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Genel Amaç
Bu modül ile uygun ortam ve araç-gereç
hazırlandığında tekniğe uygun şablon hazırlayarak,
şablonu taşa uygulayabileceksiniz.
Amaçlar
1. Tekniğine uygun olarak şablon
hazırlayabileceksiniz.
2. Şablonu, tekniğine uygun olarak lüle taşına
uygulayabileceksiniz.
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doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.)
kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve
becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci ,

GİRİŞ
El sanatlarının geçmişten geleceğe aktarılabilmesi için iyi örnekler verilmesi ve doğru
pazarlanması gerekir.
El sanatlarımızın en eskilerinden olan lüle taşı işlemeciliği, ülkemizde sadece
Eskişehir yöresinde yapılmaktadır. Dünyadaki lüle taşı rezervlerinin büyük çoğunluğu da
Eskişehir ve yöresinde bulunmaktadır.
Çıkarıldığı zaman bünyesindeki nem sebebiyle şekil verilmesi oldukça kolay olan bu
taş, nemini kaybettikten sonra sertleşir.
Hazırlanan bu modülde Lüle Taşı Tasarım Uygulamaları, şablon hazırlama ve şablonu
lüle taşına uygulama aşamalarına yer verilecektir. Çeşitli Lüle taşı modellerini inceleyerek
canlı ve cansız varlıklardan esinlenerek yeni tasarımlar ortaya çıkarılması hedeflenmektedir.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda lüle taşını işleme için şablon
hazırlayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Tasarımın temel ilkeleri nelerdir? Araştırınız.



Ailenizden veya arkadaşınızdan birini karşınıza model olarak alınız; başın
yukarı, aşağı ve yan duruşlardaki pozisyonlarını inceleyiniz.



Yüzün ayrıntılarının birbiri ile oranlarını ve yerlerini kendi başınızı aynada
inceleyerek tespit etmeye çalışınız.



Çeşitli bitkilerin eskiz ve doku çalışmalarını yapınız.

1. ŞABLON HAZIRLAMA
1.1. Lüle Taşını Şablona Hazırlama
Yeraltından çıkarılan lüle taşı bünyesindeki nemi kaybetmediği sürece kolay olarak
işlenebilir. Lüle taşı işlemeciliği; yetenek, tecrübe ve sabırlı bir çalışma gerektiren zor fakat
zevkli bir el işçiliğidir. Özel olarak biçimlendirilmiş bıçaklarla lüle taşı üzerinde her türlü
işleme yapılabilir. Genellikle ustaların kendilerince hazırlanan bu bıçakların ve benzeri
araçların sayısı elliye yaklaşır. Uzun süreli çalışmalarda nemini kaybederek sertleşen taş,
suya batırılarak yeniden yumuşatılabilir. Model konusunda en önemli kaynak, gözlem ve
üreticinin hayal gücüdür.

Resim 1.1: Ocaktan çıkmış ham lüle taşı
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Resim 1.2: Yontulma işlemi

Resim 1.3: Lüle taşını tıraşlama işlemi

Resim 1.4: İşlenmiş lüle taşı

1.1.1. Lüle Taşı Ürün Çeşitleri
Lüle taşı, kullanım alanlarına göre çeşitlilik göstermektedir. İşletmede, taşın doğal
biçimine en uygun modelinin seçilmesi esastır. Böylece taşın mümkün olan en az fireyle
değerlendirilmesi sağlanır. Bu isimlendirmeye göre lüle taşı ürün çeşitleri şu şekildedir:
1.1.1.1. Ağızlık
Torna çekme yöntemi ile çekilen ağızlık, daha sonra eşitli aletler yardımı ile şekil
almaktadır.

Resim 1.5: Ağızlık yapımı

4

Resim 1.6: Ağızlık işlemesi

Resim 1.7: Ağızlık örnekleri

1.1.1.2. Pipo
Lüle taşından üretilecek bir pipo için yaklaşık 32 adım vardır. Lüle taşı pipo imalatı
için sadece doğal lüle taşı kullanılır. Lüle taşından pipo imal edilmesinin başlıca nedeni;
taşın nikotin emiciliğinin çok yüksek olmasıdır.

Resim 1.8: Düz pipo

Resim 1.9: Desenli pipo
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Resim 1.10: İnsan başı figürlü pipo

Resim 1.11: Hayvan başı figürlü pipo

1.1.1.3. Takılar
Küçük boyutlarda olan lüle taşlarından takı yapımında faydalanılır. Yapım aşamaları
diğer ürünlerde olduğu gibidir.

Resim 1.13: Kolye

Resim 1.15: Tespih

Resim 1.14: Bilezik

Resim 1.16: Lüle taşı satranç takımı

1.2. Şablon Deseni Hazırlama Teknikleri
Lüle taşı ürünlere, şablon desen hazırlama uygulaması yapabilmek için ilk olarak
kullanılacak desenin hazırlanması gerekir. Desen hazırlama aşamasında öncelikle ortaya
çıkacak eşyanın ölçüleri belirlenir. Belirlenen ölçüler ve uygulama yapılacak formun yapısı
göz önünde bulundurularak desen araştırmaları yapılmaya başlanır.
Desen, görsel açıdan estetik ve lüle taşı şablon desenine uygun olmalıdır. Desenler
tek bir parça hâlinde olabileceği gibi birkaç parçanın bir araya gelmesiyle de oluşturulabilir.
Desen oluşturma aşaması önemlidir. Desen ne kadar güzel ve düzgün hazırlanırsa,
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uygulama aşaması da o derecede başarılı olur. Başarısız bir desenle iyi bir uygulama
yapmak mümkün değildir. Bu nedenle, hazırlanan desenin uygulama yapılacak forma ve
şablon dekoruna uygunluğu kontrol edilmeli, hatalar varsa desen aşamasında düzeltmeye
gidilmelidir.
Şablon oluştururken önce zihinde hazırlanması ve oluşturulması gerekir. Zihinde
oluşturulan fikirler kâğıt üzerinde çeşitli eskiz çalışmaları ve araştırmalar ile kişisel
yaratıcılık da ilave edilerek tasarıma dönüştürülür. Tasarım kavramının temeli yaratıcılıktır.
Kompozisyon ortaya çıkacak üründe önemli unsurlardan biridir. .
Yapılacak ürünün ölçüleri, uygulama şekli ve tekniği esas alınarak, tasarım yapılması
şablon tekniğinin ilk aşamasıdır. Şablonun önemi ürün imalatında hata payını en aza
indirgemektir. Şablon oluşturmanın temel ilkeleri, ölçü-orandır. Hazırlanmış olan şablon
uygulama aşamasına geçmeden önce kontrol modeli yapılır.
Tasarımın üretime dönüştürülmesinde, ayrıntı ve detayları ölçüleriyle görebilmesi
açısından teknik çizimi önemlidir. Modelin önden görünüşünü çizmek için belirli bilgilerin
olması gerekir. Modelin çizgi ile net anlaşılması için modelde en fazla detayın olduğu alanı
seçmeliyiz.Rölyef niteliğindeki bazı düz parçaları, tek görünüş çizerek bazı ilave bilgilerle
ifade edebilirken, bazı parçalar ikinci bir görünüş çizimini de gerektirir. İkinci görünüş
gerektiren parçalarda ön görünüş ve üst görünüş çizilir.
Bu aşamada üretilen çizim sayfaları tasarım geliştirme (model geliştirme) olarak
adlandırılır.

1.2.1. Lüle Taşı Ürünleri İçin Şablon Desen Hazırlarken Dikkat Edilmesi
Gereken Unsurlar
Ürünün istenilen nitelikte olması için desen hazırlama aşamasında aşağıdaki hususlara
dikkat edilmelidir.


Desen çizimi için uygun malzeme seçilmeli



Kullanılacak kalemin ucu ince olmalı



Uygulama yapılacak lüle taşı süs eşyasının ölçüleri belirlenmeli



Desenin lüle taşı süs eşyası üzerinde uygulanacağı alana karar verilmeli



Uygulama yapılacak formun yapısına uygun desen hazırlanmalı



Desenin bütününde yön, hareket, ölçü-oran, biçim, aralık-boşluk dengesi
sağlanmalı



Desende simetri ve asimetri unsurlarından hangisinden faydalanılacağına karar
verilmeli
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Simetrik çizimler yapılacaksa desen bölümlere ayrılmalı ve bölünme çizgileri
belirlenerek buralardan katlanıp ya da arka arkaya tekrarlanarak diğer bölümlere
kopya etme suretiyle çizilmeli
Asimetrik çizimler yapılacaksa desenin alanı dörde bölünmeli ve bu dört
bölümde dağılan birimler; hareket, yön, ölçü, biçim, aralık, boşluk yönlerinden
karşılaştırılmalı her bölümde aynı denge etkisinin sağlanmasına dikkat edilmeli
Simetrik ve asimetrik çizimler aynı desen üzerinde kullanılacaksa ilk önce
simetrik kısımlar çizilmeli daha sonra asimetrik kısımlar dengeli bir şekilde
desene yerleştirilmeli
Hazırlanan desende oyulacak olan kısımların ana şablonla bağlantısı
kopartılmalı
Desenler çok ince hatlardan oluşmamalı ve uygulamanın görülebileceği belli bir
kalınlığa sahip olmalı
Ölçülere uygun çizim yapılmalı
Çizimler temize çekilerek son şekli verilmelidir.

1.2.2.Lüle Taşı İşlemede Kullanılan Desenler
Lüle taşı işlemeciliğinde genellikle rumi, hayvan, insan, bitkisel motifler kullanılmaktadır.
Hayvan motifleri aslına bağlı kalarak yapılabildiği gibi stilize çizimlere de fazlası ile yer
verilmektedir.

Çizim 1.1: Çiçek deseni

Resim 1.17: Rumi desen

Çizim 1.2: Yaprak deseni

Çizim 1.3: Hayvan figür çizimi
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Resim 1.18: İnsan başı pipo örnekleri

1.2.3. Desen Çizim Teknikleri
Desen çiziminde kullanılan yöntemler aşağıda sıralandığı şekildedir:


İnce kâğıda çizimi

Çoğaltılması, tekrarlanması gereken desen çizimlerini farklı ince kâğıtlarda
hazırlamak en uygun ve kolay bir yoldur. Günümüzde çok farklı ince kâğıt çeşitleri
bulunmaktadır. Bunlar parşömen, aydınger, pelür vb. hazırlanan eskizler veya çoğaltılacak
motif alta konarak şeffaf kâğıtlara kolaylıkla düzeltilip geçirilebilir veya çoğaltılabilir.


Işıklı masada çizim

Çizim yapmak için kullanılır. Üstü kalın ve buzlu camdan ve çalışma sırasında
lambaları yakılır. Çizimi yapılacak taslak masaya sabitleştirilir. Desen çizimi hangi
kalemlerle yapılacaksa onlar hazırlanır. Camın altından gelen ışık kopyalanacak desenin
rahat ve net çizimini sağlar.Resim kâğıda vb. şeffaf olmayan kâğıtlara da çok koyu renk ve
kalınlıkta olmamak kaydıyla kolay çizim yapılabilir.Yapılan çizim bittiği zaman ışıklı
masanın fişi prizden çıkarılmaktadır.


Motifin üstünden geçirme

Bu tarz kopyalama kalın ve koyu renkli kâğıtlara uygulanan bir çizim yoludur. Tasarım
kâğıdının tersi çevrilerek, ön yüze yapılan çizimlerin, kâğıdın arka tarafında üzerinden
kurşun kalem ile geçilir. Çizim aktarılacak boş kâğıdın üzerine, arka yüzüne kurşun kalemle
çizim yaptığımız kâğıt, ön yüzü üstte kalacak şekilde yerleştirilir. Üst üste olan kâğıtlar
kaymayacak şekilde ataç yardımı ile sabitlenir. Desenin üzerinden ucu bitmiş tükenmez
kalemle geçilir. Bu şekilde tasarım bir başka kâğıda aktarılmış olur.


Karbon kâğıdı

Hem yazmak, hem de kopya çıkarmak için yazı kâğıtlarının arasına konulan bir yüzü
boyalı kâğıttır. Karbon kâğıdı zemin rengine göre koyu ya da açık renk kullanılır. Kopyası
yapılacak tasarım ile kopyanın geçmesini istediğimiz kâğıt arasına karbon kağıdının renkli
kısmı gelecek şekilde yerleştirilir. İnce uçlu sert bir kalem ile tasarımın üzerinden tekrar
çizilerek alttaki kâğıda geçmesi sağlanır. Karbon kâğıtları kalın ışık geçirmeyen kâğıtlarda
kullanılır. Bu tür geçirme işlemi düz yüzey ve üç boyutlu biçimlerde uygulanır.
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Geometrik ölçeklendirme

Geometrik ölçeklendirmede, cetvel, pergel vb. çizim aletleri, milimetrik kâğıt ve kareli
kâğıtlar kullanılır. Geometrik desenlerin geçirilmesinde kullanılır. Desen yüzeye çizilip, 34
yüzey desenin özelliğine uygun yardımcı geometrik çizgilere bölünür. Büyükten, küçüğe
doğru ayrıntılarına daha çok bu tarz ölçeklendirme işleme, dokuma, örgü desenleri için
kullanılır. Bu tür desen çalışmasında desenlerin tam dikey, tam yatay, tam eğik olmasına
dikkat edilmelidir.
Yatay, eğik, dikey çizgiler kendi aralarındaki paralelliği kaybetmemelidirler.
Kaybettiğinde desen özelliğini yitirir. Milimetrik kâğıt üzerinde desen 3 şekilde hazırlanır


Resimleme

Resimlemenin diğer ismi goblen, milimetrik kâğıt üzerinde sınırlar ortaya çıkarılarak
değil renk bölümleriyle hazırlanır. Renklerin açık-koyu tonları dikkate alınarak kareler
doldurulur.


Modelden eskiz çalışması

Canlı, cansız modellerden faydalanılarak yapılan çizim çalışmalarıdır. Modellerden
yararlanılarak hazırlanan motifler yapılacak ürünün formu dikkate alınarak desene
dönüştürülür.

1.2.4. Şablon Hazırlamada Kullanılan Araç ve Gereçler












Çizim masası: Uygulanacak desenin çizim aşamasında kullanılır.
Işıklı masa: Desenin eskiz kağıdına aktarılması ve çoğaltılması aşamasında
kullanılır.
Resim kâğıdı: Üzerine desen çizmek için kullanılır.
Parşömen kâğıdı veya aydınger: Desenin çoğaltılması gerektiği durumlarda
desen resim kâğıdından eskiz kâğıdına veya aydıngere geçirilir.
Cetvel: Çizilen desenin ve karo-fayansın ölçülerinin belirlenmesinde, ayrıca
desenin çizim aşamasında gerekli olduğu durumlarda kullanılır.
Pergel: Çizim yaparken gerekli durumlarda kullanılır.
Yapışkanlı şablon kâğıdı: Desenin üzerine aktarılarak şablon oluşturulması
için kullanılır.
Makas: Deseni oymak için kullanılır.
Maket bıçağı: Deseni oymak için kullanılır.
Kurşun kalem: 0,5 uçlu H-B kurşun kalem
Silgi :Yumuşak ve iz bırakmayan silgi tercih ediniz

1.2.5. Şablon Deseni Hazırlama
Şablon deseni hazırlamak için öncelikle motif, desen araştırması yapılır. Desen çizim
tekniklerinden istenilen birisi kullanılarak desen hazırlanır. Şablonun kalıbı çıkarılır. Şablon
kalıbı çıkarılırken panşömen veya mülaj kâğıdı kullanılması, form verilmesi açısından
kolaylık sağlayacaktır. Seçilen desenler değişik formlar verilerek, şablona uygun hale
getirilir.

10

UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamaklarını takip ederek lüle taşı için şablon kalıbı ve deseni
hazırlayınız.
Kullanılacak araç gereçler:











HB-2B Resim kalemleri
Kalem açacağı
İz bırakmayan silgi
Parşömen kâğıdı
Resim kağıdı
Çizim masası
50 cm şeffaf cetvel
Gönye takımı
Pergel
Eğri cetvel.

İşlem Basamakları



Çizim araç gereçlerinizini
hazırlayınız.



Bitkilere bakarak çiçek ve
yaprak deseni çiziniz.

Öneriler
 Kullanacağınız resim kağıtları temiz,
kıvrılmamış ve katlanmış olmamalıdır.
 Kalem uçları açık hazır hale getiriniz.
 Silginiz yumuşak, iz bırakmayan ve temiz
olmalıdır.
 Çizim araç ve gereçleriniz rahatlıkla
ulaşabileceğiniz masanın üzerinde bulundurunuz.
 Çeşitli bitki motiflerine elinizin alışması için eskiz
çizimi yapınız.
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 Motif çiziminin kompozisyonuna başlamadan önce
motifin çoğaltılmasını hangi yöntemle yapacağınızı
belirleyiniz.
 Kâğıt üzerine çizim yaparken kaydırmama dikkat
Desen ve motifleri çoğaltım
ediniz
ve düzenleme yöntemlerini
 Çizgilerinizde
kalınlık-incelikler
olmamasına
kullanılarak kâğıt üzerine
dikkat ediniz.
çiziniz
 Çizgileri net biçimlerini bozmadan çiziniz.
 Tekrar, simetri ya da asimetrik motif
düzenlemesinden
hangisini
kullanacağınızı
belirleyiniz.
 Çizimine başlarken hafif daha sonra ise
koyulaştırarak çiziminizi tamamlayınız.
Bitkisel motiflerden stilize
motif çizimi için hazırlık
yapınız.
Canlı modelden inceleyerek
farklı
yaprak
çeşitleri
çizimini için canlı yaprak
hazırlayınız.
Daha
önce
uygulaması
yapılmış
lületaşı
örneklerinden
inceleyerek
desen oluşturunuz.
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 Uygulama
yapılacak
lületaşını
şablon
kalıp
hazırlama
işlemi
için
boyutlarını belirleyin
 Öncelikle tasarım çizimini inceleyiniz
 Bir desenin tekrarını kullanarak çoğaltma işlemini
tekrarlayınız

 Motifleri süsleme öğelerini
kullanarak, kâğıt üzerinde
kompozisyon
oluşturacak
biçimde
 düzenleyiniz ve çiziniz

 Hazırladığınız
deseni
uygulama yapılacak olan
modele uygun üç boyutlu
şablonunu
yapmak
için
hazırlık yapınız.
 Parşömen kâğıdı yardımı ile
lüle taşı piponun şablon
kalıbını hazırlayın.

 Daha sonra hazırladığınız
şablon
kalıba
deseni
uygulayınız.
 Gereken yerlerde tekrar
çizgileri koyulaştırınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Çoğaltılması, tekrarlanması gereken desen çizimlerini ince kâğıt kullanılarak
hazırlanmaktadır. Aşağıdaki şıklardan hangisi bu kâğıdın ismidir?
A) Bristol
B) Canson
C) Aydınger
D) Fon kartonu

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
2.

( ) Motif çoğaltılması gereken durumlarda ince kâğıda, ışıklı masa, motifin üstünden
geçirme, karbon kağıdı ile yapılır.

3.

( ) Motif çoğaltmada kullanılan kâğıtların kalınlığı önemli değildir.

4.

( ) Karbon kâğıdı yazmak ve kopya çıkarmak için yazı kâğıtlarının arasına konulan
bir yüzü boyalı kağıttır. Motif çoğaltmada kullanılmaz.

5.
( ) Sayma milimetrik kâğıt üstünde desenin çizgi akışı izlenir ve kareler doldurularak
desenin dış sınırları belirlenir.

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 geçin
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda hazırlamış olduğunuz şablon kalıpları
lüle taşına uygulama aşamalarını öğreneceksiniz.

ARAŞTIRMA


Lüle taşı desenlerinin taşa nasıl aktarıldığını araştırınız.



Deseni lüle taşına aktarmak için gerekli araç gereçleri araştırınız.

2. ŞABLONU TAŞA AKTARMA
2.1. Şablon Desen Hazırlamanın Önemi
İmalatına karar verilen ürürün öncelikle şablon deseninin hazırlanmış olması,
üretilecek lüle taşı eşyanın daha az hata ve kolay imal edilebilir olmasını sağlar. İmalatına
karar verilen lüle taşı eşyanın desen ve model tespit aşamasında dikkat edilmesi gereken
hususlar vardır. Bunlardan ilki seçilen model ile lületaşının boyutlarının arasındaki oran
orantıdır. Bu sebeple üretimine karar verilen lüle taşı ürünün işlenebilmesi için şablon
desenin kalıbının hazırlanmış olması gerekmektedir Lüle taşı ürünün gerçek boyutlarına göre
şablon kalıp hazırlanmalıdır.

2.2. Şablon Deseni Lületaşına Uygulama Yöntemleri
2.2.1. Desen Çizgileri Üzerinde Küçük Delik Açma Yöntemi İle Şablon Geçirme
Tekniği
Kalem, bıçak, parşömen kâğıdı, toplu iğne, pergel, silgi, bant kullanılır.









Hazırlanmış şablon desen yumuşak bir zemin üzerine yerleştirilir.
Desen çizgileri ince bir iğne veya pergel iğnesi yardımı ile noktalar halinde
tamamı delinir.
Açılan deliklerden içeriye kurşun kalem tozu girecek boyutta olmasına dikkat
edilir.
Desen yüzeyi düzeltilmiş olan lületaşına sabitleme işlemi gerçekleştirilir.
El ile sabitleme yöntemi ile kâğıdın yüzeye tam teması sağlanır.
Daha sonra desenin yüzeyine kalem tozu veya is, el ile yayılarak deliklerden
lületaşının yüzeyine geçmesi sağlanır.
Yapılan işlem oldukça dikkat gerektiren bir yöntemdir. Çünkü kalem tozu
istenilmeyen yerlere bulaşması halinde desenin ve modelin yüzeyi kirlenme
ihtimale yüksektir.
Desen geçirme işlemi bitince yüzeydeki şablon desen dikkatlice yerinden
çıkartılır.
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Lületaşına geçen desenin gerekirse bazı noktaları kalem ile üzerinden
geçilebilir.
Bu yöntem ile şablon geçirme işlemi tamamlanmış ve lüle taşı işlemeye hazır
hale gelmiştir.

Deseni Karbonlama Yöntemi ile Geçirme Tekniği
Kalem, bıçak, parşömen kâğıdı, toplu iğne, pergel, silgi, bant kullanılır





Tasarımı yapılmış desen çizim için hazırlanır.
Üretimine karar verilen lületaşı ürünün gerçek boyutlarına uygun parşömen
kâğıdı hazırlanır.
Desen parşömen kâğıdına dikkatlice çizilir.
Çizilen desenin tersinden kurşun kalem ile desen tersine çizilir. Böylece desenin
karbonlama işlemi yapılmış olacaktır.

Şekil 2.1: Desen

 Uygulama yapılacak lületaşı üzerine desen çizim aşamasına gelmeden önce tornada
çekme işlemini yapınız. Yüzeydeki pürüzleri ince zımpara ile düzeltiniz.
 Desen uygulanacak yüzeye deseni bantla sabitleyiniz.

Resim 2.1: Tornalanmış ve zımparalanmış lüle taşı






Lületaşına desen aktarma sırasında taşı sabitleme işleminde el mengenesi,
kıskaç vb. aletler kullanılabilir.
Daha sonra işlenecek lületaşına desen transfer aşamasına geçilir Şablon
üzerindeki kenarlar takip edilerek lüle taşının üzerine çizgiler aktarılır. Kalemin
ucunun ince ve sert olmasına dikkat edilmelidir
Yüzey kısmından tüm desen kurşun kalem ile çizilerek lületaşına geçmesi
sağlanır.
Çizim işleminden sonra çizgi üzerine noktalama işlemi yapılır, çizgilerine
kaybolması önlenmiş olur.

Resim 2.2: Desen aktarılmış lüle taşı
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2.2.2. Oran-Orantı Yöntemi İle Şablon Geçirme Tekniği
Kalem, silgi, insan-hayvan figür tasarım çizimi, cetvel kullanılır.









Hazırlamış olduğunuz insan başı şablonuna uygun
Ölçüde lületaşı temin ediniz.
Lüle taşını lüle taşı bıçakları yardımı ile yumurta şeklini almasını sağlayınız.
Zımpara ile yüzeyini düzeltiniz. Şablon uygulamaya hazır hale getiriniz.
Şablonun ölçülerini cetvel veya mezura yardımı ile ölçümünü yapınız.
Aynı ölçüleri kullanarak lületaşını yüzeyinde temel noktaların tespitini yapınız.
Lüle taşının yüzeyinde aş figürünün göz, ağız, burun,kulak,alın yerlerini
ölçülere göre belirleyiniz.
Belirlenen hatların ince çizgiler yardımı ile yerlerinin kesin tayinini yapınız.

2.2.3. Özgün Tasarımı Lületaşına Uygulama Tekniği
Kalem, silgi, desen tasarım çizimi kullanılır.



Hazırlanmış tasarım desen bir zemin üzerine yerleştirilir.
Tasarım çizim boyutları, oran- orantı göz önünde bulundurularak işleme
bıçakları ile lületaşına özgün bir şekilde işleme yapılır.

Resim 2.3: Lületaşı işleme bıçakları



Tasarım model lüle taşına uygulanırken yaratıcılık ön planda olmalıdır.

Resim 2.4: Özgün tasarım
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Resim 2.5: Özgün tasarım

Resim 2.6: Özgün tasarım
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Bu çalışmadaki işlem basamaklarını tamamladığınızda, hazırlamış olduğunuz deseni
lüle taşına aktarma işlemini yapmış olacaksınız.

İşlem Basamakları

Öneriler
 İşleme yapılacak desen boyutlarına uygu taş
seçmeniz çalışmanız açısından daha kolay
olacaktır.

 Parşömen kâğıdına çizilmiş ve
şablonu hazırlanmış işlemeye
uygun lüle taşı seçiniz.

 Şablon geçirmeden çiziminizi kontrol etmeniz
hata payınızı en aza indirgeyecektir.
 Hazırladığınız şablon
kontrolünü yapınız.

desenin

 Şablon deseni lüle taşına transfer
etmek için, deseni lüle taşına
sabitleme işlemi yaparak deseni
çizerek lületaşına
transferini
sağlayınız.
 Çizim işleminden sonra çizgi
üzerine noktalama işlemi yapılır,
çizgilerin kaybolması önlenmiş
olur.

 Lüle taşına deseni sabitlemeniz
kaymasını önleyecektir.
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desenin

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) Desen aktarma, yapılacak işin yapım resminin iş parçası üzerine çizilmesi
işlemidir.

2.

( ) Şablonla markalama bir desen aktarma yöntemidir

3.

( ) Pergel ve kalem tozu birer desen aktarma araç-gereci değildir.

4.

( ) İsleme yöntemi uygulamadan önce şablon (kalıp) kullanılır.

5.

( ) Geçirilen şablon desenin kalıcı hale gelmesi için çizilen desenin üzerinden geçilir.
Aşağıdaki soruyu dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

6.

Aşağıdaki araç gereçlerden hangisi desen aktarmada kullanılır?
A) Tokmak
B) Pense
C) Teni kel
D) Şablon

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangi lületaşı desen tasarımında yararlanılan kaynaklardandır?
A) Bitkiler
B) Canlı ve cansız varlıklar
C) Eski desenler
D) Hepsi

2.

Aşağıdaki ürünlerin yapımında lületaşı kullanılmaz?
A) İç dekorasyonda kullanılan dekorlarda
B) Takılar
C) Pipo ve ağızlık
D) Kutu ve tabaka yapımında

3.

Aşağıdakilerden hangisi şablon deseni lületaşına uygulama yöntemlerinden değildir?
A) Pozlama ile transfer yöntemi
B) Desen çizgileri üzerinden küçük delikler açma yöntemi ile şablon geçirme tekniği.
C) Deseni karbonlama yöntemi ile geçirme tekniği
D) Özgün tasarımı lületaşına uygulama tekniği

4.

Aşağıdaki araç gereçlerden hangisi lüle taşına şablon uygulama işleminde
kullanılmaz?
A) Kalem tozu
B) Parşömen kağıdı
C) Maket bıçağı
D) Toplu iğne

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde
verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
5.

6.

( ) Asimetrik çizimler yapılacaksa desenin alanı dörde bölünmeli ve bu dört bölümde
dağılan birimler; hareket, yön, ölçü, biçim, aralık, boşluk yönlerinden karşılaştırılmalı
her bölümde aynı denge etkisinin sağlanmasına dikkat edilmeli
( ) Işıklı masa desenin eskiz kağıdına aktarılması ve çoğaltılması aşamasında
kullanılmaz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

C
Yanlış
Yanlış
Doğru
Doğru

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6

Doğru
Yanlış
Yanlış
Doğru
Doğru
Doğru

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6

D
A
A
C
Yanlış
Doğru
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KAYNAKÇA
KAYNAKÇA
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