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AÇIKLAMALAR 

 

ALAN  Tekstil Teknolojisi 

DAL/MESLEK Dokuma Desinatörlüğü 

MODÜLÜN ADI  Kord Örgülü Kumaş Analizi 

MODÜLÜN TANIMI  
Kord örgülü kumaş analizini tekniğine uygun olarak 
yapabilme bilgi ve becerilerinin kazandırıldığı bir öğrenme 
materyalidir. 

SÜRE 40/24 

ÖNKOŞUL Bu modül için ön koşul yoktur. 

YETERLİK Kord örgülü kumaşların analizini yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 
         Bu modül ile uygun ortam sağlandığında kord örgülü 
kumaşların analizini tekniğine uygun olarak 
yapabileceksiniz. 

Amaçlar  

1. Tekniğine uygun olarak atkı kord örgülü kumaşın 

analizini yapabileceksiniz. 

2. Tekniğine uygun olarak çözgü kord örgülü kumaşın 

analizini yapabileceksiniz. 

 

 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Donanım:   Lup, analiz tığı, hassas terazi, desen kâğıdı, 
renkli kalem, kumaş numunesi, hesap makinesi, cetvel, 
makas,  

Ortam: Aydınlatmanın iyi olduğu analiz laboratuvarı 
ortamında yapılmalıdır. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen ölçme 

araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi kendinizi 

değerlendireceksiniz. 

Öğretmen, modülün sonunda, size ölçme aracı (test, çoktan 

seçmeli, doğru-yanlış vb.) kullanarak modül uygulamaları 

ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek 

değerlendirecektir. 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Atkı ve çözgü kord örgülü kumaşın analizini yaparak yeniden kord örgülü kumaş 

dokumak için gerekli olan kumaşın örgüsünü, tahar ve armür planlarını çizebileceksiniz. 

Ayrıca ana örgülü kumaş analizinde öğrendiğiniz bilgilerden faydalanarak yollu örgülü 

kumaşın tüm dokuma teknik verilerini hazırlayabileceksiniz. 

 

Bu modül sonunda edineceğiniz bilgi ve beceriler atkı ve çözgü kord örgülü 

kumaşların analizini tekniğine uygun olarak yapıp yeniden yollu örgülü kumaş dokuma 

bilgilerini kumaş üzerinden elde edebileceksiniz. Ayrıca atkı ve çözgü kord örgülü kumaşı 

gördüğünüzde tanıyacaksınız. 

  

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

Tekniğine uygun olarak atkı kord örgülü kumaşın analizini yapabileceksiniz. 

 

 

 
 Çevrenizi araştırarak atkı kord örgülü kumaş örnekleri toplayınız. 

 Teknik özelliklerini araştırarak arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

1.ATKI KORD ÖRGÜLÜ KUMAŞ ANALİZİ 
 

Zemin kumaşın yüzeyinde ve tersinde ikinci bir atkı grubunun uzun atlamalı 

yaparak doku oluşturduğu kumaşlara kord örgülü kumaş denir. Zemin örgüsü olarak 

bezayağı ve türevleri, dimi örgüsü kullanılır. Zemin örgüsünde uzun atlamaların olmamasına 

dikkat edilir. Kord atkı ipliklerinin uzunlukları, müşteri istekleri, kullanım alanları ve 

kullanılan iplik göz önüne alınarak belirlenir. 

  

Atkı kord örgüsü (kumaşın üst ve altta kord oluşumu) 

Kord örgülü kumaş analiz için kord iplikleri çıkarılarak zemin kumaş ortaya 

çıkarılır. Zemin kumaş örgüsü ana örgülü kumaş analizinde olduğu gibi zemin örgüsü 

bulunur. Kord örgüsü ise kumaş yüzeyinde ve tersinde ne kadar atlama yaptığı ve nasıl 

dizildiği bulunur. Sonra zemin ve kord örgüsü dizime göre yerleştirilerek kumaşın örgüsü 

çizilir. Atkı kord örgüsünde zemin örgüsü bezayağı ise en az dört çerçeve olacak şekilde 

dizilir. 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

AMAÇ 



 

 4 

 

Kord örgülü kumaş 

1.1. Kord Örgülü Kumaşların Özellikleri, Kullanım Alanları 

Özellikleri; 
 Dalgalı bir görüntüye sahiptir. 

 Atkı kord örgülü kumaşta boyuna, çözgü kord örgülü kumaşta ise enine yollar 

oluşur. 

 Atkı kord örgülü kumaşlarda iki atkı bir çözgü sistemi vardır. 

 Kumaş yüzeyinde kabarık görüntü oluşmuştur. 

 Kumaş kalın ve gramajlıdır. 

 Çözgü ve atkı sıklıkları düz çözgülü kumaşlara göre daha sıktır. 

 Kord yüzeyde oluşturularak atkı kadifesi oluşturulur. 

 

Kullanım alanları; 

 

Takım elbiselik, pantolonluk, gömleklik, paltoluk, kadın dış giyimi, döşemelik kumaş 

üretiminde kullanılır. 

 

1.2. Atkı Kord Örgülü Kumaşların Analizi Yapma 

Atkı kord örgülü kumaş analizinde ilk olarak kumaş ya gramaj alma aparatı ile 

veya düzgün olarak kesilir. Eni ve boyu ölçülür. Hassas terazide tartılarak kumaşın m
2
 ve 

m
tül

 ağırlıkları bulunur. 
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Atkı kord örgülü kumaş 

Hassas terazide tartılan kumaş gramaj alma aparatında kesilmiş kumaş parçası 

m
2
=gramaj x 100 ve m

tül 
= gramaj x mamul en ile çarpılarak m

2
 ve m 

tül
 ağırlıkları bulunur. 

 

Parça kumaştan m
2
 ve m 

tül
 ağırlıkları bulunacaksa kumaş rapor tekrarında kesilerek 

hassas terazide tartılır.  

 

Numene kumaş ağırlığı 3 gram 10*10 boyutlarındaki kumaşın metre kare ve metre tül 

ağırlık hesaplamaları verilmiştir. 

 

m 
                          

                        
 = 

                 

          
 = 300g  

 

m 
tül

=
                               

                        
 = 

                  

          
 = 450g hesaplanır. 

 

Kumaşta kullanılan atkı iplikleri farklı numarada ve farklı cinste olabilir. Genellikle 

kumaş üzerinde farklı örgülerin her birinde farklı iplikler kullanılır. İplikler tek tek sökülüp 

uzunlukları ölçülerek tartılır, iplik numara hesap sisteminde hesaplanır. 

Nm=
           

           
 

Atkı kord örgülü kumaşın örgüsünü çıkarmak için zemin kumaştan kord atkısı 

sökülür. Zemin örgüsü tek katlı kumaş analizinde olduğu gibi bulunur. 

Zemin örgüsü B
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Atkı kord örgülü kumaş 

Kord atkısını zemin kumaşın kaç çözgüsünün ürerinden veya altından geçtiği tespit 

edilir. Kord bağlantısı nasıl yapılmış tespit edilir. 

 

Zemin ve kort atkısının dizimi atkı iplikleri tek tek sökülerek yazılıp tespit edilir. 

Sonra desen kâğıdına atkı dizimi yazılır. Dizime göre zemin örgüsü yerleştirilir. Kord atkısı 

dizimdeki kord atkısına yerleştirilir. 

 

Atkı kord örgülü kumaşın örgüsü  

Kord kumaşın örgüsünün taharı zemin kumaş için tahar çizim kuralına göre iki 

çerçevede dokunsa da çerçevelere düşen çözgü tel sayısını ve ipliklerin sürtünmesini 

azaltmak için dört çerçeveye dağıtılarak kurallara göre armür planı çizilir.  
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Atkı kord örgülü kumaşın örgüsü, tahar ve armür planı  
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UYGULAMA FAALİYETİ  
 

Atkı kord örgülü kumaşın analizini yapınız. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Verilen numune kumaşın yüzünü 

belirleyiniz.  

 

 Kumaşta yollara kullanılan örgülerin 

kumaşın yüzünde daha belirgin 

olduğunu unutmayınız. 

 Kumaşın yüzünde tüyler yakılmıştır. 

 Kumaşın çözgü ve atkı yönünü bulunuz. 
 Çözgü iplik sıklığının atkıya göre 

daha fazla olduğunu unutmayınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ  
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 Kumaşı istenilen ölçülerde kesiniz.  

 

 Raporların tam olarak görülmesine 

dikkat ediniz. 

 Kumaş kenarlarında saçak oluşturunuz. 

 Kumaş örgü ve sıklıklarını rahat 

sayabileceğiniz kadar kısmını 

sökmeyi unutmayınız. 

 Raporun bozulmamasına dikkat 

ediniz. 
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 İplik cinsini belirleyiniz. 

 

 

 İplik cinsini belirlerken hangi yöntemi 

kullanacağınıza dikkat ediniz. 

 İplik numarasını, iplik kat sayılarını, 

flament sayısını ve punta oranını 

belirleyiniz. 

 

Ç.İp No=
           

           
=

      

        
=36Nm 

Atkı İp No =
           

           
=

      

        
=20Nm 

 İplikleri cinslerine uygun numaralama 

sistemlerine göre hesaplayınız.  

 En az 10 iplik kullanınız. 

 Flament ipliklerin lif adetlerini 

saymayı unutmayınız. 

 Metredeki punta sayısını hesaplamayı 

unutmayınız. 

 Atkı ve çözgü sıklıklarını belirleyiniz.  

 TÇTS = 1cm ÇTS x mamul en  

 1 m
tül 

TATS = 1cm ATS x 100 

formüllerini kullanınız. 
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1cm ÇTS=44 tel 

1cm ATS= 22 tel 

TÇTS = 44 x 150 = 6600 tel 

1 m
tül 

TATS = 21x 100 = 2100 tel 

 Çözgü ve atkı renk raporunu 

belirleyiniz. 

 

(Çözgü ve Atkı devetüyü rengidir.) 

 Rapor tekrarına dikkat 

ediniz. 

 Örgüyü tespit ediniz, tahar ve armür 

planlarını çiziniz.

 

 Rapor tekrarını bulana kadar 

çözgüleri sökmeye devam 

ediniz. 

 Enden ve boydan çekmeyi 

belirleyiniz. 

 En az 10 çözgü ve 10 atkı 

ipliği kullanınız. 
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Atkı 

normal 

Atkı 

gergin 

Çözgü 

normal 

Çözgü 

gergin 

8,5cm 9,4 9 cm 9,4 cm 

8,5cm 9,3 9 cm 9,5 cm 

8,5cm 9,3 9 cm 9, 5cm 

8,5cm 9,5 9 cm 9,5 cm 

8,5cm 9,2 9 cm 9,4 cm 

8,5cm 9,3 9 cm 9,6 cm 

8,5cm 9,3 9 cm 9,5 cm 

8,5cm 9,4 9 cm 9, 3cm 

8,5cm 9,5 9 cm 9, 4 cm 

8,5cm 9,3 9 cm 9,4 cm 

85 cm 93,5cm 90cm 94,5cm 

Enden çekme =
        

  
= %10 

Boydan çekme =
        

  
= %5 

 Tarak enini hesaplayınız. 

T.En.= 150 +
         

   
= 150+15 = 165cm 

 

T.En.= M.E+
                   

   
= %10 

 Çözgü tel sayısını hesaplayınız. 

TÇTS = 44 x 150 = 6600 tel 

 TÇTS = 1cm ÇTS x mamul 

en formüllerini kullanınız. 

 Dişten geçen tel sayısını 

belirleyiniz. 

Bu kumaşta dişten geçen tel sayısı 2’dir. 

 Kullanılan örgü ve tarak 

izlerine dikkat ediniz. 

 Tarak numarasını hesaplayınız. 

T.No.= 
          

       
= 200/ 2  

 

T.No.= 
          

            
  

 Çözgü ve atkı ağırlığını 

hesaplayınız. 

Ç.Ağ=
           

              
=193g 

A.Ağ=
          

   
 = 173,25g 

Ç.Ağ=
           

                             
 

A.Ağ=
                

          
  

 Ham kumaş ağırlığını 

hesaplayınız. 

HK Ağ =193g + 173,25 =366,25g 
 HK Ağ = Ç.Ağ + A.Ağ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Verilen numune kumaşın yüzünü belirlediniz mi?   

2. Kumaşın çözgü ve atkı yönünü buldunuz mu?   

3. Kumaşı istenilen ölçülerde kestiniz mi?    

4. Kumaş kenarlarında saçak oluşturdunuz mu?   

5. İplik cinsini belirlediniz mi?   

6. İplik numarasını bulmayı, iplik kat sayılarını, flament 

sayısını ve punta oranını belirlediniz mi? 
  

7. Atkı ve çözgü sıklıklarını belirlediniz mi?   

8. Çözgü ve atkı renk raporunu belirlediniz mi?   

9. Örgünün tespit edilmesi, tahar ve armür planlarının çizimini 

yaptınız mı? 
  

10. Enden ve boydan çekmesini belirlediniz mi?   

11. Tarak enini hesapladınız mı?    

12. Çözgü tel sayısını hesapladınız mı?   

13. Dişten geçen tel sayısını belirlediniz mi?   

14. Tarak numarasını hesapladınız mı?   

15. Çözgü ve atkı ağırlığını hesapladınız mı?   

16. Ham kumaş ağırlığını hesapladınız mı?   

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” sorularına geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 
1.   (   )  Kord örgülü kumaşların zemin örgüsü çoğunlukla bezayağı örgüsüdür. 
2.   (   )  Atkı kord örgüsünde kord atkı iplikleri kumaşın yüzeyinden veya tersinden uzun 

atlama yaparak kort kumaş oluşur. 
3.   (   )  Kort atkısı boyuna yönde atlama yapar. 

4.   (   )  Kort kumaşlar daha incedir. 

5.   (   )  Analiz yaparken kord ve zemin dizimleri tespit edilir. 

6.   (   )  Kord kumaşlar yapısal olarak özel yapılı kumaşlardır. 

 

 

 

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 FAALİYETİ–2 

 

 

 

Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam 

sağlandığında çözgü kord örgülü kumaş analizini yapabileceksiniz. 

 

 

 
 Çevrenizi araştırarak çözgü kord örgülü kumaş örnekleri toplayınız. 

 Teknik özelliklerini araştırarak arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

2.ÇÖZGÜ KORD ÖRGÜLÜ KUMAŞ 

ANALİZİ  
 

Zemin kumaşın yüzeyinde ve tersinde ikinci çözgü grubunun uzun atlamalı yaparak 

doku oluşturduğu kumaşlara çözgü kord örgülü kumaş denir. Zemin örgüsü olarak bezayağı 

ve türevleri, dimi örgüsü kullanılır. Zemin örgüsünde uzun atlamaların olmamasına dikkat 

edilir. Kord çözgü ipliklerinin uzunlukları müşteri istekleri, kullanım alanları ve kullanılan 

iplik göz önüne alınarak belirlenir. 

 

2.1. Çözgü Kord Örgülü Kumaşların Analizini Yapma  
Zemin kumaşın yüzeyinde tersinde veya hem yüzeyinde hem de tersinde kord çözgü 

ipliklerinin yüzmesiyle oluşan kumaşlara çözgü kord örgülü kumaşlar denir. Bu atlamalar 

kullanım alanı, müşteri istekleri ve kullanılan iplik çeşidine göre farklılıklar gösterir. 

 

Çözgü kord örgülü kumaş analizinde önce kumaşın m
2
 ve m

tül
 ağırlıkları atkı kordunda 

olduğu gibi bulunur. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Enine yollu örgülü kumaş örneği 

Çözgü kord örgülü kumaşlar çoğunlukla 1 zemin, 1 kord çözgüsü 1 zemin atkı 

sisteminden oluşur. Kumaşın örgüsü çıkarılırken zemin kumaştan kort çözgüleri çıkarılır. 

Zemin kumaş ortaya çıkarılır. Zemin kumaş bezayağı örgüsüdür. Zemin çözgüsü ile kord 

çözgüsünün dizimi iplikler tek tek sökülerek çıkarılır. Dizim 1/1 dir. Çözgü kord ipliğinin 

atkıların üzerinden veye altından geçtiği belirlenir. Kumaşın kord uzunluğu 6’dır. 

 

Çözgü kord örgülü kumaş örneği 

Kumaştan çıkarılan dizim desen kâğıdına işaretlenir. Sonra zemin örgüsü zemin 

çözgüsüne işaretlenir. Kord çözgü iplik hareketleri dizimde kord çözgüsünün olduğu yere 

işaretlenerek örgü tamamlanır. 
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İkinci yöntem ise çözgü iplikleri tek tek sökülerek çözgü üstte ise dolu, atkı üstte ise 

boş yazılarak örgü tekrarına kadar sökülerek yazılır. Kumaşın örgüsü çıkarılır. 

 

Çözgü kord kumaşın örgüsü 

Çözgü kord örgülü kumaşın taharı grup tahar olarak da yapılabilir. Kumaşın zemin ve 

kort çözgüleri yaptıkları hareketlere göre ikişer çerçevede dokunabilir olmasına rağmen 

çerçeveye binen yükün ve sürtünmenin azalması için her ikisi de dört çerçeveye dağıtılır.  

 

Çözgü kord örgüsü, tahar ve armür planı  

Çözgü kord örgüsü aşağıdaki kumaşta bazı yerlerde zemin bazı yerlerde zemin kumaşı 

oluşturmaktadır. 
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Çözgü kord örgülü kumaş örneği 

Yukarıdaki kumaşın değişen kord yüzeyli kumaşın örgüsü, tahar ve armür planı çizilmiştir. 

Çözgülerin kord oluşturması kumaşın altındadır. 

 

Çözgü kord örgülü kumaşın örgüsü, tahar ve armür planı 
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UYGULAMA FAALİYETİ 

Çözgü kord örgülü kumaşın analizini yapınız. 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Verilen numune kumaşın yüzünü 

belirleyiniz.  

 

Kumaşın yüzü 

 

Kumaşın tersi 

 Örgünün kumaş yüzeyinde daha 

belirgin olduğuna dikkat ediniz. 

 

 Kumaşın çözgü ve atkı yönünü bulunuz. 

 

 Çözgü ipliklerin daha sık olduğunu 

unutmayınız. 

 Kumaşı istenilen ölçülerde kesiniz.  
 Kumaşın raporlarının tam olmasına 

dikkat ediniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ  
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 Kumaş kenarlarında saçak oluşturunuz. 

 

 Kumaş örgü ve sıklıklarını rahat 

sayabileceğiniz kadarını sökmeyi 

unutmayınız. 

 Raporun bozulmamasına dikkat 

ediniz. 

 

 İplik cinsini belirleyiniz. 

 

 

 İplik cinsini belirlerken hangi 

yöntemi kullanacağınıza dikkat 

ediniz. 

 İplik numarasını bulmayı, iplik kat 

sayılarını, flament sayısını ve punta oranını 

belirleyiniz. 

 İplikleri cinslerine uygun 

numaralama sistemlerine göre 

hesaplayınız.  

 En az 10 iplik kullanınız. 

 Flament ipliklerin lif adetlerini 

saymayı unutmayınız. 

 Metredeki punta sayısını 
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Ç.İp No=
           

           
=
     

     
=5 Nm 

Atkı İp No =
           

           
=
      

      
=5 Nm 

hesaplamayı unutmayınız. 

 Atkı ve çözgü sıklıklarını belirleyiniz. 

 

Zemin çözgüsü = 8 x150cm = 1200tel 

Kord çözgüsü = 8 x150cm = 1200tel 

Toplam =1200+1200= 2400 tel 

1 cm ATS = 8 tel 

M tül TATS= 8x100 = 800tel 

 TÇTS = 1cm ÇTS x mamul en  

 1 m
tül 

TATS = 1cm ATS x 100 

formüllerini kullanınız. 

 Çözgü ve atkı renk raporunu belirleyiniz. 

Çözgü renk raporu 1zemin krem flam 1 

somon flam  

Atkı renk raporu krem flam 

 Rapor tekrarına dikkat ediniz. 

 Örgüyü tespit ediniz, tahar ve armür 

planlarını çiziniz. 

 

 

 Kord atlamalarına dikkat ediniz. 
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 Enden ve boydan çekmesini belirleyiniz. 
Atkı 

normal 

Atkı 

gergin 

Çözgü 

normal 

Çözgü 

gergin 

9,5 10,5 10 10,5 

9,5 10,4 10 10,6 

9,5 10,4 10 10,5 

9,5 10,3 10 10,4 

9,5 10,5 10 10,4 

9,5 10,5 10 10,6 

9,5 10,6 10 10,5 

9,5 10,5 10 10,5 

9,5 10,4 10 10,6 

9,5 10,5 10 10,4 

95cm 104,5cm 100cm 105cm 

Enden çekme =
        

  
= %10 

Boydan çekme =
      

   
= %5 

 En az 10 çözgü ve 10 atkı ipliği 

kullanınız. 

 Tarak enini hesaplayınız.  

T.En.= 150 +
         

   
= 150+15 = 165cm T.En.= M.E+

                   

   
= %10 

 Çözgü tel sayısını hesaplayınız. 

Zemin çözgüsü = 8 x150cm = 1200tel 

 Kord çözgüsü = 8 x150cm = 1200tel 

Toplam =1200+1200= 2400 tel 

1 cm ATS = 8 tel 

M tül TATS= 8x100 = 800tel 

 TÇTS = 1cm ÇTS x mamul en 

formüllerini kullanınız. 



 

 23 

 Dişten geçen tel sayısını belirleyiniz. 

2 zemin ve 2 kord çözgüsü olmak üzere 1 

dişten 4 çözgü teli geçirilmiştir. 

 Kullanılan örgü ve tarak izlerine 

dikkat ediniz. 

 Tarak numarasını hesaplayınız. 

 

T.No.= 
          

      
= 36 diş  

 Örgülerin dişten geçen tel sayıları 

farklı olabilir, dikkat ediniz.  

 Çözgü ve atkı ağırlığını hesaplayınız. 

Ç.Ağ=
           

            
= 505g 

A.Ağ=
          

 
 = 264g 

Ç.Ağ=
           

                             
 

A.Ağ=
                

          
  

 Ham kumaş ağırlığını hesaplayınız. 

HK Ağ =505g + 264g= 769g 
 HK Ağ = Ç.Ağ + A.Ağ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Verilen numune kumaşın yüzünü belirlediniz mi?   

2. Kumaşın çözgü ve atkı yönünü buldunuz mu?   

3. Kumaşı istenilen ölçülerde kestiniz mi?    

4. Kumaş kenarlarında saçak oluşturdunuz mu?   

5. İplik cinsini belirlediniz mi?   

6. İplik numarasını bulma, iplik kat sayıları, flament 

sayısı ve punta oranını belirlediniz mi? 
  

7. Atkı ve çözgü sıklıklarını belediniz mi?   

8. Çözgü ve atkı renk raporunu belirlediniz mi?   

9. Örgünün tespit edilmesi, tahar ve armür planlarının 

çizimini yaptınız mı? 
  

10. Enden ve boydan çekmesini belirlediniz mi?   

11. Tarak enini hesapladınız mı?    

12. Çözgü tel sayısını hesapladınız mı?   

13. Dişten geçen tel sayısını belirlediniz mi?   

14. Tarak numarasını hesapladınız mı?   

15. Çözgü ve atkı ağırlığını hesapladınız mı?   

16. Ham kumaş ağırlığını hesapladınız mı?   

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” sorularına geçiniz. 

 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME  
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

1.   (   )  Çözgü kord örgülü kumaşlarda kord çözgüleri kumaşın yüzeyinden, tersinden, hem 

yüzeyi hem de tersinden uzun atlama yaparak oluşur. 

2.   (   )  Çözgü kort örgülü kumaşlar enine yollar oluşturur. 

3.   (   )   Zemin çözgü iplikleri kumaşta uzun atlamalar yaparlar. 

4.   (   )  Çözgü iplikleri genellikle atkı ipliklerine göre daha sıktır. 

5.   (   )  Çözgü kord örgülü kumaşlarda genellikle grup taharı yapılır. 

6.   (   )  Çözgü kord örgülü kumaşlarda çözgü dizimi 2/1’dir. 

 

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” sorularına geçiniz. 

 

ODÜL DEĞERLENDİRME 
  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1.   (   )  Atkı kord örgülü kumaşta boyunu yönde yollar oluşur. 

2.   (   )  Çözgü kord örgülü kumaş ince yapıdadır. 

3.   (   )  Çözgü kord örgülü kumaşta 2 çözgü 1 atkı grubu bulunur. 

4.   (   )  Atkı kord örgülü kumaşta 1 çözgü 1 atkı grubu bulunur. 

5.   (   )  Kort örgülü kumaş analizinde her kalınlıktaki ipliğin analizi farklı yapılır. 

6.   (   )  Atkı kord örgülü kumaşın örgüsünün taharında çerçeve sayısı arttırılır. 

7.   (   )  Kord örgülü kumaşlar döşemelik olarak da kullanılır. 

8.   (   )  Kumaş yüzeyinde kabarık görüntü oluşmuştur. 

9.   (   )  Kord örgülü kumaşlarda zemin örgüsü olarak uzun atlamalı örgüler 

kullanılır. 

10.   (   )  Kord iplikleri kumaşın sadece tersinde yüzer. 

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 diğer modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 

  

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 

 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1.  DOĞRU 

2.  DOĞRU  

3.  YANLIŞ 

4.  DOĞRU 

5.  DOĞRU 

6.  DOĞRU 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1.  DOĞRU  

2.  DOĞRU 

3.  YANLIŞ 

4.  DOĞRU  

5.  DOĞRU 

6.  YANLIŞ 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI 

 

1.  DOĞRU 

2.  YANLIŞ  

3.  DOĞRU 

4.  YANLIŞ 

5.  DOĞRU 

6.  DOĞRU  

7.  DOĞRU 

8.  DOĞRU 

9.  YANLIŞ 

10.  YANLIŞ 

CEVAP ANAHTARLARI 
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