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AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR
KOD

215ESB399

ALAN

El Sanatları Teknolojisi

DAL/MESLEK

El Dokuma

MODÜLÜN ADI

Keşan dokumada çözgü ipi boyama

MODÜLÜN TANIMI

Keşan Dokumada çözgü ipliklerini boyama bilgilerini içeren
öğrenim materyalidir.

SÜRE

40/32 (+) Not: Yeterliliği kazandırmak için ders saatinin gerektirdiği kadar süre belirlenerek uygulanır.

ÖN KOŞUL

Bitkisel lifleri boyama, hayvansal lifleri boyama, kimyasal
lifleri boyama modüllerini görmüş olmak

AÇIKLAMA

Bu modül çözgü iplilerinin boyandığı öğrenme materyalidir.

YETERLİK

Keşan bezi dokuma çözgü ipi boyamak
Genel Amaç
Uygun ortam ve araç gereç sağlandığında tekniğine uygun
çözgü iplikleri boyama işlemini yapabileceksiniz.

MODÜLÜN AMACI

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Amaçlar:
Öğrenci;
1. Tekniğe uygun olarak keşan dokuma hakkında bilgi edinerek, çözgü iplerini boyama işlemine hazırlık yapabileceksiniz.
2. Tekniğe uygun olarak dokuma için çözgü ipliklerini boyayabileceksiniz.
Ortam: Atölyede aydınlık ve temiz ortam
Donanım: Tezgah, çözgü ipleri, atkı ipleri, Görsel basılı
kaynaklar, makas, cetvel, milimetrik kağıt, boya kalem, mukavva, kalem.
Modülün içinde yer alan her faaliyetten sonra verilen ölçme araçları ile kendi kendinizi değerlendireceksiniz.
Modül sonunda ise kazandığınız bilgi ve becerileri ölçmek
amacıyla öğretmeniniz tarafından hazırlanacak ölçme araçları ile değerlendirileceksiniz.

İŞ

ii

GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci;
Bu modül sonunda edineceğiniz bilgi ve beceriler ile el sanatları alanında keşan dokuma yapmak için gerekli olan temel becerileri ve tekniği tanımanız sizler için çok yararlı
olacaktır.
El sanatları insanoğlu var olduğundan beri tabiat şartlarına bağlı olarak ortaya
çıkmıştır. İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak, örtünmek ve korunmak amacı ile ilk örneklerini vermiştir. Daha sonra gelişerek çevre şartlarına göre değişimler gösteren el sanatları, ortaya çıktığı toplumun duygularını, sanatsal beğenilerini ve kültürel özelliklerini yansıtır hale gelerek "geleneksel" vasfı kazanmıştır.
Dokumacılık Anadolu'da çok eskiden beri yapıla gelen, çoğu yörede geçim kaynağı
olmuş ve olmaya devam eden bir el sanatıdır.
Dokumacılık bu yönüyle, insanın sadece doğal çevreye uyum zorunluluğundan kaynaklanan bir meslek kolu değil, kültürel yaşam çevresi içinde moda ve mekân düzenleme
örnekleri ile de zevk incelik sanatı olmuştur. Bu nedenle ülkelerin geleneksel sanat örnekleri,
doğal çevrelerini ve kültürel yaşam alışkanlıklarını yansıtır.
Bu nedenle bu modülde el dokuma alanında yapılacak çalışmaların istenilen kalite ve
özelliklere sahip olarak gelecek yıllara taşımak için keşan dokuma deseni hazırlama, motif
özelliklerini, anlamlarını ve keşan dokuma tekniklerini öğreneceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam
sağlandığında, Keşan dokumada çözgü ipini boyamaya hazırlayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA



Çevrenizde bulunan dokuma atölyelerini araştırınız.
Atölye ve işletmelerden çözgü ipini boyamak için ne gibi hazırlıklar yapılır
araştırınız.

1. KEŞAN DOKUMACILIĞI

Resim 1.1.
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1.1. Tarihi Gelişimi:
Karadeniz yöresinde başörtüsü ve iş önlüğü olarak kullanılan Keşan ve peştamalın
hangi tarihten beri, nerelerde dokunduğu kesin olarak bilinmemektedir. Yöremizde yapılan
araştırmalara göre Keşan bezi dokumasının, yaklaşık 250 yıl öncesinde Horasan’dan Orta
Anadolu’ya sonrada Karadeniz yöresine geldiği söylenmektedir.
Bir varsayıma göre; bin dokuz yüzlü yıllarda Giresun’da da yaygın olarak dokunmaktaydı. Ancak, bugün için Rize, Trabzon, özellikle de Çarşıbaşı İlçesi’nin Kavaklı (Eski adı,
Cera=Zera), Samsun, Taşlı tepe ve Serpil köylerinde kalmıştır.
Tahta el tezgâhlarında dokunan Keşanlı yöre kadınları başlarına, peştamalları ise bellerine bağlarlardı.
Kendine has özellikleri olan ve Trabzon `un Çarşıbaşı İlçesinin simgesi haline gelen
Keşan bezi; saf pamuk ipliğinden iki kat tekniğiyle (genel olarak dokunmadan önce ipliklere
uygulanan su geçirmeyen ve neme karşı gelebilen bir madde ile hazırlanan çözgünün belirli
aralıklarla sıkıca kapatılarak uygulanan boyama ) boyanarak hazırlanır.
Dört ana renkten (bayrak kırmızı, optik beyaz, siyah, açık sarı) oluşan çözgü hazırlandıktan sonra, el tezgâhı üzerinde desen çubukları vasıtasıyla şekillendirilerek dokunur. Dokunan ürün amacına uygun olarak tüketicinin beğenisine sunulur.
Çarşıbaşı Keşan bezinden, folklorik olarak gömlek, etek, çanta, örtüler, şapkalar ve
çocuk kıyafetleri yapılmaktadır.
İlçe genelinde 350 civarında tezgâhta üretilen Keşan bezi, kendine has motifler içermektedir. Bu desenler ve motifler yöreye özgü nitelik taşımaktadır.
Trabzon `un Çarşıbaşı İlçesi Kaymakamlığının, "Çarşıbaşı Keşan Bezinin" coğrafi işaret olarak tescillenmesi için Türk Patent Enstitüsüne (TPE ) yaptığı başvuru sonuçlanmıştır.
Yaklaşık 3,5 yıl önce yapılan başvuru üzerinde gerekli incelemeleri tamamlayan TPE, Çarşıbaşı Keşanı`nı "mahreç işareti" olarak tescillemiştir.
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Resim1.2:Keşan bezi dokuma

1.2. Tanımı
Atkısı ve Çözgüsü Renkli Pamuk ipliklerinden oluşan dokuma yüzey oluşum işlemine
Keşan dokuma denir. Keşan dokuması yöresel motif özelliklerine göre boyanır ve dokunur.
Keşan dokumanın kendilerine has desenleri bulunur. Batik tarzı boyamadan kaynaklanan bu
desenler, hiçbir kumaş ve dokuma-örme ürününde yoktur ve yapılamamaktadır. Keşana asıl
özelliğini de bu desenler vermektedir.
Keşan dokuma sadece Keşan dokuma el tezgâhlarında dokunabilmektedir.

1.3. Kök Boyalarını Hazırlama:
Geçtiğimiz yüzyılın sonlarına kadar dokumaların boyanmasında salt doğal boyalar
kullanılırdı. Bunların pek çoğu bitki, bir kaçı da hayvan kökenli boyalardı. Bulunduğumuz
yüzyılın başlarında sentetik boyaların bulunması ile endüstrileşmiş ülkelerde doğal boyacılık
hızla terk edildi. Anadolu'da ise doğal boyacılık daha yavaş bir süreç içinde, el dokumacılığının gerileyişine paralel olarak giderek azalmaya başladı. Bunun başlıca nedeni olarak; bitkisel boyaların sentetik boyalarla maliyet ve miktar olarak yarışamaması, birçoğunun elde
edilme ve uygulamalarının zahmetli olması sayılabilir. Ayrıca Anadolu topraklarında pek
çok doğal ve kültürü yapılan boya bitkilerinin kesilerek yerine ekonomik değeri daha yüksek
olan verimli bitkilerin yetiştirilmeye başlanması, yurdumuzdaki bitkisel boyacılığın büyük
ölçüde gerilemesine neden olmuştur.
Keşan dokumada siyah boyayı elde etmek için ceviz bitkisi kullanılırdı. Artık kimyasal boyalar kullanılmaktadır. Siyah rengi elde etmek(ikat)için zirnik kullanılmaktadır.
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1.4. Çözgü İpliklerini Boyamaya Hazırlama:
1.4.1. Kasar Flottesi Oluşturma:
Pamuklu iplikler ham halde sarımtırak bir renge sahiptir. Boyanacak pamuklu ipliklerin ağartılması gereklidir. Ağartma boyamanın canlılığı ve parlaklığı için gereklidir. Pamuk
ipliğinin ağartılması için Hidrojen peroksit kullanılır. Hidrojen peroksit (H2O2 ) halk arasında çamaşır suyu olarak da adlandırılmaktadır. Ancak hidrojen peroksit çamaşır suyundan
daha beyazlatıcı bir özelliğine sahiptir.


Amaç: Ham haldeki pamuklu ipliklerin sarımtırak rengini gidermek için ağartılması gereklidir.. Özellikle boyanacak kumaşta açık renkler kullanılacaksa
ağartma çok iyi yapılmalıdır; aksi halde istenen açık renkler elde edilemediği
gibi, boyamada parlak, canlı renkler de elde edilemez. Bu işlemle pamuklu ipliğin hidrofilliği de artırılmış olur.

1.4.2. Ağartıcı Maddeler:



Hidrojen peroksit (H2O2):Ağartma maddesi olarak görev yapan yükseltgen
maddedir.
Sodyum Hidroksit ( NaOH ) : Ağartmaya yardımcı olur. Ortamın bazik olmasını sağlar. Ayrıca iplik üzerindeki yabancı maddelerin uzaklaştırılmasını sağlar.

Hidrojen Peroksit, Sodyum Hidroksit
95
C

20C

Çizim1.1: Ağartma Grafiği
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1.4.3. Boya Flottesi Oluşturma:








Su: Boyama banyosunda kullanılacak işletme suyu yumuşak (metal iyonları
içermeyen su) veya boya banyosu içine su sertliğini giderici maddeler konulmalıdır. Suya sertlik veren ağır metal iyonları boyamayı olumsuz yönde etkiler.
Zırnık Tuz: Tuz katkısı boyar maddenin elyafa ilgisini arttırır. Tuz, boyar
maddenin lif üzerinde homojen dağılımını sağlar ve boyar madde moleküllerinin kumaşa yönlenmesini sağlar.
Alkali (baz): Zayıf bir alkali olan soda (Na2CO3), direkt boyar maddenin çözünmesini, boyama banyosunda çözünmüş olarak kalmasını ve boyamanın düzgün bir şekilde yapılmasını sağlar. Ortamın PH değerinin ayarlayarak selüloz
makro moleküllerinin bazik ortamda aktif hale geçmesini boyar madde ile lif
arasında bağ oluşumunu sağlar.
Boyar maddeler: Siyah boya, sarı boya, şarabi boya

Reçeteye göre flotte oluşturulur. Flotte oranımız 1/10 dur.
Örnek:
İplik
Boyar Madde
Su
Tuz
Soda (Na2CO3)

: 10 gr.
: 1.05 gr
: 100 ml.
: 0.05 gr
: 0.1 gr

Boya

Soda

Tuz(3kez)
95 C

20C

Çizim 1. 2: Boyama Grafiği
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıda sarı renk boya hazırlayınız.
İşlem Basamakları
 Çözgü ipliklerini boya için gerekli ortamı hazırlayınız.

 Kasar flottesini hazırlayınız.

Öneriler
 Aydınlık ortam sağlayınız.
 Temiz düzgün bir masa hazırlayınız
 Kasar flotte(ağartma) işleminde kullanılan maddeyi inceleyiniz.
 Kasar flotte(ağartma) işlemini yapma maksadımızı biliniz.

 Su, zirnik tuzu, alkali (baz)
 Boya flottesi oluşturmada kulla-  Boyar maddeler: Siyah boya, sarı boya, şarabi
şarabi boya hazırlayınız.
nılan malzemeleri hazırlayınız.
 Teraziyi sıfırlamaya dikkat ediniz.

 Bir parça kâğıdı terazi üzerine
yerleştiriniz.
 Boyayı kâğıdın üzerine döküp
tartınız. Resim 1.3.
Resim 1.3.

 Boyanın ağırlığının doğru olarak tartılmasına
dikkat ediniz.

 Boya olan kaba sıcaklığı 30 Cº
olan suyu ilave ediniz.
 Boyaya ilave edilecek suyun
sıcaklığının 30 Cº olmasına dikkat ediniz. Resim 1.4.
Resim 1.4.

 Boyayı kap içerisine dökerken dikkatli olunuz.
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 Boyayı önceden belirlemiş olduğunuz kap içerisine koyunuz. Resim 1.5.
Resim 1.5.

 Boyayı kap içerisine dökerken dikkatli olunuz.
 Boyaya ilave edilecek suyun sıcaklığının 30 Cº
olmasına dikkat ediniz.
 Boyayı kap içerisine dökerken dikkatli olunuz.

 Boya olan kaba sıcaklığı 30 Cº
olan suyu ilave ediniz. Resim 1.6.

Resim 1.6.
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UYGULAMA FAALİYETİ 2
Aşağıda Siyah Boya ( Zirnik) ve Şarabi Boya hazırlayınız.
İşlem basamakları

Öneriler

 Bir parça kâğıdı terazi üzerine yerleştiriniz.

 Teraziyi sıfırlamaya dikkat ediniz.
 Boyanın ağırlığının doğru olarak tartılmasına dikkat ediniz
 Boyayı kap içerisine dökerken dikkatli
olunuz.
 Boyaya ilave edilecek suyun sıcaklığının
30 Cº olmasına dikkat ediniz.
 Boyayı kap içerisine dökerken dikkatli
olunuz.
 Boyanın tamamen su içerisinde çözülmesine dikkat ediniz.

 Boyayı kâğıdın üzerine döküp tartınız.
 Boyayı önceden belirlemiş olduğunuz
kap içerisine koyunuz.
 Boya olan kaba sıcaklığı 30 Cº olan
suyu ilave ediniz.
 Kap içerisinde bulunan boya ve suyu bir
çubuk yardımıyla karıştırınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyette edindiğiniz bilgileri ölçmek için aşağıdaki soruları cevaplandırarak
değerlendiriniz
Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetine geri
dönerek işlemleri tekrarlayınız.

1.

Atkısı ve çözgüsü renkli pamuk ipliklerinden oluşan dokuma yüzey oluşum
işlemine ne ad verilir?
A)
Cicim dokuma
B)
Kilim dokuma
C)
Sumak dokuma
D)
Keşan dokuma

2.

Aşağıdaki maddelerden hangisi kasar flottesi (ağartma) işleminde kullanılır?
A)
Sodyum Klorür
B)
Hidrojen klorür
C)
Hidrojen peroksit
D)
Hidrojen sülfür

3.

Aşağıdakilerden hangisi boya flottesi oluşturmada kullanılan malzemelerden
değildir?
A)
Zirnik Tuz
B)
Alkali (baz)
C)
Asit
D)
Su

4.

Aşağıdakilerden hangisi boyar maddeler arasında yer almaz?
A)
Siyah boya
B)
Mavi boya
C)
Sarı boya
D)
Şarabi boya

5.

Aşağıdakilerden hangisi Keşan dokumada flotte oranıdır?
A)
1/5
B)
1/7
C)
1/10
D)
1/8
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Gerekli ve uygun ortam sağlandığında Keşan dokuma çözgü ipliklerini boyayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır:



Çevrenizde bulunan dokuma atölyelerini araştırınız.
İşletmelerden çözgü ipliklerini boyama işlemlerini araştırınız.

2. ÇÖZGÜ İPLİKLERİNİ BOYAMA
Saf pamuk ipliğinin ikat tekniğiyle boyanmasıyla hazırlanan çözgü dört ana renkten
oluşur( bayrak kırmızı, optik beyaz, siyah, açık sarı )

Resim 2.1: Bayrak kırmızı, optik beyaz, siyah, açık sarı

Geçmişte boya işlemi kök boyalardan elde edilmekte idi. Kök boya işlemlerinin çok
zaman alması ve pahalı olması nedeniyle günümüzde kimyasal boyalar kullanılır. İplikler
fabrikalardan hazır boyanarak bobinler halinde gelir. İplikler kırmızı, açık sarı ve beyaz üzerine siyah ikat ile boyanarak renkler ve motifler elde edilir. Keşan dokumada kullanılan çözgü iplikleri 40/2 ‘dir.Yani iki kat iplik kullanılır.eski dokumalarda tek katiplik kullanılır
fakat tek kat ipliklerin mukavemeti az olduğundan haşıllama işlemi yapılarak mukavemet
kazandırılırdı.
Çözgü hazırlandıktan sonra el tezgâhı üzerinde desen çubukları vasıtasıyla şekillendirilerek dokunur. Orijinal keşan renklerinin yanısıra günümüzde, talebe göre istenen renkler
kullanılmaktadır.
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Resim 2.2:Klasik Keşan ve renkli Keşan örnekleri

2.1.İkat Tekniği
ikat tekniği genel olarak dokunmadan önce ipliklere uygulanan su geçirmeyen ve neme karşı gelebilen bir madde ile hazırlanan çözgünün belirli aralıklarla sıkıca kapatılarak
uygulanan boyama tekniğidir. Başka bir deyişle “ikat” – resistli –(batik tarzı) boyama tekniklerinden birisidir.

Resim 2.3:İkat tekniği ile boyanmış çözgü iplikler

İplikler dokunmadan önce boyanarak desenlendirilmesi olarak tarif ettiğimiz ikatları
desenlendiren ipliklerin yönü göz önüne alındığında üç sistem bulunmaktadır. Yöremizde,
keşan üretimi için uygulanan sistemde çözgü iplikleri boyanarak, ikat kumaşlar, yani “çözgü
ikatı” yapılır.
İplikler düzgün bir biçimde gerilir. Üzerine desen çizilir. Her renk için ayrı ayrı grup
bağlamaları yapılır. Keşanda kullanılacak bütün çözgü ipliklerine ikat yapılmaz. Çadır deseni ve kırmızı renk çözgü ipliğine ikat yapılmaz. Sarı ve beyaz çözgü iplikleri ikat edilir. En
koyu renk açık bırakılarak koyudan açığa doğru boyama yapılır.En son en açık renk boyanır.Beyaz kalacak yerler dışında bağlanmış bütün renkler açılmış olur.Desenlerde simetri
hakimdir.

2.2.İplikleri Kasarlama
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UYGULAMA FAALİYETİ-1
UYGULAMA FAALİYETİ
Örnek:
Hidrojen Peroksit : 2-3 ml/lt
Sodyum Hidroksit : 2 gr/lt
Flotte Oranı
: 1/20
Aşağıda İplikleri kasarlama işlemini uygulayınız

İşlem Basamakları

Öneriler

 Önlüğünüzü giyiniz ve düğmelerini kapatınız.
gereç ve kimyasal maddeleri
 Bütün çalışma boyunca dikkatli olunuz.
hazırlayınız.

 Uygulama için gerekli araç-

 Beher, karıştırıcı çubuk, spatula, hassas
terazi, termometre, pipet, ısıtıcı, çözgü ipdeleri tezgâhın üzerine yerleşliklerini hazırlayınız.
tiriniz.

 Araç-gereç ve kimyasal mad-

 Ağartmada kullanılan sodyum hidroksit, hidrojen pe-  Hazırladığınız araç-gereçlerin temiz olduroksit maddelerini hazırlayığundan emin olunuz.
nız.
 Uygulamanın başından itibaren gözlemlerinizi not ediniz.
ipliklerini tartarak hazırlayı Doğru tartım yapmaya özen gösteriniz.
nız.

 Ağartma yapacağınız çözgü

 Reçetede bulunan kimyasal
madde miktarlarını hesapla-  Hesaplamaları doğru yapınız.
yınız.
 Doğru tartım yapmanın önemini unutmayınız.
 Hesaplanan kimyasal madde Kimyasal maddeleri koklamayınız.
lerin tartımını yapınız.
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UYGULAMA FAALİYETİ-2
Aşağıda İplikleri kasarlama işlemini uygulayınız.
İşlem Basamakları

Öneriler
 Kimyasal maddelerin suda iyice
çözündüğünden emin olunuz.
 Sıcaklığı hızla yükseltmeyiniz.
 Sık sık ölçerek sıcaklığı kontrol
altında tutunuz.

 Tartımını yaptığınız kimyasal maddelerle
ağartma flottesini hazırlayınız.
Resim 2.4.

Boya

Soda 95 C˚

20 C˚

Resim 2.4.
 Sodyum hidroksit kullanınız.

 Grafiğe göre ağarma işlemini yapınız.
 Grafiğe göre ağarma işlemini yapınız.
 Sodyum hidroksit kullanınız.
 Hidrojen peroksit kullanınız.

 Sıcaklığın 95 C˚ ‘de sabit kalmasını dikkat ediniz.

 Hazırladığınız flotte içerisine çözgü ipliklerini atınız. Resim 2.5.

Resim 2.5.
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 Çözgü ipliklerinin soğuduğundan
emin olunuz.
 Musluğu yavaşça açınız.

 Ağartma sonunda banyoyu boşaltınız.
 Çözgü İpliklerinin soğumasını bekleyiniz.
 Çözgü ipliklerini durulayınız. Resim 2.6.

Resim 2.6.
 İplikleri kurutunuz.
 Kimyasal maddeleri yerine koyunuz.
 İpliklerin iyice kuruduğundan emin
 Kullandığınız araç-gereçleri temizleyiniz
olunuz.
ve yerine koyunuz.
 Kullandığınız araç-gereçleri yerle Tezgâhınızı temizleyiniz ve ellerinizi yıkarine koyduğunuzdan emin olunuz.
yınız.

2.3. İplikleri boyama
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UYGULAMA FAALİYETİ-3

Aşağıda iplikleri boyama işlemlerini yapınız.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Hazırladığınız flotteyi bir ısıtıcı üzerinde içerisine iplikleri yerleştirerek
95◦C ‘ye kadar ısıtınız. Resim 2.7.
Resim 2.7.

 İplikleri 95◦C ‘ye kadar ısıtmayı unutmayınız
 Boyar maddeyi ölçerek koymaya dikkat ediniz.

 Kaynar flotteye boyar maddeyi istenilen miktarda ekleyiniz.Resim 2.8.

Resim 2.8.

 Belirtilen süreye dikkat ederek soda ekleyiniz.

 5 dakika sonra kaynar flotteye soda
koyunuz Resim 2.9.

Resim 2.9.
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 Zirnik tuzunu 5’er dakika arayla ilave etmeyi
unutmayınız.
 Zirnik tuzunu 3 defada eklemeye dikkat ediniz.

 5 er dakika arayla zirnik tuzunu 3
defada ekleyiniz. Resim 2.10.

Resim 2.10.
 Boyam işlemini gerçekleştirirken dakika
tutunuz.
 İplikleri boyadıktan sonra soğutmaya özen
gösteriniz.

 40 dakika süre ile boyama işlemini
gerçekleştiriniz.
 İpliklerin 25◦C’ ye kadar soğumasını
bekleyiniz. Resim 2.11.

Resim 2.11.

2.4. İplikleri Yıkama
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UYGULAMA FAALİYETİ-4
Aşağıda İplikleri yıkama işlemlerini yapınız.

Öneriler

İşlem Basamakları

 Banyoyu yavaş yavaş boşaltınız.

 Boyama sonunda banyoyu boşaltınız. Resim 2.12.

Resim 2.12.

 İplikleri iyice duruladığınızdan emin olunuz.

 Çözgü ipliklerini durulayınız.
Resim 2.13.

Resim 2.13.

 İplikleri

kurumaya

bırakınız.

Resim 2.14.

Resim 2.14.

2.5.İkat İşlemi
Aşağıda çözgü ipliklerine ikat işlemlerini uygulayınız.
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UYGULAMA FAALİYETİ-5
 Çözgü ipliklerini ikat tekniği
yapmak için hafif ıslatılmış
naylona sarınız. Bu işlemi 12–
16-20cm aralıklarında yapınız.
Resim 2.15.

Resim 2.15.

 Çözgü ipliklerini gergince geriniz.
 Naylonu sıkıca sarınız.

 Naylon kırnap ipiyle sıkıca
sarınız. Resim 2.16.

Resim 2.16.

 Naylon ipin gevşememesine dikkat ediniz.

 Naylon ipi el ağacı aletiyle
iyice sıkıştırarak sarınız. Resim
2.17.

Resim 2.17.

 El ağacını döndürerek çözgünün su almaması için
iyice sıkınız.

19

 Sarma işlemi bittikten sonra
düğüm yaparak işlemi bitiriniz.
Resim 2.18.

Resim 2.18.

 Düğümü sıkı yapınız.

 Çözgü ipliklerinin ikat işlemi
hazırlama aşamasını bitiriniz.
Resim 2.19.

Resim 2.19.

 Çözgü ikat işlemini çözgü uzunluğuna göre
hesaplayınız.

 İkat tekniği ile bağladığınız
çözgü ipliklerini boyama yapma için hazır hale getiriniz. Resim 2.20.

Resim 2.20.

 Çözgü ipliklerini gerilen yerlerden sökerek ikat
boyamaya hazırlayınız(zirnik).
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 Çözgüyü ıslatacak kadar suyu
kazana koyunuz.
 Çözgü ipliklerini suya atarak
ıslatınız.
 30 dakika bekletiniz.
 Çözgü ipliklerini sudan çıkarıp
kurutma makinesinde sıkınız(suyunu alınız). Resim 2.21.
Resim 2.21.

 Çözgü ipliklerinin her yerinin ıslandığından emin
olunuz.
 Suyu kaynatınız.
 8 kilo kadar Zırnık tozu ve 7
kilo kadar da zırnık taşını kaynayan suya karıştırınız(90–100
kilo iplik için).
 Çözgü ipliklerini boya içine
atınız.
 Ortalama 30 dakika kadar boyanın içinde bekletiniz.
 Çözgü ipliklerini sudan çıkarıp
kurutma makinesinde sıkınız(suyunu alınız). Resim 2.22.

Resim 2.22.

 Çözgü ipliklerini çıkartırken dikkatli olunuz.

 Çözgü ipliklerini çıkartınız.
Ayrı bir kazanda temiz içme
suyu ile yıkayınız(Boya vermemesi için)
 Çözgü ipliklerini durulayınız(üç
defa sıkılıp yıkanır). Resim
2.23.
Resim 2.23.

 Durulama işlemine dikkat ediniz.
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 Çözgüleri asınız ve kurumaya
bırakınız.
 Bağlama yapılan(ikat ) çözgü
ipliklerini çözünüz.Resim 2.24.

Resim 2.24.

 Çözme işlemlerini dikkatli yapınız.

 Çözgü ipliklerini asarak kurumaya bırakınız. Resim 2.25.

Resim 2.25.

 İplikleri üst üste asarak kurutmayınız.

 Çözgü ipliklerinin kuruma
kontrollerini yapınız. Resim
2.26.

Resim 2.26.
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 Katlama işlemi için çözgü ipliklerinin katlarını ayırınız. Resim
2.27.

Resim 2.27.

 Çözgü ipliklerinin karışmamasına dikkat ediniz.

 Çözgünün dönme dolapta katlanması işleminin bitiminde,
çözgünün karışmaması için
bağlanan ipliği bulunuz(Çözgünün başlangıç ipliği).
Resim 2.28.
Resim 2.28.

 Çözgü bağlama ipliğinin doğru iplik olduğundan
emin olunuz.

 Başlangıç ipliğini elinize alınız
ve katlamaya başlayınız(4–5 sarım). Resim 2.29.

Resim 2.29.

 Katlama işlemini düzgün yapınız.
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 Katladığınız çözgü ipliklerinin
ortasından iplikleri döndürünüz
ve bir düğüm yapınız. Resim
2.30.

Resim 2.30.

 İşlemleri düzgün yapınız.
 Düğümün ucundaki ipliği yüksek bir yere bağlayınız.

 Bağlama işleminini yaparken sıkı bir düğüm
yapınız.

 Bağlanan düğümün etrafından
çevirerek sarma işlemlerini yapınız. Resim 2.31.

Resim 2.31.

 Sarma işlemlerinin çözülmemesine dikkat
ediniz.

 İşlemlerin sonunda çözgü ipliklerini top haline getiriniz. Resim 2.32.

Resim 2.32.

 Katlama işlemini düzgün yapınız.
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Resim 2.33:İkat tekniğiyle boyanmış çözgü iplikleriyle dokunmuş kumaş

Resim 2.34:İkat tekniğiyle boyanmış çözgü iplikleriyle dokunmuş kumaş
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyette edindiğiniz bilgileri ölçmek için aşağıdaki soruları cevaplandırarak
değerlendiriniz.
1.

Atkısı ve Çözgüsü Renkli Pamuk ipliklerinden oluşan dokuma yüzey oluşum işlemine
ne denir?
A)
Fanila
B)
Keşan
C)
Keten
D)
Feretiko

2.

İkat tekniği Keşan dokumacılığın hangi aşamasında devreye girer?
A)
Çözgü
B)
Tahar
C)
Boyama
D)
Dokuma İşlemi Sırasında

3.

Ağartma işleminde beyazlatmayı sağlayan kimyasal madde aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Sodyum Hidroksit
B)
Anti peroksit
C)
Hidrojen Peroksit
D)
Soda

4.

Boyar maddenin iplere nüfus etmesi için uygun sıcaklık kaç Cº olmalıdır?
A)
75
B)
85
C)
90
D)
95

5.

Zinik tuzu flotle içerisine kaçar dakika aralıklarla eklenmelidir?
A)
5dakika
B)
8 dakika
C)
6 dakika
D)
10 dakika

6.

Zirnik tuzu flotte içerisine kaç defada eklenir?
A)
4 defada
B)
3 defada
C)
5 defada
D)
2 defada

7.

İplerin tam anlamıyla boyanması için ne kadar süre gerekmektedir?
A)
60 dakika
B)
35 dakika
C)
40 dakika
D)
50 dakika
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki ifadelerden doğru olanları ( D ), yanlış olanları ( Y ) olarak işaretleyiniz.

1.

( ) Keşan dokumanın en önemli özelliği tamamen pamuk ipliğinden üretilmesidir.

2.

( ) Keşan dokumada, orijinal keşan renklerinin yanı sıra, talebe göre istenen renkler
kullanılmaktadır.

3.

( ) Keşan dokuma orijinal renkleri, bayrak kırmızı, optik beyaz, siyah, açık sa-

rıdır.
4.

( ) Keşan dokumanın elastikiyet özelliği vardır.

5.

( ) Atkısı ve Çözgüsü Renkli Pamuk ipliklerinden oluşan dokuma yüzey olu-

şum işlemine Keşan dokuma denir.
6.

( ) Çarşıbaşı Keşanından, sadece başörtüsü yapılmaktadır.

7.

( ) Ağartma boyamanın canlılığı ve parlaklığı için gerekli bir işlem değildir.

8.

( ) Ham haldeki pamuklu ipliklerin sarımtırak rengini gidermek için ağartıl-

ması gerekir.
9.

( ) Boyama banyosunda kullanılacak işletme suyu yumuşak (metal iyonları

içermeyen su) olmalı veya boya banyosu içine su sertliğini giderici maddeler
konulmalıdır.
10.

( ) Tuz katkısı boyar maddenin elyafa ilgisini arttırmaz.

DEĞERLENDİRME
Hayır, cevaplarınızı tekrar gözden geçiriniz. Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa, öğrenme faaliyetlerine dönerek işlemi tekrarlayınız.
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ 1 CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

D
C
C
B
C

ÖĞRENME FAALİYETİ 2 CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7

B
A
D
D
A
B
C

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

D
D
D
Y
D
Y
Y
D
D
Y
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ÖNERİLEN KAYNAKLAR
ÖNERİLEN KAYNAKLAR


Tekstil liflerini boyama modülleri



Bitkisel lifleri boyama



Kimyasal lifleri boyama



Hayvansal lifleri boyama
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