyiniz
ve kullanılan araç gereçlerin özelliklerini araştırınız.

1. GÜMÜŞ KAZAZ ÖRÜCÜLÜĞÜ
1.1. Tarihi Gelişimi
Yörede yapılan inceleme ve araştırmalarda, kazazlığın tarihi geçmişinin 1900’lü
yılların başlarında Rus ihtilalı zamanında yöremize göç eden Kafkas Türklerinden geldiği ve
öğretildiği belirtilmiştir.
Günümüzde kazazlık, sadece Trabzon’da yapılan bir el sanatıdır.

1.2. Tanımı
Kazazlığın sözlük anlamı; eski ham ipekçiliğinde iplik, ibrişim ören, işleyen veya
satan kimse olarak tanımlanmaktadır.
Günümüzdeki anlamıyla kazazlık; ham gümüş telin ibrişim (naylon, overlok) iplik
üzerine çıkrıkta sarılmasıyla oluşan ipliğin farklı tekniklerle ürüne dönüştürülmesidir.
Kullanılan teknikler:





Sürgü tekniği
Top örgüsü tekniği
Balıksırtı tekniği
Ajur tekniği

Yörede kazazlığa kazaziye de denmektedir.
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Kazazlık eskiden sadece tespihlerin ucuna imame yerine takılan püskül (kamçı) olarak
yapılıyordu. Günümüzde bu kullanım alanı dışında gelişmeler göstererek değişik takı
tasarımları yapılarak üretilmeye başlanmıştır. Modern ve klasik kolyeler, küpeler, bileklikler,
kolye uçları, kol düğmeleri, giyim süslemelerinde düğme, kemer, 33’lük ve 99’luk tespihler
yapılmaktadır. Ayrıca gümüş tel yerine çeşitli renkte iplikler (koton, muline, pamuk, sim vb.)
kullanılarak nakış, giyim ve takı alanlarında çeşitli tasarımlar yapılmaktadır. Trabzon Kız
Teknik Öğretim Olgunlaşma Enstitüsü Pratik Sanat Okulunda verilen kurslarda, yöresel hasır
örücülüğü tekniği ile birlikte gümüş kazaz örücülüğü kullanılarak değişik modernizasyonlar
yapılmaktadır. Ayrıca yok olmakta olan bu nadide sanatı yaşatarak gelecek nesillere aktarma
misyonunu da üstlenmiştir.

1.3. Kullanılan Araç Gereçler ve Özellikleri
1.3.1. Çıkrık
1.3.1.1. Elle Çalışan Çıkrık ve Parçaları
Gümüş kazaz örücülüğünde kullanılan ipliğin hazırlanmasına yarayan tahtadan ve elle
çalıştırılan bir araçtır. Günümüzde elle çalışan çıkrığın yanı sıra elektrikle çalışan makineler
de kullanılmaktadır.
Gümüş telin çıkrıkta ibrişim, naylon veya overlok ipliğe sarılmasıyla örülecek iplik
oluşur. Çıkrık gürgen ağacından yapılmıştır. Çıkrığın tahta kısımları dayanıklılığını artırmak
için cilalanır. Ayrıca ipliklerin kopmamasına da yarar. Tekerleklerin rahat dönmesini
sağlamak için çevirme kolunun her iki ucunun yağlanması gerekir.
Tekerlekleri döndüren kırnap ipliklerin sık sık kontrol edilmesi ve aşındığı takdirde
değiştirilmesi gerekir. Çıkrık çalışırken sallanmaması gerekir. Bu yüzden düz bir zemin
üzerine (masa üstüne) oturtulmalıdır (Resim 1.1).

Resim 1.1: Çıkrık

4



Elle Çalışan Çıkrık ve Çıkrığın Parçaları:


Tekerlek: Çevirme koluna takılarak kırnap ipliklerin dönmesini sağlar.
Karşılıklı iki adet tekerlek bulunur (Resim1.2).

Resim 1.2: Tekerlek



Çevirme kolu: Tekerleklere takılarak döndürme işlemini gerçekleştirir.
Boyu 15,5 cm, eni 1,22 cm’dir (Resim 1.3).

Resim 1.3: Çevirme kolu



Destek: Çevirme koluyla tekerleğin sabit olmasını sağlar (Resim 1.4).
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Resim 1.4: Destek



Demir vidalı çubuk: Tekerleklerin orta kısmından kola vidalanarak
çubukların, yandaki direklerin, demir halkanın içine geçirerek
tekerleklerle kolun kolay dönmesini sağlar (Resim 1.5).

Resim 1.5: Demir vidalı çubuk



Demir halka: Tekerlekteki demir vidalı çubuğun uçlarını halkanın içine
geçirmek için direklerin içine yerleştirilir (Resim 1.6).
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Resim 1.6: Demir halka



Destek 2: Makarayla tığın desteğini sağlar (Resim 1.7).

Resim 1.7: Destek 2



Direk: Tekerlek çevirme kolunu deliklerle birbirine dıştan bağlayan tahta
parçasıdır. Boyu 70 cm’dir (Resim 1.8).
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1
Resim 1.8: Direk



Uzun destek 3: Çıkrığın yandaki direklerini üstüne yerleştirmek için
ayarlanmış alt destektir. Eni 1,90, boyu 10 cm’dir (Resim 1.9).

Resim 1.9: Uzun destek 3



Demir çengel: Gümüş tel sarma işleminde ipliğin titreşimini önler
(Resim 1.10).

Resim 1.10: Demir çengel
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Destek 1: Çıkrığın iki tarafındaki direklerin sabit olmasını sağlar (1.11).

Resim 1.11: Destek 1



Ayak: Çıkrığın ayaklar üstüne oturtularak sabit olmasını sağlar (Resim
1.12).

Resim 1.12: Ayak



Tığ (Çengel): Çıkrıktaki overlok (naylon, ibrişim) ipliği ve gümüş teli
bağlamak için kullanılır. Destek 2’ye takılır (Resim 1.13).

Resim 1.13: Tığ (çengel)



Vida: Demir vidalı çubukla direklerin arkasındaki destekleri vidalamada
kullanılır (Resim 1.14).
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Resim 1.14: Vida



Makara: Gümüş telin overlok (ibrişim, naylon) ipliğe sarılmasını sağlar
(Çevirme kolunu çevirirken) (Resim 1.15).

Resim 1.15: Makara



Kırnap iplik: Çevirme kolundaki tekerleklerle üstteki küçük makaraların
arasında kalacak şekilde takılarak makarayla tığın dönmesini sağlar
(Resim 1.16).

Resim 1.16: Kırnap iplik
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1.3.2. Elektrikle Çalışan Çıkrık
Günümüzde gelişen teknolojiyle birlikte elle çalışan tahta çıkrığın yerini elektrikle
çalışan motorlu ve ayaklı çıkrık almıştır. Yine elle çalışan çıkrıkta olduğu gibi overlok iplik
çıkrığa gerilir. Ayak ile motora basılarak gümüş tel elde tutularak hızlı bir şekilde overlok
ipliğe sarılır (Resim 1.17).

Resim 1.17: Elektrikle çalışan çıkrık

1.3.3. Tel
Gümüş kazaz örücülüğünde, inceliği 0,08 mikron olan 1000 ayar gümüş tel kullanılır.
Sadece İstanbul Kapalı Çarşı’da bulunan gümüş tel, dökümhanede potalarda eritilir. Kalay
çubuğu hâlinde potalardan çıkar. Sonra haddaniyede 50 mikrona kadar çekilir. Bu
işlemlerden sonra özel bir makineyle 0,08 mikron olarak tel çekilir.
Gümüş kazaz örücülüğünde sarma esnasında kopan çıkrığa tutturulurken ve
tekniklerin yapılması esnasında kesilen gümüş tel artıklar atılmaz, biriktirilir. Buna ramat
denir. Kuyumculuk atölyelerinde yeniden eritilerek 50 mikron olarak çekilir. Küpe klipsleri
gibi yerlerde kullanılır (bkz. Bölüm 1.3.22).
Kazazlık örgücülüğünde altın tel de kullanılır. 0,08 mikron inceliğinde ve 24 ayar
altından yapılır (Resim 1.18).

Resim 1.18: Gümüş tel
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1.3.4. Gümüş Hasır Tel
925 ayar gümüş, 32 mikron olarak çekilir. Yöresel hasır örücülüğünde kullanılan
teldir. Gümüş kazaz örücülüğünde ajur tekniğinde kullanılır. Çıkrıkta naylon ipliğin üzerine
sarılır. Ajurun inceliğine kalınlığına göre gümüş tel de 18, 20, 32 mikron gibi farklı
kalınlıklarda çekilir (Resim 1.19).

Resim 1.19: Gümüş hasır tel

1.3.5. Tığ
Sivri ucu metalden, elle tutulan sap kısmı gürgen ağacından yapılmış bir araçtır. Tığ,
top yapımında, top ve sürgü örgüsünde, ajurun sargısında destek görevini yapar. Ayrıca tığ,
bütün tekniklerin bitiminde son aşama olan ütüleme ve parlatma işleminde de kullanılır.
Çeşitli boyutlarda yapılır (Resim 1.20).

Resim 1.20: Tığ

1.3.6. Çiriş
Ayakkabıcılıkta kullanılan bir yapıştırıcıdır. Patiska kumaşı ile top yapımında
yapıştırıcı olarak kullanılır (Resim 1.21).
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Resim 1.21: Çiriş

1.3.7. Sarmaşkı
Ajur sargı işleminde kullanılan bir araçtır. Şimşir veya gürgen ağacından yapılır. Baş
ve gövde kısmından oluşur (Resim 1.22).

Resim 1.22: Sarmaşkı

1.3.8. Madeni Tel (Çelik Tel ve Şiş)
Balıksırtı örgüsünde kullanılan çelik tel, plastik, alüminyum ve tahta çubuklardır.
Şişler örgünün genişliğine ve inceliğine göre numaralı olarak seçilir. Mesela kalın örgüde 22,5 ve 3-3,5 numaralı şişlerden biri seçilir. İnce örgüde ise 0,50 numaralı çelik tel kullanılır
(Resim 1.23).

Resim 1.23: Madeni tel (çelik tel ve şiş)
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1.3.9. Kara Gümüş
Tel, bakırdan yapılmıştır. Tekniklerin öğrenilmesinde alıştırma yaparken kullanılır
(Resim 1.24).

Resim 1.24: Kara gümüş

1.3.10. İğne
Tüm örgü ve işlemlerde kullanılır. Günlük hayatta kullandığımız iğne çeşididir.
Kalın örgülerde 1 nu.lı iğne kullanılır. İnce örgülerde 2-3 nu.lı iğneler kullanılır.
Eklemelerde ise 0,1-0,2 nu.lı iğneler kullanılır. İğne uçları sivri olmalıdır (Resim 1.25).

Resim 1.25: İğne

1.3.11. Naylon iplik
3 numaralı beyaz renkli naylon iplik, çıkrığa gerilir, üzerine gümüş tel sarılır. Yani
naylon iplik alt iplik görevi görür. Üç kat kullanıldığı gibi katları açılarak da kullanılır.
Ayrıca tekniklerin eklemesinde de kullanılır (Resim 1.26).
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Resim 1.26: Naylon iplik

1.3.12. Overlok İpliği
Eskiden gümüş telin altına ibrişim kullanılırdı. Günümüzde ise bulunamaması ve
pahalı oluşu nedeniyle ibrişim yerine overlok ipliği kullanılmaktadır. Overlok ipliği tekstil
alanında kullanılan ince, pamuklu bir ipliktir. Naylon iplikten daha ince bir görünüm sağlar.
Bu nedenle alt iplik olarak overlok ipliği daha çok kullanılır. Overlok ipliği tek kat
kullanıldığı gibi 3-5-10 kat da kullanılır. Kullanılan işe göre ipliğin katları değişir (Resim
1.27).

Resim 1.27: Overlok ipliği

1.3.13. El Makarası
10 nu.lı beyaz el makarası ajur sargısında kullanılır (Resim 1.28).

Resim 1.28: El makarası
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1.3.14. Patiska Kumaş
Eski, kullanılmış, yırtılmaya yüz tutmuş patiska kumaş, top yapımında kullanılır
(Resim 1.29).

Resim 1.29: Patiska kumaş

1.3.15. Çiriş Kabı ve Çay Kaşığı
Çiriş kabı, içine çiriş ve su koyularak kaşık ile karıştırılarak çirişin hazırlanmasında
kullanılır (Resim 1.30).

Resim 1.30: Çiriş kabı ve çay kaşığı

1.3.16. Pense, Kargaburnu
Gümüş kazaz örgü tekniklerinin eklemlerinde iğneyi çekmeye yarayan araçlardır
(Resim 1.31).
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Resim 1.31: Pense, kargaburnu

1.3.17. Makas
İplik kesme ve eklemeleri temizlemede kullanılan araçtır (Resim 1.32).

Resim 1.32: Makas

1.3.18. Tutkal
Plastik ve tahta boncukların üzerine sürülür. Top örgüsünün alt zemininde kullanılan
boncukların, top örgüsü yapılırken gümüş telin kaymaması için tutkallanması gerekir (Resim
1.33).
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Resim 1.33: Tutkal

1.3.19. Çalışma Masası
Bu masa öğrencilerin çalışma masasıdır. Masanın üzerinde sürgü ve balıksırtı
örgüsünü dövme, ütüleme ve parlatma işlemleri yapılır. Ayrıca çirişin hazırlanması, patiska
kumaşın kesilip çirişlenmesi vb. işlemler masa üzerinde yapılır. Çalışma masasında ajur
sargısı için delikler bulunur. İki tığı karşılıklı deliklere koyarak ajur sarma işlemi yapılır
(Resim 1.34).

Resim 1.34: Çalışma masası

1.3.20. Bal Mumu
Bal mumu, ipliği sertleştirerek iğneye kolayca geçirmeye ve kaymasını engellemeye
yarar. Ayrıca eklemelerde yapıştırıcı olarak kullanılır (Resim 1.35).
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Resim 1.35: Bal mumu

1.3.21. Gümüş İplik
Gümüş telin ibrişim (naylon, overlok) iplik üzerine çıkrıkta sarılmasıyla elde edilen
ipliktir. Bütün teknikler bu iplikle yapılır (Resim 1.36).

Resim 1.36: Gümüş iplik

1.3.22. Gümüş Tel 2
50 mikron olarak çekilir. Küpe yapımında klips olarak ve takı tasarımlarında şekil
vermek amacıyla kullanılır. Mesela balıksırtı tekniğinin örülmesi işleminde tel olarak
kullanılır. Bu tel içte kalır, çıkarılmaz ve bükülerek takıya şekil verilir (Resim 1.37) (Resim
38).
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Resim 1.37: Gümüş tel 2

Resim 1.38: Küpe klipsleri, şekiller

1.3.23. Mezür
Takının boyutlarının ölçüsünü almaya yarar. Ayrıca kolyede boyun ölçüsü almada
kullanılır (Resim 1.39).

Resim 1.39: Mezür

1.3.24. Hassas Tartı
Bitmiş gümüş kazaz örgü takıların ağırlıklarını (gram) tartmaya yarar. Gram ağırlığına
göre fiyat tespiti yapılır (Resim 1.40).
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Resim 1.40: Hassas tartı

1.3.25. Keski
Kalın gümüş tellerin, örneğin küpe klipsleri yapılırken fazlalıklarının kesilmesinde
kullanılır (Resim 1.41).

Resim 1.41: Keski

1.3.26. Çakmak
Gümüş kazaz örücülüğünde tekniklerin eklenmesinde kullanılan naylon ipliğin
sökülmemesi için yakılması gerekir. Çakmakla yakılarak naylon ipliğin sabitlenmesi sağlanır
(Resim 1.42).

Resim 1.42: Çakmak
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1.3.27. Çeşitli İpliklerle (Koton, Muline, Pamuk, Sim vb.) Elde Edilen İplik
Gümüş tel yerine sim, pamuk, koton, muline vb. iplikleri çıkrıkta naylon iplik üzerine
sararak elde edilen ipliktir. Giyim, nakış, takı alanlarında ve çeşitli tasarımlarda kullanılır
(Resim 1.43).

Resim 1.43: İplik

1.3.28. Patiska Top
Yırtılmaya yüz tutmuş eski patiska kumaştan yapılır. Tığ üzerinde çiriş sürülüp
yuvarlak bir şekil verilerek oluşturulur. Gümüş kazaz örücülüğünde top örgü tekniğinin
altında kullanılır. Bu top üzerinde gümüş iplik daha iyi tutunur ve gümüş ipliğin kaymasını
önler. Eskiden kullanılan bir tekniktir. Günümüzde yerini tahta ve plastik boncuklara
bırakmıştır (Resim 1.44).

Resim 1.44: Patiska top

1.3.29. Plastik Boncuk
Günümüzde patiska top yerine kullanılır. Top örgüsü tekniğinin altında kullanılır.
Gümüş ipliğin üzerinde kaymaması için bütün yüzeyine tutkal sürülür. Piyasada kolayca
bulunur. Plastikten yapılmıştır. Çeşitli boyutları vardır (Resim 1.45).
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Resim 1.45: Plastik boncuklar

1.3.30. Tahta Boncuk
Günümüzde patiska top yerine kullanılır. Top örgüsü tekniğinin altında kullanılır.
Gümüş ipliğin üzerinde kaymaması için bütün yüzeyine tutkal sürülür. Piyasada kolayca
bulunur. Tahtadan yapılmıştır. Çeşitli boyutları vardır (Resim 1.46).

Resim 1.46: Tahta boncuklar

1.3.31. Yarı Değerli Taşlar
Gümüş kazaz örücülüğünde takılarda ve tespihlerde kullanılan taşlar, genellikle yarı
değerli taşlardır. Mercan, akik, Oltu, ametist, firuze, granat vb. taşlar kullanılır (Resim 1.47)
(Resim 1.48).
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Resim 1.47: Yarı değerli taşlar

Resim 1.48: Yarı değerli taşlar
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları

Öneriler





 Gümüş kazaz örücülüğü ile ilgili kaynak
taraması yapınız.


 Gümüş kazaz örücülüğünün kullanım
alanlarını inceleyiniz.





 Gümüş kazaz yapımında kullanılan
araçları araştırınız.






 Gümüş kazaz yapımında kullanılan
gereçleri araştırınız.






 Gümüş kazaz modelleri araştırınız.




 Gümüş kazaz yapımında kullanılan araç
gereçleri temin ediniz.




 Atölye veya çalışma masası hazırlayınız.
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Kütüphanelerde araştırma yapınız.
Gümüş kazaz yapan ustaları araştırınız.
Elektronik kaynak taraması yapınız.
Gümüş kazaz sergilenmiş vitrinleri
inceleyiniz.
Takı yapımında hangi modellerin ve
tekniklerin kullanıldığını inceleyiniz.
Takı yapımından başka hangi alanlarda
kullanıldığını araştırınız.
Kullanılan araçların özelliklerini
araştırınız.
Araçların parçalarını ve işleyiş şekillerini
inceleyiniz.
Araçların kullanışlı ve kaliteli olanlarını
belirleyiniz.
El yapımı araçların nerede ve kimler
tarafından yapıldığını araştırınız.
Satış fiyatlarını not ediniz.
Gereçlerin amaca uygunluğunu ve
kalitelerini inceleyiniz.
Gereçleri kaliteli ve uygun fiyata
alabileceğiniz satış yerlerini araştırınız.
Satış fiyatlarını not ediniz.
Vitrin araştırması yapınız.
Gümüş kazaz yapılan atölyelerdeki
modelleri inceleyiniz.
Modelleri izin alarak fotoğraflayınız.
Bulgularınızı daha sonra kullanmak
üzere dosyalayınız.
Araştırmalarınız sırasında yazmış
olduğunuz notları dikkate alınız.
Araç gereçlerinizi pratik olarak
kullanabileceğiniz şekilde yerleştiriniz.
Daha sonra kullanılacak fazla
malzemeleri düzgünce raflı dolaplara
yerleştiriniz.

KONTROL LİSTESİ
Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Gümüş kazaz örücülüğü ile ilgili elektronik ve yazılı kaynak
taraması yaptınız mı?
2. Gümüş kazaz örücülüğünün kullanım alanlarını araştırdınız mı?
3. Gümüş kazaz örücülüğünde kullanılan araç gereçlerin
nerelerden temin edilebileceğini öğrendiniz mi?
4. Gümüş kazaz modellerini ve kullanılan teknikleri incelediniz
mi ?
5. Araştırma bulgularını düzenli olarak dosyaladınız mı ?
6. Rahatça çalışabileceğiniz atölye ortamı veya çalışma masası
hazırladınız mı?

DEĞERLENDİRME
Uygulama
değerlendiriniz.

faaliyetinde yapmış

olduğunuz çalışmayı

kontrol listesine göre

Yapmış olduğunuz değerlendirme sonunda eksiğiniz varsa faaliyete dönerek ilgili
konuyu tekrarlayınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet sonunda kazandığınız bilgileri aşağıdaki soruları cevaplandırarak
ölçünüz.
(Bu faaliyet kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı belirleyebilmeniz için bir kısmı
doğru, bir kısmı yanlış cümleler verilmiştir. Cümle doğru ise başındaki parantezin içerisine
D, yanlış ise Y harfini koyunuz.)
1.

(...) Kazazlığın tarihi geçmişi Kafkaslara dayanır.

2.

(...) Kazazlığın sözlük anlamı; eski ham ipekçiliğinde iplik, ibrişim ören, işleyen ve
satan kimse olarak tanımlanmaktadır.

3.

(...) Çıkrık, gümüş kazaz örücülüğünde kullanılan ipliğin hazırlanmasına yarayan
araçtır.

4.

(...) Çıkrığın sallanmaması için düz bir zemine oturtulması gerekir.

5.

(...) Gümüş tel 50 mikrondur.

6.

(...) Pense çıkrığın parçalarındandır.
Aşağıda verilen cümlelerdeki boşluklara uygun kelimeleri yazınız.

7.

Tığ, sivri ucu metalden, elle tutulan sap kısmı...........................yapılmış bir araçtır.

8.

Gümüş iplik, gümüş telin ibrişim (naylon, overlok) iplik üzerine…………………elde
edilen ipliktir.

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.
Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda uygun atölye ortamı sağlandığında,
gümüş teli çıkrıkta sarma işlemini yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Gümüş kazaz örücülüğü yapan atölyelere giderek çıkrığın özelliklerini
araştırıp çeşitli verilerle rapor hazırlayınız.

2. GÜMÜŞ TEL SARMA TEKNİĞİ
2.1. Gümüş Tel Sarmada Kullanılan Araç Gereçler






Çıkrık
Gümüş tel
Overlok iplik
Makas
Bal mumu

2.2. Çıkrıkta Gümüş Tel Sarma


Overlok ipliğini çıkrığın eninin ölçüsünde ölçerek makasla kesiniz (Resim
2.1).
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Resim 2.1: Overlok ipliğin ölçüsünün alınması



Overlok ipliğini, çıkrığın her iki ucunda bulunan iki tığa düğüm atarak
gergince tutturunuz (Resim 2.2).

Resim 2.2: Tığa düğüm atılması



Demir çengeli gerilen overlok ipliğine takarak gümüş telin sarılma
esnasındaki titreşimini önleyiniz (Resim 2.3).
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Resim 2.3: Demir çengelin overlok ipliğe takılması



Sağ el ile gerilen ipliğin esnekliğini ve gerginliğini kontrol ediniz (Resim
2.4).

Resim 2.4: Esneklik ve gerginlik ayarının yapılması



Gümüş teli, halka şeklinde sol el ile çıkrığın sol tığına tutturunuz (Resim 2.5).
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Resim 2.5: Gümüş telin sol tığa tutturulması



Sağ el ile çıkrığın çevirme kolunu öne doğru çeviriniz ve gümüş teli sol elle
tutarak sıkı, aralıksız ve üst üste gelmeyecek şekilde sağ tığa kadar sarınız
(Resim 2.6).

Resim 2.6: Çıkrıkta gümüş telin overlok ipliğe sarılması



Sarma işlemi sonrasında elde edilen gümüş ipliği, elinizle koparınız (Resim
2.7).
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Resim 2.7: Gümüş telin elle koparılması



Sarılan gümüş ipliği karşılıklı iki kenarından (altta kalan overlok ipliğinin
dibinden) makasla keserek tığlardan çıkarınız (Resim 2.8).

Resim 2.8: Gümüş ipliğin makasla kesilmesi



Gümüş ipliğin içindeki overlok ipliğini, uç kısmından bal mumu ile
mumlayınız (Resim 2.9).
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Resim 2.9: Overlok ipliğin mumlanması

2.3. Çeşitli İplik (Koton, Muline, Pamuk, Sim) Sarmada Kullanılan
Araç Gereçler







Çıkrık
Pamuk, koton, muline, sim vb. iplik
Yapıştırıcı
Makas
Bal mumu
Naylon iplik

2.4. Çıkrıkta Çeşitli İplikleri (Koton, Muline, Pamuk, Sim) Sarma



Naylon ipliği çıkrığın eni kadar makasla kesip çıkrığa gergince bağlayınız.
Koton ipliği sarmaya başlamadan önce gerilmiş naylon ipliğe, sol baştan 20
cm kadar yapıştırıcıyı elinizle sürünüz (Resim 2.10).
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Resim 2.10: Naylon ipliğe yapıştırıcının sürülmesi



Koton ipliği sol elinizle sol tığa halka şeklinde takınız (Resim 2.11).

Resim 2.11: İpliğin sol tığa takılması



Çıkrığın çevirme kolunu arkadan öne doğru seri bir şekilde çeviriniz. Naylon
ipliğe 20 cm ara ile yapıştırıcı sürünüz. Koton ipliği yapıştırıcı sürülen yere
sarınız. İşlemi sağ tığın sonuna kadar devam ettiriniz (Resim 2.12).
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Resim 2.12: Sarma işleminin yapılması



Sarma işleminin sonunda önce koton ipliği, sonra naylon ipliği makasla
kesiniz. Sol tığdaki ipliği de makasla keserek işlemi tamamlayınız (Resim
2.13).

Resim 2.13: İpliklerin makasla kesilmesi
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2.5. Çıkrıkta Sarım Yapılırken Dikkat Edilecek Noktalar



















Overlok ipliğini ölçüsünde kesmeye dikkat ediniz.
Tığa sağlam düğüm atınız (üç kere).
Overlok ipliğinin ne çok gergin ne de çok esnek olmasına dikkat ediniz. Sağ
elinizle gerginlik ayarını yapınız.
Gümüş teli, sol el ile halka şeklinde sol tığa sarınız ve sağ el ile de çevirme
kolunu çeviriniz.
Çevirme kolunu daima öne doğru çevirerek gümüş teli sarınız. Ancak hatalı
sarımlarda arkaya doğru sarınız. Hatalı yer düzeltildikten sonra tekrar öne
doğru sarınız.
Gümüş teli sıkı, aralıksız ve üst üste gelmeden düzgünce sarınız.
Gümüş teli sol elde tutarken gergin veya esnek olmayacak şekilde parmaklar
arasında avuç içine doğru tutunuz.
Sarma esnasında sol elde tutulan gümüş teli, hafif sola doğru eğimli bir
şekilde tutarak sarınız. Bu şekilde gümüş teli sıkı ve aralıksız şekilde
sarabileceksiniz.
Sarma işlemini sol tığdan başlayarak sağ tığa kadar sarınız. Ancak küçük
sürgü gibi az ipliğin gerektiği tekniklerde sarma işlemini orta yerlerde bırakıp
gümüş teli koparınız.
Gümüş teli sol elde tutarken ne gergin ne de gevşek olacak şekilde tutunuz.
Gümüş tel koparsa sarma işlemine devam etmeyiniz. Yeni overlok iplik
takarak gümüş teli sarma işlemine başlayınız. Böyle durumlarda gümüş ipliği
atmayınız. Ajur ve küçük sürgü gibi teknikler de kullanınız.
Elde edilen gümüş ipliği karşılıklı iki tığdan makasla keserek çıkarınız.
Pamuk, koton, muline, sim vb. ipliği naylon ipliğe sarmadan önce yapıştırıcı
sürünüz. Bu işlemi yapıştırıcı sürülen yere iplik sarıldıktan sonra 20 cm
aralıklarla yenileyiniz.
Elde edilen ipliğin ucundaki overlok ipliğin kolayca iğneye geçebilmesi için
bal mumu ile mumlayarak sertleştiriniz.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları

Öneriler
 Overlok ipliğinin ölçüsünü, çıkrığın enine
bağlama payını ekleyerek hesaplayınız
 Düğümleri açılmaması için sağlam atınız.
 Çok sıkı veya çok gevşek olmaması için
elinizle ipliğin gerginliğini kontrol ediniz.
 Bu işlem, sarım sırasında esneme ve
titreşimi engellediği için size kolaylık
sağlayacaktır.
 Gümüş teli halka şeklinde yuvarlayarak
sol tığa tutturunuz.
 Kolu çevirirken gümüş teli sol elinizle
hafif sola meyilli olarak tutunuz.
 Çevirme kolunu her zaman öne çeviriniz.
 Sadece sarımın bozuk olduğu zaman
arkaya çeviriniz, düzelttikten sonra tekrar
öne çeviriniz.
 Teli sıkı, aralıksız ve üst üste gelmeyecek
şekilde sarınız.
 Sarma işlemi sonunda gümüş teli elle
koparınız.
 Gümüş tel dışındaki pamuk, koton,
muline, sim vb. iplikleri sararken gerilen
naylon ipliğe 20 cm ara ile yapıştırıcı
sürünüz.
 İşlem sonunda, gümüş ipliğin içinde
kalan overlok ipliğinin iki uçlarını
mumlayınız.
 Gümüş ipliğinizi değişik tekniklerde
kullanmak üzere saklayınız.

 Overlok ipliğini kesiniz.
 Overlok ipliğini karşılıklı iki tığa
düğümleyiniz.
 Demir çengeli overlok ipliğe
tutturunuz.
 Gümüş teli sol tığa tutturunuz.

 Çevirme kolunu öne doğru çevirerek
sarma işlemine başlayınız.

 Overlok ipi bitene kadar gümüş teli
sarmaya devam ediniz.

 Elde edilen gümüş ipliği karşılıklı iki
tığdan makasla keserek çıkarınız.
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KONTROL LİSTESİ

Değerlendirme Ölçütleri

1.

Overlok ipliğini ölçüsünde kestiniz mi?

2.

Overlok ipliğini, karşılıklı iki tığa düğümlediniz mi?

3.

Gümüş teli sol tığa tutturdunuz mu?

4.

Demir çengeli overlok ipliğe geçirdiniz mi?

5.

Elinizle overlok ipliğin gerginlik ayarını kontrol ettiniz
mi?

6.

Çevirme kolunu öne doğru çevirdiniz mi?

7.

Gümüş teli sol elde tutarken sola hafif eğim yaparak
tuttunuz mu?

8.

Gümüş teli sıkı, aralıksız ve üst üste gelmeyecek şekilde
sardınız mı?

9.

Gümüş teli sarma işlemi sonunda elle kopardınız mı?

Evet

Hayır

10. Elde edilen gümüş ipliği karşılıklı iki tığdan makasla
keserek çıkardınız mı?
11. Pamuk, koton, muline, sim vb. iplik sararken gerilen
naylon ipliğe 20 cm ara ile yapıştırıcı sürdünüz mü?
12. İşlem sonunda gümüş ipliğin ucundaki overlok ipliği
mumladınız mı?

DEĞERLENDİRME
Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmayı kontrol listesine göre
değerlendiriniz. Yapmış olduğunuz değerlendirme sonunda eksiğiniz varsa faaliyete dönerek
ilgili konuyu tekrarlayınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet sonunda kazandığınız bilgileri aşağıdaki soruları cevaplandırarak
ölçünüz.
(Bu faaliyet kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı belirleyebilmeniz için bir kısmı
doğru, bir kısmı yanlış cümleler verilmiştir. Cümle doğru ise başındaki parantezin içerisine
D, yanlış ise Y harfini koyunuz .)
1.

( ) Çıkrık, gümüş teli sararken kullanılan araçtır.

2.

( ) Overlok iplik çıkrığın sadece bir ucundaki tığa düğümlenir.

3.

( ) Demir çengel, gümüş telin titreşimini önlemez.

4.

( ) Overlok iplik çıkrığa oldukça gergin tutturulur.

5.

( ) Çevirme kolu öne doğru çevrilir.

6.

( ) Gümüş tel sıkıca, aralıksız ve üst üste gelmeden sarılır.

7.

( ) Gümüş tel sarılırken elle tutulmaz.

8.

( ) Sarma işleminin sonunda overlok iplik bırakılmaz.

9.

( ) Sarılma işleminin sonunda elde edilen gümüş iplik, karşılıklı iki tığdan elle
koparılarak çıkarılır.

10.

( ) Gümüş iplik mumlanarak iğneye geçirilir.

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.
Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ–3
AMAÇ
Uygun atölye ortamı sağlandığında, patiska kumaş üzerinde top çizim aşamalarını
yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Gümüş kazaz örücülüğü yapan atölyelere giderek konuyla ilgili gözlem
yapınız.

3. PATİSKA KUMAŞ ÜZERİNDE TOP
ÇİZİM AŞAMALARI
3.1.Kullanılan Araç Gereçler






Yırtılmaya yüz tutmuş eski patiska
Cetvel
Kurşun kalem
Makas
Çalışma masası (Resim 3.1)

Resim 3.1: Patiska kumaş üzerinde top çizimi yaparken kullanılan araç gereçler

40

3.2. Çizim Aşamaları


Patiskayı ütüleyiniz (Resim 3.2).

Resim 3.2: Ütülenmiş patiska



Patiskayı çalışma masasının üzerine koyarak çizmeye başlayınız (Resim 3.3).

Resim 3.3: Çizimin yapılması
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Yapılacak topun büyüklüğüne göre ölçüyü belirleyiniz (Şekil 3.1).

Şekil 3.1: Patiska top çizim ölçüleri
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Belirlenen ölçüyü kumaşın üzerinde, cetvelle üçgen şekilde, kurşun kalemle
çiziniz (Resim 3.4).

Resim 3.4: Çizimin son hâli



Çizginin üzerinden dikkatli bir şekilde makasla kesiniz (Resim 3.5).

Resim 3.5: Çizimin makasla kesilmesi
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları

Öneriler

 Top çizimi için gerekli olan araç
gereçleri hazırlayınız.

 Makas, cetvel, çalışma masası ve kurşun
kalem hazırlayınız.

 Yırtılmaya yüz tutmuş eski patiska temin
ediniz.

 Eski patiska kumaşın apresi ve sertliği
kaybolacağı için sarılarak
şekillendirilmesi daha kolay olacaktır,
unutmayınız.

 Patiskayı ütüleyiniz.

 Çizimlerin ve kesimin kolay ve
muntazam olması için ütülemenin
önemini unutmayınız.
 Amacınıza uygun olarak farklı
büyüklüklerde top ölçüleri belirleyiniz.

 Patiska top ölçüsü belirleyiniz.

 Farklı büyüklüklerde top hazırlayarak
deneyim kazanınız.

 Verilen ölçülerde patiska üzerinde çizim
yapınız.

 Kumaşı ekonomik kullanmak için top
kalıbını, bir geniş bir dar kenarı ardı
ardına gelecek şekilde yerleştiriniz.

 Çizgilerin üzerinden patiskayı kesiniz.

 Topların muntazam olması için çizgilerin
tam üzerinden kesiniz.
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KONTROL LİSTESİ

Değerlendirme Ölçütleri

1.

Top çiziminde gerekli araç gereci hazırladınız mı?

2.

Eski patiska temin ettiniz mi?

3.

Patiskayı ütüleyerek çizime hazırladınız mı?

4.

Verilen ölçülerde patiska üzerinde çizim yaptınız mı?

5.

Çizgilerin üzerinden patiskayı kestiniz mi?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Uygulama
değerlendiriniz.

faaliyetinde yapmış

olduğunuz çalışmayı

kontrol listesine göre

Yapmış olduğunuz değerlendirme sonunda eksiğiniz varsa faaliyete dönerek ilgili
konuyu tekrarlayınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet sonunda kazandığınız bilgileri aşağıdaki soruları cevaplandırarak
ölçünüz.
(Bu faaliyet kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı belirleyebilmeniz için bir kısmı
doğru, bir kısmı yanlış cümleler verilmiştir. Cümle doğru ise başındaki parantezin içerisine
D, yanlış ise Y harfini koyunuz.)
1.

( ) Top yapımında yırtılmaya yüz tutmuş eski patiska kullanılır.

2.

( ) Cetvel top çiziminde kullanılan araçlardan biri değildir.

3.

( ) Çiriş top yapımında yapıştırıcı görevini görür.

4.

( ) Patiska kumaşın üzerinde istenilen ölçüde top çizimi yapılır.

5.

( ) Patiska kumaş üzerindeki top çiziminin kenarlarından makasla kesilir.

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.
Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz.

46

ÖĞRENME FAALİYETİ–4
ÖĞRENME FAALİYETİ–4
AMAÇ
Uygun atölye ortamı sağlandığında, çalışma masası üzerinde çiriş hazırlamayı
yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Gümüş kazaz örücülüğü yapan atölyelere giderek çiriş yapım tekniği ile ilgili
gözlem yapınız.

4. ÇİRİŞ HAZIRLAMA
Çiriş otu zambakgillerden beyaz çiçekli bir bitkidir.
Çiriş otunun kökünün öğütülmesiyle elde edilen toz su ile karılarak ayakkabıcılıkta,
Maraş işi işlemede, kese kağıdından poşet yapımında ve gümüş kazaz örücülüğünde top
yapımı için patiskanın yapıştırılması işlemlerinde kullanılır.

4.1. Çiriş Hazırlamada Kullanılan Araç Gereçler





Çiriş
Çiriş kabı
Çay kaşığı
Su (Resim 4.1)

Resim 4.1: Çiriş hazırlamada kullanılan araç gereçler
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4.2. Çiriş Hazırlama Teknikleri
UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları

Öneriler

 Çiriş kabına bir çay bardağı çirişi
dökünüz.

 Rahat karıştırmak için derince bir
kap seçiniz.

 Çirişin üstüne bir çay bardağı su
dökünüz.

 Topaklanmaması için suyu dökerken
bir taraftan karıştırabilirsiniz.
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 Kaşıkla su ve çirişi karıştırınız.

 Tahta kaşık tercih ediniz.

 Çirişi tam kıvamına gelene kadar
karıştırınız.

 Hazırlanan çirişin bekledikçe
koyulaşacağını dikkate alınız.
 Çirişi bekletmemek için çalışacağınız
zaman hazırlayınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet sonunda kazandığınız bilgileri aşağıdaki soruları cevaplandırarak
ölçünüz.
(Bu faaliyet kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı belirleyebilmeniz için bir kısmı
doğru, bir kısmı yanlış cümleler verilmiştir. Cümle doğru ise başındaki parantezin içerisine
D, yanlış ise Y harfini koyunuz.)
1.

( ) Çiriş hazırlarken su kullanılmaz.

2.

( ) Çiriş, top yapılırken yapıştırıcı olarak kullanılır.

3.

( ) Çiriş ve su istenilen ölçülerde kullanılır.

4.

( ) Çiriş ve su iyice karıştırılarak kıvamlı hâle getirilir.

5.

( ) Çiriş yerine başka yapıştırıcı da kullanılır.

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.
Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–5
ÖĞRENME FAALİYETİ–5
AMAÇ
Uygun atölye ortamı sağlandığında, tığ üzerinde yuvarlak patiska top yapmayı
öğreneceksiniz.

ARAŞTIRMA


Gümüş kazaz örücülüğü yapılan atölyelere giderek patiska top yapım tekniği
ile ilgili gözlem yapınız.

5. PATİSKA TOP YAPIMI
Patiska top, gümüş kazaz örücülüğünde top örgüsü tekniğinin altında kullanılan
patiska kumaşın üçgen şekilde kesilmesi ile tığ üzerinde çiriş kullanılarak yuvarlak şekil
verilmesi işlemidir. Patiska kumaş ile yapılan top, top örgüsü tekniği yapılırken gümüş
ipliğin top üzerinde kaymasına engel olur.
Günümüzde bu yöntemin yerine pratik ve zahmetsiz olması nedeniyle tahta ve plastik
boncuklar tercih edilmektedir. Hazır boncuklar kullanıldığında, gümüş ipliğin boncuk
üzerinde kaymaması için boncuğa tutkal sürülür.

5.1. Patiska Top Yapımında Kullanılan Araç Gereçler







Tığ
Üçgen kesilmiş çirişli patiska kumaş
Hazırlanmış çiriş
“0” numara zımpara kâğıdı
Makas
Parşömen kâğıdı (Resim 5.1)
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Resim 5.1: Tığ üzerinde yuvarlak top yapımında kullanılan araç gereçler

5.2. Patiska Top Yapım Tekniği
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları

Öneriler

 Çiriş kabının içine üçgen
kesilmiş patiskayı koyarak arkalı
önlü şekilde elinizle çiriş
sürünüz.

 Tığı sağ elinizde tutarak sol
elinizle üçgen kesilmiş çirişli
patiskayı alınız.
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 Üçgen kesilmiş patiskayı tığın
ucunda, geniş kısımdan dar
kısma doğru rulo şeklinde
sarmaya başlayınız.

 Büyük top yapımında dar kısımdan geniş kısma
doğru sarınız.

 Sararken hazırlanmış çirişin
içinden parmağınızla bir miktar
alarak patiskanın iç yüzüne
sürünüz.

 Üçgen patiskanın sonuna kadar
tığın etrafında döndürmeye
devam ederek yuvarlak bir top
yapınız.
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 Çirişi bir miktar sol elinizle
topun etrafına sürünüz. Topun alt
ve üst bölümlerine
parmaklarınızla bastırarak
yuvarlak bir şekil veriniz.

 Topu tığdan çıkararak kâğıt
üzerinde kurumaya bırakınız.

 Yaklaşık 1 gün kurutunuz.

 Kurutulan topları “0” numara
zımpara kâğıdı ile zımparalayınız.

 Fazla çirişleri temizleyiniz.
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 Topların üzerindeki artık iplikleri
makasla kesiniz.

 Çeşitli boyutlarda toplar yaparak
kullanıma hazır hâle getiriniz.

 Topların boyutlarını ihtiyaca ve kullanım
amacına göre belirleyiniz.

 Farklı boyutlarda toplar çalışarak deneyim
kazanınız.
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5.3. Plastik ve Tahta Boncukların Tutkallanması
5.3.1. Kullanılan Araç Gereçler





Tutkal
Plastik boncuk
Tahta boncuk
Tığ

Resim 5.15: Tığ

5.3.2. Plastik ve Tahta Boncukların Tutkallanma Aşamaları
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları

Öneriler

Sol elde tığı tutarak ucuna plastik
boncuğu geçiriniz.

Sağ elinizin işaret parmağına bir miktar
tutkalı alınız.

Elinizdeki tutkalı, tığın ucundaki plastik
boncuğun bütün yüzeyine sürünüz.
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Plastik boncuğu tığın ucundan çıkararak
kâğıt üzerinde yaklaşık 5 dakika
kurutunuz.
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KONTROL LİSTESİ

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

1.

Üçgen kesilmiş patiskayı çiriş kabı içerisinde arkalı önlü
elinizle çirişlediniz mi?

2.

Üçgen kesilmiş patiskayı tığ üzerinde geniş kısımdan dar kısma
doğru sardınız mı?

3.

Sol işaret parmağınızla çiriş kabından çiriş alıp patiskaya
sürdünüz mü?

4.

Tığ üzerinde çirişlediğiniz topu, parmaklarınızla topun altına ve
üstüne bastırarak yuvarlak bir şekil verdiniz mi?

5.

İşlemi biten topu tığdan çıkartarak yaklaşık bir gün kuruttunuz
mu?

6.

Kuruyan topu zımparaladınız mı?

7.

Zımparalanan topun üzerindeki fazla iplikleri makasla kestiniz
mi?

8.

Plastik veya tahta boncuğun bütün yüzeyine tığ üzerinde
parmağınızla tutkal sürdünüz mü?

9.

Plastik veya tahta boncuğu tutkalladıktan sonra kuruttunuz mu?

Hayır

DEĞERLENDİRME
Uygulama
değerlendiriniz.

faaliyetinde yapmış

olduğunuz çalışmayı

kontrol listesine göre

Yapmış olduğunuz değerlendirme sonunda eksiğiniz varsa faaliyete dönerek ilgili
konuyu tekrarlayınız.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sorularını cevaplayarak modüle ilişkin bilgilerinizi ölçünüz.
(Bu faaliyet kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı belirleyebilmeniz için bir kısmı
doğru, bir kısmı yanlış cümleler verilmiştir. Cümle doğru ise başındaki parantezin içerisine
D, yanlış ise Y harfini koyunuz.)
1.

( ) Patiska top, sadece top örgü tekniğinde kullanılır.

2.

( ) Patiska topun kullanımı, plastik ve tahta boncuklardan daha pratik ve
zahmetsizdir.

3.

( ) Patiska top yapılırken çiriş, üçgen kesilmiş patiskanın her yerine sürülür.

4.
5.

( ) Üçgen kesilmiş patiska, tığa geniş kısımdan dar kısma doğru sarılarak yuvarlak bir
şekil verilir.
( ) Tığ üzerine sarılmış patiskaya çiriş sürülmez.

6.

( ) Şekil verirken parmaklarla topun alt ve üstüne bastırılır.

7.

( ) Tığ üzerinde şekillenen top tığdan çıkarılmaz.

8.

( ) İşlemleri biten top kâğıt üzerinde bir gün kadar kurutulur.

9.

( ) Kuruyan topun üzerindeki fazla çirişler makasla kesilir.

10.

( ) Plastik ve tahta boncuklar top örgüsü yapılırken gümüş ipliğin kaymaması için
tutkallanır.

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.
Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz sonraki modüle geçiniz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ 1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8

D
D
D
D
D
Y
Y
D
Gürgen
ağacından
Çıkrık ile
sarılmasıyla

9
10

ÖĞRENME FAALİYETİ 2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

D
Y
Y
Y
D
D
Y
D
Y
D

ÖĞRENME FAALİYETİ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

D
Y
D
Y
D
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ÖĞRENME FAALİYETİ 4’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

Y
D
Y
D
Y

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI
1

D

2

Y

3

D

4

D

5

Y

6

D

7

Y

8

D

9

Y

10

D
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