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AÇIKLAMALAR 
ALAN El Sanatları Teknolojisi 

DAL/ MESLEK Dekoratif Ev Tekstili  

MODÜLÜN ADI Kırkyama -Yorganlama  

MODÜLÜN TANIMI 

Yorganlama desenini kumaşa geçirme, arkalık kumaş 

hazırlama, elyaf yerleştirme, basit nakış iğneleri ile süsleme 

yaparak, kırkyama astarlama yapma bilgi ve becerilerinin 

verildiği öğrenme materyalidir. 

MODÜLÜN SÜRESİ 40/32 

MODÜLÜN ÖN 

KOŞULU 
Kırkyama- Aplike  modülünü almış olmak 

YETERLİK Kırkyama yorganlama yapmak 

MODÜLÜN AMACI  

Genel amaç: 

Uygun ortam araç ve gereç hazırlandığında ürüne ve tekniğe 

uygun yorganlama yapabileceksiniz. 

Amaçlar:  

1. Tekniğe uygun olarak kumaşa desen 

çizebileceksiniz. 

2. Ürüne uygun olarak arkalık kumaş 

hazırlayabileceksiniz. 

3. Ürüne uygun olarak elyaflama yapabileceksiniz. 

4. Ürüne uygun olarak yorganlama yapabileceksiniz. 

5. Ürüne uygun olarak basit nakış iğneleri ile süsleme 

yapabileceksiniz. 

6. Ürüne uygun olarak astarlama yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLAR 

Ortam:Aydınlık ve temiz bir atölye 

Donanım:Dikiş makinesi, dikiş malzemeleri, ürüne uygun 

kumaşlar, ürüne uygun astarlık kumaşlar, ürünün özelliğine 

uygun elyaf çeşitleri, ürünün özelliğine uygun renkli nakış 

iplikleri, kaynak dergi ve kitaplar, yapılmış ürün örnekleri. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modülün içinde yer alan her bir öğrenme faaliyetinden sonra 

ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Modül sonunda ise kazandığınız bilgi ve becerileri ölçmek 

amacıyla öğretmen tarafından hazırlanacak ölçme araçları 

ile değerlendirileceksiniz. 
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GİRİŞ 

 
Sevgili öğrenci, 

 
Kırkyama, çok eski zamanlardan beri yapılan, elde kalan artık kumaşları 

değerlendirmek amacıyla kumaşların birleştirilmesiyle yapılan bir iştir. Ortaya çıkarılan 

örtülere zamanla desenler, şekiller verilmiş ve daha sonra emek isteyen bu iş bir sanat haline 

gelmiştir 

 

Yorganlama, örtüyü oluşturan örtü yüzü, elyaf katmanı ve astar kumaşından oluşan üç 

katın birbirine dikilmesine(sandviç)  denir. Kırkyama çalışmasının üzerine, ürünün 

özelliğine, desenin özelliğine ve kişinin zevkine göre yorganlama dikişi uygulamaları yapılır. 

Bu uygulamaların üzerine çeşitli süslemeler(basit nakış iğneleri, kurdele işi, düğme, boncuk 

v.b) yapılabilir. 

 
Bu modülün sonunda yorganlama desenini geçirebilecek, arkalık kumaş 

hazırlayabilecek, ürüne uygun olarak elyaflama yapabilecek, ürüne uygun yorganlama dikişi 

çeşitlerini yapabilecek, ürüne uygun olarak basit nakış iğneleri ile süsleme yapabilecek,ürüne 

uygun olarak astarlama yapabileceksiniz. 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam, 

araç ve gereçler sağlandığında, kırkyama yorganlama desenlerini çizerek kumaşa 

geçirebileceksiniz. 

 

 

 
 Kırkyama ürünlerine uygun yorganlama desenleri araştırınız. 

 Kaynak kitaplardan, elektronik kaynaklardan, yararlanabilirsiniz. 

 Yapılmış ürün örneklerini inceleyebilirsiniz. 

 Kırkyama sergi ve fuarları gezebilirsiniz. 

 Bulduğunuz desenleri arkadaşlarınızla inceleyiniz. 

1. DESEN ÇİZME 
 

Yorganlamanın en önemli aşamalarından biri desen çizmedir. Ürün ve model 

özelliğine göre desen çalışması kırk yama yorganlamaya son derece estetik bir görünüm 

katar.  

 

1.1. Yorganlama Desenini Kumaşa Geçirme Teknikleri 
 

 Kalıp ve şablon kullanarak 

 Mulaj kağıdı ile 

 Karbon kağıdı kullanarak 

 Kopyalama yöntemi ile  

 Kopyalama ve teyelleme yöntemi ile 

 İğneleme ve tozlama yöntemi ile 

 Kâğıt bantla desen çıkarma 

 

Şekil 1.1:Yorganlama deseni 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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1.2. Kullanılan Araç ve Gereçler 
 

 Desen geçirilecek kumaşlar, 

 Şablonlar, 

 Karbon kağıdı, 

 Kâğıt bant, 

 Desen kağıtları,  

 Mulaj kağıdı,  

 Aydınger kağıdı, 

 Sabun, 

 Kurşun kalem 

 Kapitone kalemleri, (Havada çözülen ispirtolu kalem) 

 Tebeşir,  

 

1.3. Desen İçin Faydalanılan Kaynaklar 
 

Yorganlama tekniğinde desen hazırlarken, yapılmış ürün örneklerinden, desen 

kitaplarından, patchwork dergilerinden, elektronik kaynaklardan, çocuk boyama 

kitaplarından, geometrik desenlerden faydalanılır. 

 

Resim1.1:Yorganlama tekniği ile yapılmış yastık 
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1.4. Yorganlama Dikişi Çizimlerinden Örnekler 

    

Şekil 2.2: Çizim örnekleriŞekil 3.3: Çizim örnekleri    

  

Şekil 4.4:Çizim örnekleriŞekil 5.5: Çizim örnekleri 

 

Şekil 6.6: Çizim örnekleri  
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Şekil 1.7: Yorganlama dikişi çizimi 

 

Şekil 1.8: Yorganlama dikişi çizimi örnekleri 
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Şekil 1.9: Yorganlama dikişi çizimi 

 

Şekil 1.10: Yorganlama dikişi çizimi örnekleri 
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Şekil 1. 11: Yorganlama dikişi çizimi  

   

Şekil 1. 12: Yorganlama dikişi çizimi Şekil 1. 13: Yorganlama dikişi çizimi 

 

Şekil 1. 14: Yorganlama dikişi çizimi 
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Şekil 1. 15: Yorganlama dikişi çizimi  

  

Şekil 1. 16: Yorganlama dikişi çizimi 

 

Şekil 1. 17: Yorganlama dikişi çizimi 

 

Şekil 1. 18: Yorganlama dikişi çizimi 
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Şekil 1. 19: Yorganlama dikişi çizimi 

 

Şekil 1. 20: Yorganlama dikişi çizimi 

 

Şekil 1. 21: Yorganlama dikişi çizimi 

 

Şekil 1. 22: Yorganlama dikişi çizimi 
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Şekil 1. 23: Yorganlama dikişi çizimiŞekil 1. 24: Yorganlama dikişi çizimi 

   

Şekil 1. 25: Yorganlama dikişi çizimi  Şekil 1. 26: Yorganlama dikişi çizimi 

 

Şekil 1. 27: Yorganlama dikişi çizimi 
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Şekil 1. 28: Yorganlama dikişi çizimi 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Şablon Çıkartma Tekniğini uygulayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Deseninizi seçiniz. 

 Nakış desenlerinden yararlanabilirsiniz. 

 Çocukların resim ve boyama kitaplarından 

yararlanabilirsiniz. 

 Deseninizi kağıda çiziniz. 

 Şablonda karton kullanabilirsiniz. 

 Temizlenmiş röntgen filmi 

kullanabilirsiniz. 

 Röntgen filmini temizleyiniz. 

 

Resim1.2.a. Röntgen filminin  temizlenmesi  

 İş kazalarına karşı dikkatli olunuz. 

 

Resim1.2.b.Röntgen filminin kurutulması 

 Röntgen filmini temizlemek için çamaşır 

suyunu kullanabilirsiniz.  

 Filmi temizleyip kurulayınız.  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Deseninizi seçiniz. 

 
   Resim1.3.Desenin çizilmesi 

 Deseni şablona geçiriniz. 

 
Resim1.4. Desenin şablona geçirilmesi 

  Deseni şablona geçirmek için asetat 

kalemi kullanabilirsiniz. 

 Desenin birbirinden ayrılmaması için 

aralarına hatlar çiziniz. 

 Desenin içini oyunuz. 

 

Resim1.5.a.Desenin oyulması 

 

Resim1.5.b.Desenin oyulup bitirilmesi 

 Oyma işleminde maket bıçağı 

kullanabilirsiniz. 
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 Maket bıçağını kesme tahtası üzerinde 

kullanınız. 

 Nakış makası ile oyma yapabilirsiniz. 

 İş kazalarına karşı dikkatli olunuz. 

 Şablonunuzu kullanılacak yere getirip 

çiziniz. 

 

Resim1.6. Şablonun kumaşa çizilmesi 

 Deseninizi sabunla çizebilirsiniz. 

 Havada çözülen ispirtolu kalemle 

çizebilirsiniz. 

 Hb kurşun kalemle fazla bastırmadan 

çizebilirsiniz. 

 Dikme işleminiz bitince kumaşı 

zedelemeden kalem izlerini silebilirsiniz. 

 Kumaşta kalıcı iz kalmayacak şekilde, 

bastırmadan çiziniz. 
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Kalıp Kullanarak Desen Çıkarma işlemini uygulayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Deseninizi belirleyerek kalıbınızı 

hazırlayınız. 

 

Resim1.7. Kumaşa kalıpla desen çizilmesi 

 Kapitone desenlerinizi çalışmak için hazır 

satılan şablonlar kullanabilir yada kendiniz 

kalıp yapabilirsiniz. 

 Çalışacağınız kumaşa, kalıbın 

etrafından çizerek geçiriniz. 

 Kalıbınızı kartona veya temizlenmiş 

röntgen filmine çalışabilirsiniz. 
 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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Karbon kağıdı kullanarak desen geçirme işlemini uygulayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Deseni aydınger kağıda geçiriniz.  Temiz ve dikkatli çalışınız. 

 Kumaşınızın ön yüzü yukarı bakacak 

şekilde masaya kağıt bantla 

tutturunuz. 

 

Resim1.8. Kumaşa karbon kağıdıyla desen 

geçirilmesi 

 Karbon kağıdınızı desenin altına 

koyunuz. 

 Siyah karbon kağıdını kesinlikle 

kullanmayınız.  

 Deseninizi karbon kağıdın üstüne 

koyarak kumaşa  kağıt bantla 

tutturunuz. 

 Sarı ve beyaz karbon kağıdı kullanınız. 

 Deseninizin üzerinden bir kalemle 

bastırarak geçiniz. 

 

Resim1.9. Desenin üzerinden kalemle çizilmesi 

 Desenin üstünden çizerken kağıda fazla 

bastırmamaya özen gösteriniz. 

 Temiz ve düzenli çalışınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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Kopyalama yöntemi ile desen geçirme işlemini uygulayınız. 

 

İşlem basamakları Öneriler 

 Deseninizi seçerek desen kağıdına 

keçeli kalemle çiziniz. 

 

Resim1.10. Desenin kumaşa kopyalanması 

 Bu metodu açık renkli kumaşlarda 

kullanabilirsiniz. 

 Deseni kağıt bantla masaya 

tutturarak üzerine kumaşı kağıt 

bantla tutturunuz. 

 Deseni Hb kurşun kalemle çok bastırmadan 

geçirebilirsiniz. 

 Deseni havada çözülen ispirtolu kalemle 

geçirebilirsiniz. 

 Kumaşı desen kağıdına ve masaya 

kağıt bantla tutturunuz. 

 İşiniz bitince kurşun kalem izlerini temiz 

bir silgiyle siliniz. 
 Deseni kumaşa kopyalayınız.  Deseni sabunla çizebilirsiniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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Kopyalama ve teyelleme yöntemi ile desen geçirme işlemini uygulayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Deseninizi aydınger kağıdına 

kopyalayınız. 

 

Resim1.11. Desenin üzerinden teyellenmesi 

 Kopyaladığınız kağıdı kumaşın 

üzerine toplu iğne ile tutturarak , 

çizginin üzerinden  iğne ardıyla 

kumaşı dikiniz. 

 Topluiğnelerin ucunun küt olmamasına 

dikkat ediniz. 

 Teyelinizi çift iğne ardı yaparak 

bitirerek aydınger kağıdını 

yırtarak çıkartınız. 

 

Resim1.12.a.Aydınger kağıdının yırtılarak 

çıkarılması 

 Kağıdı dikkatle yırtarak çıkartırken 

dikişleri zedelemeyiniz. 

 

Resim1.12.b. İşlemin bitirilmesi 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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Kağıt bantla desen çıkarma işlemini uygulayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Şeklinizi belirleyerek kağıt bandı 

kırkyama çalışmanızın üstüne 

yapıştırınız. 

 

Resim1.13. Kağıt bandın kumaşa yapıştırılması 

 Kapitone şekliniz düz çizgilerden oluşuyor 

ise kağıt bantla çalışmanız size kolaylık 

sağlayacaktır. 

 Bandın kenar çizgisini takip ederek 

elde kapitone dikişini yapınız. 

 Bandın kenar çizgisini takip ederek 

deseninizin ana hatlarını kolaylıkla 

oluşturabileceksiniz. 

 Makinede de kapitone dikişini 

yapabilirsiniz. 
 

 

Resim1.14.  Makinede de kapitone dikişini yapılması 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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Resim1.15. Yorganlama örneği 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Yorganlama tekniğinde deseni kumaşa geçirirken,  kopyalama ve teyelleme 

yöntemi de kullanılır. 

2. (   ) Yorganlama tekniğinde desen çizerken şablonlar kullanılmaz. 

3. (   ) Şablon çıkartırken temizlenmiş röntgen filmi veya karton kullanılır. 

4. (   ) Kopyalama yöntemi ile desen geçirmede kullanılacak kumaşlar koyu renkli 

olmalıdır. 

5. (   ) Kopyalama ve teyelleme yöntemi ile desen geçirirken teyel yapmak önemli 

değildir. 

 

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. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam 

araç ve gereçler sağlandığında, kırkyama çalışmasına arkalık kumaş hazırlayabileceksiniz. 

 

 
 

 Kırkyama çalışmalarını inceleyiniz.  

 Bitmiş ürünlerin astar çalışmasını, kumaş yapısını inceleyiniz. 

 Edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

2. ARKALIK KUMAŞ HAZIRLAMA 
 

2.1. Kullanılan Kumaşlar 
 

Kırkyamanızın üstü için kullandığınız kumaşta olduğu gibi arkalık kumaş içinde  

kaliteli pamuklu kumaşları tercih ediniz. 

 

2.2. Astarlık kumaş alırken dikkat edilmesi gerekenler 
 

 Sıkı dokunmuş pamuklu kumaşlar yorganlama için kullanışlı değildir. 

 İçinden elyafların görüneceği seyrek dokunuşlu kumaşları kullanmayınız. 

 Kırkyama çalışmanızda kullandığınız kumaşın rengi ile arkalık kumaşınızın 

renginin uyumlu renkte olmasına dikkat ediniz. 

 

2.3. Arkalık kumaşı dikime hazırlamadan önce Dikkat Edilmesi 

Gereken Noktalar 
 

Arkalık kumaşı yıkama ve boyama deneylerinden geçiriniz. 

 Kumaşlarınızı yıkayıp ütüleyiniz. 

 Ek yerlerini muntazam dikiniz. 

 Dikiş paylarını açarak ütüleyiniz. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 



 

24 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
Arkalık kumaş hazırlama işlemini uygulayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Ürünün bitmiş ölçüsüne göre 

uzunluk ve genişlik ölçülerini tespit 

ediniz. 

 

Resim 2.1:Arkalık kumaşın hazırlanması 

 Astarlama kumaşını yumuşak dokulu 

kumaşlardan seçiniz. 

 Pamuklu kumaşları tercih ediniz. 

 Kumaşın açık renk olmasına dikkat ediniz. 

 Kırkyama ürüne uygun arkalık 

kumaş seçiniz. 

 Kırkyama ile arkalık kumaşın uyumlu 

renklerde olmasına özen gösteriniz. 

 Dikişe elverişli kumaşlar seçiniz. 

 Astarın eksiz olmasına dikkat ediniz. 

 Arkalık kumaşının içinden elyafların 

görünmeyecek sıklıkta olmasına dikkat 

ediniz. 

 Uzunluğa ve genişliğe göre ek 

yapınız. 

 Arkalık kumaşın ölçülerini tespit ederken 

kumaşın çekme payını da ilave ediniz. 

 Yıkamada çekme payını 

hesaplayınız. 

 Yorganlama yapılacağı zaman ölçülerin 

küçüleceğini dikkate alarak hesaplayınız. 

 Ekonomik olunuz. 

 Yıkama yaparak kumaşı çektiriniz. 

 Arkalık kumaşını boya ve yıkama 

deneylerinden geçiriniz. 

 Dikkatli olunuz. 

 Arkalık kumaşı ütüleyiniz. 
 Ütünün ısısını kumaşa göre ayarlayınız. 

 Güvenlik kurallarına uyunuz. 

 Kumaşı dikime hazırlayınız.  Temiz ve düzenli çalışınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Arkalık kumaş için kaliteli kumaşları tercih etmeye gerek yoktur. 

2. (   ) Kırkyama çalışmasında kullanılan kumaşın rengi ile arkalık kumaşının 

renginin uyumlu renkte olmasına dikkat edilir. 

3. (   ) Arkalık kumaşı yıkama ve boyama deneylerinden geçirmeye gerek yoktur. 

4. (   ) Astarlama kumaşı yumuşak dokulu kumaşlardan seçilir. 

5. (   ) Astarın eksiz olması önemli değildir. 

 

 

 

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. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam 

araç ve gereçler sağlandığında tekniğe uygun kırkyama ürüne elyaflama yapabileceksiniz. 

 

 

 
 Kırkyama çalışmalarında kullanılan elyaf çeşitlerini araştırınız.  

 Edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

3. ELYAFLAMA YAPMA 
Piyasada farklı boyutlarda elyaflar bulunmakla birlikte, büyük tasarımlar için 

elyafların birleştirilmesi gerekebilir. Elyafların, kabarıklığına ve iplik içeriğine göre farklı 

türleri vardır. Elyafın kabarıklığını, kalınlığı ve yumuşaklığı belirler.  

 

3.1. Elyaf Çeşitleri 
 

 Polyester elyaf, kırkyama için en uygun elyaf çeşitlerinden biridir. 

 Pamuklu dolgu malzemesi, makine ile yapılan kırkyama çalışmaları için 

uygundur. 

 Pamuk ve polyester karışımının dikimi kolaydır. 

 İpekli dolgu malzemesi ise ipekli kırkyama çalışmalarında tercih edilir. 

 

3.2. Kırkyamada Kullanılan Elyaf Çeşitleri 
 

Kırkyamada en çok kullanılan elyaf çeşidi polyester fiberden yapılan elyaf çeşididir. 

Polyester elyafların hafif, dikimi kolay ve yıkanabilir olması büyük avantaj sağlamaktadır. 

Polyester elyaflar, piyasada, ağırlıkları ile doğru orantılı olan çeşitli kalınlıklarda 

satılmaktadır. İnce, orta kalınlıkta, kalın ve çok kalın olarak dört çeşidi vardır. 

   

3.3. Elyaf Satın Alırken Dikkat Etmemiz Gereken Noktalar 
 

 Koyu renk kumaşlar altında koyu renk polyester elyafları tercih edilmelidir. 

 Aldığınız elyafın kalınlığının her tarafında eşit olmasına dikkat edilmelidir. 

 Kırkyamanızın özelliğine uygun elyaf seçilmelidir. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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3.4. Kullanılan Araç ve Gereçler 
 

 Kırkyama yapılmış ürün, 

 Arkalık kumaş, 

 Elyaf, 

 Kağıt bant,  

 Çengelli iğne, 

 Dikiş malzemeleri 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Elyaflama işlemini uygulayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Astarlık kumaşınızı sererek 

üzerine elyaf seriniz. 

 

Resim 3.1. Kumaşın hazırlanması 

 Astar kumaşın arka yüzü yukarı bakacak 

şXekilde masaya yerleştiriniz. 

 Kırkyama yapılmış örtüyü seriniz. 
 Kumaşın kaymaması için masaya kağıt bant 

ile yapıştırınız.  

 Elyafta kenarlarına fazlalık 

veriniz. 

 Astar kumaşa ve elyafa pay vererek 

yerleştiriniz. 

 Elyafı düzelterek yerleştiriniz. 

 Elyafın içinde ek yapılmışsa kabarıklık 

yapmamasına dikkat ediniz. 

 Kırkyama yapılmış örtünün 

önyüzü yukarı bakacak şekilde 

elyafın üzerine yerleştiriniz. 

  

Resim 3.2. Elyaf kumaşının kenarlarından fazlalık 

verilmesi 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Katmanları kırkyama çalışmasının 

merkezinde birleşen yatay, dikey 

ve çapraz çizgilerle işaretleyiniz. 

 

Şekil 3.1. Kırkyama çalışmasını kumaş üzerinde 

yatay,dikey,çapraz teyellenmesi 

 Üç katmanı da işaretli yerlerden 

teyelleyiniz. 

 Yüksük kullanınız. 

 Zıt renkte bir iplik ve ince dikiş iğnesi 

kullanınız. 

 Merkezden başlayarak, kenar ortalarına ve 

köşelere kadar teyelleyiniz 

 Tekrar merkezden başlayarak 

yatay ve dikey teyelleyiniz. 
 

Şekil 3.2. Kumaşın üzerinde merkezden 

başlanılarak yatay ve dikey çizerek teyellenmesi 

 Her üç katı 5 cm’ lik aralıklarla teyelleyerek 

birbirine tutturunuz. 

 Eğer aceleniz varsa, astar elyaf ve kırkyama 

örtüyü üst üstte serdikten sonra, belirli 

aralıklarla çengelli iğne kullanarak da her üç 

katı birbirine tutturabilirsiniz. 

 Toplu iğne kalmamasına dikkat ediniz. 
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 Birleşme yerlerine düğme, kurdele 

renkli kumaş parçaları ve renkli 

ipliklerle dikerek süsleme 

yapabilirsiniz.   

Şekil 3.3. Birleştirme yerlerine süsleme yapılması 

 Kırkyama bloklarınızın elyaf ile sandviç 

yaptıktan sonra birleşme yerlerine düğme 

dikebilirsiniz. 

 Ürüne uygun renkli ipliklerle 

bağlayarak süsleme yapabilirsiniz. 

 

Şekil 3.4. Renkli ipliklerle süsleme yapılması 
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Elyaf üzerine parça birleştirme ve dikme işlemini yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Seçmiş olduğunuz zemin kumaşınızı 

ve parça kumaşlarınızı yıkayıp 

ütüleyiniz. 

 

Resim 3.3. Kumaşların  hazırlanması  

 Bu teknikle long cabin, çılgın patchwork, 

ağaç ve ev modelleri de dikebilirsiniz. 

 Parça kumaşlarınızı kesiniz.  Şeritleri istediğiniz kalınlıkta kesebilirsiniz. 

 Zemin kumaşınızı dolgu 

kumaşınızdan 3-4 cm fazla keserek, 

tersi yukarı bakacak şekilde düz bir 

yüzeye koyunuz. 
 

Resim 3.4. Zemin kumaşın üzerine dolgu 

kumaşın yerleştirilmesi 

 Üzerine dolgu kumaşınızı 

yerleştirerek toplu iğnelerle 

tutturunuz. 

 Çalışmanızın ebatları büyüdükçe zemin 

kumaşa daha fazla pay veriniz. 

 Dolgu kumaşını  (elyaf) 5 cm 

aralıklarla merkezden dışa doğru 

teyelleyiniz. 
 

Resim 3.5. Dolgu kumaşın teğellenmesi 

 Toplu iğneleri çıkartınız. 

 Elyaf içinde toplu iğne kalmamasına dikkat 

ediniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Verev desen çalışmak için, ilk şeridi 

zemin kumaşın ortasına çaprazlama 

yerleştiriniz. 

 

Resim 3.6. Verev desen çalışılması 

 Çok sıkı teyel almayınız.  

 Şeridin her iki tarafını da teyelleyiniz.  Kumaşı büzmeden teyel alınız. 

 2. şeridi birincinin üzerine koyup 

toplu iğne ile tutturunuz. 

 

Resim 3.7. Şeridin toplu iğneyle tutturulması 

 Şeridi sol kenarı boyunca dikiniz. 

 

Resim 3.8. Şeridin makinede dikilmesi 

 6-7 mm dikiş payı vererek dikiniz. 
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 Dikmiş olduğunuz şeridi açarak diğer 

parçayı üzerine yerleştiriniz. 

 

Resim 3.9. Diğer parçanın dikilen parça üzerine 

yerleştirilmesi 

 Üçüncü parçayıda dikip çeviriniz. 

 

Resim 3.10. Üçüncü parçanın dikilmesi 

 Köşeye kadar aynı uygulamaları 

tekrarlayınız. 

 

Resim 3.11. Bütün parçaların dikilmesi 
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 Kumaşın dikilmemiş sağ tarafını 

çeviriniz. 

 

Resim 3.12. Diğer şeritlerin dikilmesi 

 Merkezden dışarı doğru tüm kumaş 

kaplanana kadar diğer şeritleri de 

dikerek tamamlayınız. 

 

Resim 3.13. İşlemlerin bitmiş hali 

 Kenarlarındaki fazlalıkları kesiniz. 

 Kenar temizleme tekniklerinden bini 

uygulayarak çalışmanızı biriniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Polyester elyaf, kırkyama için en uygun elyaf çeşitlerinden biridir. 

2. (   ) Koyu renk kumaşlar altında açık renk polyester elyafları tercih edilir. 
3. (   ) Elyaflama yaparken kumaşın kaymaması için masaya kağıt bant yapıştırılır. 

4. (   ) Kırkyama da kumaşlar yıkamadan kullanılır. 

5. (   ) Elyaf üzerine parça birleştirme ve dikme uygulanırken zemin kumaşı, dolgu 

kumaşından 3–4 cm az kesilir. 

 

 
 

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. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4 
 

Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam, 

araç ve gereçler sağlandığında tekniğe uygun kırkyama yorganlama işlemlerini 

yapabileceksiniz. 

 

 

 
 Kırkyama yorganlama desenlerini araştırınız.  

 Kırkyama Sergi ve fuarları geziniz. 

 Yapılmış ürün ve örnekleri inceleyiniz. 

 Edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla değerlendiriniz. 

 

4. YORGANLAMA  
4.1. Yorganlama tanımı 

 

Yorganlama, örtüyü oluşturan örtü yüzü, elyaf katmanı ve astar kumaşından oluşan üç 

katın birbirine dikilmesine(sandviç)  denir. Kırkyama çalışmasının üzıerine, ürünün 

özelliğine, desenin özelliğine ve kişinin zevkine göre yorganlama dikişi uygulamaları yapılır. 

Bu uygulamaların üzerine çeşitli süslemeler(basit nakış iğneleri, kurdele işi, düğme, boncuk 

v.b) yapılabilir. 

 

4.2. Yorganlama Çeşitleri 
 

 El dikişi ile yorganlama, 

 Makine dikişi ile yorganlama, 

 Bağlama yöntemi ile yorganlama, 

 

4.3. Yorganlama dikişi çeşitleri  
  

 Yankılı veya ekolu yorganlama dikişi: kırkyamanın kenarlarından birbirine eşit 

aralıklarla dikilmesidir. 

 Hendekte yorganlama dikişi: Aplike çalışmasını vurgulamak ve 

sağlamlaştırmak ve belirginleştirmek için uygulanan dikiş çeşididir.  

 Çerçeve yorganlama dikişi: boğum dikiş yerlerinin her iki tarafından 6mm 

bırakarak yorganlama dikişi ile dikilmesidir. 

 Tohum yorganlama dikişi 

ÖĞRENME FAALİYETİ-4 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 4.1. Yorganlama dikişinin yapılması Şekil 4.2. Yorganlama dikişinin çizim deseni 

 

Resim 4.3. Yorganlama dikişinin bitmiş görüntüsü 
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Resim 4.4. Aplike çalışmasının çevresine ızgara dikişi uygulanmış hali 

 

Resim 4.5. Hendekte yorganlama dikişi ve çerçeve yorganlama dikişi çalışması 

 

Resim 4.6.a. Yorganlama dikişi uygulaması  
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Resim 4.6.b.Yorganlama dikişi uygulaması   

 

Resim 4.6.c. Yorganlama dikişi uygulaması 

 

Resim 4.6.d. Yorganlama dikişi uygulaması  
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4.4. Kullanılan Araç ve Gereçler 
 

 Yorganlama işlemine hazır hale gelmiş kırkyama örtü, 

 Yorganlama dikişi için pamuklu iplik, nakış iplikleri, renkli mulineler, 

 Dikiş malzemeleri, 

 Dikiş makinesi, 

 Kağıt bant, 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Kırkyama yorganlama dikişi çeşitlerini uygulayınız. 

 

 Desenin belirlenmiş bölümlerini 

diğer çizgilerden ayıran dikiş 

çeşididir. Deseninizi bu şekilde 

dikebilirsiniz. 

 

Şekil 4.7.Desenin dikilme yönlerinin belirtilmesi 

 Hendekte yorganlama dikişi 

uygulayınız. 

 

Şekil 4.8. Desenin dikilme yönlerinin belirtilmesi 

 Çerçeve yorganlama dikişi 

uygulayınız. 

 
Şekil 4.9. Desenin dikilme yönlerinin belirtilmesi 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Kırkyamanızın üzerine istediğiniz 

motifleri (kuş, kalp, çiçek, yaprak, 

kuş tüyü motifi)çizerek yorganlama 

dikişi ile dikebilirsiniz. 

 
Şekil 4.10. Desenin dikilme yönlerinin belirtilmesi 

 Kırkyama çalışmasının üzerini 

enine ve boyuna eşit aralıklarla 

çizerek yorganlama dikişi ile 

dikebilirsiniz. 

 

Şekil 4.11 Desenin dikilme yönlerinin belirtilmesi 

 Kırkyama çalışmasının üzerini 

çaprazlama eşit aralıklarla çizgiler 

çizerek dikebilirsiniz. 

 

Şekil 4.12. Desenin dikilme yönlerinin belirtilmesi 
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 Desenini dikmeden çevresini ve 

içini birbirine paralel çizgiler 

çizerek dikebilirsiniz.  

 

Şekil 4.13. Desenin dikilme yönlerinin belirtilmesi 

 Bu çalışmayla dikişler arka planda kalıp, 

desenin öne çıkmasını sağlayınız.. 

 Yankılı veya ekolu yorganlama 

dikişi uygulayınız. 

 
Şekil 4.14. Desenin dikilme yönlerinin belirtilmesi 

 Motifleri, kırkyama bloklarıve Hawaii 

aplikesini ekolu yorganlama dikişi ile 

dikebilirsiniz. 

 Kırkyama çalışmasının üzerine 

motifler çizerek yorganlama dikişi 

ile dikebilirsiniz. 

 
Şekil 4.15. Desenin dikilme yönlerinin belirtilmesi 
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 Izgara veya kanal yorganlama dikişi 

birbirine paralel çizgilerden 

oluşmaktadır.Desenin üzerinden, 

enine veya boyuna çizgiler çizip 

dikebilirsiniz. 
 

Şekil 4.16. Desenin dikilme yönlerinin belirtilmesi  

 Girintili kavislerden oluşan serbest 

yorganlama dikişini tek renk yorganlama 

ipliği, simli  veya ebruli nakış ipliklerini de 

kullanarak dikebilirsiniz. 
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Elde yorganlama dikişini yapınız. 

  

İşlem Basamakları Öneriler 

 Deseninizi kırkyamanızın üstüne 

geçiriniz. 
 İplik olarak kapitone ipliği kullanabilirsiniz. 

 Kırkyama çalışmanız, elyaf, ve 

astar kumaştan oluşan sandviçinizi 

birbirine teyelleyiniz. 

 Renkli nakış iplikleri ve simli iplikler 

kullanabilirsiniz. 

 Kumaşın cinsine ve rengine uygun iplik 

seçiniz. 

  Yüksük takınız. 

 50 cm uzunluğunda iplik keserek 

iğneye geçirerek düğüm attıktan 

sonra iğneyi kırkyamanın ön 

yüzünden, başlayacağınız noktanın 

2.5 cm uzağına batırınız. 

 

Resim 4.17. Yorganlama dikişne başlanması 

 İğneyi dikişe başlayacağınız 

noktadan kumaşın yüzüne 

çıkartınız ve ipliği gererek çekiniz. 
 

Resim 4.18. İğnenin çıkarılması 

 İpliğinizi çok uzun tutarsanız iplikte 

düğümlenmeler ve pamuklanmalar olup 

dikişinizi bozabileceğini unutmayınız. 

 Merkezden dışa doğru çalışınız.  

 İpliğin ucundaki düğüm kumaşın ön 

yüzünden alta geçerek elyafın içinde 

kalacaktır. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Yorganlama dikişini yapınız.  
 

Resim 4.19. Yorganlama dikişinin yapılması 

 İğneyi kırkyamanızın her üç katından 

geçirerek dikiniz. 

 İğneyi tekrar dikiş çizgisinin üzerine geçirip 

gererek, düğümün kumaşın altına elyafın 

içine geçmesini sağlayınız. 

 İpliğinizin bitmesine yakın, ipliği iğnenin 

çevresinde iki kere dolayıp düğüm yapınız. 

 İğneyi kumaşın yüzüne, dikişinizin 2.5 cm 

uzağına çıkartınız.  

 Yeni iplik takarak dikişinize devam ediniz. 

 Küçük düz dikişler dikerek 

yorganlamaya devam ediniz. 

 

Resim 4.20. Yorganlama dikişinin bitirilmesi 

 İlmeklerinizin eşit aralıklarda ve aynı boyda 

olmasına özen gösteriniz. 

 Her üç katıda dikmeye çalışınız. 

 Düğümün kumaşın yüzeyine yakın olmasına 

dikkat ediniz. 
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 Yorganlama dikişini bitiriniz. 

  

Resim 4.21. Yorganlama dikişinin bitirilmesi 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

 

1. (   ) Yorganlama, örtüyü oluşturan örtü yüzü, elyaf katmanı ve astar kumaşından 

oluşan  üç katın birbirine dikilmesine denir.  

2. (   ) Yorganlama işlemi çeşitlerinde sadece el dikişi ile yorganlama kullanılır. 

3. (   ) Yorganlama dikişi çeşitlerinin içinde çerçeve yorganlama dikişi de 

kullanılmaktadır. 

4. (   ) Elde yorganlama dikişinde teyel uygulanır. 

5. (   ) Elde yorganlama dikişinde sadece kapitone ipliği kullanılır. 

 

 
 

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. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–5 
 

Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam, 

araç ve gereçler sağlandığında tekniğe uygun olarak basit nakış iğneleri ile kırkyamaya 

süslemeler yapabileceksiniz. 

 

 

 
 Kırkyama da uygulanan basit nakış iğnelerini araştırınız. 

 Basit nakış iğnelerinin uygulandığı ürünleri araştırınız. 

 Örnek çalışmaları inceleyiniz. 

 Edindiğiniz bilgileri sınıf içinde arkadaşlarınızla inceleyiniz. 

 

5. KIRKYAMADA BASİT NAKIŞ İĞNELERİ 

İLE SÜSLEME  
 

Kırkyama çalışmalarında basit nakış iğneleri oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Yorganlamada basit nakış iğneleri ile süslemeler uygulanmaktadır. Aplike ve çılgın 

patchwork çalışmalarında da birkaç teknik bir arada kullanılmaktadır.  

 

5.1. Kırkyamada Kullanılan Basit Nakış İğneleri 
 

Yorganlama dikişleri basit nakış iğneleri kullanılarak dikilebilir. Yorganlama dikişi 

kırkyamanın güzel görünmesini, desenin vurgulanmasını ve kırkyamanın daha uzun ömürlü 

ve sağlam olmasını sağlar. 

 Düz iğne, 

 İlmikli iğne, 

 Düğümlü iğneler, 

 Karışık iğneler 

 Oyulgama, 

 Makine iğnesi, 

 Sap işi, 

 Battaniye iğnesi, 

 Zincir iğnesi, 

 Hıristo teğeli, 

 Kanaviçe, 

 Atmalı zincir iğnesi, 

 Geçmeli çapraz iğne, 

ÖĞRENME FAALİYETİ–5 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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 Papatya iğnesi, 

  Rokoko, 

 Fransız düğümü vb. 
 Basit nakış iğnelerinde birkaç tekniği bir arada kullanarak kırkyama 

çalışmalarınızı süsleyebilirisiniz.  

 

5.2. Basit Nakış İğnelerinin Kullanıldığı Yerler 
 

Tek yada birkaç tekniği bir arada kullanarak kırkyama süslenebilir. Blokların ortasına 

basit nakış iğne teknikleri uygulanabilir. Kırkyama çalışmasının özelliğine göre,iğne oyaları 

,boncuk oyaları , dantel, fisto, kurdele,  boncuk, düğme ve hazır gereçleri de kullanarak 

kırkyamanızın görünüşü değiştirilebilir. Çılgın patchwork gibi çalışmalarda basit nakış 

iğneleri ve hazır gereçleri kullanarak süsleme yapılabilir. 

 

Ayrıca eski kanaviçe ve nakış çalışmalarını, kırkyama çalışmalarında değerlendirerek, 

yeni ürünler elde edilebilir.  

 

Resim 5.1. Kırkyamada basit nakış iğneleri kullanılmış ürün 
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5.3. Kırkyamada Kullanılan Basit Nakış İğne Teknikleri 
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Şekil 5.1:Basit nakış iğne teknikleri uygulama çalışmaları 
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5.3.1. Kırkyamada Kullanılan Basit Nakış İğne Teknikleri Uygulamaları 
 

Kırkyama ürünümüzü bitirdikten sonra da uygulanabilen nakış iğnelerine birkaç örnek 

verecek olursak; 

 

Resim 5.2. Basit nakış iğne teknikleri uygulanmış ürün 

Desenler kanaviçe tekniği çalışılarak kırkyama örtüye işlenebilir. 

 

Resim 5.3. Basit nakış iğne teknikleri uygulanmış ürün 

 Kırkyama modele uygun desenler çizip basit nakış iğneleri ile süslenebilir.  
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5.3.2.Crazy (çılgın)Tekniği 
 

Düzensiz kesilmiş kumaş parçalarının belli bir forma sadık kalmadan birleştirilmesine 

craizy(çılgın)tekniği denir. Parçalar kağıtlı birleştirme tekniği, parçaların zemin kumaşa tela 

ile yapıştırarak uygulanması, astar kumaşa tutturarak yada makinede kağıtlı teknik ile 

birleştirilebilir.  

 

Craizy(çılgın) tekniği, ipek, saten, kadife, dantel gibi anı değeri taşıyan kumaşların 

gelişigüzel birleştirilmesi ve üzerlerinin yoğun el işleri ile süslenmesi şeklinde de uygulanır. 

 

Parçaları birleştirmek için kullanılan basit nakış iğneleri bu teknikte öne çıkmaktadır. 

Dantel, boncuk, fisto, kurdele, oya gibi hazır gereçlerle ve renkli nakış iplikleri ile de 

süslemeler yapılmaktadır. 

  

Resim 5.4. Crazy(çılgın)tekniği uygulanmış ürün 

5.3.2.1. Crazy çalışmasının, makinede kâğıtlı birleştirme tekniğine örnek çizimler 

   

Şekil 5.2.a.  Örnek çizim   Şekil 5.2.b. Örnek çizim 
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 Şekil 5.2.c. Örnek çizim   Şekil 5.2.d. Örnek çizim 
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UYGULAMA FAALİYETİ  
Dekoratif dikişlerle süsleme yapınız. 

 

 Kırkyamanızı, basit nakış 

iğnelerini bir arada kullanarak 

süsleyebilirsiniz.  

 Basit nakış iğne tekniklerini, tekniğine 

uygun çalışınız. 

 

Resim 6.2. Basit nakış iğne teknikleri 

uygulamaları 

 

Resim 6.3:Basit nakış iğne teknikleri 

uygulamaları 

 

Resim 6.4:Basit nakış iğne teknikleri 

uygulamaları 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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Resim 6.5:Basit nakış iğne teknikleri 

uygulamaları 

 

Resim 6.6:Basit nakış iğne teknikleri 

uygulamaları 

 

Resim 6.7:Basit nakış iğne teknikleri 

uygulamaları 
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Crayzy tekniklerini uygulayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 
 Kumaşlarınızı seçerek kesime 

hazırlayınız. 

 Yapacağınız işe uygun kumaşlar seçiniz. 

 Kumaş ölçülerine dikkat ediniz. 

 Kumaşlarınızı kesiniz.  Kumaşları keserken dikkatli olunuz. 

 Kumaşlarınızı birleştirme 

tekniklerinden birini seçerek 

birleştirip parçaları ütüleyiniz. 

 Ütü yaparken dikkatli olunuz. 

 Crazy tekniği ile yapılan örnek 

çalışmalardan seçimler yaparak 

uygulamalar yapınız. 

 

Resim 5.5. Crazy tekniğinde farklı süslemeler 

 

Resim 5.6. Crazy tekniğinde farklı süslemeler 

 

Resim 5.7. Crazy tekniğinde farklı süslemeler 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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Resim 5.8. Crazy tekniğinde farklı süslemeler 

 

Resim 5.9. Crazy tekniğinde farklı süslemeler 

 

Resim 5.10.Crazy tekniğinde farklı süslemeler 

 

Resim 5.11. Crazy tekniğinde farklı süslemeler 
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 Basit nakış iğneleri ile süslemeler 

yaparak örtünüzü bitiriniz. 

    

Resim 5.12.Uygulamanın bitirilmesi 

 Bitmiş işinizin tersindeki fazla iplikleri 

keserek temizleyiniz.  

 Ütünün ısısını kumaşa göre ayarlayınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Kırkyamada kullanılan basit nakış iğne tekniklerinden sadece zincir iğneleri 

kullanılır. 

2. (   ) Yorganlama dikişi basit nakış iğne teknikleri kullanılarak ta yapılır. 

3. (   ) Sadece bir tekniği kullanarak kırkyama süslemeleri uygulanır. 

4. (   ) Düzensiz kesilmiş kumaş parçalarının belli bir forma sadık kalmadan 

birleştirilmesine craizy(çılgın) tekniği denir. 

5. (   ) Craizy(çılgın) tekniğinde parçalar kağıtlı birleştirme tekniği ile birleştirilir. 

 

 
 

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. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–6 
 

Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam, 

araç ve gereçler sağlandığında, kırkyama çalışmasını astarlayabileceksiniz.  

 

 

 
 Astarlama da kullanılan kumaş türlerini araştırınız. 

 Astarlama çalışması yapılmış giyim eşyalarını inceleyiniz. 

 Astarlama yapılmış ev aksesuarlarını inceleyiniz.  

 

6. ASTARLAMA  
 

6.1. Astarlamada Kullanılan Kumaşlar 
 

Kırkyamanın üstü için kullanılan kumaşta da olduğu gibi astarlık kumaş içinde  

kaliteli pamuklu kumaşları tercih edilir. 

 

6.2. Astar İçin Kumaş Alırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar  
 

 Sıkı dokunmuş pamuklu kumaşlar yorganlama için kullanışlı değildir. 

 İçinden elyafların görüneceği seyrek dokunuşlu kumaşları kullanılmamalıdır. 

 Kırkyama çalışmasının  rengi ile astarlık kumaşın  renginin uyumlu olmasına 

dikkat edilir. 

 Astarlık kumaşının açık renkte olması daha uygun olacaktır. 

 

6.3. Astarlık Kumaşı Dikime Hazırlamadan Önce Dikkat Edilmesi 

Gereken Noktalar 
 

 Astarlık kumaş yıkama ve boyama deneylerinden geçirilir. 

 Kumaşlar yıkanıp ütülenir. 

 Ek yerleri varsa muntazam dikilir. 

 Dikiş payları açarak ütülenir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–6 
 

AMAÇ 
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UYGULAMA FAALİYETİ  
Astarlama işlemini yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Ürüne göre astarlama çeşidini 

seçiniz. 

 Astar kumaşınızı ürünün rengine uygun 

seçiniz. 

 Ürünün büyüklüğü kadar astar 

kumaşı hazırlayınız. 

 Zıt renklerin uyumu ile astarlama yapınız. 

  

 Ürün, elyaf ve astar kumaşı üst üste 

koyarak dikiniz. 

 Giyside astarlama yaparken kaygan 

kumaşları tercih ediniz.  

 Terletmeyecek, kullanışlı kumaşları tercih 

ediniz. 

 Kumaştan biye hazırlayarak tüm 

çevreye çerçeve şeklinde iğneleyiniz 

 Biyelerinizi verev keserek hazırlayınız. 

 Kavisli köşelerde verev biyeniz daha kolay 

dönecektir. 

 Alt kenarı dikerek tutturunuz.  Biyenizi kaydırmadan dikiniz. 

 Üst kenarı köşe kırarak iğneleyiniz. 

 

Resim 6.1. Uygulamanın bitirilmesi 

 Biyenizi dikerken kalınlığının her tarafında 

eşit olmasına dikkat ediniz. 

 Makine çekerek biyeyi sabitleyiniz.  Temiz ve düzenli çalışınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Astarlık kumaşlar için kaliteli pamuklu kumaşlar tercih edilir. 

2. (   ) Sıkı dokunmuş pamuklu kumaşlar yorganlama için çok kullanışlıdır. 

3. (   ) Astarlık kumaşı dikime hazırlarken, yıkama ve boyama deneylerinden 

geçirmelidir. 

4. (   ) Astar kumaşı ürünün zıt rengine göre seçilir. 

5. (   ) Giyside astarlama yaparken kaygan kumaşlar tercih edilir. 

 

 

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 “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Yorganlama desenini kumaşa geçirme teknikleri hangileridir? 

A) Kalıp ve şablon kullanarak 

B) Mulaj kağıdı ile 

C) Karbon kağıdı kullanarak 

D) Hepsi 

2. Yorganlamada desen çizerken kullanılan araç-gereçlerden birisi hangisidir? 

A) Şablonlar  

B) Konuyla ilgili kitaplar  

C) Yapılmış modeller 

D) Hepsi 

 

3. Yorganlama tekniğinde desen hazırlarken nerelerden faydalanılır? 

A) Yapılmış ürün örneklerinden 

B) Desen kitaplarından 

C) Geometrik desenlerden    

D) Hepsi  

 

4. Craizy(çılgın)tekniğinde parçalar nasıl birleştirilir? 

A) Kağıtlı birleştirme tekniği ile  

B) Parçaların zemin kumaşa tela ile yapıştırarak uygulanması ile 

C) Astar kumaşa tutturarak 

D) Hepsi 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi şablon çıkartırken kullanılan araç gereçlerden birisidir? 

A) Mulâj kâğıdı  

B) Kumaşlar 

C) Temizlenmiş röntgen filmi 

D) Hiçbiri 

 

6. Elyaf satın alırken dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir? 

A) Koyu renk kumaşlar altında koyu renk polyester elyaflar tercih edilmelidir. 

B) Elyafın kalınlığının her tarafının eşit olmasına dikkat edilmelidir. 

C) Kırkyamanın özelliğine uygun elyaf seçilmelidir. 

D) Hepsi 

 

 

 

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 “Uygulamalı Test’”e geçiniz. 

MODÜL DEĞERLENDİRME 



 

66 

 

UYGULAMALI TEST 
 

Craizy(çılgın) tekniğinde makinede kağıtlı birleştirme tekniğine uygun desenin 

çizimini yaparak.craizy tekniğinde bir örtü çalışınız ve basit nakış iğne teknikleri ile 

süsleyiniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 
 Desen seçimini yapınız.  Araştırmacı olunuz. 

 Makinede kağıtlı birleştirme tekniğine uygun 

olarak desen çizimi konusunda bilgi edininiz. 

 İnternetten araştırma yapınız. 

 Çevrenizde düzenlenen sergi ve 

çeyiz işi yapan işyerlerini 

dolaşınız. 

 Deseni kumaşa geçirme yöntemlerini öğreniniz.  Planlı çalışınız. 

 Kumaşların hazırlanması konusunda bilgi 

edininiz. 
 Yaratıcı olunuz. 

 Kumaşlarınızı tekniğe göre birleştiriniz.  Tekniğe uygun çalışınız. 

 Birleştirilen kumaşlar üzerine basit nakış iğne 

tekniklerinden seçtiklerinizi uygulayınız. 
 Tekniğe uygun çalışınız 

 Basit nakış iğne tekniklerini uygularken dikkat 

edilecek noktaları öğreniniz. 
 Zamanınızı verimli kullanınız. 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet,  kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz. 

 

İşlem Basamakları Evet  Hayır  
1. Desen seçimini yaptınız mı?   

2. Deseni kumaşa geçirme yöntemlerini uyguladınız mı?.   

3. Kumaşlarınızı tekniğe göre birleştirdiniz mi?   

4. Birleştirilen kumaşlar üzerine basit nakış iğne tekniklerinden 

seçtiklerinizi uyguladınız mı? 
  

5. Zamanınızı verimli kullandınız mı?   

 

  

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçiniz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 
1- Doğru 

2- Yanlış 

3- Doğru 

4- Yanlış 

5- Yanlış 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 
1- Yanlış 

2- Doğru 

3- Yanlış 

4- Doğru 

5- Yanlış 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Yanlış 

3 Doğru 

4 Yanlış 

5 Yanlış 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Yanlış 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 Yanlış 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-5’İN CEVAP ANAHTARI 

 
1 Yanlış 

2 Doğru 

3 Yanlış 

4 Doğru 

5 Doğru 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-6’NIN CEVAP ANAHTARI 

 
1 Doğru 

2 Yanlış 

3 Doğru 

4 Yanlış 

5 Doğru 

 

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 A 

3 D 

4 D 

5 C 

6 D 
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