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AÇIKLAMALAR

KOD 215ESB520

ALAN El Sanatları Teknolojisi

DAL/MESLEK Dekoratif El Sanatları

MODÜLÜN ADI Makrome Sarkaç

MODÜLÜN TANIMI
Makrome sarkaç yapımı konusunda bilgi içeren öğrenme
materyalidir.

SÜRE
40/32+ (+) NOT: Yeterliği kazandırmak için ders saatinin ge-
rektirdiği kadar süre belirlenerek uygulanır.

ÖN KOŞUL
Makromede Kullanılan Temel Düğüm Teknikleri 1–2 modülle-
rini almış olmak

YETERLİK Makrome sarkaç yapmak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç

Uygun araç gereç sağlandığında tekniğe ve modele uygun mak-
rome sarkaç yapabileceksiniz.

Amaçlar

Modele uygun makrome sarkaç yapmak için hazırlık yapabile-
ceksiniz.

Modele uygun makrome sarkaç örebileceksiniz.

Modele uygun makrome sarkaçta bitirme işlemlerini yapabile-
ceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Sınıf, atölye
Donanım: Makrome kitapları, makrome ipleri, askı, ma-
kas, mezür, boncuklar, halkalar, çakmak

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 vb.) kullanarak modül uygu-
lamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi değer-
lendirecektir.

AÇIKLAMALAR
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GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Makrome, araç kullanmadan elle yapılan ve birbiri arasından geçirilen ipliklerin
oluşturduğu bir örgü sanatıdır.

Makrome sarkaç yapımı kolay, gösterişli ve çok zevkli olan makrome düğüm teknikle-
riyle oluşturulmuştur.

Bu modül ile daha önce Makrome Düğüm Teknikleri–1 ve 2 modülünde öğrenmiş ol-
duğunuz düğüm tekniklerini kullanarak farklı sarkaçlar yapmayı öğreneceksiniz.

Modülü başarıyla tamamladığınızda modele uygun makrome sarkaç örmeye hazırlık
yapabilecek, daha önce öğrendiğiniz düğüm tekniklerini sarkaç üzerinde uygulayabilecek,
sarkacı bitirme ve temizleme şekillerini öğreneceksiniz.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Bu modül ile tekniğine uygun olarak makrome sarkaç yapımında kullanılan araçları
hazırlayabilecek ve ip uzunluğunu hesaplayabileceksiniz.

 Makrome sarkacın kullanım alanlarını araştırınız.

 Makrome sarkaç yapımında kullanılan araç gereçleri araştırınız.

 Makromede ip uzunluğunun hesaplanması ile ilgili olarak araştırma yapınız.

 Araştırma sonuçlarınızı sınıfta arkadaşlarınızla tartışınız.

1. HAZIRLIK YAPMA

1.1. Makrome Örgü

Arapça bir sözcük olan makrome, araç kullanmadan elle yapılan ve birbiri arasından
geçirilen ipliklerin oluşturduğu bir örgü sanatıdır.

1.2. Makrome Örgünün Kullanıldığı Yerler

Günümüzde tekstil ve örme sanatının ilk basamağı olarak görülen makrome, ilk
çağlardan itibaren farklı alanlarda kullanılmıştır.

 Ev süs eşyaları

 Giyim süs eşyaları

Ayrıntılı bilgi için bk. Makrome Temel Teknikleri -1 modülü

1.3. Makrome Sarkacın Ev Dekorasyonundaki Yeri

Makrome sarkaçlar, el emeği ve özgün çalışmalar olduğu için dekorasyonda farklı bir
gösterişi vardır. Evdeki diğer eşyalara uygun olarak hazırlanması bakımından da
tamamlayıcıdır. Çiçek sevenlerin çiçeklerini estetik bir şekilde teşhir edebileceği sıra dışı
çalışmalardır.

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Resim 1.1: İkili sarkaç Resim 1.2: Jütten yapılmış sarkaç

1.4. Makromede Kullanılan Araç Gereçler

Makromenin en büyük avantajlarından biri bulunamayacak ya da zor bulunan araçlar
gerektirmemesidir. Ancak işleri kolaylaştıracak bazı araçlar kullanılabilir.

Ayrıntılı bilgi için bk. Makrome Temel Teknikleri -1 modülü

1.4.1. Araçlar

 Makrome tahtası

 Çözgü çerçevesi

 İp askısı

 Cetvel veya mezür

 Makas

 Çakmak
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1.4.2. Gereçler

 İpler

Makrome çalışırken en önemli husus, amaca uygun ip seçimidir. Makrome için temel
iplik üç bükümlü ipliklerdir. Sökülebilen sentetik örgü ipler de kullanılır.

Makrome çalışmalarında, düğüm yapılabilen her çeşit iplik ve lifler kullanılabilir.
Modern lif teknolojisinin doğal, sentetik ve suni ipliklere kazandırdığı kalite ve çeşit
zenginliği ile makrome daha çekici hâle gelmiştir.

Hemen her çeşit ip ile makrome yapılırken büküm sıraları düzgün ve sık, homojen
(her yeri aynı kalınlıkta) ipler makrome için en uygun olandır. Bükümlü iplikler, düğümlerin
gerilimine daha iyi dayanabilir.

Makrome sarkaç örmek için kalın ve sağlam ipler, hem modelin gösterişli olması hem
de dayanıklı olması açısından daha elverişlidir. Sentetik ipler, temizleme kolaylığı açısından
tercih edilebilir. Doğal rafya görünümünde olan bükümlü kâğıt ipler ise birçok alanda
kullanılmasına karşın suya ve ağırlığa karşı dayanıksız olmasından dolayı makrome sarkaç
yapımında tercih edilmemelidir.

Günümüzde makromenin kullanım amacına ve ürünün cinsine göre iplik seçmek
mümkündür.

Resim 1.3: Doğal ve sentetik ipler
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Resim 1.4: Renkli sentetik makrome ipleri Resim 1.5: Renkli bükümlü kağıt ipler

 Boncuklar

Makrome çalışmalarını daha cazip hâle getirmek ve monotonluktan kurtarmak için
kullanılan bu süsleyici unsurlar değişik renklerde, farklı malzemeden yapılmış ve değişik
büyüklüktedir. Önemli olan ürüne ve iplik cinsine uygun boncuğu seçebilmektir. Göz
boncukları, plastik, tahta ve cam boncuklar kullanılır.

Resim 1.6: Cam boncuk örnekleri
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Resim 1.7: Tahta boncuk örnekleri

 Halkalar

Plastik, tahta ve metal halkalar ürüne başlayabilmek veya onu bir yere asabilmek için
kullanılır. Duruma göre sadece süsleyici unsurlar olarak veya çalışmaya biçim kazandırmak
için de kullanılabilir.

Resim 1.8: Plastik, tahta ve demir ve halkalar
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1.5. Sarkaç Çeşitleri

Sarkaçlar kullanım yerine ve kullanılan malzemeye göre sınıflandırılabilir.

1.5.1. Kullanılan Yere Göre Sarkaçlar

Ev ve mekân süslemede kullanılan sarkaçlar, kullanılan yere göre değişiklik gösterebi-
lir. Salonda köşe çiçekliği ve/veya sehpa olarak yapılabilir. Üst tarafı fener şeklinde yapılan
sarkaçlar, elektrik tesisatı çekilerek abajur olarak da kullanılabilir. Mutfakta menekşe koy-
mak için veya meyve tabağı olarak oturma odasında, pencere önünde aşağıya doğru sarkan
çiçekleri koymak için düşünülebilir. Köşe sarkacı, duvara veya kirişlere asılan sarkaçlar
yapmak da mümkündür.

Resim 1.9: Tavan sarkacı
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Resim 1.10: Köşe sarkacı Resim 1.11: Duvar sarkacı

1.5.2. Kullanılan Malzemeye Göre Sarkaçlar

Kullanılacak mekândaki perde, döşeme ve aksesuarların rengi ve cinsine göre mal-
zeme belirlenir. Otantik döşenmiş bir salonda jüt, sicim ipi, tahta boncuk ve halkalar gibi
doğal malzemeler; spor döşenmiş bir mekânda pamuk ipi veya sentetik ipler, plastik ve cam
boncuklar kullanılabilir. Ayrıca modern döşenmiş mekânlarda mekânın rengine uyan nakışlı
kumaşlar veya deri parçalarını makrome teknikleri ile birleştirerek zengin ve modernize
çalışmalar yapılabilir.

Resim 1.12: Jüt ile yapılmış sarkaç
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Resim 1.13: Keçe kullanılarak yapılmış sar-
kaç

Resim 1.14: Sentetik iple yapılmış sarkaç

1.6. Sarkaç Halkasına İp Sarma

Sarkaca başlamadan önce kullanılacak halkalar kendi ipi ile halka ince ise
kalınlaşması ve örgünün arasından metal ya da plastik malzemenin görünmemesi için
sarılmalıdır.



Sayfa 11 / 55555555

11

Resim 1.15: Tavan sarkacı
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UYGULAMA FAALİYETİ

Aşağıdaki işlem basamaklarını takip ederek uygulama yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Yapacağınız işlem için atölye ortamını
hazırlayınız.

 Temiz ve düzgün bir atölye ortamı hazır-
layıp önlüğünüzü giyiniz.

 Sarkaç modeli belirleyiniz.

 Araştırıcı ve gözlemci olunuz.

Resim 1.16

 Makrome sarkaç için iplik seçiniz.

 Yapmak istediğiniz işe uygun ip seçiniz.

Resim 1.17

 İpliğe ve modele göre kullanacağınız
halkaları seçiniz.

 İpliğin kalınlığına ve modelin büyüklü-
ğüne uygun halka seçiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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Resim 1.18

 İpliğe göre boncuk seçiniz.

 İpliğin rengine, cinsine ve kalınlığına
uygun boncuk seçiniz.

Resim 1.19

 Kullanmayı tasarladığınız tüm malzeme-
leri hazırlayınız.

Resim 1.20

 Sarkaçta kullanacağınız halka için (bü-
yüklüğüne göre 2–3 metre uzunluğunda)
ip kesiniz.

 Her halka için ayrı ip kesiniz.

 Metal halka kullanacaksanız hem meta-
lin görünmemesi hem de halkanın kalın-
laşması için mutlaka halkayı sarınız.

 İpin ucunu halkaya basit düğümle bağla-
yınız.

 Sarılan iplerin açılmaması için sıkıca
bağlayınız.

 Bir elinizle tutarak diğer elinizle sıkıca
sarınız.

 İplerin gevşememesi için sıkıca tutunuz.
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Resim 1.21

 Başlangıç yerine gelince bağladığınız
düğümü çözünüz. Sentetik ip kullanıyor-
sanız ipleri karşı karşıya getirerek 0,5
cm pay vererek kesiniz.

 Sarılan iplerin açılmaması için son sar-
dığınızı sarma düğüm gibi halka içinden
geçiriniz.

 Karşılaşan uçlara çakmağı tutarak hemen
çakmağın metal kısmını bastırarak kay-
naştırınız.

Resim 1.22

 Çakmak kullanırken elinizi yakmamaya
dikkat ediniz.

 Doğal lifli ip kullanıyorsanız uçlara ya-
pıştırıcı sürerek sabitleyiniz.
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1.7. İp Uzunluğunu Hesaplama ve Kesme

Makrome çalışmalarına başlamadan önce, iplerin belirli boylarda kesilmesi gerekir.
Hesaplanmadan kesildiklerinde çalışmaların yarısında düğümlendikçe kısalan ipler bitebilir,
ek yapmak gerekebilir. İpler çok uzun kesilmişse işin bitiminde gereksiz uzunluklar kalacak
ve bu ipler çoğu zaman değerlendirilemeyecektir. Ekonomik açıdan iplerin hesaplanarak
kesilmesi gerekir.

Desen özelliği ip uzunluklarını etkiler. Örneğin, “seyrek örümcek doku”da
düğümleme sırasındaki kısalma daha az olur. Sık sarma dizelerle yapılan bir desen
çalışmasında ipler, daha çabuk kısaltacaktır. İpin kalınlığı da ip sarfiyatını değiştirir; kalın
ipler ince iplere göre daha çabuk kısalır.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Aşağıdaki işlem basamaklarını takip ederek uygulama yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Bitmiş boyu 2,50 cm olacak
tavan sarkacı için ipleri ha-
zırlayınız.

Resim 1.23

 Yapacağınız sarkaç 6 çubukludur, unutmayınız.

 İplik sayısını modele, ip ölçünüzü ipinizin kalınlığına
ve kullanacağınız tekniklere göre belirleyiniz.

 İplerin ortadan ikiye katlanarak hesaplanacağını unut-
mayınız.

 İplik sayısını belirleyerek
gereken sayıda ve belirlenen
ölçüde iplik kesiniz.

 Sarkaçta bütün ipler eşit olarak örülmeyeceği için eko-
nomik olması için ip boyunun hesaplanması çok
önemlidir. Çubuklar düz veya dönerli kare düğüm ola-
rak aşağıya kadar değişmeden inecekse içte yürüyen
ipler, bağlantı yerine kadar hemen hiç kullanılmaz. Bu
nedenle içteki ipleri sarkacın bitmiş boyunun yarım
metre fazlası olarak hesaplamak uygun olur. Dışta örü-
len dönerli düğümler ise makromede en fazla ip giden
tekniktir. Bu nedenle bitmiş boyu (ipin kalınlığına gö-
re 4–4,5 katı ip boyu) hesaplayınız.

 İçte yürüyen ipler için 6 adet 2,50+50=300 cm 300.2=
600 cm (6 adet 6 metre ip kesip ortadan ikiye katlayı-
nız.)

 Dışta örülecek ip için 2,50 cm 4 katı =1000 cm
1000.2= 2000 cm (6 adet 20 metre ip kesip ortadan
ikiye katlayınız.)

UYGULAMA FAALİYETİ
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 İçte ve dışta örülecek ipleri
ayrı ayrı gruplayarak kat ye-
rinin (orta noktası) kayma-
ması için iplere biraz geri-
sinden geçici düğüm atınız.

Resim 1.24
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.

1. Araç kullanmadan elle yapılan ve birbiri arasından geçirilen ipliklerin oluşturduğu
düğümleme sanatının adına ………..… denir.

2. Ev ve mekan süslemede kullanılan ………………..kullanılan yere göre değişiklik
gösterebilir.

3. Makrome yaparken amaca uygun ……. seçmek çok önemlidir.
4. ……………. ipliklerle yapılan düğümler genellikle kolay kayma ve açılma eğilimin-

dedir.
5. Sarkaca başlamadan önce kullanılacak halkalar kendi ipi ile halka ince ise kalınlaşma-

sı ve örgünün arasından metal ya da plastik malzemenin görünmemesi
için ………………

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

Tekniğine uygun makrome sarkaca başlayıp hazırlık düğümü atabilecek, modele uy-
gun makrome sarkaç örebileceksiniz.

 Makrome başlama teknikleri araştırınız.

 Makromede kullanılan temel düğüm teknikleri ile yapılmış sarkaç örneklerini
araştırınız.

 Bulduğunuz farklı teknikler ve modeller varsa sınıfınızda arkadaşlarınızla
paylaşınız.

2. MAKROME SARKAÇ ÖRME

2.1. Makrome Örgüde Temel Düğüm Teknikleri

Tüm makrome örgülerdeki temel ve fantezi düğüm teknikleri, sarkaç yapımında da
modele uygun olarak kullanılır. Unuttuğunuz düğüm tekniklerini hatırlamak için “Makrome
Temel Düğüm Teknikleri 1 ve 2” modüllerine bakınız.

2.2. Makrome Sarkaç Örmeye Başlama

Makrome sarkaca başlamadan önce ipleri uygun uzunluklarda kesip çalışmaya hazır
hâle getirdikten sonra örücülüğün ilk işlemi olan hazırlık düğümleri atmak önemlidir.

Makrome çalışmalarına, yapılacak işin özelliğine göre değişik şekillerde başlanabilir.
Başlamada ilk düğümler, yardımcı gereçler (halka, çubuk) üzerine atılabileceği gibi modele
uygun olarak bir ya da daha fazla kat yapılmış ip üzerine veya ipten sarılarak yapılmış halka
üzerine de devam edilebilir.

2.2.1. İp Üzerine Başlama

Çiçeklik (sarkaç) başlarken kullanılacak iplerin tümü deste şeklinde bir araya toplanıp
orta kısım 20 cm kadar sarılır. Sarılan kısma yuvarlak şekil verilip halka birleştirilerek
yuvarlağın dibine 2 cm daha ip sarılarak düğümlerle şekillendirilmeye hazır hâle getirilir.

Tavana asılan sarkaçlar için bu yöntem uygundur.

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Resim 2.1 Resim 2.2

2.2.2. Halka veya Çubuk Üzerine Başlama

Makrome sarkaç çalışmalarında tahta, metal veya plastik hazır halkalar kullanılır.
Büyük tavan sarkaçlarında kullanılacak başlangıç halkasının dayanıklı olması için

kalın ahşap veya demir halkaların kullanılması daha uygun olur.

Kullanım amacına göre çubuk veya halka üzerine makrome sarkaç örülebilir. Belirle-
nen modele uygun genişlikteki halkanın veya çubuğun üzerine, yapılacak iş için gerekli
sayıda ve uzunlukta ip takılır. Başlangıç düğümleri atılarak model uygulanmaya başlanır. Bu
yöntem duvara asılacak sarkaçlar için uygundur.

Hazırlık düğümü atmak için işlem basamakları şunlardır:

 Çubuk veya halkayı iple sabit çivilere bağlayarak sabitleyiniz.

 İplikleri belirlenen ölçüde kesiniz.

 Çift kat yaptığınız ipliği, kat yerindeki halka aşağı gelecek şekilde çubuğun
altından geçiriniz.

 İpin iki ucunu yukardan aşağı doğru halkanın içinden geçiriniz ve aşağı çekerek
ipi sıkıştırınız.

 Aynı düğümü çift kat yapılan ipi, çubuğun altından halka yukarı gelecek şekilde
geçirerek de yapabilirsiniz ancak düğüm görüntüleri farklı olur.

Resim 2.3: Halka üzerine başlangıç düğümü atma
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Resim 2.4: Halka üzerine başlanmış makrome sarkaç

Resim 2.5

2.3. Artırma Yapma

Makrome örgülerde aşağıya doğru genişleyen durumlarda ip ilave edilerek örgüye
genişlik verilir. Modelin özelliğine göre halkalara ip takviyesi yapılır.

Resim 2.6: Artırma yapma Resim 2.7: Artırma yapma
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2.4. Eksiltme Yapma

Makrome örgülerde aşağıya doğru daralan durumlarda ipler yanda örülmeden
bırakılarak örgü daraltılır. Sarkaçlar genellikle aşağıya doğru genişlediği için eksiltme
yapılmaz.

2.5. İp Ekleme

Makrome çalışmalarında düğüm atarken bazen ipler tahmin edilenden önce kısalabilir.
Böyle durumlarda ip eklemek gerekir. İp ekleme yerlerinin belli olmaması gerekir.
Aşağıdaki ip ekleme tekniklerinden birisi kullanılarak ip ilave edilebilir.

 Dikerek ip ekleme

 Bağlayarak ip ekleme

 Yapıştırarak ip ekleme

 Düğümler arasına ip ilave etme

Ayrıntılı bilgi için bk. Makrome Temel Düğüm Teknikleri–2 modülü

2.6. Model Sarkaca Başlama

Yapılacak olan model sarkaç, salon için tavana asılan bir köşe sarkacı olacaktır. Bu
nedenle kendi ipi üzerinde halka yapılarak başlanması uygun olur.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Aşağıdaki işlem basamaklarını takip ederek uygulama yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 İp gruplarını ortadan ikiye katlayınız.

Resim 2.8

 Orta yerinin kaymaması için biraz geriden
geçici düğüm atınız.

 3 metre ayrı bir ip keserek iplerin
tepe noktasına 10 cm kala halkaya
geçici bir düğüm atınız.

Resim 2.9

 İp gruplarını üst üste koyunuz.

 Halka yapmak için saracağınız ipin ek ol-
masını istemiyorsanız içte yürüyen iplerden
birini 3 metre uzun keserek de halkayı bu
iple sarabilirsiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 İpi bir elinizle tutarak diğer elinizle
sıkıca sarınız.

Resim 2.10

 Başlarken ipin gergin olmasını sağlayınız.

 Sardığınız ip karşı tarafta başladığı-
nız notaya gelince (toplam 20 cm) iki
tarafı birleştiriniz.

Resim 2.11

 2 cm kadar birlikte sarınız ve ipin
ucunu iplerden biriyle bağlayınız.

Resim 2.12

 İpin ucunu daha sonra örgünün içine gizle-
yiniz.
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 Uzun olan dışta örülecek ipleri örer-
ken dolaşmaması için mekik yapınız.

Resim 2.13

 Mekik yapmak için halka yaptığınız taraf-
tan ipi sarmaya başlarsanız örerken ipi için-
den çekebilirsiniz (Böylece ipler kısaldıkça
düğüm açmaya veya yumak yapmaya gerek
kalmaz.).

 Mekiklere ilmek atarak açılmasını engelle-
yiniz.

 Yanlardan birer uzun iple bir çift
kare düğüm atarak işe başlayınız.

Resim 2.14

 Kolay örebilmek için halkayı kapı kolu,
askı gibi yerlere asarak çalışınız.
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 Düz kare düğümle 6 adet 12–15 cm
uzunluğunda şerit bağlayınız.

Resim 2.15

 Şeritlerin hepsini aynı hizaya getiri-
niz.

Resim 2.16

 Başlangıç noktasından dolayı düğüm sayısı
eşit olmayabilir, unutmayınız.

 Ortadaki iplere küçük bir boncuk
takınız.

Resim 2.17
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 Boncuğu öne çekerek bir çift kare
düğümle boncuğu sıkıştırınız.

Resim 2.18

 Bütün şeritlerde aynı işlemi uygula-
yınız.

Resim 2.19

 Şeritleri ikişer sarma düğümle halka-
ya tutturunuz.

Resim 2.20

 Şeritleri önce halkanın içine geçirerek
düğümlerseniz görüntü daha düzgün
olacaktır, unutmayınız.
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 Bütün şeritleri eşit aralıklarla halkaya
bağlayınız.

Resim 2.21

 Sarkacı tek katlı yapacaksanız aradaki boş-
luklardan halkanın beyaz kısımlarının gö-
rünmemesi için yukarıda açıklandığı gibi
halkayı önceden sarınız.

 Bir çift kare düğüm yaparak bir bon-
cuk takınız ve bir çift kare düğüm
daha yapınız.

Resim 2.22

 Kare düğümü sağ veya sol taraftan
hep aynı yönde dönerli (burgu) dü-
ğüm yapınız.

Resim 2.23
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 Burguların aynı yöne bakması için hangi
yönden yaptığınızı unutmayınız.

 Düğümlere hep aynı yönde başlamak için
alışkanlık kazanınız.

 Bütün şeritlere aynı işlemi uygulayı-
nız.

Resim 2.24

 Şeritleri istediğiniz uzunluğa gelene
kadar (sehpa yüksekliği gibi) uzatı-
nız.

Resim 2.25

 Şerit uçlarını boncuğa hazırlamak
için karşı taraftan bir düğümle kare
düğüm oluşturunuz.

Resim 2.26



Sayfa 30 / 55555555

30

 Burgu şerit arasında boncuklar yamuk du-
racağı için boncuk takılacak kısmın bir ön-
cesi ve bir sonrası düğümlerin düz kare dü-
ğüm olmasına dikkat ediniz.

 Ortadaki iplere bir boncuk takınız,
altından bir çift kare düğümle boncu-
ğu sabitleyiniz.

Resim 2.27

 Bütün şeritleri aynı hizaya getiriniz.

Resim 2.28

 Şeritlerden ikişer ip alarak örümcek
doku oluşturunuz ve yeni oluşan dü-
ğümlere 1 boncuk takarak bir kare
düğüm daha yapınız.

Resim 2.29
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 Örümcek sıklıklarını eşit yapınız.

 Bir örümcek düğümü daha yaparak
sarkaç örmeyi bitiriniz.

Resim 2.30

 Örümcek sıklığını sarkacın içine koyacağı-
nız objeye göre ayarlayınız (tabak, saksı,
cam vb.).

 Sarkacın ikinci katını yapmak için
yukarıda taktığınız halkanın şerit ara-
larındaki boşluklara her bir bölüm
için 4 adet ip kesiniz ve ortadan ikiye
katlayarak halkaya takınız. Resim 2.31

 İkinci katın halkadan itibaren olan kısmı 1
metredir. Seyrek sarma düğümlü dokuda bi-
ten kısmın 3 katı ip hesaplamak yeterlidir
(1x3= 3). İkiye katlandığında 6 metre ip
boyu hesaplayınız. Her bölüme 4 adet takı-
lacağı için 6x4= 24 adet 6 metre ip kesiniz.
İkiye katlayarak takınız.
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 Halkada boşluk kaldıysa halkanın
beyazlıklarını kapatmak için ipleri bi-
rer kere sarma düğümle bağlayarak
boşlukları kapatınız.

Resim 2.32

 Ortadaki 4 iple bir çift kare düğüm
bağlayınız.

Resim 2.33

 Yanlardaki ipleri ilave ederek sık
örümcek doku oluşturunuz.

Resim 2.34
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 6 sıra örümcek kare düğümü bütün
şerit aralarına uygulayınız.

Resim 2.35

 Bütün ara şeritleri bir araya getirmek
ve sarkacın 2. katının bir noktadan
açılması için küçük bir halka alınız.

Resim 2.36

 Sarma düğümle halkayı tutturunuz.

Resim 2.37
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 Bütün ipleri ikişer sarma düğümle
halkaya bağlayınız.

Resim 2.38

 Halkayı ekledikten sonra aynı iplerle
5 sıra örümcek doku şerit yapmaya
devam ediniz.

Resim 2.39

 Ortadaki sağ ip ile sola doğru verev
sarma düğüm yapınız.

Resim 2.40
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 Aynı işlemi simetrik olarak sağ taraf-
ta tekrarlayınız.

Resim 2.41

 İki taraftaki ip sayısının eşit olduğunu
kontrol ediniz.

 Ortadaki iplere (iki ipe) bir boncuk
takınız.

Resim 2.42

 Kenardaki ipleri verev tutarak sarma
düğümle baklava dilimi oluşturunuz.

Resim 2.43
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 İşlemi tekrarlayarak ortada bir çift
kare düğüm yapınız.

Resim 2.44

 Ortasında kare düğüm olan beş baklava
dilimi şekli oluşturunuz.

 5 örnekte bir boncuk takınız.

Resim 2.45

 Bütün şeritler aynı hizaya getiriniz.

Resim 2.46

 Sarkacın dengesiz olmaması için bütün
şeritlerdeki düğümleri aynı sıklıkta örü-
nüz.
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 Sardığınız halkayı hazırlayınız.

Resim 2.47

 Şeritleri sarma düğümle halkaya
tutturunuz.

Resim 2.48

 Şeritleri içten dışa doğru bağlayınız.

 Bütün şeritleri eşit aralıklarla halkaya
bağlayınız.

Resim 2.49

 Şerit aralıklarındaki boşluklara ikişer
adet ip ekleyiniz.

 Sarkacın üst kısmını sepet şeklinde
yapmak için saçak payı ile birlikte 40 x
2= 80 cm 12 adet ip kesiniz.
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Resim 2.50

 4–5 sıra kare düğümle örümcek doku
oluşturunuz.

Resim 2.51
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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. ( ) Düğüm çeşidine göre ip uzunluğu değişiklik gösterir.

2. ( ) Makrome örgülerde aşağıya doğru daralan durumlarda ip ilave edilerek
örgüye genişlik verilir.

3. ( ) Örülecek modele göre ip uzunluğu değişmez.

4. ( ) Kare düğüm şerit bağlamada dışta yürüyen ip kısalır.

5. ( ) Tavana asılan sarkaçlar için hazır halkalar uygundur.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3

Bu modül ile tekniğine uygun olarak makrome sarkacı bitirebileceksiniz.

 Makrome bitirme teknikleri araştırınız.

 Makromede kullanılan bitirme teknikleri ile çalışılmış sarkaç örnekleri
araştırınız.

 Bulduğunuz farklı teknikler varsa sınıfınızda arkadaşlarınızla paylaşınız.

3. MAKROME SARKAÇ BİTİRME
TEKNİKLERİ

3.1. Süsleme Yapma

Makrome çalışmalarında ürünün cinsine göre farklı süslemeler yapılarak görünüm
zenginleştirilebilir.

 Püskül yapma

Püskül, ürünün kendi ipi ile veya başka iplerle grup şeklinde bağlanan iplerdir. Sarkaç,
nazarlık, kolye gibi süs eşyalarının püskülle bitirilmesi uygun olur.

Resim 3.1 Resim 3.2

ÖĞRENME FAALİYETİ–3

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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 Saçak yapma

Saçaklar ürünün kendi ipiyle yapılır. Örtü kenarları, heybe, gazetelik, sarkaç gibi süs
eşyalarının altları saçakla bitirilirse görünüm daha şık bir hâle gelir.

 Boncuk takma

Makrome çalışmalarının daha güzel olması ve kullanılabilirliğinin artması için farklı
aksesuarlar kullanılır. Bu aksesuarlar pullar, boncuklar, çanlar, çubuklar ve halkalar
olabileceği gibi sizin seçebileceğiniz farklı bir malzeme de olabilir.

Makrome uygulamalarında bu işe güzellik ve çekicilik katmanın en kolay yolu,
düğümlerin arasına boncuk takmaktır. Desenin neresine boncuk konulması tasarlanmış ise
orada boncuklar tek ipten veya birkaç ipin ucundan geçirilir. Boncuklar yerlerine itilerek
hemen altından desene uygun düğüm ile boncuk yerine sabitlenir.

Boncuklar ipin kalınlığına, rengine ve modele uygun olmalıdır.

Boncukların yapım malzemesi, rengi, kalınlığı ve şekli makrome sarkaç çalışmanıza
farklı özellikler katacaktır.

Resim 3.3 Resim 3.4
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UYGULAMA FAALİYETİ

Aşağıdaki işlem basamaklarını takip ederek uygulama yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Örülmüş olan sarkacın saksı konu-
lacak kısmını dışa doğru bombeleş-
tirerek şekil veriniz ve en uzun ka-
lan ipi topladığınız iplerin etrafında
döndürerek sarınız.

Resim 3.5

 Örgünün arka tarafından başlayarak
sardığınız ipe yüzeye gelen iplerle
bir sıra enine sarma düğüm bağla-
yarak çember oluşturunuz.

Resim 3.6

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Sarma düğüme başladığınız nokta-
ya gelince ipi farklı bir ipe iki kere
bağlayarak örgüyü bitiriniz ve 20
cm saçak bırakarak tüm ipleri kesi-
niz.

Resim 3.7

 Saçaklara istediğiniz sayıda boncuk
takıp basit düğümle sabitleyerek
sarkacın üst bölümünü bitiriniz.

Resim 3.8

 Boncukların delikleri büyük ise (boncuk-
ların) kolayca çıkmaması için 2 düğüm
atınız.
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Resim 3.9

 40 cm çapında cam kestiriniz.

Resim 3.10

 Elinizi ve sarkacınızı kesmemesi için
camın kenarlarının tırtıklı olmamasına
dikkat ediniz.
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 Camı sarkacın içine yerleştirerek
tüm ipleri elinizde toplayınız ve
en uzun kalan ipi alarak 4–5 cm
sıkıca sarınız.

Resim 3.11

 Yukarıdaki bitirme işlemini uygulayınız.

 Kalan ipleri istediğiniz uzunluk-
ta keserek iplerin uçlarına birer
boncuk takınız ve basit düğümle
bağlayınız.

Resim 3.12

 Sarkacı bitiriniz.

Resim 3.13
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 Sarkacı düzelterek amacına uygun
kullanınız.

Resim 3.14



Sayfa 47 / 55555555

47

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bil-
giler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1. ( ) Makrome çalışmalarının daha güzel olması ve kullanılabilirliğinin artması için
farklı aksesuarlar kullanılır.

2. ( ) Saçak yapma süslemede kullanılmaz.

3. ( ) Boncuklar ipin kalınlığına, rengine ve modele uygun olmalıdır.

4. ( ) Makrome uygulamalarında bu işe güzellik ve çekicilik katmanın en kolay yolu
düğümlerin arasına çiçek takmaktır.

5. ( ) Nazarlık, sarkaç, kolye gibi süs eşyalarının saçakla bitirilmesi uygun olur.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.

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

giler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1. ( ) Makrome için temel iplik, beş bükümlü ipliklerdir.

2. ( ) İpin kalınlığı, ip uzunluğunu hesaplamada önemli değildir.

3. ( ) Desen özelliği ip uzunluklarını etkiler.

4. ( ) Makromenin en büyük avantajlarından biri araç gerektirmesidir.

5. ( ) Makrome çalışmalarında, düğüm yapılabilen her çeşit iplik ve lifler kullanılabilir.

6. ( ) Sarkaçlara başlarken sadece çubuk veya halka kullanmak yerinde olur.

7. ( ) Makrome örmeye yeni başlayanlara çok kalın ve çok ince ipler önerilir.

8. ( ) Kare düğümde bir düğüm yapmak için üç kez bağlama yapılır.

9. ( ) Kare düğümle şerit çalışmalarında düğüme başlarken ilk ipi, ortadaki lider ipler
üzerine hep aynı yönden koyarak başlarsanız burgu şerit oluşur.

10. ( ) Makrome örgülerde aşağıya doğru daralan durumlarda ip ilave ederek örgüye
genişlik verilir.

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.

11. Arapça bir sözcük olan makrome, …….. …………. elle yapılan ve birbiri arasından
geçirilen ipliklerin oluşturduğu bir örgü sanatıdır.

12. Uzun olan dışta örülecek ipleri örerken dolaşmaması için ……………yapınız.

13. …………… …………….., düğümlerin gerilimine daha iyi dayanabilir.

14. Sarma düğüm dizelerine düzgün olması için genellikle aynı düğüm ile aynı iplikle. . . .
. . . . defa bağlanarak kullanılır.

15. Desenin neresine boncuk konulması tasarlanmış ise orada …………….. tek ipten veya
birkaç ipin ucundan geçirilir. Boncuklar yerlerine itilerek hemen altından desene uy-
gun ………… ile boncuk yerine sabitlenir.

16. “Seyrek örümcek doku”da düğümleme sırasındaki ………… daha az olur. Sık sarma
dizelerle yapılan bir desen çalışması ……….. daha çabuk kısaltacaktır.

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 modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.

MODÜL DEĞERLENDİRME
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CEVAP ANAHTARLARII

ÖĞRENME FAALİYETİ–1’İN CEVAP ANAHTARI

1 makrome

2
sarkaçlar

3 ip

4 sentetik

5
sarılmalıdır

ÖĞRENME FAALİYETİ–2’NİN CEVAP ANAHTARI

1 D

2 Y

3 Y

4 D

5 Y

ÖĞRENME FAALİYETİ–3’ÜN CEVAP ANAHTARI

1 D

2 Y

3 D

4 Y

5 D

CEVAP ANAHTARLARI
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MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI

1 D
2 Y
3 D
4 Y
5 D
6 D
7 Y
8 Y
9 D

10 Y
11 araç kullanmadan
12 mekik
13 bükümlü iplikler
14 iki
15 boncuklar, düğüm
16 kısalma, ipleri
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