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AÇIKLAMALAR 
 

ALAN El Sanatları Teknolojisi 

DAL/MESLEK El Dokuma 

MODÜLÜN ADI Kastamonu Çarşaf Dokuma 

MODÜLÜN TANIMI 
Bu modül Kastamonu çarşaf dokuma işlemlerini kapsayan bir 

öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL Kastamonu çarşaf dokumaya hazırlık modülünü almış olmak 

YETERLİK Kastamonu çarşaf dokumak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç:  

Bu modül ile uygun ortam ve araç gereç hazırlandığında tekni-

ğine uygun çarşaf dokuma yapabileceksiniz. 

Amaç:  

1. Atkı ipi hazırlayıp atkı atabileceksiniz. 

2. Tekniğine uygun olarak ağızlık açabileceksiniz. 

3. Tekniğine uygun olarak tefe vurabileceksiniz. 

4. Tekniğine uygun olarak dokuma yapıp tamamlayabile-

ceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Aydınlık ve temiz bir atölye ortamı 

Donanım: Tezgâh, çözgü ve atkı iplikleri, çözgü hazırlama 

aparatı, makas, gücü ve tarak tığı, görsel ve basılı kaynaklar 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen 

ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) kullanarak 

modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek 

sizi değerlendirecektir.  

 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Milletlerin kültür hayatlarının en anlamlı belgeleri el sanatlarıdır. El sanatları her bir 

insanın dünya ve toplum ile kurduğu renkli bağlardır. İnsanlarımızın sevgilerini tutkularını 

sergilediği el emeği göz nuru ile ortaya konan bu eserler aynı zamanda yapıldığı yerin duygu 

ve düşüncelerini yansıtır.  

 

Sizin için hazırlanmış olan bu öğrenme faaliyetinde, çok eski el sanatı olan Kastamo-

nu çarşaf dokumayı tanıyıp Kastamonu çarşaf dokuma, renkli ajur çalışması ve kenar süsle-

me örneklerini uygulayabileceksiniz. 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

Bu faaliyetle tekniğine uygun olarak atkı ipi hazırlayıp atkı atabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Kastamonu çarşaf dokuma yapımında kullanılan atkı ipi çeşitlerini araştırınız. 

 Elektronik ortamlardan, iplik satan dükkânlardan ve bu işi meslek edinmiş usta-

lardan yardım alarak araştırınız. 

 Araştırma sonuçlarını sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

1. KASTAMONU ÇARŞAF DOKUMADA 

KULLANILAN ATKI İPLİKLERİ 
 

Yurdumuzda görülen el dokumacılığının yapımında kullanılan ham maddelerin başın-

da yün gelmektedir. Daha sonra kıl, tiftik, pamuk ve keten, az oranda kenevir ve ipek gel-

mektedir. Yünden el dokumaları olarak elbiselikler, şalvar, şallar, kalın abalar dokunur. Kıl 

tiftikten çadır, çuval, torba dokunur. Ketenden iç çamaşırları, göynek (gömlek), elbiselik, 

perde, döşemelik, yatak çarşafları, masa ve minder örtüsü, sedir şalı ve torbalık kalın bezler 

dokunmaktadır. Kenevirden iç çamaşırı, gömlek, masa örtüleri, peçete, yatak çarşafları, hey-

be, çuval, çul gibi dokumalar dokunmaktadır. İpekten ise perde, yatak örtüsü, bel kuşakları, 

bluz, masa ve sehpa örtüleri dokunmaktadır. 

 

Yöresel el dokumacılığı yaygın olan Kastamonu yöresinde, daha çok pamuk ipliği ile 

dokuma yapılmaktadır. Kastamonu el dokumalarında ön bezi (önlük), çember (tülbent), peş-

kir, toplamalı çarşaf, selalmaz, işlemeli perde, tül perde, masa örtüleri, şömentablo, yatak 

örtüleri, koltuk ve sedir döşemelikleri, gömlek ve bluzluk kumaşlar, peştamal ve bel kuşakla-

rı dokunmaktadır. 

 

Sözü edilen dokumalar arasında selalmaz olarak adlandırılan dokuma kumaş çeşitli 

aşamalardan geçirilerek dokunur. Çözgü ve atkı ipi tek kat ve bükümsüzdür. Bu ipin daya-

nıklılığı artırmak için tek kat olan bükümsüz ipler haşıl denilen bir işlemden geçirilmektedir. 

 

1.1. Atkı İpi Özellikleri ve Çeşitleri 
 

Kastamonu çarşaf dokumada, çirişli sarı kıvrak ipi ve katsız bükümsüz pamuk ipleri 

kullanılır. Atkı ipi tek kat ve bükümsüzdür. Bu ipin dayanıklılığı artırmak için tek kat olan 

bükümsüz ipler çiriş denilen bir işlemden geçirilmektedir. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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1.2. Atkı İpi Hazırlama 
 

Çözgülerin arasından geçen ve dokumanın enini oluşturan yatay ipliklere “atkı”  veya 

“ argaç” denir. Çözgü ipleri arasından enine geçirilen ipliklerdir. Atkı ipliklerini atmaya ya-

rayan mekikler ağaçtan veya kemikten yapılmıştır. Mekiğin ortasında iplik sarılmış masura-

ları takmak için bir iğne vardır. Dokumaya başlamadan önce atkıda kullanılacak iplikler, 

çıkrıkta masuralara sarılır. Dokuma yapılırken bu masuralar mekiğin ortasındaki iğneye takı-

lır ve ipliğin ucu mekiğin boncuk deliğinden geçirilerek dışarı çıkarılır. 

 

Resim 1.1: Mekik 

  

Resim 1.2: Atkı ipi 

1.3. Atkı Sarımında Dikkat Edilecek Noktalar 
 

Atkı sarımında dikkat edilmesi gereken başlıca hususlar şunlardır: 

 

 Atkı ipliği masuraya sıkı bir şekilde sarılmalıdır. İpliğin gevşek sarılması kumaş 

kenarlarının bozuk olmasına yol açacaktır. 

 

 İpliğin masura üzerindeki kalınlığı iyi ayarlanmalıdır. Aşırı sarılmış atkı, meki-

ğin iç kısmına sürtüneceğinden atkı atımı sırasında iplik kopuşu meydana gele-

cektir. 

 

 Atkı atımı sırasında ipliğin rahat gelebilmesi için atkının masura üzerine, geri-

den uca doğru sarılmış olması gerekmektedir. Sarım sırasında iplik, bir uca bir 

geriye doğru hareket ettirilmemeli, geriden başlanarak sarım bölgesi kalınlaştık-

ça uca doğru sarıma devam edilmelidir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem sırasına göre masura üzerine atkı ipliği sarınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Boş masurayı atkı sarma makinesi 

üzerine takınız. 

 

 Atkı ipliğinin ucunu bobinden alarak 

masuranın dip bölümüne bağlayınız. 

 

 Makineyi çalıştırarak sarıma başlayı-

nız. 

 Sarım esnasında ipliği, masura üzerin-

de en çok 2-3 cm sağa sola hareket et-

tirerek atkının hep aynı noktaya sarı-

mını önleyiniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Sarılan kısım kalınlaştıkça masuranın 

ucuna doğru sarıma devam ediniz. 

 En uçta 1 cm civarında bir boşluk ka-

lacak şekilde sarım işlemini tamamla-

yınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bil-

giler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) El dokumacılığının yapımında kullanılan ham maddelerin başında yün gelmekte-

dir.             

2. (   ) El dokumacılığının yapımında kıl, tiftik, pamuk ve keten, az oranda kenevir ve 

ipek kullanılmaz. 

3. (   ) Çözgü ve atkı ipleri tek kat ve bükümsüzdür. 

4. (   ) İpin dayanıklılığı artırmak için tek kat olan bükümsüz ipler haşıl denilen bir iş-

lemden geçirilmektedir. 

5. (   )  Kastamonu çarşaf dokumada çirişli sarı kıvrak ipi ve katsız bükümsüz pamuk 

ipleri kullanılır.  

6. (   )  Çözgülerin arasından geçen ve dokumanın enini oluşturan yatay ipliklere çözgü 

ipi denir. 

7. (   ) Atkı ipliklerini atmaya yarayan mekikler ağaçtan veya kemikten yapılmıştır. 

8. (   ) Dokumaya başlamadan önce atkıda kullanılacak iplikler, çıkrıkta masuralara sa-

rılmadan kullanılır.  

9. (   ) İpliğin ucu mekiğin boncuk deliğinden geçirilerek dışarı çıkarılır. 

10. (   ) İplik, masuraya fazla şişkin sarılmalıdır. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Ce-

vaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

Bu faaliyetle tekniğine uygun olarak, ağızlık açabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Ağızlık çeşitleri ile ilgili bilgileri elektronik ortamdan araştırınız. 

 Bu işi meslek edinmiş ustalardan,  yardım alarak araştırınız. 

 Araştırma sonuçlarını sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 

2. KULLANILAN AĞIZLIK ÇEŞİTLERİ 
 

Dokuma sırasında, alt ve üst çözgülerin arasında, atkıların veya desen ipliklerinin ge-

çirilmesi için oluşturulan boşluğa denir.  

 

Mekikli dokumalar dokuma grubu, asıl dokuma olarak kabul edilmekte olup yan yana 

sıralanmış çözgü ipliklerinin gruplar hâlinde “gücü” denilen çerçevelerle yukarıya kaldırılıp 

indirilmesiyle arada oluşan ve “ağızlık” denilen açıklıktan mekik aracılığı ile atkı ipliklerinin 

geçirilmesi yoluyla dokunur. 

 

Kastamonu çarşaf dokumada kullanılan iki ayakla açılan ağızlıktır. Dört, altı, sekiz 

ayaklı tezgâhlarda farklı ağızlık açılması ile dokumanın deseni ve yönü değişir. 

 

2.1. Ağızlığın Önemi  
 

Çarşaf dokumada ağızlığın düzenli açılması desenlere yön vermesi açısından çok 

önemlidir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki uygulamaları yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Kastamonu çarşaf dokuma yapımında 

kullanılan ağızlık çeşitlerini araştırınız. 
 Gözlemlerinizde dikkatli olunuz. 

 Kastamonu çarşaf dokumada kullanı-

lan iki ayakla açılan ağızlık çeşitlerini 

araştırınız. 

 Araştırmalarınızı dikkatli yapınız. 

 Dört, altı, sekiz ayaklı tezgâhlarda 

kullanılan ağızlık çeşitlerini araştırınız. 
 Ayrıntılara dikkat ediniz. 

 Ağızlılığın önemini araştırınız.  Ayrıntılara dikkat ediniz. 

 Araştırmalarınızı bir dosya içersinde 

toplayınız. 

 Dosyanızın düzenli olmasına önem veri-

niz. 

 

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

giler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Dokuma sırasında, alt ve üst çözgülerin arasında, atkıların veya desen ipliklerinin 

geçirilmesi için oluşturulan boşluğa ağızlık denir.     

2. (   ) Kastamonu çarşaf dokumada iki ayakla açılan ağızlık kullanılmaz. 

3. (   ) Dört, altı, sekiz ayaklı tezgâhlarda farklı ağızlık açılması ile dokumanın deseni ve 

yönü değişmez. 

4. (   ) Çarşaf dokumada ağızlığın düzenli açılması desenlere yön vermesi açısından çok 

önemlidir. 

5. (   ) Çarşaf dokuma yan yana sıralanmış çözgü ipliklerinin gruplar halinde “gücü” 

denilen çerçevelerle yukarıya kaldırılıp indirilmesiyle arada oluşan ve “ağızlık” deni-

len açıklıktan mekik aracılığı ile atkı ipliklerinin geçirilmesi yoluyla dokunur. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Ce-

vaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 

Bu faaliyetle tekniğine uygun olarak tefe vurabileceksiniz.          

  

 

 

 

 Tefe vurma ile ilgili bilgileri görsel ve basılı kaynaklardan faydalanınız. 

 Bu işi meslek edinmiş ustalardan yardım alarak araştırınız  

 Araştırma sonuçlarını sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 

3. TEFE VURMA 

 

Dokuma tezgâhının en özenli yapılması gereken, dengeli çalışması gereken bölümü-

dür. Üstten iki tarafa askılı olan tefe, içine aldığı tarağın ileri geri hareketini kendisi ile bir-

likte sağlar. Genellikle dokumanın eni ile tarağın eni aynıdır. Tefe ise taraktan uzun olduğu 

gibi tezgâhın eninden de uzun olup iki tarafa çıkıntılıdır. 

 

Şakşaklı tezgâhlarda ise tefenin bir görevi daha vardır. Tarağın önünde tefenin içinde 

mekik yolu bulunur. Tefenin iki başında bulunan taka yuvalarında bulunan takalar iplerinin 

çekilmesi ile ve ani itişle önündeki mekiği yoldan tefenin öbür başına iter. Karşı taraftaki 

taka ise mekiği frenleyip durdurur.  

 

Resim 3.1: Tefe 

3.2. Özellikleri Çeşitleri 
 

Dokumada tefenin duruşu, dokuyucuya paralel olmalıdır. Dokuma yaparken atkı iplik-

lerinin düzenli sıkıştırılmasının amacı dokunan kumaşın pürüzsüz olmasıdır. Tefe vuruşu ne 

hızlı ne de fazla olmalıdır. Tefe ritmik vurulduğunda muntazam bir dokuma elde edilir. Te-

fenin modeli değişik olsa bile aynı işlevi yapmalarından dolayı kullanım olarak birbirine 

benzer. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki tefe vurmayla ilgili uygulamaları yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Tefe vurma işlemlerini araştırınız. 

 Gözlemlerinizde dikkatli olunuz. 

 İş önlüğünüzü giyiniz. 

 İlk yardım kurallarına dikkat ediniz. 

 Tefe vurmanın özelliklerini araştırınız.  Araştırmalarınızı dikkatli yapınız. 

 Tefe vurmanın çeşitlerini araştırınız  Ayrıntılara dikkat ediniz. 

 Araştırmalarınızı bir dosya içinde top-

layınız. 
 Dosyanın düzenli olmasına önem veriniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Dokumanın eni ile……………….eni aynıdır 

2. Tarağın ileri geri hareketini kendisi ile birlikte sağlayan kıs-

ma……………………..denir. 

3. Taraktan  ve tezgâhın eninden de uzun olup iki tarafa çıkıntılı olan kıs-

ma ………………denir. 

4. Tarağın önünde tefenin içinde…………………………… yolu vardır.   

5. Tefenin iki başında ………………………….. bulunur. 

6. Mekiği frenleyip durduran kısma……………………….denir.  

7. Dokumada tefenin duruşu, dokuyucuya …………………………olmalıdır. 

8. Atkı ipliklerinin düzenli sıkıştırılmasının amacı dokunan kuma-

şın …………………….. olmasıdır. 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Ce-

vaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

  

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4 
 

 

 

Bu faaliyetle tekniğine uygun olarak dokumayı bitirebileceksiniz.   

           

 

 

 Dokuma yapımı ile ilgili bilgileri elektronik ortamından araştırınız. 

 Bu işi, meslek edinmiş ustalardan yardım alarak araştırınız  

 Araştırma sonuçlarını sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

4. DOKUMANIN YAPIMI 
 

Çözgü ve atkı ipliklerinin değişik şekillerde birbirinin altından ve üstünden geçiril-

mesi ile oluşur. İşte bir tezgâhta çözgü ve atkı ipliklerinin değişik şekillerdeki bu bağlanması 

işlemine dokuma denir. 

 

4.1. Dokumanın Aşamaları 
  

Dokumanın aşamaları;   

 Desen ve kumaş cinsinin seçilmesi,     

 Çözgü ve atkı ipliklerinin hazırlanması,     

 Yapılacak dokumaya uygun tarağın seçilip tarak üzerinde desen ayarlanması, 

 Çözgü tahtasında örneğin yerleştirilip çözülerek tur sayısının hesaplanmasıdır. 

  

Resim 4.1: Tezgâh 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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4.2. Dokuma Yapma 
 

Kamçılı tezgâhta dokuma yapılırken dokuyucu, tezgâhın tam ortasına oturur. Kamçılı 

tezgâhlarda tefenin iki taraf yuvasında ileri geri giden ve “taka”  adı verilen mekik vurucula-

rının uçlarına bağlı ipler, tefenin ortasında birbirin birleştirilmiş ve ayrıca bir iple bağlanıp 

ipi ucu tefenin üst ağacının ortasındaki makaradan geçirilerek küçük bir tutamak bağlandık-

tan sonra dokuyucunun önünde sarkıtılmış durumdadır. 

 

Bu ip çekilince takalar, yuvalarından dışarı çıkar. Fırlamalarını önlemek için tefenin 

kollarından aşağıya doğru eğik, kısa birer tahtaya ip bağlanmışlardır. Mekiğe atkı masurala-

rından birisi takılır.  Atkının ucu mekik boncuğunun deliğinden dışarı çıkarılır ve kenardan 

çözgü ipliğinin birisine dolanır.  

 

Mekik tefenin soluna konur. Dokuyucu dik oturarak sol eliyle tefeyi ortasından sağ 

eliyle de kamçının tutamağından tutar tefeyi bir karış kadar öne iterken ayaklıklara basarak 

aşağıya indirilir. İplerin bir kısmı yukarıda bir kısmı aşağıda olur.          

                     

Böylece ağızlık açılmış olur. Ayaklıklara bastığı anda kamçıyı hızla çekip, elinden bı-

rakmadan yukarıya doğru yeniden gitmesine izin vererek mekiğin açılan ağızlık içinden sol-

dan sağa doğru gitmesini sağlar. Atkıyı sıkıştırmak için sol eliyle ortasından tutmakta olduğu 

tefeyi kendine doğru hızla çekerken uygulanan armürün ikinci atkı arasındaki aşağıda olacak 

çerçevelerin ayaklarına basar. Ağızlık değişir. Böylece çapraza alınmış atkı, tefe ile sıkıştırı-

lır. 

 

Tefe yine ileri itilir. İkinci ağızlık açılmış olduğu için yeniden kamçı çekilerek mekik 
sağdan sola gönderilir. Bu hareketlere ahenkli bir şekilde ve çabuk olarak devam edilerek 

dokuma sürdürülür. Bu işlem yapılırken alt ve üst iplerin çok muntazam açılması gerekir. 

Kumaşı gerdirmek için “cımbar”  denilen iki tarafında çivi olan uzatılıp kısaltılabilen gergi 

tahtası taraktaki çözgü enine göre ayarlanıp dokumanın kenarlarına batırılır. 10-15 cm’de bir 

sarılırken çımbar ileri alınır. Dokumanın ucu merdanenin üzerindeki yarığa yerleştirilip üze-

rine çıtası konur ve merdane döndürülerek dokuma düzgün bir şekilde sarılır. Yeniden do-

kuma sürdürülür.  

 

Dokuma merdaneye sarılmadan önce daima gerim açılmalıdır. Gerim düğümü tefe hi-

zasına gelince ip çözülüp yeniden arkada çözgünün daha aşağı taraflarına bağlanmalıdır. 

Çözgüyü sonuna kadar değerlendirebilmek için çözgünün geri tarafına yaygın olarak bir 

çubuğa geçirilir. Gerim ipi bu çubuğun ortasına bağlanır. Sürekli gergin tutarak ve çubuk 

gücü çerçevesinin önüne yanaşıncaya kadar dokuma sürdürülür. Tarakla birinci gücü arasın-

da kalan çözgü artık dokunamaz. Tarağın arkasından iplikler kesilir ve merdane ters çevrile-

rek dokuma alınır. 
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Resim 4.2: Dokuma tezgâhı 

4.3. Dokumada Meydana Gelen Hatalar ve Oluş Şekilleri 
 

 Çözgü tezgâha takılırken kalitesine göre az veya çok çözülmesi, 

 Kaliteye göre ende 1 cm’ye giren çözgü tellerinin tarağa takılma esnasında diş 

atlatılması, 

 Çözgünün gevşek olması, bir kısım çözgünün gergin bir kısmının gevşek olması 

potlukların oluşmasına, ağızlığın düzgün açılmamasına, mekik fırlatma esnasın-

da açılmayan iplerin kırılmasına neden olur. 

 Dokuyucu, dokumanın gerginliğini iyi ayarlayamazsa kumaşta tefe farkı olur. 

 Dokuyucu, dokuma esnasında kumaşı levente fazla sardığı zaman tefe kumaşa 

yanaşmayacağı için aralıklar oluşur. 

 

4.3.1. Dokumada Kenar Bozukluğu 
 

 Hata oluş sebepleri 

 

 Atkının masuraya düzgün sarılmaması, 

 Mekiğin deliklere düzenli geçirilmemesi, 

 Tezgâhın arka parmaklarının kenar çözgülerinin gergin veya esnek olma-

sı, 

 Tefenin tam sıkıştırılmamasıdır. 

 

 Malzemelerden meydana gelen oluş sebepleri; 

 

 İplerin normalden az bükümlü olması, 

 İplerin sık sık kırılıp kopmasıdır. 
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4.3.2. Desen Hatası 
 

 Desenin, çözgü esnasında çözgü tellerinin desen tahtasına yanlış yerleştirilmesi, 

peçenin ters çevrilmesi ve ağızlığın yönünün değiştirilmesi ile düşer. 

 Çözgü yaparken bollukların oluşması ve tezgâha aktarırken oluşan bu bollukla-

rın düzeltilmemesi, 

 Çözgünün desene göre hesaplanmaması, 

 İstenen kalitede çözgünün çözülmemesi ve 1 cm’ye giren diş sayısının göz 

önünde bulundurulmaması, 

 Çözgüde oluşan gevşek tellerin ön veya arka kısma verilerek çözgüye yediril-

memesi, 

 Desene ters yönden başlanması, 

 Tefe çerçevesi ve ayaklıkların ayarlarının bozukluğundan, 

 Tarağın tefe içine iyi takılmayıp sallamasından dolayı desen hataları oluşabilir. 

 

4.3.3. Dönük Hatası 

 
 Dokuma sonucunda kumaşın kenarlarının paralel olarak kaymasına denir. 

 Tefenin ayarlı olmamasından (ayar çivilerinin birinin ilerde diğerinin geride 

olması), 

 Çözgü tellerinin aynı gerginlikte olmaması nedeniyle dönük hataları oluşabilir. 

 

4.3.4. Potluk Hatası 
 

 Çözgü yapılırken bollukların oluşması, 

 Tefenin eğik veya düşük olması, 

 Gevşek tellerin gerdirilmemesi, 

 Çerçevelerin dengesiz olmasından dolayı potluk hataları oluşabilir. 

 

4.4. Çarşaf Dokuma Kenar Süsleme  
 

Dokumanın kendi çözgü iplikleri üzerine ya da ayrıca iplikler kullanılarak bağlama ve 

düğümleme tekniği kullanılarak yapılan bir süslemedir. 

 

4.4.1. Çarşaf Dokuma Kenar Süsleme Örnekleri 

  

Resim 4.3: Kenar süsleme                                            Resim 4.4: Kenar süsleme 
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Resim 4.5: Kenar süsleme 

 

Resim 4.6: Kenar süsleme 

  

Resim 4.7: Kenar süsleme                               Resim 4.8: Kenar süsleme 
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4.5. Dokuma Örnekleri 

   

Resim 4.9: Kastamonu düz dokuma                  Resim 4.10: Kastamonu düz dokuma 

  

Resim 4.11: Kastamonu düz dokuma                  Resim 4.12: Kastamonu düz dokuma 

  

Resim 4.13: Kastamonu düz dokuma                  Resim 4.14: Kastamonu düz dokuma 
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Resim 4.15: Kastamonu renkli dokuma                 Resim 4.16: Kastamonu renkli dokuma 

   

Resim 4.17: Kastamonu renkli dokuma                 Resim 4.18: Kastamonu renkli dokuma 

   

Resim 4.19: Kastamonu renkli dokuma                 Resim 4.20: Kastamonu renkli dokuma 
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Resim 4.21: Kastamonu renkli dokuma                 Resim 4.22: Kastamonu renkli dokuma 

  

Resim 4.23: Kastamonu renkli dokuma                 Resim 4.24: Kastamonu renkli dokuma 

  

Resim 4.25: Kastamonu renkli dokuma                 Resim 4.26: Kastamonu renkli dokuma 
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Resim 4.27: Kastamonu renkli dokuma                 Resim 4.28: Kastamonu renkli dokuma 

  

Resim 4.29: Kastamonu renkli dokuma                 Resim 4.30: Kastamonu renkli dokuma 

  

Resim 4.31: Kastamonu renkli dokuma                 Resim 4.32: Kastamonu renkli dokuma 
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Resim 4.33: Kastamonu renkli dokuma                 Resim 4.34: Kastamonu renkli dokuma 

  

Resim 4.35: Kastamonu renkli dokuma                 Resim 4.36: Kastamonu renkli dokuma 

  

Resim 4.37: Kastamonu renkli dokuma                 Resim 4.38: Kastamonu renkli dokuma 
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Resim 4.39: Kastamonu renkli dokuma        Resim 4.40: Kastamonu renkli dokuma 

  

Resim 4.41: Kastamonu renkli dokuma                 Resim 4.42: Kastamonu renkli dokuma 

  

Resim 4.43: Kastamonu renkli dokuma                 Resim 4.44: Kastamonu renkli dokuma 
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Resim 4.45: Kastamonu renkli dokuma                 Resim 4.46: Kastamonu renkli dokuma 

  

Resim 4.47: Kastamonu renkli dokuma                 Resim 4.48: Kastamonu renkli dokuma 

  

Resim 4.49: Kastamonu ajurlu dokuma             Resim 4.50: Kastamonu ajurlu dokuma 
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Resim 4.51: Kastamonu ajurlu dokuma             Resim 4.52: Kastamonu ajurlu dokuma 

         

Resim 4.53: Kastamonu ajurlu dokuma             Resim 4.54: Kastamonu ajurlu dokuma 

  

Resim 4.55: Kastamonu ajurlu dokuma             Resim 4.56: Kastamonu desenli dokuma 
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Resim 4.57: Kastamonu desenli dokuma             Resim 4.58: Kastamonu desenli dokuma 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıda renkli dokumayı yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Tezgâhınızı dokumaya hazırlayı-

nız. 
 Eksiksiz malzeme hazırlamaya dikkat ediniz. 

 Atkı ipliklerinizi hazırlayınız.  Dokumaya uygun renklerinizi hazırlayınız. 

 Bez dokumanızı yapınız. 

 

 Renkli kısıma gelecek boyutunda dokuyunuz. 

 Bezayagı tekniği ile renkli kısmı 

dokuyunuz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Desene uygun kalınlıkta çizgili 

dokuma yapınız. 

 

 Renkli model yapımı için atkı ip-

liklerinizi hazırlayınız. 

 

 Desene uygun örneğinizin ilk sıra-

sını yapınız. 

 



 

 30 

 İkinci sırasını yapınız. 

 

 Üçüncü sırasını yapınız. 

 

 Dördüncü sırasını yapınız. 

 

 Beş ve altıncı sırayı modele uygun 

dokuyunuz. 
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 Yedi ve sekizinci sırayı dokuyu-

nuz. 

 

 Örneği tamamlayınız. 

 

 İkinci örnek çalışması için 

bezayağı dokuma yapınız. 
 Dokuma sırasına dikkat ediniz. 

 Ölçerek ikinci örneğe başlayınız. 
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 Dokumaya istediğiniz boyuta ge-

lene kadar devam ediniz. 

 

 Değişik desenlerde dokuma yapa-

bilirsiniz. 

 

 Dokumanın düzgün ve kenarları-

nın düzgün olması için gerdirme 

tahtasını takınız. 
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 Dokuma kenarlarına uygun boyut-

ta takınız. 

 

 Dokumaya zarar vermeden takınız. 

 

 Dokumayı tamamlayınız.  İstediğiniz boyuta gelince tamamlayınız. 
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Aşağıdaki ajurlu dokumayı yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Dokuma için tezgâhınızı hazırla-

yınız. 

 Hazırlıklarınızın eksiksiz olmasına özen göste-

riniz. 

 Bezayağı dokumayı yapınız. 
 Renkli dokuma yapılacak kısma kadar dokuyu-

nuz. 

 Modele uygun iplik renklerini 

hazırlayınız. 
 Renklerin uyumlu olmasına dikkat ediniz. 

 Renkli atkı ipinizi istediğiniz 

kalınlıkta hazırlayınız. 

 

 Çözgü ipliklerinin arasından mo-

dele uygun olarak ajur işlemini 

yapınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Ajurların düzgün ve modele uy-

gun çalışınız. 

 

 Bezayağı dokumayı desene göre 

dokuyunuz. 

 

 Değişik renk ve modellerde ajur 

yapabilirsiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Tezgâhta çözgü ve atkı ipliklerinin değişik şekillerdeki bağlanması 

işlemine ……………… denir. 

2. Tezgahın arkasına dokuyucu …………………………… tahtası bulunur. 

3. Kamçılı tezgâhta dokuma yapılırken dokuyucu, tezgâhın ………………..  oturur. 

4. Kamçılı tezgâhlarda tefenin iki taraf yuvasında ileri geri giden 

kısmına …………………….. denir. 

5. Tefenin eğik veya düşük olması …………. hatasına neden olur. 
 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Ce-

vaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Yurdumuzda görülen el dokumacılığının yapımında en çok kullanılan hammadde ne-

dir? 

A) Yün 

B) İpek 

C) Naylon 

D) Hepsi 

 

2. Çadır, çuval, torba dokunması için kullanılan ham madde nedir? 

A) İpek 

B) Naylon 

C) Tiftik  

D) Hepsi 

3. İpin dayanıklılığı artırmak için tek kat olan bükümsüz ipler hangi işlemden geçiril-

mektedir? 

A) Haşıl 

B) Boyama 

C) Sarma 

D) Hepsi 

 

4. Kastamonu çarşaf dokumada kullanılan pamuk iplerine ne denir? 

A) Tiftik 

B) Sarı kıvrak 

C) Naylon 

D) Hepsi 

 

5. Çözgülerin arasından geçen ve dokumanın enini oluşturan yatay ipliklere ne denir? 

A) Atkı 

B) Çözgü 

C) Tiftik 

D) Hepsi 

 

6. Atkı ipliklerini atmaya yarayan araca ne denir?   

A) Tefe   

B) Tarak  

C) Mekik 

D) Hepsi 

   

7. Dokuma tezgâhında kullanılan mekik hangi malzemelerden yapılır? 

A) Demir  

B) Cam 

C) Kemik 

D) Hepsi 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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8. Atkıda kullanılacak ipliklerin masuralara sarılması için kullanılan araca ne denir? 

A) Çıkrık 

B) Mekik 

C) Tarak 

D) Hepsi 

 

9. Dokuma sırasında, alt ve üst çözgülerin arasında, atkıların veya desen ipliklerinin ge-

çirilmesi için oluşturulan boşluğa ne denir? 

A) Çözgü 

B) Ağızlık 

C) Atkı 

D) Hepsi 

 

10. Tezgâhlarda mekiği frenleyip durduran kısıma ne denir? 

A) Tarak 

B) Tefe 

C) Taka 

D) Hepsi 

   

11. Çözgü ve atkı ipliklerinin değişik şekillerde birbirinin altından ve üstünden geçirilme-

sine ne denir? 

A) Dokuma 

B) Örgü 

C) Boncuk 

D) Hepsi 

   

12. Kamçılı tezgâhlarda tefenin iki taraf yuvasında ileri geri giden kısıma ne denir? 

A) Taka 

B) Peçe 

C) Mekik 

D) Hepsi 

   

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Ce-

vaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FALİYETİ–1’İN CEVAP ANAHTARI 

 
1 Doğru 

2 Yanlış 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 Doğru 

6 Yanlış 

7 Doğru 

8 Yanlış 

9 Doğru 

10 Yanlış 

 

ÖĞRENME FALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Yanlış 

3 Yanlış 

4 Doğru 

5 Doğru 

 

ÖĞRENME FALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Tarak 

2 Tefe 

3 Tefe 

4 Mekik 

5 Taka Yuvası 

6 Taka 

7 Paralel 

8 Pürüzsüz 

 

ÖĞRENME FALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Dokuma 

2 Oturma 

3 Ortasına 

4 Taka 

5 Potluk 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 C 

3 A 

4 B 

5 A 

6 C 

7 C 

8 A 

9 B 
10 C 

11 A 

12 A 
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