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El Sanatları Teknolojisi
Dekoratif Ev Tekstili
Kırkyama- kenar bordürü
Kırkyama kenar bordürü modülü çerçeve, düzenleme ve
bordür yapma ile ilgili konularının verildiği öğrenme
materyalidir.
40/32
Kırkyamaya Hazırlık, Kırkyama-Elde birleştirme,
Kırkyama-Makinede birleştirme modüllerini almış olmak
Kırkyama kenar bordürü yapmak
Genel Amaç
Bu modül ile uygun ortam ve araç-gereç hazırlandığında
tekniğe uygun kırkyama kenar bordürü tekniklerini
yapabileceksiniz.
Amaçlar
1. Tekniğe uygun olarak kırkyama bloklarını
düzenleyebileceksiniz.
2. Tekniğe uygun olarak blokları çerçeveleme
modellerini uygulayabileceksiniz.
3. Tekniğe uygun olarak kırkyamalarınıza kenar
bordürü uygulayabileceksiniz.
Ortam: Atölye ortamı, aydınlık, geniş ve temiz ortam
Donanım: Dikiş makinesi ve dikiş malzemeleri,
hazırlanmış kırkyama blokları, parça kumaşlar, kaynak
kitaplar, kırkyama (patchwork) dergileri, elektronik
kaynaklar, hazır ürün örnekleri, çizim araç-gereçleri, ütü
ve ütü malzemeleri.
Modülün içinde yer alan her bir öğrenme faaliyetinden
sonra verilen ölçme araçları ile kendinizi
değerlendireceksiniz.
Modül sonunda ise kazandığınız bilgi, beceri,tavırları
ölçmek amacıyla öğretmen tarafından hazırlanacak ölçme
araçları ile değerlendirileceksiniz.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci;
Kırkyama, bir dönem fakirlik ve yoksulluk nedeniyle çeşitli kumaş parçalarının
değerlendirilerek bir araya getirilmesiyle değişik şekiller ve desenler verilerek yapılması ile
oluşan el sanatlarımızdandır.
Zamanla sanata dönüşen kırkyama, günümüzde hiç kullanılmamış kumaşlardan
yapılan, yaşam standartlarına son gelişmelere ayak uyduran modern bir sanat
görünümündedir.
Kırkyama tekniği, günlük hayatımızın pek çok alanında kullanılmaya başlanmıştır.
Ürünlerde çerçeveleme ve bordür teknikler ile farklı desenler oluşturarak ürünlere zengin bir
görünüm vermektedir. Bu tekniklerde kullanılan desen ve uygulamalar kişinin ürünün
özelliğine ve zevke göre değişiklik gösterir.
Bu modülü tamamladığınızda, yaptığınız kırkyama ürünlerinize çerçeve ve bordür
teknikleriyle zenginleştirerek daha farklı ürünler oluşturabileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam ve
araç-gereç sağlandığında, tekniğe uygun kırkyama parçalarını düzenleyebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Kaynak kitaplardan, elektronik kaynaklardan yapılmış örneklerden, kırkyama
düzenlemeleri ile ilgili örnekleri araştırınız ve inceleyiniz.



Bulduğunuz örnekleri arkadaşlarınızla inceleyiniz.

1. KIRKYAMA BLOKLARI DÜZENLEME
Ürünün estetik görünmesi için çeşitli şekillerde düzenlemeler yapılmaktadır.

1.1. Kırkyama Blokların Tanımı
Motiflerin çizimde belirlenen şekilde gruplandırılmasıdır.

1.1.1. Kırkyama Kenar Bordüründe Kullanılan Araç ve Gereçler








Kırkyama bloklar,
Parça kumaşlar,
Makas,
Toplu iğne,
Dikiş iğnesi,
Çeşitli İplikler,
Dikiş makinesi

1.1.2. Kırkyama Düzenleme Çeşitleri
Düzenleme, blokların ve bordürlerin belirlenen sıra ile yerleştirilmesi işlemleridir.
Blokları düzenleme şekillerine göre çok farklı çeşitlerde yerleştirebilirsiniz.
(Resim.1.1:Kırkyama Örneği, Resim.1.2: Kırkyama Örneği, Resim.1.3. Sade ve birleştirilmiş
düzenleme, Resim.1.4: Köşeleri üzerinde duran sade ve birleştirilmiş parçalar)
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Düzenleme çeşitlerinden bazıları şunlardır:



Düzenli düzenleme
Sade ve birleştirilmiş düzenleme

Köşeleri üstünde duran sade ve birleştirilmiş parçalar.

Resim.1.1:Kırkyama Örneği

Resim.1.2: Kırkyama Örneği

Resim.1.3 Sade ve birleştirilmiş düzenleme.
ve birleştirilmiş parçalar

Resim.1.4. Köşeleri üzerinde duran sade
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Düzenli Düzenleme yapınız.
Düzenli düzenlemede bloklar aynı sıralar halinde yerleştirilirler.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Deseninizi çiziniz.
 Deseninizi yumuşak kartona geçiriniz.

Şekil 1: Blokların Çizimi

 Deseninizi düzgün ve net çiziniz.
 Cetvel kullanınız.

 Deseni, kumaşlarınızın
göre numaralandırınız.
 Kalıplarınızı kesiniz.

renklerine

Şekil 1.2:Çizimin Numaralandırılması

 Kalıplarınızın
dikkat ediniz.
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tümünün

eşit

olmasına

 Kumaşlarınızı seçiniz.
 Kumaşlarınızın
renginde
iplik
kullanınız.
 Her parça kumaş için karton kalıp
hazırlayınız.
 Kumaşlarınızın üstüne kalıplarınızı
Resim.1.5:Kumaş Çeşitleri
iğneleyiniz.
 Renk uyumuna dikkat ediniz
 Yama parçalarını kesiniz.
 Aynı tür kumaşları kullanmaya özen
gösteriniz.
 Kumaşlarınızı yıkayıp, ütüleyip kesime
hazırlayınız.
 Kalıplarınızı
kumaşın
tersinden
yerleştiriniz.
 Kumaşları keserken dikiş payı veriniz.
 Kumaşı ekonomik kullanınız.

 Kenarlarındaki dikiş paylarını içe
kıvırarak
karton
ile
kumaşı
teyelleyiniz.

Resim.1.6:Kartona Kumaş Teyelleme
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 Kumaşları desene uygun yerleştiriniz.

Resim.1.7:Kumaşları Desene Yerleştirme

 Dikiş yüksük takınız

 Yama parçalarını sırasıyla çırpma
dikişi ile birleştirerek bloklarınızı
oluşturunuz.

Resim.1.8:Çırpma Dikişi İle Tutturma

 Teyel ilmeklerinizin eşit aralıklı ve aynı
boyutlarda olmasına dikkat ediniz.

 Bloklarınızı üçerli gruplar halinde
düzenleyiniz.

Resim.1.9:Blokların Gruplanması
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Resim.1.10: Blokların Düzenlenmesi

 Köşeleri tam çakıştırmaya özen gösteriniz.

 Bloklarınızı 3erli gruplar halinde
birleştiriniz.
 Dikme işlemlerinin her aşamasında
bloklarınızı ütüleyiniz.

Resim.1.11:Grupların Birleştirilmesi

 Ütü yapma dikişlerin muntazam olmasını
sağlar.

 Çırpma dikişi ile diktiğiniz yama
parçalarını birleştiriniz.
 Parçaları dikme işlemleri bitmiş olan
kırkyamanızı ütüleyiniz.

Resim.1.12:
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
1.
2.
3.
4.
5.

Blokların ve bordürlerin belirlenen sıra ile yerleştirilmesi işlemine
………………..denir.
Blokların aynı sıralar halinde yerleştirilmesine …………. ………………..denir
Kırk yamada parçalar birbirine ………………. dikişi ile tutturulur.
Dikme işleminin her aşamasında…………………… işlemi yapılır.
Kumaşın rengine uygun renkte………………… kullanılır.

6.

Kumaşlarınızı ………….. ve

………….. ..sonra kullanınız.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam ve
araç-gereçler sağlandığında tekniğe uygun kırkyamada çerçeve ve çerçeveleme modellerini
uygulayabilecektir.

ARAŞTIRMA


Kırkyama yapılmış çalışmaları inceleyiniz.



Blokları, çerçeveleme modellerini araştırınız.



Bulduğunuz ürünleri sınıftaki arkadaşlarınızla inceleyiniz.

2. KIRKYAMADA BLOKLARI
ÇERÇEVELEME
Kırkyamada yapılan ürünün, etrafını temizlemek amacı ile çerçeve yapılır. Kapitone
bloklarının arasına yerleştirilecek kumaş şeritlerin çeşitli şekillerde uygulanmasıdır.
Kırkyamada çerçeveleme modelleri, ürünün özelliğine ve kişinin zevkine göre belirlenir.

2.1. Çerçeveleme Modellerinde Kullanılan Araç-Gereçler




Kırkyama blokları
Dikiş malzemeleri
Ütü ve ütü malzemeleri

2.2. Kırkyama Çerçeveleme Çeşitleri




Basit çerçeveleme
Birleştirilmiş kareler
Dikey çerçeveleme
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Resim.2.1: Çerçeveleme Modelleri

Resim.2.2:Çerçeveleme Modelleri

Resim.2.3:Şeritli kapitone
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Basit Çerçeveleme işlemini yapınız.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Çerçeveleme şeritlerinin kalınlığına
tespit ediniz.
 Çerçevelerinizi hazırlayınız.
 Şeritlerinizi kumaşınızın boy iplik
yönünde kesiniz.
 Hazırladığınız çerçeveleri ütüleyiniz
Resim.2.4:Çerçevelerin Hazırlanması

 Bloklarınızın kenar uzunluğu ile çerçevenin
kenar uzunluğunun aynı olmasına dikkat
ediniz.

 Çerçeveleri ve blokları düzenleyiniz.
(Resim.2.3)

Resim: 2.5:Çerçevelerin düzenlenmesi

 Renk uyumuna dikkat ediniz.

 Parçaları birbirine gizli çırpma dikişi
ile dikiniz.

Resim.2.6:Birleştirme

 İlmeklerin eşit aralıklı ve aynı olmalarına
dikkat ediniz.
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 Birleştirilmiş blok ve şeritlerinizin
uzunluğunda
çerçeve
şeritler
hazırlayınız.
 Şeritleri gizli çırpma dikişi ile
dikiniz.

Resim.2.7:Çerçeve Şeritlerinin Hazırlanması

 Şeritlerinizin uzunluğunun, birleştirilmiş
blok ve şeritlerlerin uzunluğuyla aynı
uzunlukta olmasına dikkat ediniz.
 Dikme
işleminde
kumaşınızın
büzülmemesine dikkat ediniz.
 Kağıdı dikmemeye çalışınız.

 Şeritleri birleştirme işlemi bitmiş
olan kırkyamanızı ütüleyiniz.

Resim.2.8: Basit Çerçeveleme Modeli

 Ütünüzün ısısını kumaşınızın cinsine göre
ayarlayınız.
 Ütü yaparken güvenlik kurallarına uyunuz.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Köşe Kareleriyle Çerçeveleme işlemini yapınız.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Çerçeveleri resimde gösterildiği
gibi düzenleyiniz.
 Çerçeveleri bloklarla birleştiriniz.

Resim.2.9:Blokların Düzenlenmesi

Resim.2.10:Blokların Birleştirilmesi

 Yüksük takınız.

 Çerçeveleme
şeritleriyle
aynı
genişlikte köşe kareleri kesiniz.
 Kare parçaları şeritlerle gizli
çırpma dikişi ile birleştiriniz.
 Yama parçalarını ütüleyiniz.
Resim. 2.11:Köşe Karelerin Hazırlanması

 Planlı ve düzenli çalışınız.
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 Çerçeve ve blok sıralarını dikip
kırkyamanızı oluşturunuz.

Resim. 2.12:Blokların Birleştirilmesi

 Köşeleri tam çakıştırmaya dikkat ediniz.

 Birleştirilmiş şerit ve bloklarını
yerleştiriniz(Resim.9).
 Düzenlenmiş şerit ve blokları
çırpma dikişi ile birleştiriniz.
 Dikme işleminin her aşamasında
yama parçalarını ütüleyiniz.

Resim. 2.13: Şerit ve blokların yerleştirilmesi

Resim. 2.14:Şeritlerin Birleştirilmesi

 Birleştirme işlemi makinede, kağıt ile ve elde
yapılabilir.
 Köşeleri tam çakıştırmaya özen gösteriniz.
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 Çerçeveleri birleştirme işlemini
bitirdikten sonra kırkyamanızı
ütüleyiniz.

Resim. 2.15:Köşe Kareleriyle Çerçeveleme Örneği

 Isı ayarını kumaşa göre ayarlayınız
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
1.
2.
3.

4.
5.

Kapitone bloklarının arasına yerleştirilecek kumaş şeritlerin çeşitli şekillerde
uygulanmasına…………………….denir.
Kırkyamada çerçeveleme modelleri,ürünün…………. ve kişinin ………………….
göre belirlenir.
Bloklarınızın kenar,
…… ………. ile çerçevenin ……………..
……………..
aynı olmasına dikkat ediniz.
Çerçevelemede şeritlerin uzunluğu, birleştirilmiş blok ve şeritlerlerin uzunluğuyla
……… uzunlukta olmalıdır.
Çerçevelemede şeritlerle köşe kareler aynı ….……… kesilir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayısını belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz Yanlış cevaplarınız için faaliyeti tekrar gözden geçiriniz.
Cevaplarınızın hepsi doğru ise bir sonraki faaliyete geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ-3
AMAÇ
Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam ve
araç-gereç sağlandığında tekniğe uygun olarak kenar bordürlerini kırkyamaya
uygulayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Kırkyama çalışmalarındaki kenar bordürleri çeşitlerini araştırınız.



Kenar bordürü uygulanmış ürünleri inceleyiniz.



Örnekleri sınıf içinde arkadaşlarınızla inceleyiniz.

3. KIRKYAMADA KENAR BORDÜRÜ
Ürünün bütünlüğünü sağlamak ve estetik bir görünüm katmak için uygulanır.

3.1. Kırkyamada Kenar Bordürü Tanımı
Bordür, oluşturduğunuz kırkyama parçasının dış kenarına uygulanan kumaş şeritlerdir.
Kırkyamanızın tasarımının bütün öğelerini bir arada tutan ve desenlerin birbiriyle
kaynaşmasına yardımcı olan çerçevelerdir. Bordür kırkyamanızın kenarını koruduğu gibi,
ona güzel bir görünüm de kazandırır.

Resim. 3.1.Uçan kazlar Bordür Örneği
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3.1.1. Kırkyama kenar bordüründe kullanılan araç ve gereçler









Bordür yapılacak kırkyama çalışması
Kırkyamaya uygun renkte kumaşlar
Dikiş makinesi
Kumaşların renginde iplikler
Makas
Dikiş iğnesi
Toplu iğne
Cetvel

3.1.2. Kırkyama kenar bordürü çeşitleri





Köşegen bordür
Düz bordür
Parçalı motiflerden oluşan bordürler
İlave parçalı bordür

Resim .3.2.İlave Parçalı Bordür
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Resim .3.3.Testere Kenarlı Bordür

3.2. Parçalı Motiflerden Oluşan Bordürler
Parçalı motif bordürü, motiflerin birleşiminin belirli aralıklarla tekrarlanması ile
oluşur. Motifler çoğunlukla, kırkyamanın üzerinde oluşan motiflerden seçilir.
Model özelliğine göre seçilen parçalı motiflerden oluşan bordürler, kırkyama
birleştirme teknikleri uygulanarak, şeritler haline dönüştürüldükten sonra kırkyamaya
tutturulur.

Resim. 3.4:Parçalı motif çalışması
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Resim.3. 5:Parçalı bordür

Resim.3. 6.Uzun şeritli ve kare köşeli bordür

Resim.3.7 Kare ve dikdörtgen motifli bordür

Resim.3.8. Şeritlerden oluşan bordür

Resim.3.9 Renkli minik kareli bordür
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Resim.3.10.Bordürlerde Kaydırmalı Desenler

Resim.3.11.Bordürlerde Kaydırmalı Desenler
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Köşegen Bordür uygulamasını yapınız.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Bordür için gerekli olan kumaş
parçasını ürünün kenar uzunluğu ve
bordürün genişliği kadar ilave
ederek 4 adet şerit kesiniz.
Resim.3.12:Bordür parçası

 Bordür kalınlığı ürünün kullanım yeri ve
zevke göre değişebilir.
 Bordür kumaşını 1-1.3 cm dikiş payı
vererek kesiniz.
 Ölçülere dikkat ediniz

 Kırkyamanın ve bordür parçasının
ortasını bulunuz, toplu iğne ile
işaretleyiniz.
 Kırkyama ile bordür parçasının ön
yüzleri birbirine bakacak şekilde
yerleştiriniz.
 1cm den makine dikişi ile dikiniz..
Resim. 313: Bordür parçası iğnelenmesi

 Kırkyamanızın kenarından 1 cm kalıncaya
kadar makine çekiniz.

 Diğer bordür parçalarını aynı şekilde
dikiniz.
(Resim.3.)
 Bordürü geriye doğru açarak
ütüleyiniz

Resim. 1.14:Bordürün tutturulması
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 Kırkyama parçalarının dikiş payları ile
kenar bordür parçalarının da dikiş payları
aynı olmalıdır
 Ütünün ısısını kumaşa göre ayarlayınız.

 Ürünün yüzü birbirine bakacak
şekilde, köşeleyerek, 45 derecelik
açıyla katlayınız.
 Bordür parçası üzerinden sabunla
veya işaret kalemiyle 45A derecelik
açıyla
çiziniz
.(Resim3.7)
kırkyamanızın üst köşesinden dış
kenara doğru makine çekiniz
 Diğer bordürleri de aynı şekilde
dikiniz.

Resim. 3.15:Bordüre Köşe Çizme

 Çizerken cetvel kullanınız.
 Dikişleri kaydırmamaya dikkat ediniz.

 Dikiş payını 1cm den kesiniz.

Resim. 3.16.Dikiş payı verilerek kesilmesi

 Dikiş paylarınızın 1cm den fazla 6 mm den
az olmamasına dikkat ediniz.
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 Dikiş paylarını açarak ütüleyiniz.

Resim.3.17:Dikiş payının ütülenmesi

 Ütü yaparken güvenlik kurallarına uyunuz.

 Her köşede aynı uygulamayı yapınız

Resim.3.18.Bitmiş görüntü
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UYGULAMA FAALİYETİ
Düz Bordür çalışmasını yapınız.
İşlem Basamakları

Öneriler

 İnce ara şerit bordürü kırkyamanın
karşılıklı iki kenarı ölçüsünde kağıtlı
teknik ile hazırlayınız.(Resim.3.11)
 1. aşamada, kırkyamaya ince şerit
bordürü, karşılıklı kenarlara çırpma
dikişi ile birleştiriniz.
Resim. 3.19:1.aşamanın uygulanması

 İnce bordürün genişliği isteğe ve zevke
bağlıdır.
 İnce şerit bordürün uzunluğunu kırkyama
çalışması, kenar uzunluğu ile aynı
olmasına dikkat ediniz.

 2. aşamada da ince şerit bordürleri
kırkyamanın diğer iki kenarına da
çırpma
dikişi
ile
tutturunuz.
(Resim3.12)
Resim.3.20: 2.aşamanın uygulanması

 İkinci aşamadaki ince şerit bordür kumaş
parçalarını keserken diğer 2 kenara yapılan
bordürlerinizin uzunluğu da göz önüne
alınmalıdır.
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 Kırkyamanın ütüsünü yapınız

Resim.3.21:Bimiş Ürün

 1. aşamada Kırkyamanın her iki
tarafına aynı uzunlukta kalın
bordürlük kumaşı
hazırlayınız.(Resim.3.14)
 Kalın bordürü, ince bordürün iki
kenarına ile çırpma dikişi
birleştiriniz.

Resim. 3.22:1. aşama Kalın bordürü
yerleştirme

 Bordürlerin ölçülerinin kırkyamanızın
kenar uzunlukları ile aynı olmasına dikkat
ediniz.

 2. aşamada da kalın bordürleri diğer
iki kenardaki ince bordürlere çırpma
dikişi ile tutturunuz.(Resim.3.15)
 Kalın bordürleri çırpma dikişi ile
birleştiriniz.
Resim. 3.23:2.aşama

 İkinci aşamadaki kalın şerit bordür kumaş
parçalarını keserken diğer 2 kenara yapılan
bordürlerinizin uzunluğu da göz önüne
alınarak alınmalıdır.
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 Bordürleri birleştirme işlemi bitmiş
olan kırkyamanızı ütüleyiniz.
Resim. 3.24:Bitmiş Kalın bordür

 Yukarıdaki işlemlerde kağıtlı birleştirme
tekniği uygulanmıştır
 İsterseniz şeritlere dikiş payı vererek
kesebilir
ve
dikiş
makinesinde
birleştirebilirsiniz.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Kenarlarda kullanılan Üçgen çalışmalarını(1) yapınız.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Kırkyamanıza uygun renkte kumaşlar
seçiniz.
 Kumaşlarınızı yıkayıp ütüleyiniz.
 Kenar ölçüleri 5cm olan kare kumaşlar
kesiniz.
Resim.3.25

 Bu işlemleri
uygulayınız.

diğer

kumaşlara

da

 Kareleri ön yüzü yukarda kalacak
şekilde çaprazlama ikiye katlayınız.

Resim.3.26:Katlama

 Planlı ve düzenli çalışınız.

 Katladığınız üçgenleri ütüleyiniz.

Resim.3.27:Ütüleme

 Ütünün ısısını kumaşa göre ayarlayınız.
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 Oluşan üçgenleri
katlayınız.

çaprazlama

ikiye

Resim.3.28: Çapraz katlama

 Katlamaları muntazam yapınız.

 Yapmış olduğunuz üçgenleri ütüleyiniz.

Resim.3.29:Ütüleme

 Ütü masasının temiz
olmasına dikkat ediniz.

ve

düzenli

 Kırkyamanıza, uçları birbirine değen
üçgenlerden sıralar yapınız.
 Birinci sırayı toplu iğne ile tutturunuz.
Resim.3.30.Üçgenlerin yerleştirilmesi

 Üçgenleri katladığınız ön yüzü ile
kırkyamanızın ön yüzünü birbirine
bakacak şekilde yerleştiriniz.
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 Üstlerine ikinci sırayı yerleştiriniz.
Resim.3.31:Üçgenler

 Kırkyamanın üzerine uygulanabildiği
gibi ayrıca da yapılarak monte
edebilirsiniz.

Resim.3. 32: Renk üçgenlerin yerleştirilmesi

 Birinci renkteki üçgenlerin uçlarının
birleştiği yere ikinci renkteki üçgenlerin
ortalarının gelmesine dikkat ediniz.

 Üçgenleri
teyelleyiniz.

kırkyama

çalışmanıza

Resim.3.33:Teyelleme

 Kaydırmadan çalışınız.
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 Kırkyamanızın ön yüzüne tutturduğunuz
üçgenlerin üzerine astar kumaşınızı ön
yüzleri birbirine bakacak şekilde
yerleştiriniz.
 Oluşturduğunuz bu dört katmanı ön
yüzüne çevirmek için bir yer bırakarak
makinede dikiniz.
Resim.3.34:Astarlama

 Astar kumaşınızı yıkayıp ütüleyiniz.
 Astarınızın en ve boy iplik yönüne
dikkat ediniz.

 Kırkyamanızı
(Resim .3.26)

ön

yüzüne

çeviriniz.

Resim .3.35:Kırkyamanın Önyüzü

 Kenarların muntazam olmasına dikkat
ediniz.

 Açık kalan kenarı elde gizli dikiş
yaparak dikiniz.
 Üçgenleri ütüleyiniz.

Resim.3.36:Bitmiş görüntü
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UYGULAMA FAALİYETİ
Kenarlarda kullanılan Üçgen çalışmalarını(1) yapınız.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Her üçgenin köşesini yanındaki
üçgenin katlanmış kısmının içine
sokarak bir sıra oluşturunuz.
 Üçgenleri toplu iğne ile tutturunuz.

Resim.3.37:Üçgenlerin birbirine eklenmesi

 Kenarlarda üçgen kullanma birinci,
uygulama faaliyetindeki işlemleri
burada da sırasıyla uygulayınız.

Resim 3.38:Üçgenlerin yerleştirilişi

 Astarını dikerek çevirmiş olduğunuz
kırkyamanızı ütüleyiniz.

Resim.3.39:Üçgenlerin bitmiş görünümü

 Ütü yaparken güvenlik kurallarına uyunuz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Oluşturduğunuz kırkyama parçasının dış kenarına uygulanan kumaş şeritlere
…………denir.
Kırkyamada çerçeveleme modelleri, …………………ve kişinin zevkine göre
belirlenir.
Bloklarınızın kenar,
…… ………. ile çerçevenin ……………..
……………..
aynı olmasına dikkat ediniz.
Şeritlerinizin uzunluğunun, birleştirilmiş blok ve şeritlerlerin uzunluğuyla ………
uzunlukta olmasına dikkat ediniz
Ütü yaparken …… ……………….dikkat ediniz.
Çerçeveleme şeritleriyle aynı genişlikte ………. kareleri kesiniz
Kırkyamanızın tasarımının bütün öğelerini bir arada tutan ve desenlerin birbiriyle
kaynaşmasına yardımcı olan ………………dir.
İlave …………..bordür şekilde kırkyamada kullanılmaktadır.
Bordür kalınlığı ürünün kullanım yeri ve …………. göre değişebilir.
Dikiş paylarınızın 1cm den fazla ……….mm den az olmamasına dikkat ediniz
Birinci renkteki üçgenlerin uçlarının birleştiği yere ikinci renkteki üçgenlerin
……………… gelmesine dikkat ediniz.
Motiflerin birleşiminin belirli aralıklarla tekrarlanması ile oluşan bordürlere
……………..motif bordür denir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayısını belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz Yanlış cevaplarınız için faaliyeti tekrar gözden geçiriniz.
Cevaplarınızın hepsi doğru ise bir sonraki faaliyete geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Bordürlü kırkyama tekniği ile 45cm x: 45cm ölçülerinde koltuk kırlenti çalışınız.

KONTROL LİSTESİ
Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre performans testinde yaptığınız
programı değerlendiriniz. Gerçekleşme düzeyine göre “ Evet-Hayır” seçeneklerinden uygun
olanı işaretleyiniz.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

İşlem Basamakları
Ürün ölçülerine göre kalıbınızı hazırladınız mı?
Ürününüze ve zevkinize uygun kumaş seçimi yaptınız mı?
Kumaşlarınızı yıkayıp ütülediniz mi?
Deseninizi hazırladınız mı?
Deseninizi numaralandırdınız mı?
Kalıbınızı hazırladınız mı?
Bloklarınızı hazırladınız mı?
Çırpma dikişi ile birleştirdiniz mi?
Ürüne Uygun kenar çerçeveleme tekniğini belirlediniz mi?
Kenar çerçeveleme tekniğini uyguladınız mı?
Kenar bordürünü tespit ettiniz mi?
Bordürü uyguladınız mı?
Tekniğe ve ürüne uygun ütü yaptınız mı?
Zamanı iyi kullandınız mı?
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Evet

Hayır

CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4

5
6

Düzenleme
Düzenli Düzenleme
Çırpma Dikişi
Ütüleme
İplik
Yıkayıp ve Ütülendikten

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4

5

Çerçeveleme
Özelliğine-Zevkine
UzunluğuKenar Uzunluğunun
Aynı
Genişlikte

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

5
6
7
8
9
10
11
12

Bordür
Ürünün
Uzunluğu
Aynı
Isı ayarına
Küçük
Çerçeveler
Parçalı
Zevke
6 mm
Ortalarını
Parçalı
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KAYNAKÇA
KAYNAKÇA
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