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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Çok severek takip edeceğiniz Makrome Düğüm Teknikleri–1 ve diğer makrome modülleri hayatınıza çok şey katacaktır. Modülleri takip ettikçe makrome örmenin güzelliğini
anlayacak, ördükçe güzellikler oluşturmanın tadına varacaksınız.
Makrome örmeye başladıktan sonra çarşaf kenarından duvar panosuna, gazetelikten
sarkaca, giyim aksesuarlarından bahçe süslemesine kadar yaşamınızın her alanında kullanabileceğiniz güzel bir el sanatı yapma becerisi kazanacaksınız.
Sizlerinde bildiği gibi en basit bir uygulamaya başlayacağınızda bile mutlaka ön hazırlık yapılması gerekir. Makrome Düğüm Teknikleri–1 modülü sizi makromenin güzelliklerine
ulaştıracak temel basamak olacaktır.
Bu modülü başarıyla tamamladığınızda tekniğine uygun makrome örmeye hazırlık yapabilecek, düğüm teknikleri modülünün alt yapısını oluşturmuş olacaksınız.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Bu modül ile tekniğine uygun olarak makromede kullanılan araçları hazırlayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Makromenin tarihçesini araştırınız.



Makromenin kullanım alanlarını araştırınız.



Makromede kullanılan araç gereçleri araştırınız.



Araştırma sonuçlarınızı sınıfta arkadaşlarınızla tartışınız.

1. MAKROMEDE KULLANILAN ARAÇ
GEREÇLER
1.1. Makromenin Tanımı ve Tarihçesi
Arapça bir sözcük olan makrome, araç kullanmadan elle yapılan ve birbiri arasından
geçirilen ipliklerin oluşturduğu bir sanatıdır.
İnsanoğlunun ilk düğümü hangi amaçla ve ne zaman attığı kesin olarak bilinmemektedir. Sarmaşık veya lifleri birbirine bağlamak, iki şeyi birbirine eklemek ihtiyacıyla başladığı
sanılmaktadır. Düğüm ile ilgili eldeki ilk örnek MÖ VII. ve VIII. yüzyıllardan kalma pasifikte bulunan Hunlara ait at cesetlerinin kuyruklarındaki düğümlerdir.
Makromenin geçmişi eski Mısır’a kadar uzanır. Mısırda MÖ 3000 yıllarında değerli
halılar böyle düğümlerle işlenmiştir. MÖ 900–609 yılları arasında Asurlular tarafından da
kullanılmıştır. Asurlular bu dönemlerde düğümlerden oluşmuş püskülleri olan tunikler ve
düğümlü giysiler giyerlerdi. Av ve savaş giysileriyle atların örtülerini de sık düğüm ve kalın
püsküllerle süslerlerdi. İnka İmparatorluğunda da ondalık bir sisteme dayanan düğüm sistemi
geliştirilmişti.
Orta Çağda özellikle XIII. ve XIV. yüzyıllarda makrome Arapların etkisiyle Güney
Avrupa’ya girmiştir. Yine XIV. yüzyılda Fransa’da makromeye çok önem verilmiş ve bu
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yüzyılda makrome dokumadan ayrılıp kendi başına bir sanat olmuştur. Özellikle denizciler
etkileyici düğümleri ile bu sanatı geliştirmişlerdir.
XVI. yüzyıldan başlayarak makrome yayılmaya başladı. Böylece düğüm teknikleri
değişti, gelişti, güzelleşti. XVIII. yüzyılda unutulur gibi olduysa da XIX. yüzyılın sonu ile
XX. yüzyılın başlarında makrome yeniden eski önemine kavuşmuştur.
Türklerde makrome MÖ 850 yıllarından itibaren kullanılmaya başlamıştır. Anadolu’ya yerleşmelerinden sonra kadın baş süsleri, çarşaf, havlu ve peşkir kenarları, entariler,
kaftanlar ve cepkenlerin kol, yaka ve etek uçları çeşitli düğümlerle oluşmuş harçlarla süslenmiştir.
Günümüzde okul programlarında yer alan makrome gelişimini, kullanım alanlarını
genişleterek devam ettirmektedir.

1.2. Makromenin Kullanıldığı Yerler
Günümüzde tekstil ve örme sanatının ilk basamağı olarak görülen makrome, ilk çağlardan itibaren farklı alanlarda kullanılmıştır.
Bu alanlar şunlardır:


Haberleşme

İlkel toplumlar, yazıyı bilmedikleri dönemlerde makrome düğümleme tekniklerini yazı harfleri gibi kullanarak haberleşme sağlamışlardır.


Arşivleme

Eski Perulular, Çinliler, Meksikalılar bilgileri kaydetmek, sonraki nesillere aktarmak
ve haberleşmek için makrome düğüm tekniklerini kullanmışlardır.
Örneğin, beyaz renkli ip barışı, kırmızı tehlikeyi ve savaşı, yeşil bolluğu ve mutluluğu, siyah
ölümü ifade etmekteydi.


Matematik

Kullanılan her düğüm tekniği bir sayıyı simgelemiştir. Düğümleme teknikleri ile onluk sistemde sayıların katlarını bile ifade etmek mümkün olmuştur.


Avcılık

İnsanlar makromedeki düğümleme tekniklerini ağ yapımında uygulayarak karalarda,
akarsularda ve denizlerde avlanmışlardır.


Denizcilik
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Deniz ulaşımının yelkenli gemilerle yapıldığı dönemlerde, makrome düğüm tekniklerinden yararlanılmıştır. Yelkenlerin ve halatların bağlanmasında makrome düğüm tekniklerinden esinlenerek yeni sağlam düğümler geliştirilmiştir.


Süsleme

Makrome ilk çağlardan beri çeşitli ihtiyaçları gidermede kullanılmıştır. Günümüzde de
giyim, çarşaf, masa örtüsü ve dekoratif eşya süslemelerinde önemli rol oynamıştır.


Batıl inançlar (sihir- büyü yapma)

Düğümün bağlayıcı özelliği, dini açıdan iki varlık arasındaki bağı simgelemek amacıyla kullanılmıştır. İnsanlar düğümün yapılış amacına göre iyi ve kötü etkisine inanmışlardır.

1.3. Makromede Kullanılan Araçlar
Makromenin en büyük avantajlarından biri araç gerektirmemesidir. Ancak düğümlerin
düzgün olması ve kolay çalışılabilmesi için ipliklerin gergin olmasını sağlayacak bir makrome tahtasına ihtiyaç vardır. Sadece makrome için yapılmış bu aracı bulmak kolay değildir.

1.3.1. Makrome Tahtası
İpleri germek için pratikte kapı veya pencere kolu, sandalye arkalığı, kanepe kolçağı
kullanılabilir. Ancak makrome tahtası üzerinde çalışmak daha kolay ve başarılı olur. Makrome tahtaları düz veya eğimli, kareli makrome tahtası olmak üzere ikiye ayrılır.


Eğimli makrome tahtası



Kareli makrome tahtası

Düz veya eğimli çalışılmış kalın suntadan yapılmış, üzerleri süngerleşip kumaşla kaplanmış, taşıması kolay makrome tahtaları en kullanışlı olanlarıdır. Özellikle üzeri düzgün
karelere bölünmüş tahtalar, desen çalışmalarında, şekillerin muntazam olmasında, motiflerin
aynı büyüklükte çalışılmasında işlerimizi kolaylaştırır.
İğne batabilecek yumuşaklıkta bir tahtaya kareli kâğıt yapıştırarak veya önce sünger
sonra kumaşla kaplayarak kendinizde bir makrome tahtası yapabilirsiniz.

1.3.2. Çözgü Çerçevesi
Makrome iplerinin çilelerini açmak için kullanılan, iplerin birbirine karışmasını önleyen aynı boyda olmalarını ve kolay kesilmelerini sağlayan makromeyi çok yapanların işlerini
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oldukça kolaylaştıran araçlardır. İstenilen ip uzunluğuna göre germe işlemi çerçevenin farklı
bölümlerinden gererek ayarlanır.(Resim 1.1)

Resim 1.1: Çözgü Çerçeve

1.3.3. İp Askısı
İyi düzenlenmiş bir çalışma alanı makromede verimi artırır. Kullanılacak ipi daha rahat bulabilmek kişiyi işten uzaklaştırmaz. Oysa kullanacağı ipi bulamayan makrome örücüsü
ilhamını kaybederek işinden uzaklaşabilir. İşte makromede rahat çalışmayı sağlayan bir araçta ip askılarıdır. Farklı şekillerde olabilir.(Resim 1.2a-2b)
Pek çok ipi bir arada kolaylıkla erişilebilecek ve görülebilecek yerde tutabilmek için
bir ip askısı yapılabilir.

Resim 1.2a: İp askısı
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Resim 1.2b: İp askısı

1.4. Makrome Yapımında Kullanılan Gereçler
Makrome çalışmalarının çok zevkli olmasının yanında gereç yönünde sınırsız seçeneklerin bulunması bizler için büyük avantajdır. Bu sınırsızlık makrome örgüsünün hiç uygulanmamış yeni modellerin tasarlanmasına ve yapılmasına imkân verir.(Resim 1.3)
Bulmakta zorluk çekmeyeceğiniz bu gereçlere sizler de evinizden farklı yardımcı gereçler ekleyebilirsiniz.(Resim 1.4)

Resim 1.3: Kullanılan iplikler

Resim 1.4: Kullanılan farklı gereçler
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1.4.1. İplikler
Makrome çalışırken en önemli konu amaca uygun ip seçimidir. Makrome için temel
iplik üç bükümlü ipliklerdir.
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 olanları makrome için en uygun olanlarıdır. Bükümlü iplikler, düğümlerin gerilimine daha iyi dayanabilir.
Makrome örmeye yeni başlayanlara çok kalın ve çok ince ipler önerilmez. Çünkü ince
iple örgü yavaş ilerler, sıkıcı olur. Kalın iple yapılan makromelerde ise estetik görünüm çabuk bozulabilir.
Günümüzde makromenin kullanım amacına ve ürünün cinsine göre iplik seçmek
mümkündür.


Doğal Lifler

Makromede kullanılan bitkisel(selüloz asıllı) ipliklerin başında tohum liflerinden elde
edilen pamuk iplikleri gelir. Paket iplikleri, ağ iplikleri, merserize iplikler, merserize şerit,
merserize kordonlar ve kordonlar bu gruba girer. Gövde liflerinden elde edilenler keten, kenevir(sicim ve kırnaplar), jüt ve ramidir. Yaprak liflerinden de sisal vardır.(Resim 2.3)
Protein asıllı ipliklerden en çok kullanılanı yünlerdir. Çok bükümlü örgü yünleri, halı
yünleri ve makarna yünlerini kullanabilirsiniz. İpek ipliklerde bu gruptadır. Ürün türüne göre
çamaşır ipekleri, ipek kordonlar yalnız veya diğer ipliklerle karışık olarak kullanılır.
Doğal ipliklerden yün yumuşak ve esnek bir dokuda olduğundan düğümlenmesi özen
gerektirir. Diğer doğal iplikler sert bir dokuya sahiptir. İyi düğüm tutar, kolay açılmaz. Doğal
ipliklerin tercih edilmelerinin bir nedeni de ilginç doku özelliklerine ve organik kaliteye sahip olmalarıdır. Ayrıca kolay boyanır.

Resim 1.5. Kullanılan yaprak liflerinden oluşan iplikler
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Sentetik ve suni lifler

Makromede kullanılan sentetik ipliklerden naylon, poliakrilonitril(orlon), polipropilen,
polietilen sayılabilir. Suni liflerden oluşanlar arasında reyon ve viskoz suni iplikler vardır.(Resim 2.4)
Suni ve sentetik ipliklerde yapılan düğümler, genellikle kolay açılma eğilimindedir.
Naylon iplikler parlak bir yüzeye sahiptir. Düğümlenmesinin zor olmasına karşılık iyi sıkıştırılırsa güzel çalışmalar ortaya çıkar.

Şekil 1.6: Kullanılan sentetik lifler



Madensel ipler

Fantezi işlerde kullanılan altın ve gümüş tel karışmış iplikler ve sim kordonlardır. Günümüzde oldukça fazla yapı ve renkte madensel iplik çeşidi bulunmaktadır.(Resim 2.4, Resim 2.5)

Şekil 1.7. Madensel ipler
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1.4.2. Makromede Kullanılan Yardımcı Gereçler
Makromede kullanılan yardımcı gereçlerin en çok kullanılanları boncuklar ve halkalardır. Ayrıca yapılacak ürüne uygun farklı yardımcı gereçlerde kullanılabilir. Örneğin, nazarlıklara küçük çanlar takılabilir, gazetelik kenarlarına hazır harçlar geçirilebilir. Yardımcı
gereç sayısı yapılacak işe ve makrome örücüsünün yeteneğine ve bilgisine göre değişir.


Boncuklar

Makrome çalışmalarını daha cazip hâle getirmek ve monotonluktan kurtarmak için
kullanılan bu süsleyici unsurlar, değişik renklerde ve değişik büyüklerdedir. Önemli olan
ürüne ve iplik cinsine uygun boncuğu seçebilmektir. Göz boncukları, tahta ve cam boncuk
kullanılır.

Resim 1.8: Kullanılan boncuk örnekleri



Halkalar

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

Resim 1.9: Halkalar
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1.5. Makromenin Sağladığı Faydalar
Makrome temel düğüm teknikleri ile yapılan çalışmaların sağladığı faydaları sıralayacak olursak;


Bütçeye katkı sağlar.



Yaratıcı gücü ve yeteneği geliştirir.



Boş zamanları değerlendirir.



Eldeki artık malzemelerin değerlendirilmesini sağlar.



Sanata olan ilgi gelişir.
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UYGULAMA FAALİYETİ–1

UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamaklarını takip ederek makrome tahtası hazırlayınız.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Yapacağınız işlem için atölye ortamı
hazırlayınız.

 Temiz ve düzgün bir atölye ortamı hazırlayıp önlüklerinizi giyiniz.

 İğne batabilecek yumuşaklıkta bir tahtaya kareli kâğıt yapıştırarak veya önce
süngerle sonra kumaşla kaplayarak verilen ölçülere uygun makrome tahtası hazırlayınız.
 Makrome tahtasının üst kısmından 3 cm
işaret alıp düz çizgi çiziniz. Çizginin sağ
ve sol başlarından 2 cm içeri girerek işaretleyiniz.

 30 cm eninde 20 cm boyunda eğimli
makrome tahtasını atölyede hazır bulundurunuz.

 İşaret yerlerinden her birine orta boy
çivi çakınız.

 Dikkatli çalışınız.

 Çivilerin arasına yapılacak iş için iplik
geriniz.

 İpliğin gergin olmasına itina gösteriniz.

 Çözgü ipi hazırlamak için çözgü askısı
hazırlayınız.

 Sandalye arkasını veya uygun aralıkları
olan araçları çözgü askısı olarak kullanabilirsiniz.

 Detaylara dikkat ediniz.
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UYGULAMA FAALİYETİ–2

Aşağıdaki işlem basamaklarını takip ederek makrome için kullanılacak gereçleri hazırlayınız.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Makrome için iplik seçiniz.

 Yapmak istediğiniz işe uygun ip seçiniz.

 İpliği yakma deneyinden geçiriniz.

 Yakıcı aletlere karşı dikkatli olunuz.

 İpliğe göre boncuk seçiniz.

 İpliğin rengine ve kalınlığına uygun boncuk seçiniz.

 İpliğe göre halka seçiniz.

 İpliğin kalınlığına ve çözgü sayısına uygun büyüklükte halka seçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

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

2.

(….) Makrome sadece süsleme ve haberleşmede kullanılmıştır.

3.

(….) Makrome yaparken makrome tahtasına ihtiyacımız vardır.

4.

(….) Makromenin asıl gelişimi okul programlarına alınmasından sonra olmuştur.

5.

(….) İstenilen ip uzunluğuna göre germe işlemini çerçevenin farklı bölümlerinden
gererek ayarlarız.

6.

(….) Pek çok ipi bir arada, kolaylıkla erişilebilecek ve görülebilecek yerde tutabilmek
için ip askısı kullanılır.
Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü ya-

zınız.
7.
8.
9.
10.

Makrome yaparken amaca uygun ………. seçmek çok önemlidir.
Makromede kullanılan bitkisel ipliklerin başında ………. elde edilen pamuk iplikleri
gelir.
………. ipliklerle yapılan düğümler genellikle kolay kayma ve açılma eğilimindedir.
Boncuklarda önemli olan ………. uygun boncuğu seçebilmektir.

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.

14

ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Bu modül ile tekniğine uygun olarak ip uzunluğunu hesaplayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Makromede ip uzunluğunun hesaplanmasını ile ilgili olarak araştırma yapınız.

2. İP UZUNLUĞUNU HESAPLAMA
Makrome çalışmalarına başlamadan önce iplerin belirli boylarda kesilmesi gerekir.
Hesaplanmadan kesildiklerinde, çalışmaların yarısında, düğümlendikçe kısalan ipler bitebilir, ek yapmak gerekebilir. Çok uzun kesilmişlerse 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 kısalama daha az olur. Sık sarma dizelerle yapılan bir desen çalışması ipleri
daha çabuk kısaltacaktır.
İp ve desen özellikleri düğüm fire payında farklılıklar yarattığından, ip uzunluklarını
doğru hesaplayabilmek için belli ölçülerde keseceğiniz iplerle örnek çalışmalar yapın.

Resim 2.1: Cetvel ve mezür
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2.1. Kare Düğümle Şerit Bağlamada İp Boyu Hesaplama
İp Boyu

İp Cinsi

Sonuç

1 metre

3–4 mm kalınlığında

11 cm uzunluğunda düz şerit

(ikiye katlanınca 50 cm)

makrome ipi

(12–13 bağlama)

1 metre
(ikiye katlanınca 50 cm)

10 cm düz şerit

Makarna yünü

(16 bağlama)

Tablo 2.1: Kare düğüm ile şerit bağlamada ip boyu hesaplama

Resim 2.2:Düğümler

Resim 2.3: Düğümler

Sadece yan ipler ile düğüm bağlanmıştır. Lider ipler yer değiştirerek bağlanırsa daha
uzun (14 cm) şerit elde edilir.
Kare düğümle şerit çalışmasına ortadaki lider ipler 1 boy yan ipler 2.5 boy olmalıdır.
Kare düğüm ile şerit bağlamada dışta yürüyen iplerin ortadakilerden daha çabuk kısalacağı unutulmamalıdır.(Resim 2.2, 2.3.)
İp kalınlığına göre çıkacak düğüm sayısının düğüm büyüklüğünün değişeceği unutulmamalıdır.
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2.2. Kare Düğümle Örümcek Bağlamada İp Boyu Hesaplama
İp Boyu

İp Cinsi

Sonuç

1 metre

3–4 mm kalınlığında

14 cm uzunlukta normal örümcek

(ikiye katlanınca 50 cm)

makrome ipi

doku

1 metre

14 cm uzunlukta normal örümcek

Makarna yünü

(8 düğüm)

doku

Tablo 2.2: Kare düğüm ile örümcek bağlamada ip boyu hesaplama

Tabloda da görüldüğü gibi iplerin hepsi düğüm bağlamada kullanıldığı için daha uzun
bir doku elde edilmiştir. Bu düğüm kumaş kenar temizlemede en çok kullanılan düğümdür.
Seyrek örümcek dokuda iki boy ip, normal örümcek dokuda üç boy ip, sık örümcek
dokuda dört boy ip yeterli olur.

Resim 2.5: İp boyu

2.3. Sarma Düğümle Yatay Sarma İp Boyu Hesaplama
İp Boyu
1 metre
(ikiye katlanırsa 50 cm)
(5 düğüm genişliğinde)

İp Cinsi
3-4 mm kalınlığında
Makrome ipi

Sonuç
6 cm² doku verir.

Tablo 2.3: Sarma düğüm ile yatay bağlamada ip boyu hesaplama
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2.4. Sarma Düğümle Dikey Sarma İp Boyu Hesaplama
İp Boyu

İp Cinsi

Sonuç

1 metre (sarma için)
50 cm X 3 = 1,5 m

3-4 mm kalınlığında makrome ipi

3 cm ² doku verir.

(3 dikey düğüm için)
Tablo 2.4: Sarma düğüm ile dikey bağlamada ip boyu hesaplama

Makrome konusunda, değişik uygulamalar yaptıkça deneyimleriniz sonucu ip ve doku
özelliklerine göre ip boylarını daha isabetli hesaplayacaksınız.
Herhangi bir çalışmada ne kadar ip gideceğini hesaplamak için uzunluğa düğüm fire
payını ekleyiniz. Sonra 2 katını alınız çünkü her düğüm çift kat iple çalışılmaktadır.
Düğümleme sırasında ipler sürekli kısalır.
Örnek:


1 m boyunda normal dokulu bir pano çalışmak için ip boyu hesaplamak

(Boy + düğüm fire payı) X 2 = İp uzunluğu
1m+3m=4m

4 X 2 = 8 m ip uzunluğu

Bu ölçüde kesilecek ip ikiye katlanarak kullanılacaktır. Bir düğüm oluşturulacak onun
uzunluğu bulunduktan sonra çalışma için kaç düğüm atılacağı hesaplanabilir.

Şekil 2.6: Sarma düğüm çalışması
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Tekniğine uygun olarak ip uzunluğu hesaplayınız.
İşlem Basamakları

Öneriler

 1 m iplik ile kare düğüm şerit bağlayınız.

 Kare düğüm şerit bağlarken dışta yürüyen iplerin daha çabuk kısalacağını
unutmayınız.

 1 m iplik ile kare düğüm örümcek bağlayınız.

 İpin kalınlığına göre düğümün büyüklüğü değişecektir. Çözgü sayısını ip kalınlığına göre ayarlamayı unutmayınız.

 1 m iplik ile sarma düğüm yapınız.

 İp boyunu ayarlarken örülecek modele
göre ölçü almaya dikkat ediniz. Hatalı ip
kesmeyiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

(….) Düğüm çeşidine göre ip uzunluğu değişiklik gösterir.

2.

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

3.

(….) Örülecek modele göre ip uzunluğu değişmez

4.

(….) Sarma düğüm kumaş kenar temizlemede en çok kullanılan düğümdür.

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.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ–3
AMAÇ

Bu modül ile tekniğine uygun olarak makromeye başlayarak hazırlık düğümü atabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Makrome baş lama teknikleri araştırınız.



Bulduğunuz farklı teknikler varsa sınıfınızda arkadaşlarınızla paylaşınız.

3. MAKROMEYE BAŞLAMA
3.1. Hazırlık Düğümü Atma
Makromeye başlamadan önce ipleri uygun uzunluklarda kesip çalışmaya hazır hâle
getirdikten sonra örücülüğün ilk işlemi olan hazırlık düğümleri atmak önemlidir. İpler çalışmaya değişik şekillerde hazırlanabilir:


Belirli ölçülerde kesilip çift kat yapılmış ipleri gerilmiş bir ip üzerine hazırlık
düğümleri atarak



Belirli ölçülerde kesilip çift kat yapılmış ipleri tahta, metal, plastik çubuk ve
halkalar üzerine düğümleyerek



Kumaş kenarına gruplanmış iplikleri geçirerek



Kumaşın atkı(en) ipliklerini çekip çözgü(boy) ipliklerini uzun bırakarak makromeye hazırlık çalışması yapılır.(Resim 4.1a, 4.1b, 4.1c)
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3.1.1. İp Üzerine Hazırlık Düğümü Atma
Örnek faaliyetler ve bazı ürünler ( giyim aksesuarları gibi) ip üzerine başlanabilir.
İşlem basamakları:


Kolay çalışılabilecek boyda çift kat iplikler kesiniz.



Makrome tahtası üzerine yatay bir ip geriniz ve iki uçtan gergin olarak iğneleyiniz.



Çift kat yaptığınız ipliği kat yerindeki halka aşağı gelecek şekilde, yatay ipin altından geçiriniz.(Resim 4.2a)



İpin iki ucunu yukardan aşağı doğru halkanın içinden geçiriniz ve aşağı çekerek
ipi sıkıştırınız.(Resim 4.2b-c)



Aynı ipi tam ters işlemede yapabilirsiniz. Sadece görünüşü farklı olur. Aynı görevi yapar.
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3.1.2. Çubuk ve Halka Üzerine Hazırlık Düğümü Atma
Kullanım amacına göre çubuk veya halka üzerine makrome örülebilir. Hazırlık düğümü atmak için işlem basamakları şunlardır:


Çubuk veya halka iple sabit çivilere bağlanarak sabitleyiniz.



Kolay çalışılabilecek boyda çift kat iplik 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 3.4
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3.1.3. Kumaş Kenarına Hazırlık Düğümü Atma
Kumaş kenarına makrome örmek yapılışı kolay, zevkli ve ilgi çeken bir işleme tarzıdır.


Uygun uzunlukta, iplik kesip ikiye katlayınız.



Tığ kumaşın yüzünden örtü kenarına batırınız(kenardan içeri doğru yarım cm).



Alttaki ipliğin iki kat olan kısmını üste çıkarınız.



Üste çıkardığınız ipliğin arasından alttaki ipi alttan üste doğru geçiriniz.



Sıkıştırarak kumaşın kenarından ilmik yapınız.

Kumaş kenarına geçirilen iplerin kalınlığına ve renk uyumuna dikkat edilmelidir.
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Resim 3.5

Makromeden çok şık bir havlu kenarı yapabilirsiniz.

3.1.4. Kumaş Kenarından En-Boy İpliklerini Çekerek Başlama
Örtü kenarlarına, dekoratif ev süslemelerinde giyim aksesuarlarında kullanılabilen bir
tekniktir. İşlem basamakları şunlardır:


Kumaşın makrome yapılmak istenen kısmı en ipliği çekilerek belirleyiniz.



Belirlenen kısma kadar olan bölüm en iplikleri tamamen çekilerek temizleyiniz.



Kumaşın boy iplikleri kalınlıklarına göre gruplanarak düğümleyiniz.



Farklı düğümler kullanılabilirsiniz.

Örtü kenarlarını iplikleri sökülmeden evvel antika, susma, sarma gibi işlemlerle sökülecek yer pekiştirilir. İplikler söküldükten sonra iplik kalınlığına göre 4–5 iplik birleştirilerek
bir makrome ipliği olarak kabul edilir. Dört adet aynı şekilde hazırlanarak düğüm atılır.
Makromeyi örerken desene göre boncukta geçirilebilir. Kumaşın kendi iplikleri yanında gerekirse koton, yün, orlon, sicim, ince şeritler ve rafyalar kullanılabilir.

25

Kumaş kenarından en boy ipliklerini çekerek makrome başlama

3.2. Makrome Yaparken Dikkat Edilecek Noktalar


Desene göre iplik uzunluğunun ayarlanması(en ipliğinin istenilen uzunluğa kadar temizlenmesi)



Düğümlerin normal sıklıkta olması



Düğümlerin yapılmasına hep aynı taraftan başlanması



Hep aynı genişlikte örülmesi için düğüm aralarının aynı genişlikte olması



Saçak uçlarının düğümlenerek bırakılması gerekir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem basamaklarını takip ederek uygulama yapınız.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Numune örmek için 20 cm boyunda 10
adet iplik kesiniz.

 Kesici aletleri dikkatli kullanınız.

 Makrome tahtasının üzerindeki veya
uygun bir zemindeki iki çivi arasına ipi
bağlayınız.

 İpin gergin olmasına dikkat ediniz.

 İplikleri ortadan katlayınız.

 İplikleri tam ortadan katlayıp sonra kullanınız.

 İplikleri tek tek halka yapıp ipin üzerine
hazırlık düğümü atınız.

 Bilgi konularındaki işlem basamaklarını
takip ediniz. İşi hatasız tamamlayınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

(….) İp çubuk ve halka üzerine hazırlık düğümü atmak için iplik tek kat kullanılır.

2.

(….) İp üzerine hazırlık düğümü için gruplanmış ipler takılır.

3.

(….) Kumaş kenarına iplik geçirme işi tığ ile yapılır.

4.

(….) Kumaş kenarı temizlemede boy ipliklerini sökerek makrome öreriz.

5.

(….) Kumaş kenarına geçirilen ipin kumaş kalınlığına uygun olması gerekir

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.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4
ÖĞRENME FAALİYETİ–4
AMAÇ
Makromede kullanılan basit düğüm tekniklerini atabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Makromede kullanılan temel düğüm teknikleri ile çalışılmış ürün örnekleri araştırınız.



Makromede kullanılan yardımcı gereçleri araştırınız.



Makromede kullanılan kullanılan yardımcı gereçlerden örnekler getiriniz.



Araştırma sonuçlarınızı sınıfta arkadaşlarınızla tartışınız.

4. MAKROMEDE KULLANILAN BASİT
DÜĞÜM TEKNİKLERİ
4.1. Basit Düğümler
Makromede az kullanılan ve yapılışları çok kolay olan bu düğümler, genellikle tek
iple çalışılan düğümlerdir.

4.1.1. El Üstü Düğümü
En basit düğüm şeklidir. Tek ip üzerine boncuk takınca, boncukların kaymaması için
altlarına bir el üstü düğümü yapılır. Makrome desenleri içinde tek ip üzerine atılan ve belli
aralıklarla tekrarlanan el üstü düğümleri yan yana gelince hafif, dinlendirici bir doku oluşturur.(Resim 4.1)

Resim 4.1
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UYGULAMA FAALİYETİ–1
UYGULAMA FAALİYETİ
El üstü düğümünü atınız.
İşlem Basamakları

Öneriler

 İpi kendi üzerine çevirerek bir halka
oluşturunuz.(Resim 4.2)

Resim 4.2

 İpin ucunu, halka ipinin altından halkanın içine doğru geçiriniz ve çekerek düğümü sıkıştırınız.(Resim 4.3a, 4.3b)

Resim 4.3a

Resim 4.3b

4.1.2. Kangal (Bobin) Düğümü
Yanyana sarılmış iplerin oluşturduğu bir bobine veya kangala benzeyen bu düğüm
tek ip üzerine veya halka oluşturarak yapılabilir.
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UYGULAMA FAALİYETİ–2

Kangal bobin düğümü atınız.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Düğüm yapmak istediğiniz yerden ipin
ucunu yukarı doğru katlayarak bir halka
yapınız.( Resim 4.4)
Resim 4.4

 İpin ucunu aşağı doğru çevirerek halkanın bir kenarına birkaç defa sarınız. (Resim 4.5)
Resim 4.5

 İpin iki ucunu zıt yönlere çekerek düğümü sıkıştırınız. (Resim 4.6)

Resim 4.6

4.1.3. Saçak Düğümü
Genellikle saçak bağlamak için kullanılan bu basit düğüm file yapımında ve desen
içinde doku oluşturmada da kullanılır.Çoğunlukla iki ip üzerinde yapılan bu düğüm, grup
hâlinde toplanan ipleri püskül şeklinde bağlamak için de uygundur.
Ülkemizde Kastamonu çarşaflarının kenarlarındaki saçaklar bu düğümle bağlandığından düğümün bir ismi de “Kastamonu düğümü” dür.
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UYGULAMA FAALİYETİ–3

Saçak düğümünü atınız.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Hazırlık düğümünü atınız

 Hazırlık düğümlerinden soldan birinci
düğümün sağ ipi ile ikinci düğümün sol
ipini birlikte yanyana tutunuz.
(Sol elde) (Resim 4.7)
Resim 4.7
 Sağdaki ipi, sağdan yukarı doğru bir
halka oluşturacak şekilde çeviriniz.

 Çevirdiğiniz ucu yanyana duran iki ipin
önce üstünden sonra altından geçirerek
halka içinden çıkarınız.
(Resim 4.8.a-b-c)

Resim 4.8-a
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Resim 4.8-b

Resim 4.8-c

 Düğümü sıkıştırınız. Sıra sonuna kadar
aynı işlemleri tekrarlayınız.
(Resim 4.9-a-b-c)

Resim 4.9-a

Resim 4.9-b
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Resim 4.9-c
 Her sırada düğümler, bir önceki sıranın
iki düğümü arasına gelecek şekilde yapılmalıdır. İpin halka içinden geçirilişi
değişik şekillerde yapılabilir.
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UYGULAMA FAALİYETİ–4

Aşağıdaki işlem basamaklarını takip ederek basit düğüm uygulaması yapınız.
İşlem Basamakları
 Yapacağınız işlem için atölye ortamı
hazırlayınız.

Öneriler
 Temiz ve düzgün bir atölye ortamı hazırlayıp önlüklerinizi giyiniz.

 İpi kendi üzerinde çevirerek halka yapınız. (Resim 4.11)
Resim 4.11

 İpin ucunu halka ipin içinden geçiriniz.
(Resim 4.12)
Resim 4.12

 İpi çekerek sıkıştırınız. (Resim 4.13)

Resim 4.13

 İpe boncuk geçirerek belli aralıklarla
işlemi tekrarlayınız.

 Boncuk takılmış makrome örneklerini
inceleyiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü yazınız.
1.

Tek ip üzerine boncuk takınca boncukların kaymaması için altlarına atılan düğüme ……….. denir.

2.

File yapımında ve desen içinde doku oluşturmada kullanılan düğüme ………. denir.

3.

Makromede kullanılan basit düğüm çeşitleri …………….. , …………… ve
……………. düğümleridir.

4.

Makromede az kullanılan ve yapılışları çok kolay olan düğümlere ……………… denir.

5.

Kastamonu çarşaflarının kenarlarındaki saçaklar, saçak düğümü ile bağlandığında bu
düğüme …………..de denir.

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.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–5
ÖĞRENME FAALİYETİ–5
AMAÇ
Makromede kullanılan sarma düğüm tekniklerini atabileceksiniz.

ARAŞTIRMA



Makromede kullanılan sarma düğüm teknikleri ile çalışılmış ürün örnekleri
araştırınız.
Araştırma sonuçlarınızı sınıfta arkadaşlarınızla tartışınız.

5. SARMA DÜĞÜM
Yarı bağ düğümü veya fisto düğümünü de denilen bu düğüm, makromede yatay, dikey, verev ve kavisli kabartma dizelerin oluşturulmasında kullanılır. Makrome desenlerinin
çoğu bu düğümle oluşturulan düzgün ve belirgin dizelerin değişik düzenlemeleri sonucunda
ortaya çıkar.
Sarma düğüm bir düğümün iki ipi ile çalışılır. İpin biri gergin tutulur, diğeri onun üzerine düğümlenir.
Dizelerin düzgün olması için genellikle yarım düğüm aynı iplikle iki defa bağlanarak
uygulanır.
Soldan sağa ve sağdan sola doğru çift yönlü bağlanabilir. (Resim 5.1)

Resim 5.1

5.1. Sarma Düğümle Sola Doğru Şerit Bağlama
Altta kalacak sağ eldeki dikey ipliğin üzerine sol eldeki ipliğin dolanması ile oluşan
dikey sıra görünümlü düğüm tekniğidir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Sarma Düğüm ile Sola Şerit Bağlama
İşlem Basamakları

Öneriler

 İpinizi keserek hazırlık düğümünü atınız. (Resim 5.2)

Resim 5.2

 Düğümün sağdaki ipini sağ elinizle dikey olarak gergin tutunuz.(Resim 5.3)

Resim 5.3

 Sol ipi sol elinizle tutunuz ve küçük bir
yarım halka oluşturacak şekilde kavislendirerek sağ ipin altından ve halkanın
içinden geçirerek sol elinizle sola doğru
çekiniz. (Resim 5.4)

Resim 5.4

 İşlem 3’ü tekrarlayarak düğümlemeye
devam ediniz.
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5.2. Sarma Düğümle Sağa Doğru Şerit Bağlama
Sol elde aşağı doğru dik tutulan ip üzerine sağ eldeki ipin dolanması ile oluşan dikey
görünümlü düğüm şeklidir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Sarma Düğüm ile Sağa Şerit Bağlama
İşlem Basamakları

Öneriler

 İpinizi istenilen uzunlukta kesiniz ve
hazırlık düğümünüzü atınız. (Resim 5.5)

Resim 5.5

 Düğümün soldaki ipini sol elinizle dikey
olarak gergin tutunuz. (Resim 5.6)

Resim 5.6

 Sağ ipi sağ elinizle tutunuz ve küçük bir
yarım halka oluşturacak şekilde kavislendirerek sol ipin üzerine koyunuz.
Sonra sol ipin altından ve halkanın içinden geçirerek sağ elinizle sağa doğru
çekiniz. (Resim 5.7)
Resim 5.7
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5.3. Çift Taraflı Sarma Düğüm (Su Taşı)
Yukarıda anlatılan sağa ve sola doğru yapılan sarma düğüm tekniğinin her düğümde
yer değiştirmesi ile oluşur. Sutaşı görünümündedir. Yani düğüm bir sağa bir sola doğru
atılır. Kenar süslemelerinde de kullanılır.Esnek olduğu için sarkaç gibi ağırlık taşıyacak
ürünlerin yapımında kullanılması çok uygun değildir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ

Çift taraflı sarma düğüm yapma
İşlem Basamakları

Öneriler

 Hazırlık düğümünü atınız.

 Sol ipi sol elinizle gergin tutarak sağ iple
üzerine bir sarma düğüm(yarım) atınız.
Düğümlediğiniz ipi sağa doğru çekiniz.
( Resim 5.8)
Resim 5.8

 Sağ ipi sağ elinizle gergin tutarak sol
iple üzerine bir yarım sarma düğüm çalışınız.

 Düğümlediğiniz ipi sola doğru çekiniz.

 İşlem 2’yi sonra işlem 3’ü tekrarlayarak
düğümlemeye devam ediniz.( Resim 5.9)
Resim 5.9

 Aynı çalışmayı çift katlı ipliktede yapabilirsiniz.
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5.4. Sarma Düğümle Dize Oluşturma
Sarma düğümde lider ipin yönüne göre atılan düğümler yatay, dikey, verev veya kavisli sarma dizeler oluşturur. Bu dizeler bazen tek sıra kullanılır bazen de birkaçı yan yana
birbirine paralel çalışılır.Üzeri sarılmış net çizgiler desenleri belirler.
İplikler renkli atılmış olursa desen özelliğine göre zaman zaman yer değiştirerek sarılır. Böylece renkli desenler oluşturulur.
Lider ipler ne kadar gergin tutulursa üzerine sarılan ipler de o kadar muntazam düğümler oluşturur.

5.4.1. Sarma Düğümle Soldan Sağa Yatay Dize Oluşturma
Sarma düğüm yapılacak ipin, soldan sağa doğru yatay şekilde tutularak, diğer dikey
iplerin dik tutulan bu ipe alttan üste doğru sarılması ile oluşan düğüm şeklidir.
Görüntü yatay paralel ( ===== ) şeklindedir. Tek sıra veya çok sıralı yapılabilir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Sarma Düğümle Soldan Sağa Yatay Dize Oluşturma
İşlem Basamakları

Öneriler

 Hazırlık düğümlerini atınız.

 Soldan birinci düğümün soldaki
ipini sağa doğru yatay olarak
gergin tutunuz. (Resim 5.10)
Resim 5.10

 Sağa ipi gergin ipin altından
üstüne kavislendirerek halkanın
içinden geçiriniz.

 Üçüncü işlemde düğümlediğiniz
ipi tekrar gergin ipin üzerinden
sonrada altından öne doğru alınız.(Resim 5.11)

Resim 5.11

 Düğümleri sıkıştırarak devam ediniz. Hazırlık
düğümlerinden inen her ipi sıra ile gergin tutulan lider ip üzerine işlem yapınız.
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5.4.2. Sarma Düğümle Sağdan Sola Yatay Dize Oluşturma
Yukarıda anlatılan soldan sağa yatay dizenin tam tersi yönünde yapılır.
Modelin durumuna göre her iki yöne doğru yapılabilir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Sarma Düğümle Sağdan Sola Yatay Dize Oluşturma
İşlem Basamakları

Öneriler
 Düzgün sarılmış dizeler oluşturabilmek
için üzerine düğüm attığınız lider ipi
gergin tutunuz.
 Lider ipin köşesine bir iğne koyunuz.
Böylece tutturduğunuz ipliği daha gergin tutma ve daha hızlı düğüm atma imkânı kazacaksınız.

 Hazırlık düğümlerini atınız.

 Sağdan ilk düğümün sağ ipini sola doğru
yatay durumda gergin tutarak (lider ip)
sol ipi yatay duran lider ipin altından geçirip üstünden kavislendirerek tekrar yatay ipin altından öne doğru çıkartınız.
(Resim 5.12)

Resim 5.12

 Düğümlerinizi aynı derecede çekiniz ve
yanyana düzgün yerleşmelerine dikkat
ediniz.
 İyi sarılmamış dizeleri sökmek istediğinizde köşeden lider ipi çekiniz. Düğümlerin arasından lider ipi çekip çıkardığınızda düğümlerin tümü kendiliğinden
sökülecektir.
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 Üçüncü işlemde düğüm yaptığınız ipi
gergin ipin üstünden sonrada altından
geçirerek düğümleri sıkıştırıp yerleştiriniz. (Resim 5.13)

Resim 5.13

 Hazırlık düğümlerinden dikey inen her
ipi işlem 3 ve 4’ü uygulayarak lider ip
üzerinde iki defa düğümleyiniz.

 İpi düğümledikten sonra çekerek yerleştirme sırasında lider ipi gergin tutan elinizi hareket ettirmeyiniz. Düğümü, düğüm atan elinizle çekip yerleştiriniz.

.
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5.4.3. Sarma Düğümle Soldan Sağa Dikey Dize Oluşturma
Sol taraftaki ilk ipin diğer dikey iplere teker teker sarılarak sağ tarafa ulaşması ile oluşan düğüm şeklidir. Görünümü dikey paralel sıralar şeklindedir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Sarma Düğümle Soldan Sağa Dikey Dize Oluşturma
İşlem Basamakları

Öneriler

 Başlangıç düğümü atınız. (Resim 5.14)

Resim 5.14

 İstediğiniz genişliği verecek sayıda hazırlık düğümlerinizi atınız. Soldan birinci ipi diğerlerinden çok daha uzun kesiniz.

 Soldan birinci hazırlık düğümünün sağ
ipini dikey olarak gergin tutunuz.

 Sol ipi sağ ipin altından sağa doğru çekiniz, sonra üstünden sola doğru kavislendirerek tekrar sağ ipin altından sağa
doğru geçiriniz. (Resim 5.15)
Resim 5.15

 Üçüncü işlemde düğümlediğiniz ipi
gergin tutulan ipin önce üstünden sonra
altından geçirerek sağa doğru çekiniz.
(Resim 5.16)
Resim 5.16

 Hazırlık düğümlerinden aşağı doğru
dikey inen her iplik üzerinde işlem 3 ve
4’ ü uygulayınız.
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5.4.4. Sarma Düğümle Sağdan Sola Dikey Dize Oluşturma
Sağ taraftaki ilk ipin diğer dikey iplere teker teker sarılarak sol tarafa ulaşması ile oluşan düğüm şeklidir. Görünümü dikey paralel sıralar şeklindedir
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Sarma Düğümle Sağdan Sola Dikey Dize Oluşturma

İşlem Basamakları

Öneriler

 Hazırlık düğümü atınız.

 Sağdan ilk düğümün sol ipini dikey
olarak gergin tutunuz.( Resim 5.17)

Resim 5.17

 Sağ ipi gergin tutulan ipin altından sola
doğru alıp gergin ipin üstünden sonrada
altından geçiriniz.( Resim 5.18)
Resim 5.18

 Dikey inen her iplik üzerinde işlem 3 ve
4’ü uygulayınız.
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5.4.5. Sarma Düğümle Verev Dize Oluşturma
Bu düğüm ile oluşan görünüm, sola veya sağa doğru meyilli, verev sarma düğüm şeklindedir. Tek sıra veya daha fazla sıra yan yana olabilir. Baklava dilimi veya balıksırtı görünümlü desenler bu teknikle yapılır. Görünüm / veya \ şeklindedir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Sarma Düğüm ile Verev Dize Oluşturma
İşlem Basamakları
 Makrome tahtası veya dayangaç üzerine
kareli kâğıdınızı yerleştiriniz ve üzerine
verev dize açılımlarını çiziniz.
 5 veya 6 hazırlık düğümü atınız.

Öneriler

 Lider ipi kareli kâğıtta belirlenen verev
hat üzerinde verevliğini koruyarak gergin tutunuz. (Resim 5.19)

Resim 5.19

 Sırayla her iple lider ip üzerine iki sarma
düğüm atınız. Sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlayınız.

 Dize bitimine toplu iğne koyunuz ve
lider ipi aksi yöne çevirerek gergin tutunuz.( Resim 5.20)

Resim 5.20
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5.4.6. Sarma Düğümle Verev Dizeleri Çaprazlama
Bu düğüm ile oluşan görünüm, V veya ters V (//\\).şeklindedir.Diğer sarma düğümler
gibi tek sıra veya daha fazla sıra yan yana olabilir..V şeklinden sonra işlem tersine döndürülür ise baklava deseni oluşur.

Resim 5.26
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Sarma Düğüm ile Verev Dizeleri Çaprazlama Yapma
İşlem Basamakları

Öneriler

 İpliklerinizi keserek 8 hazırlık düğümü
atınız. Ortaya toplu iğneyle işaret koyunuz. (Resim 5.21)

Resim 5.21

 Sol baştan birinci ipi sağa doğru verev
olarak gergin tutunuz ve sarma düğümle
ortaya kadar olan ipleri kullanarak verev
bir dize oluşturunuz.

 Her dikey iple ikişer sarma düğüm yapınız.

 Sağ baştan birinci ipi verev olarak sola
doğru gergin tutunuz.( Resim 5.22)

Resim 5 .22
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 Sağdan sola doğru gergin tuttuğunuz
dayangaç ip üzerine soldan gelen
dayangaç iple iki sarma düğüm çalışınız.( Resim 5.23)
Resim 5.24

 Her verev dizeyi kendi yönlerinde sarma
düğümle devam ettiriniz.
 Böylece ortada dizeler kesişmiş olacaktır.

 Dizelerin tekli çaprazlanışını uyguladıktan sonra desen çalışmalarında çok kullanılan çift dizeli çaprazlamayı yapınız.(
Resim 5.24)

Resim 5.24
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5.4.7. Sarma Düğümle Kavisli Dize Oluşturma
Yaprak şeklinde açılıp kapanan kavisli dizelerle değişik desenler uygulanabilir. Bu çalışma düz dizelerin hafifçe kavislendirilmiş hâlidir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Sarma düğüm ile verev kavisli dize oluşturma
İşlem Basamakları

Öneriler

 8 adet hazırlık düğümü atınız.

 Ortadan ikiye ayırınız.

 Sağ baştan ilk ipi lider ip olarak seçip
ikinci iple lider ip üzerine iki sarma düğüm atınız.( Resim 5.27)

Resim 5.27

 Lider ipi kavislendirerek dikey inen her
iple ikişer sarma düğüm yapınız.

 Sağ baştan ilk ipi lider ip olarak aşağıdan yukarı doğru kavislendirerek sırayla
her iple ikişer sarma düğüm yapınız
( Resim 5.28)
Resim 5.28

 Sol kenardan başlayarak daha önceki
işlemlerde yapılan kavisli dizelerin simetriğini çalışınız.
 Orta noktada yaprakları birleştirerek
kavisli dizeleri aksi yönlerde devam ettiriniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü yazınız.
1.

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

2.

Tek yönlü düğümlemede ipin biri gergin tutulduğunda onun üzerine düğümlenen

daha ………………..kısalacaktır.
3.

……….. düğümde ………... yönüne göre atılan düğümler yatay dikey ……….. veya
kavisli ………… dizeleri oluşturur.

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.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–6
ÖĞRENME FAALİYETİ–6
AMAÇ
Bu modül ile tekniğine uygun olarak kare düğüm yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA



Makromede kullanılan kare düğüm teknikleri ile çalışılmış ürün örnekleri araştırınız.
Araştırma sonuçlarınızı sınıfta arkadaşlarınızla tartışınız.

6. KARE DÜĞÜM
6.1. Makromede Kullanılan Kare Düğüm Çeşitleri
Çift düğüm de denilen kare düğüm, makrome çalışmalarında en çok kullanılan düğüm
şeklidir. Bir düğüm yapmak için iki kez bağlama yapıldığından çift düğüm denmiştir. Bazı
kitaplarda dokuma düğümü de denir.
Dört iplik üzerinde çalışılan bu düğüm şeklinde, düğüm atma aynı olduğu hâlde yapılan basit değişikliklerle görünümleri birbirinden farklı dokular ve şeritler oluşturulur.


Dalga, burgu şerit



Düz şerit



Fiyonklu şerit



İnci düğüm



Örümcek doku vb.
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6.2. Kare Düğümle Düz Şerit Bağlama
Makrome tekniğinde sık kullanılan düğüm tekniklerindendir.Sıkı yapıldığında daha
sert ve dayanıklı olur.Sarkaç veya çanta sapı gibi ağırlık taşıyacak ürünlerin yapımında çok
kullanılır.Ortadaki ipler sabit, kenardaki ipler örüldüğü için kenar ipleri çabuk kısalır, bu
durumu engellemek için ya ortadaki ipler daha kısa tutulur, ya da örgü ilerledikçe içteki ipler
dışa dıştaki ipler içe getirilerek ip boyları eşitlenebilir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Kare Düğümle Düz Şerit Bağlama
İşlem Basamaklar

Öneriler

 İplerinizi keserek hazırlık düğümlerini
atınız.
 2 hazırlık düğümünün 4 ipinden sağ ve
sol kenardakileri ayırınız.

 Sağ baştaki 4 nu.lı ipi sağdan sola hafifçe kavislendirerek ortadaki 2 ve 3 nu.lı
ipliklerin altından sol baştaki 1 nu.lı
ipin üstünden geçiriniz. (Resim 6.1)
Resim 6.1

 Sol baştaki ipi ortadaki iplerin altından
ve sağdaki halkanın içinden geçirerek
(alttan üste) sağdaki ipi sağ elinizle soldaki ipi sol elinizle tutarak aynı anda
kendi yönlerinde çekiniz ve düğümü sıkıştırınız. ( Resim 6.2)

Resim 6.2

 Düğümün yarısını yapmış oldunuz.
 Sol baştaki ipi soldan sağa doğru kavislendirerek ortadaki 2 ipin altından sağ
baştaki ipin üzerinden geçiriniz. (Resim
6.3)

Resim 6.3
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 Sağ baştaki ipi ortadakilerin altından
soldaki halkanın içinden(alttan üs
te)geçiriniz. İpleri iki aksi yönde çekerek düğümü sıkıştırınız.

 Böylece bir düğümü tamamlamış oldunuz.
 3.işlemden başlayarak işlem 4,5 ve 6’yı
tekrarlayınız.

 Sağdan başlayarak kare düğüm bağlayıp
sonra soldan başlayarak kare düğümü
tamamlayanız.( Resim 6.4)

Resim 6.4

 Düz şerit bağlamada bir önce yapılan
düğümün hangi tarafı kapalıysa kare düğüme tekrar o yönde başlayınız.

6.3. Burgu Şerit Bağlama


Kare düğümle şerit çalışmalarında düğüme başlarken ilk ipi, ortadaki lider ipler
üzerine hep aynı yönden koyarak başlarsanız burgu şerit oluşur. ( Resim 6.5a,
6.5b)

6.3. Fiyonklu Şerit Bağlama
İki düğüm atılarak sıkıştırılan şerit düğümün belirli mesafe bırakıldıktan sonra tekrar
atılması ve sonraki atılan düğümün ortadaki lider ip gergin tutularak ilk düğüme kadar yukarı yanaştırılması ile oluşan kelebek görünümlü düğümdür.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Fiyonklu Şerit Bağlama
İşlem Basamakları

Öneriler

 İpliklerinizi keserek hazırlık düğümünüzü atınız.
 Bir kare düğüm yapınız.

 İşlem 2’de yaptığınız kare düğümün 2
veya3 cm altına bir kare düğüm daha
yapınız. (Resim 6.6)
Resim 6.6

 Bu düğümü ilk yaptığınız kare düğüm
yanına yukarı doğru kaydırıp fiyonkları
yanlara doğru çekerek sıkıştırınız. (Resim 6.7)
Resim 6.7

 İki veya daha fazla sayıda kare düğüm
yaparak düz şerit örünüz.

 Son düğümün 2 veya 3 cm altına bir
kare düğüm yaparak yukarı doğru kaydırıp fiyonkları sıkıştırınız.(Resim 6.8)
Resim 6.8

 İşlem 4 ve 5’i tekrarlayarak düğümlemeye devam ediniz.
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6.4. Kare Düğümle İnci Bağlama
Şerit düğümün, modele göre birkaç santim örüldükten sonra geriye döndürülerek nohut şekli verilmesi tekniğidir. Yuvarlak şekilli olmasında dolayı inci bağlama tekniği denilmiştir.Süsleme amaçlı diğer düğümlerle beraber kullanılır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Kare Düğümle İnci Bağlama
İşlem Basamakları

Öneriler

 İpliklerinizi keserek hazırlık düğümlerinizi atınız.

 Kare düğüm bağlayarak 3-4 cm uzunluğunda düz şerit örünüz.(Resim 6.9)

Resim 6.9

 Düğüm yaptığınız iplerden ortada bulunan 2 ve 3 nu.lı ipleri, ördüğünüz şeridin
başlangıç kısmındaki gevşek bırakılmış
yan iplerin arasından geçirip çekiniz.
(Resim 6.10)

Resim 6.10

 Böylece şerit inci tanesi gibi yuvarlak
bir şekil almış olacaktır.

 Oluşturduğunuz bu küçük topun altına
yeni bir kare düğüm bağlayarak sıkıştırınız.( Resim 6.11)
Resim 6.11

 Modelinize uygun olarak kullanacağınız
bu düğüm modelinizin belirginliğini ortaya çıkaracaktır.
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6.5. Kare Düğümle Örümcek Doku Oluşturma
Kare düğümle yapılan dokulara örümcek doku denir. Düğüm sıraları arasındaki atkı
iplik- lerinin boyları uzun olursa seyrek doku, kısa olursa sık doku oluşur. Normal ve seyrek
olarak yapılan örümcek dokulara daha az ip ve zaman gider. Büyük alanların doldurulmasında kullanılan bu doku, artırma ve eksiltme yapılarak farklı şekiller oluşturulabilir. Örümcek
dokular arasında bırakılan boş alanlar desende hoş görüntüler oluşturur.

Resim 6.12
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Kare düğümle örümcek doku oluşturma
İşlem Basamakları

Öneriler

 İpliklerinizi keserek hazırlık düğümlerinizi atınız.
 Düğümlerinizi ikişer ikişer ayırarak 4
iplikli guruplar oluşturunuz.
 Hazırlık düğümlerinin 1cm altından her
4 iplikli gruba bir kare düğüm bağlayınız. (Resim 6.12)

Resim 6.13

 Yeni sıraya başlarken sol kenarda bir
önceki sırada bağlanmadan bırakılmış
olan iki iplikle ikinci sırada oluşan ilk
kare düğümün iki ipini düğümleyiniz.(
Resim 6.13)

Resim 6.14

 Önceki sıranın kare düğümleri arasına
yeni kare düğümler bağlayarak düğümlemeye devam ediniz.
Örümcek doku çalışmalarında, kare düğümler belli sayıda üst üste veya kaydırılarak
bağlandığında farklı şekillerde fantezi dokular ortaya çıkar.
Kare düğümlerin birinci ve ikinci bağlanışları arasında boşluk bırakarak bu aradan
yün, tiftik, ince ağaç kaplama şeritler, deri biye, rafya, kurdele gibi değişik gereçler geçirip
farklı alanlarda kullanılabilecek yeni dokular oluşturabilir.

68

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1.
2.
3.

4.
5.

(….) Kare düğümde bir düğüm yapmak için üç kez bağlama yapılır.
(….) Kare düğümle şerit çalışmalarında düğüme başlarken ilk ipi, ortadaki lider ipler
üzerine hep aynı yönden koyarak başlarsanız burgu şerit oluşur.
(….) Düğüm yaptığınız iplerden ortada bulunan 2 ve 3 nu.lı ipleri, ördüğünüz şeridin
başlangıç kısmındaki gevşek bırakılmış yan iplerin arasından geçirip çekin. Böylece kare düğümle doku oluşturmuş olursunuz.
(….) Örümcek doku çalışmalarında, kare düğümler belli sayıda üst üste veya
kaydırılarak bağlandığında farklı şekillerde fantezi dokular ortaya çıkar.
(….) Düz şerit yapılırken 2-3 cm altına yeniden kare düğüm yapılıp yukarı doğru sıkıştırılarak fiyonklar oluşturulan düğüme inci bağlama denir.

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.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Bu modülün sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
1.

Makrome sadece süslemede ve haberleşmede kullanılır.

2.

Makrome için temel iplik beş bükümlü ipliklerdir.

3.

Kare düğümle şerit bağlamada dışta yürüyen ip kısalır.

4.

Desen özelliği ip uzunluklarını etkiler.

5.

İp, çubuk ve halka üzerine hazırlık düğümü atmak için gruplanmış ipler takılır.

6.

Kumaş kenarına geçirilen ipi kumaşın kalınlığına uygun seçmek gerekir.

7.

İpin kalınlığı ip uzunluğunu hesaplamada önemli değildir.

8.

Boncuklarda önemli olan ürüne ve iplik cinsine göre boncuk seçilmesidir.

9.

İstenilen ip uzunluğuna göre germe işlemi, çözgü çerçevesinin farklı bölümlerinden
gererek ayarlanır.

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.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ 1’İN CEVAP ANAHTARI
1

D

2

Y

3

D

4

D

5

Y

6

D

7

Araç

8

Tohum Lifleri

9

Suni ve sentetik

10

ürüne ve iplik cinsine

ÖĞRENME FAALİYETİ 2’NİN CEVAP ANAHTARI
1

D

2

D

3

Y

4

D

ÖĞRENME FAALİYETİ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1

Y

2

Y

3

D

4

Y

5

D
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ÖĞRENME FAALİYETİ 4’ÜN CEVAP ANAHTARI
1

el üstü düğümü

2

Kastamonu düğümü
Bobin, saçak düğüm ve

3

kangal düğümü

4

tek iple çalışılan

5

Kastamonu düğümü

ÖĞRENME FAALİYETİ 5’İN CEVAP ANAHTARI
1

İki defa

2

Fazla

3

Lider ipin, verev, sarma

ÖĞRENME FAALİYETİ 6’NIN CEVAP ANAHTARI
1

Y

2

D

3

D

4

D

5

D
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MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI
1

Y

2

Y

3

D

4

D

5

D

6

D

7

Y

8

D

9

Y
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