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AÇIKLAMALAR 
KOD 542TGD1017 

ALAN Tekstil Teknolojisi 

DAL/MESLEK Dokuma Desinatörlüğü 

MODÜLÜN ADI Türetilmiş Örgülü Kumaş Analizi 1 

MODÜLÜN TANIMI 
Türetilmiş örgülü kumaş analizi ile ilgili bilgilerin verildiği bir 

öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/24 

ÖN KOŞUL Bu modül için ön koşul yoktur. 
YETERLİK Türetilmiş örgülü kumaş analizi yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 
Uygun ortam sağlandığında türetilmiş örgülü kumaşların 

analizini yapabileceksiniz. 

Amaçlar  
1. Tekniğine uygun olarak bezayağı örgüden türetilmiş 

kumaşların analizini yapabileceksiniz. 

2. Tekniğine uygun olarak dimi örgüden türetilmiş 

kumaşlarının analizini yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: İyi bir aydınlatmanın bulunduğu analiz laboratuvarı 

Donanım: Lup, analiz tığı, hassas terazi, desen kâğıdı, renkli 

kalem, kumaş numunesi, hesap makinesi, cetvel, makas 

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, eşleştirme vb.) kullanarak 

modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek 

sizi değerlendirecektir. 

 

 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
Sevgili Öğrenci, 

 

Bu modülde, ana örgülerden bezayağı ve dimi örgüsünden türetilmiş örgülerin kumaş 

özelliklerini öğreneceksiniz. Türetilmiş örgülü kumaşı tanıyacak ve bu kumaşlara ait 

özellikleri tespit edebileceksiniz. 
 

Bu modül sonunda edineceğiniz bilgi ve beceriler ile geniş bir kullanım alanına sahip 

olan bezayağından türetilmiş örgülü ve dimi örgüsünden türetilmiş örgülü dokuma kumaş 

numunelerinden yola çıkarak numune kumaşın tekrar dokunabilmesi için gerekli olan teknik 

bilgilerini tespit edebileceksiniz. 
 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1 
 

 

 

 

Uygun ortam sağlandığında bezayağı örgüden türetilmiş örgülü kumaşların analizini 

tekniğine uygun olarak yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 Çevrenizi araştırarak bezayağı örgüden türetilmiş örgülü kumaş örnekleri 

toplayınız. 

 

1. BEZAYAĞI ÖRGÜDEN TÜREYEN 

KUMAŞ ANALİZİ 
 

Bezayağı örgüsünün türevleri rips (çözgü, atkı) örgüsü, panama olmak üzere ikiye 

ayrılır. Analiz işlemleri diğer örgülere göre daha basit bir şekilde yapılabilmektedir. 

 

Şekil 1.1: Panama örgülü kumaş görünümü 

1.1. Bezayağı Örgüsünden Türetilmiş Örgülü Kumaşların 

Özellikleri, Kullanım Alanları 
 

Bezayağı örgüsü, iki çözgü ve iki atkı ipliğinden oluşmaktadır. Yeni bir örgü 

oluşturabilmek için rapor alanının çözgü, atkı ya da her iki yönde artırılması gerekmektedir. 

Rapor büyütme işlemi çözgü ya da atkı istikametinden sadece biri yönünde gerçekleşirse 

Rips örgüleri, hem atkı hem de çözgü istikametinde gerçekleşirse panama örgüleri elde 

edilmektedir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Sağlam bir yapıya sahip olan bezayağı örgülerinden bu şekilde değişime uğratılarak 

elde edilen rips ve panama örgüleri daha zayıf yapıda fakat daha esnek, yumuşak ve daha sık 

kumaşların üretilmesinde tercih edilmektedir (bk. Ana Örgülerden Türetilmiş Örgüler–1). 
 

 Rips örgülü kumaşlar 

 

Şekil 1.2: Atkı ve çözgü rips örgülü kumaş görünümleri 

 Tanımı: Rips örgüsü; bezayağı örgüsünden türetilmiş olan, bağlantı 

noktalarının çözgü ya da atkı istikametinde uzatılmasıyla elde edilen 

örgülerdir. 
 

 Özellikleri: 

o Boyuna ya da enine çizgi görünümlü bir yapıya sahiptir. 

o Rips örgülü kumaşların her iki yüzü de aynı görünüme sahiptir. 

Ağır ve dayanıklı bir yapısı vardır. 

o Örgü raporunda daima çözgü ripsinde iki çözgü ya da atkı ripsinde 

iki atkı bulunur. 

o İplik yüzmeleri artırıldığında daha gevşek yapılı kumaşlar elde 

edilir. 
 

 Kullanım alanları: Genellikle gömleklik, kravatlık, elbiselik ve 

döşemelik kumaşların üretiminde tercih edilmektedir.  
 

 Panama örgülü kumaşlar 

 

Şekil 1.3: Panama örgülü kumaş görünümü Resim 1.1: Panama kumaş   
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 Tanımı: Panama örgüsü; bezayağı örgüsünün bağlantı noktalarının atkı 

ve çözgü yönünde 2 ya da daha fazla sayıda artırılmasıyla elde edilen 

örgülerdir.  
 

 Özellikleri: 

o Bezayağı örgülerine göre daha gevşek bir yapıya sahip olan 

panama örgüleri bu özelliği sayesinde gözenekli bir yapıya 

sahiptir. 

o Panama örgüleri ile dokunan kumaşların dayanıklılığı bezayağı 

örgülerine göre daha düşüktür. 

o Yan yana birden fazla ipliğin bir arada bulunması nedeniyle iplik 

kaymaları oluşabilmektedir. Bu sebeple büyük raporlu örgüler 

tercih edilmez. 

o Düzenli panama örgülerinin her iki yüzü aynı iken düzensiz 

panama örgülerinde farklıdır. 

o Örgü raporunda çözgü ve atkı sayıları birbirine eşittir. 
 

 Kullanım alanları: Genellikle elbiselik, ceketlik, paltoluk kumaşların 

üretiminde tercih edilir. 
 

1.2. Rips Örgülü Kumaş Analizi Yapma 
 

Rips örgülü kumaşların analizinde çözgü rips örgülü kumaş analizinde çizgi 

ipliklerinin kaç atkının üzerinden kaç atkının altından geçtiğine dikkat edilerek kumaşın 

örgüsü bulunur. Atkı rips örgüsünde atkı ipliklerinin kaç çözgünün üzerinden kaç çözgünün 

altından geçtiğine bakılarak kumaşın örgüsü bulunur. Kumaşın çözgü ve atkı sıklıklarını ve 

örgüsünü çizerken iplikler aynı hareketi yaptığı için tek iplik gibi görünmektedir. İplikleri 

sayarken dikkat ediniz. 

 

Şekil 1.4: Kumaş örgüsü  Resin 1.2: Rips kumaş görüntüsü 

Rips örgülü kumaşlar bezayağı örgülü kumaşların sıklığına göre daha sıktır. Kumaşın 

tersi ve yüzü aynı türde iplik kullanıldığında aynı görülmektedir. 
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1.3. Panama Örgülü Kumaş Analizi Yapma 
 

Panama örgülü kumaşların analizinde kumaşın örgüsü atkı ve çözgü ipliklerinin 

bağlantı şekilleri göz önüne alınarak çizilir. İpliklerin çoğunluğu aynı hareketi yaptığı için 

çözgü ipliklerinin kaç atkının üzerinden geçtiğine dikkat edilerek ve kaç çözgünün aynı 

hareketi yaptığına bakılarak kumaşın örgüsü çizilir. İplik sıklıkları bulunurken iplikler tek 

tek ayrılarak sayılmalıdır. Panama kumaş sıklığı bezayağı örgülü kumaşlara göre daha sıktır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Rips örgülü numune bir kumaşın işlem sırasına göre analizini yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Dokuma kumaş analizi için gerekli araç 

ve gereçleri hazırlayınız. 

 

 Aydınlık bir ortamda çalışınız.  

 Yaptığınız işlemleri ve ölçümleri not 

etmek için dosya tutunuz. 

 Kumaşın tersini ve yüzünü belirleyiniz. 

 

 Kumaşın yüzünün tespitinde göz önünde 

bulundurulacak noktaları hatırlayınız. 

 Kumaşın çözgü ve atkı yönünü 

belirleyiniz. 

 

 Çözgü yönünün tespitinde göz önünde 

bulundurulacak noktaları hatırlayınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Numune kumaşın kenarlarını keserek 

düzleyiniz, en ve boyunu ölçünüz. 

 

 Numune kumaşınızı düzeltirken 

küçültmemeye dikkat ediniz. 

 Numune kumaşı tartarak gramajını 

hesaplayınız. 
 

 Kumaş kenarlarını sökerek saçak 

oluşturunuz. 

 

 Saçak oluştururken söktüğünüz iplikleri 

çözgü ve atkı olmak üzere ayrı ayrı 

saklayınız. 

 Numune kumaş üretiminde kullanılan 

çözgü ve atkı iplik cins ve numaralarını 

tespit ediniz. 

 

 Atölyenizin veya laboratuvarınızın 

imkânlarına göre uygun olan test 

yöntemlerini uygulayınız.  

 Saçak yaparken ayırdığınız iplikleri 

kullanınız. 

 Testleri uygularken iş güvenliği 

kurallarına uyunuz. 
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 Çözgü ve atkı renk raporunu 

belirleyiniz. 

 

 Lup yardımıyla ya da çıplak göz ile 

çözgü ve atkı iplikleri renklerini sayarak 

raporları tespit ediniz. 

 Numune kumaşın örgüsünü tespit ederek 

tahar ve armür planlarını çiziniz. 

 

 

 Atkı ya da çözgü yönünde incelediğiniz 

her ipin hareketini desen kâğıdına 

sırasıyla aktarınız. 

 Örgü raporu en az iki kere tekrar edene 

kadar iplik hareketlerini inceleyiniz. 
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 Enden ve boydan çekmelerini 

hesaplayınız. 

 

 

 İplik cinsi ve kullanılan örgüyü göz 

önüne alınız. 

 Tarak enini hesaplayınız. 

 İstenilen mamul kumaş enini ve enden 

çekme yüzdelerini göz önüne alınız. 

 

 Çözgü tel sayısını hesaplayınız. 

 

 Mamul eni ve çözgü sıklığını göz önüne 

alınız. 

 Dişten geçen tel sayısını tespit ederek 

tarak numarasını hesaplayınız. 

 Taraktaki çözgü sıklığını ve tarak enini 

göz önüne alınız. 

 Çözgü ve atkı ağırlıklarını hesaplayarak 

ham kumaş ağırlığını tespit ediniz. 

 Farklı numaralarda çözgü ve atkı 

iplikleri kullanılmış ise farklı 

numaralardaki ağırlıklarını ayrı ayrı 

hesaplayınız. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Dokuma kumaş analizi için gerekli araç ve gereçleri hazırladınız mı?   

2. Kumaşın tersini ve yüzünü belirlediniz mi?   

3. Kumaşın çözgü ve atkı yönünü belirlediniz mi?   

4. Numune kumaşın kenarlarını keserek düzleyip en ve boyunu ölçünüz 

mü?Numune kumaşı tartarak gramajını hesapladınız mı? 

  

5. Kumaş kenarlarını sökerek saçak oluşturdunuz mu?   

6. Numune kumaş üretiminde kullanılan çözgü ve atkı iplik cins ve 

numaralarını tespit ettiniz mi? 

  

7. Çözgü ve atkı renk raporunu belirlediniz mi?   

8. Numune kumaşın örgüsünü tespit ederek tahar ve armür planlarını 

çizdiniz mi? 

  

9. Enden ve boydan çekmelerini hesapladınız mı?   

10. Tarak enini hesapladınız mı?   

11. Çözgü tel sayısını hesapladınız mı?   

12. Dişten geçen tel sayısını tespit ederek tarak numarasını hesapladınız 

mı? 

  

13. Çözgü ve atkı ağırlıklarını hesaplayarak ham kumaş ağırlığını tespit 

ettiniz mi? 

  

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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Panama örgülü numune bir kumaşın işlem sırasına göre analizini yapınız. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Dokuma kumaş analizi için gerekli araç ve 

gereçleri hazırlayınız. 

 

 Aydınlık bir ortamda çalışınız.  

 Yaptığınız işlemleri ve ölçümleri not 

etmek için dosya tutunuz. 

 Kumaşın tersini ve yüzünü belirleyiniz. 

 

 Kumaşın yüzünün tespitinde göz 

önünde bulundurulacak noktaları 

hatırlayınız. 

 Kumaşın çözgü ve atkı yönünü belirleyiniz. 

 

 Çözgü yönünün tespitinde göz 

önünde bulundurulacak noktaları 

hatırlayınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Numune kumaşın kenarlarını keserek 

düzleyiniz, enini ve boyunu ölçünüz. 

 

 Numune kumaşınızı düzeltirken 

küçültmemeye dikkat ediniz. 

 Numune kumaşı tartarak gramajını 

hesaplayınız. 

 

 

 Kumaş kenarlarını sökerek saçak 

oluşturunuz. 

 

 Saçak oluştururken söktüğünüz 

iplikleri çözgü ve atkı olmak üzere 

ayrı ayrı saklayınız. 

 Numune kumaş üretiminde kullanılan çözgü 

ve atkı iplik cins ve numaralarını tespit 

ediniz. 

 

 Atölyenizin veya laboratuvarınızın 

imkânlarına göre uygun olan test 

yöntemlerini uygulayınız.  

 Saçak yaparken ayırdığınız iplikleri 

kullanınız. 

 Testleri uygularken iş güvenliği 

kurallarına uyunuz. 
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 Çözgü ve atkı renk raporunu belirleyiniz. 

 

 Lup yardımıyla ya da çıplak göz ile 

çözgü ve atkı iplikleri renklerini 

sayarak raporları tespit ediniz. 

 Numune kumaşın örgüsünü tespit ederek 

tahar ve armür planlarını çiziniz. 

 

 

 Atkı ya da çözgü yönünde, 

incelediğiniz her ipin hareketini 

desen kâğıdına sırasıyla aktarınız. 

 Örgü raporu en az iki kere tekrar 

edene kadar iplik hareketlerini 

inceleyiniz. 
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 Enden ve boydan çekmelerini hesaplayınız. 

 

 İplik cinsi ve kullanılan örgüyü göz 

önüne alınız. 

 Tarak enini hesaplayınız. 

 İstenilen mamul kumaş enini ve 

enden çekme yüzdelerini göz önüne 

alınız. 

 Çözgü tel sayısını hesaplayınız. 

 

 Mamul enini ve çözgü sıklığını göz 

önüne alınız. 

 Dişten geçen tel sayısını tespit ederek tarak 

numarasını hesaplayınız. 

 Taraktaki çözgü sıklığını ve tarak 

enini göz önüne alınız. 

 Çözgü ve atkı ağırlıklarını hesaplayarak 

ham kumaş ağırlığını tespit ediniz. 

 Farklı numaralarda çözgü ve atkı 

iplikleri kullanılmış ise farklı 

numaralardaki ağırlıklarını ayrı ayrı 

hesaplayınız. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Dokuma kumaş analizi için gerekli araç ve gereçleri hazırladınız mı?   

2. Kumaşın tersini ve yüzünü belirlediniz mi?   

3. Kumaşın çözgü ve atkı yönünü belirlediniz mi?   

4. Numune kumaşın kenarlarını keserek düzleyip enini ve boyunu 

ölçünüz mü? 

  

5. Numune kumaşı tartarak gramajını hesapladınız mı?   

6. Kumaş kenarlarını sökerek saçak oluşturdunuz mu?   

7. Numune kumaş üretiminde kullanılan çözgü ve atkı iplik cins ve 

numaralarını tespit ettiniz mi? 

  

8. Çözgü ve atkı renk raporunu belirlediniz mi?   

9. Numune kumaşın örgüsünü tespit ederek tahar ve armür planlarını 

çizdiniz mi? 

  

10. Enden ve boydan çekmelerini hesapladınız mı?   

11. Tarak enini hesapladınız mı?   

12. Çözgü tel sayısını hesapladınız mı?   

13. Dişten geçen tel sayısını tespit ederek tarak numarasını hesapladınız 

mı? 

  

14. Çözgü ve atkı ağırlıklarını hesaplayarak ham kumaş ağırlığını tespit 

ettiniz mi? 

  

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan parantezlere verilen bilgiler doğru ise D, 

yanlış ise Y yazınız. 
 

1. (   ) Bezayağı örgüsünden yeni bir örgü oluşturabilmek için rapor alanının çözgü, atkı 

ya da her iki istikamette artırılması gerekmektedir. 
 

2. (   ) Bezayağı örgüsü, iki çözgü ve iki atkı ipliğinden oluşmaktadır. 
 

3. (   ) Bezayağı örgüsünde rapor büyütme işlemi, çözgü ya da atkı istikametinden 

sadece biri yönünde gerçekleşirse panama örgüleri elde edilir. 
 

4. (   ) Panama örgüleri daha zayıf yapıda fakat daha esnek ve daha sık kumaşların 

üretilmesinde tercih edilmektedir.  
 

5. (   ) Panama örgüleri boyuna ya da enine çizgi görünümlü bir yapıya sahiptir. 
 

6. (   ) Rips örgülerinin örgü raporunda çözgü ve atkı sayıları birbirine eşittir. 
 

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 
 

 

 

 

Uygun ortam sağlandığında dimi örgüden türetilmiş örgülü kumaşların analizini 

tekniğine uygun olarak yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 Çevrenizi araştırarak dimi örgüden türetilmiş örgülü kumaş örnekleri toplayınız. 
 

2. DİMİ ÖRGÜDEN TÜREYEN KUMAŞ 

ANALİZİ 
 

Dimi örgülü kumaşların türevleri olarak çapraz, kesik ve kırık dimi örgülü kumaşların 

analizi yapılacaktır. 

 

Şekil 2.1: Balıksırtı dimi örgülü kumaş görünümü 

2.1. Dimi Örgüsünden Türetilmiş Örgülü Kumaşların Özellikleri, 

Kullanım Alanları 
 

Dimi örgü raporunda belli kurallara göre değişiklikler yaparak farklı özellikte kumaş 

elde etmek mümkündür. Yapılan değişiklikler kumaş görünümüne etki ettiği gibi kumaşın 

yapısına da etki etmektedir. Dimi örgüsünden türetilen örgüler; çapraz, kesik, kırık, 

balıksırtı, diyagonal, gölgeli dimiler olarak sınıflandırılmaktadır. Türetilmiş Örgülü Kumaş 

Analizi–1 modülünde çapraz, kesik ve kırık dimi örgülü kumaşların özellikleri ve analizi 

anlatılacaktır. Diğer dimi örgüleri ise bu modülün devamı niteliğinde olan Türetilmiş Örgülü 

Kumaş Analiz–2 modülünde anlatılacaktır. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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 Çapraz dimi örgülü kumaşlar 

 

Şekil 2.2: Çapraz dimi örgülü kumaş görünümü 

Verilmiş olan örgü raporu içerindeki hareketlerin yer değiştirilmesi sonucu elde edilen 

dimi örgü türevidir. Herhangi bir dimi örgü raporunun çözgü ya da atkı istikametinde 

yarısından itibaren sondan başa doğru sıralanması şeklinde yer değişimi ile elde edilir. 
 

Çapraz dimi örgüleri elbiselik, paltoluk, ceketlik, örtülük kumaşların dokunmasında 

kullanılır. 
 

 Kesik dimi örgülü kumaşlar 

 

Şekil 2.3: Kesik dimi örgülü kumaş görünümü 

Dimi yollarının yön değiştirmeden kırılma yaparak görüntü oluşturulduğu dimi örgü 

türevidir. 
 

Verilmiş olan dimi örgü raporu, çözgü yönünde yan yana tekrar eden çözgü iplik 

gruplarının yan yana sıralanması ile oluşur. Birinci alana dimi örgü raporu tekniğine uygun 

olarak işlenir. İkinci alana ise doluların karşısı boş, boşların karşısı dolu olarak işaretlenir ve 

oluşan bu rapora göre dimi örgüsü işlenir. Takip eden gruplar da rapor tekrarına gelene kadar 

devam edilir ve örgü tamamlanır. 
 

Kesik dimi örgüleri elbiselik, paltoluk, ceketlik, kumaşların dokunmasında kullanılır. 
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 Kırık dimi örgülü kumaşlar 

 

Resim 2.1: Kırık dimi örgülü kumaş 

Kırık dimi örgüleri ana örgü raporundan sonra dimi diyagonalinin yön değiştirmesi ile 

oluşan örgülerdir. Bir dimi örgü raporundan çözgü ve atkı yönünde kırık dimi örgüsü 

oluşturulabilir. 
 

Kırık dimi örgüleri; ceketlik, paltoluk, eteklik vb. kumaşların dokunmasında kullanılır. 
 

2.2. Çapraz Dimi Örgülü Kumaş Analizi Yapma 
 

Çapraz dimi örgülü kumaşların analizinde ana örgünün kaç dolu kaç boş dimi örgüsü 

olduğunun bulunarak desen kâğıdına yazılır. Örgü çapraz dimi boyuna veya enine yönde 

olduğu tespit edilir. Kumaşın örgüsü kaç sağ yollu kaç sol yollu olduğu tespit edilerek örgü 

desen kâğıdına yazılır. Tahar ve armür planları yapılarak kumaş örgü çizme işlemi 

tamamlanır. Kumaşın teknik verileri (tarak eni, tarak numarası, TÇTS, TATAS, DGTS, 

Çözgü Ağırlığı, Atkı Ağırlığı, m
2
, m

tül
 ağırlığı) ana örgülü kumaş analizinde olduğu gibi 

yapılır.  
 

Çapraz dimi örgülü kumaşların analizi, Uygulama Faaliyeti 1 bölümünde verilen 

örnek uygulamadaki sıralamaya göre yapılmalıdır. 
 

2.3. Kesik Dimi Örgülü Kumaş Analizi Yapma 
 

Kesik dimi örgülü kumaşların analizinde örgü raporundaki ilk çözgünün kaç dolu kaç 

boş dimi örgüsü olduğunun bulunarak desen kâğıdına yazılır. Örgü kesik dimi boyuna veya 

enine yönde olduğu tespit edilir. Kumaşın örgüsü ikinci üçüncü.... kısma geçiş çözgü 

sayılarına göre örgü desen kâğıdına yazılır. Tahar ve armür planları yapılarak kumaş örgü 

çizme işlemi tamamlanır. Kumaşın teknik verileri (tarak eni, tarak numarası, TÇTS. TATAS, 

DGTS, Çözgü Ağırlığı, Atkı Ağırlığı, m
2
, m

tül
 ağırlığı) ana örgülü kumaş analizinde olduğu 

gibi yapılır. 
 

Kesik dimi örgülü kumaşların analizi, Uygulama Faaliyeti 2 bölümünde verilen örnek 

uygulamadaki sıralamaya göre yapılmalıdır. 
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2.4. Kırık Dimi Örgülü Kumaş Analizi Yapma 
 

Kırık dimi örgülü kumaşların analizinde ana örgünün kaç dolu kaç boş dimi örgüsü 

olduğunun bulunarak desen kâğıdına yazılır. Örgü kırık dimi boyuna veya enine yönde 

olduğu tespit edilir. Kumaşın örgüsü kaç sağ yollu kaç sol yollu olduğu tespit edilerek örgü 

desen kâğıdına yazılır. Ayrıca her çözgü ipliği tek tek rapor tekrarına kadar sökülerek kaç 

dolu, kaç boş olduğu desen kâğıdına yazılarak kumaşın örgüsü bulunabilir. Tahar ve armür 

planları yapılarak kumaş örgü çizme işlemi tamamlanır. Kumaşın teknik verileri (tarak eni, 

tarak numarası, TÇTS. TATAS, DGTS, Çözgü Ağırlığı, Atkı Ağırlığı, m
2
, m

tül
 ağırlığı) ana 

örgülü kumaş analizinde olduğu gibi yapılır. 
 

Kırık dimi örgülü kumaşların analizi, Uygulama Faaliyeti 3 bölümünde verilen örnek 

uygulamadaki sıralamaya göre yapılmalıdır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 

Çapraz dimi örgülü numune bir kumaşın işlem sırasına göre analizini yapınız. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Dokuma kumaş analizi için gerekli araç 

ve gereçleri hazırlayınız. 

 

 Aydınlık bir ortamda çalışınız.  

 Yaptığınız işlemleri ve ölçümleri not 

etmek için dosya tutunuz. 

 Kumaşın tersini ve yüzünü belirleyiniz. 

 

 Kumaşın yüzünün tespitinde göz önünde 

bulundurulacak noktaları hatırlayınız. 

 Kumaşın çözgü ve atkı yönünü 

belirleyiniz. 

 Çözgü yönünün tespitinde göz önünde 

bulundurulacak noktaları hatırlayınız. 

 Numune kumaşın kenarlarını keserek 

düzleyiniz, enini ve boyunu ölçünüz. 

 Numune kumaşı tartarak gramajını 

hesaplayınız. 

 

 Numune kumaşınızı düzeltirken 

küçültmemeye dikkat ediniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Kumaş kenarlarını sökerek saçak 

oluşturunuz. 

 

 Saçak oluştururken söktüğünüz iplikleri 

çözgü ve atkı olmak üzere ayrı ayrı 

saklayınız.  

 

 Numune kumaş üretiminde kullanılan 

çözgü ve atkı iplik cins ve numaralarını 

tespit ediniz. 

 

 Atölyenizin veya laboratuvarınızın 

imkânlarına göre uygun olan test 

yöntemlerini uygulayınız.  

 Saçak yaparken ayırdığınız iplikleri 

kullanınız. 

 Testleri uygularken iş güvenliği 

kurallarına uyunuz. 

 Çözgü ve atkı renk raporunu 

belirleyiniz. 

 Lup yardımıyla ya da çıplak göz ile 

çözgü ve atkı iplikleri renklerini sayarak 

raporları tespit ediniz. 

 Numune kumaşın örgüsünü tespit ederek 

tahar ve armür planlarını çiziniz. 

 

 Atkı ya da çözgü yönünde, incelediğiniz 

her ipin hareketini desen kâğıdına 

sırasıyla aktarınız. 

 Örgü raporu en az iki kere tekrar edene 

kadar iplik hareketlerini inceleyiniz. 
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 Enden ve boydan çekmelerini 

hesaplayınız. 

 

 

 İplik cinsi ve kullanılan örgüyü göz 

önüne alınız. 

 Tarak enini hesaplayınız. 
 İstenilen mamul kumaş enini ve enden 

çekme yüzdelerini göz önüne alınız. 

 Çözgü tel sayısını hesaplayınız. 

 

 Mamul enini ve çözgü sıklığını göz 

önüne alınız. 

 Dişten geçen tel sayısını tespit ederek 

tarak numarasını hesaplayınız. 

 Taraktaki çözgü sıklığını ve tarak enini 

göz önüne alınız. 

 Çözgü ve atkı ağırlıklarını hesaplayarak 

ham kumaş ağırlığını tespit ediniz. 

 Farklı numaralarda çözgü ve atkı 

iplikleri kullanılmış ise farklı 

numaralardaki ağırlıklarını ayrı ayrı 

hesaplayınız. 



 

 25 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Dokuma kumaş analizi için gerekli araç ve gereçleri hazırladınız mı?   

2. Kumaşın tersini ve yüzünü belirlediniz mi?   

3. Kumaşın çözgü ve atkı yönünü belirlediniz mi?   

4. Numune kumaşın kenarlarını keserek düzleyip enini ve boyunu 

ölçünüz mü? 

  

5. Numune kumaşı tartarak gramajını hesapladınız mı?   

6. Kumaş kenarlarını sökerek saçak oluşturdunuz mu?   

7. Numune kumaş üretiminde kullanılan çözgü ve atkı iplik cins ve 

numaralarını tespit ettiniz mi? 

  

8. Çözgü ve atkı renk raporunu belirlediniz mi?   

9. Numune kumaşın örgüsünü tespit ederek tahar ve armür planlarını 

çizdiniz mi? 

  

10. Enden ve boydan çekmelerini hesapladınız mı?   

11. Tarak enini hesapladınız mı?   

12. Çözgü tel sayısını hesapladınız mı?   

13. Dişten geçen tel sayısını tespit ederek tarak numarasını hesapladınız 

mı? 

  

14. Çözgü ve atkı ağırlıklarını hesaplayarak ham kumaş ağırlığını tespit 

ettiniz mi? 

  

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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Kesik dimi örgülü numune bir kumaşın işlem sırasına göre analizini yapınız. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Dokuma kumaş analizi için gerekli araç 

ve gereçleri hazırlayınız. 

 

 Aydınlık bir ortamda çalışınız.  

 Yaptığınız işlemleri ve ölçümleri not 

etmek için dosya tutunuz. 

 Kumaşın tersini ve yüzünü belirleyiniz. 

 

 Kumaşın yüzünün tespitinde göz önünde 

bulundurulacak noktaları hatırlayınız. 

 Kumaşın çözgü ve atkı yönünü 

belirleyiniz. 

 Çözgü yönünün tespitinde göz önünde 

bulundurulacak noktaları hatırlayınız. 

 Numune kumaşın kenarlarını keserek 

düzleyiniz, enini ve boyunu ölçünüz. 

 

 Numune kumaşınızı düzeltirken 

küçültmemeye dikkat ediniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Numune kumaşı tartarak gramajını 

hesaplayınız.  

 

 

 Kumaş kenarlarını sökerek saçak 

oluşturunuz. 

 Saçak oluştururken söktüğünüz iplikleri 

çözgü ve atkı olmak üzere ayrı ayrı 

saklayınız. 

 Numune kumaş üretiminde kullanılan 

çözgü ve atkı iplik cins ve numaralarını 

tespit ediniz. 

 

 

 Atölyenizin veya laboratuvarınızın 

imkânlarına göre uygun olan test 

yöntemlerini uygulayınız.  
 

 Saçak yaparken ayırdığınız iplikleri 

kullanınız. 
 

 Testleri uygularken iş güvenliği 

kurallarına uyunuz. 

 Çözgü ve atkı renk raporunu 

belirleyiniz. 

 Lup yardımıyla ya da çıplak göz ile 

çözgü ve atkı iplikleri renklerini sayarak 

raporları tespit ediniz 
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 Numune kumaşın örgüsünü tespit ederek 

tahar ve armür planlarını çiziniz. 

 

 

 Atkı ya da çözgü yönünde, incelediğiniz 

her ipin hareketini desen kâğıdına 

sırasıyla aktarınız. 
 

 Örgü raporu en az iki kere tekrar edene 

kadar iplik hareketlerini inceleyiniz. 

 Enden ve boydan çekmelerini 

hesaplayınız. 

 

 

 İplik cinsini ve kullanılan örgüyü göz 

önüne alınız. 

 Tarak enini hesaplayınız. 
 İstenilen mamul kumaş enini ve enden 

çekme yüzdelerini göz önüne alınız. 
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 Çözgü tel sayısını hesaplayınız. 

 

 Mamul enini ve çözgü sıklığını göz 

önüne alınız. 

 Dişten geçen tel sayısını tespit ederek 

tarak numarasını hesaplayınız. 

 Taraktaki çözgü sıklığını ve tarak enini 

göz önüne alınız. 

 Çözgü ve atkı ağırlıklarını hesaplayarak 

ham kumaş ağırlığını tespit ediniz. 

 Farklı numaralarda çözgü ve atkı 

iplikleri kullanılmış ise farklı 

numaralardaki ağırlıklarını ayrı ayrı 

hesaplayınız. 

 



 

 30 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Dokuma kumaş analizi için gerekli araç ve gereçleri hazırladınız mı?   

2. Kumaşın tersini ve yüzünü belirlediniz mi?   

3. Kumaşın çözgü ve atkı yönünü belirlediniz mi?   

4. Numune kumaşın kenarlarını keserek düzleyip enini ve boyunu 

ölçünüz mü? 

  

5. Numune kumaşı tartarak gramajını hesapladınız mı?   

6. Kumaş kenarlarını sökerek saçak oluşturdunuz mu?   

7. Numune kumaş üretiminde kullanılan çözgü ve atkı iplik cins ve 

numaralarını tespit ettiniz mi? 

  

8. Çözgü ve atkı renk raporunu belirlediniz mi?   

9. Numune kumaşın örgüsünü tespit ederek tahar ve armür planlarını 

çizdiniz mi? 

  

10. Enden ve boydan çekmelerini hesapladınız mı?   

11. Tarak enini hesapladınız mı?   

12. Çözgü tel sayısını hesapladınız mı?   

13. Dişten geçen tel sayısını tespit ederek tarak numarasını hesapladınız 

mı? 

  

14. Çözgü ve atkı ağırlıklarını hesaplayarak ham kumaş ağırlığını tespit 

ettiniz mi? 

  

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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Kırık dimi örgülü numune bir kumaşın işlem sırasına göre analizini yapınız. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Dokuma kumaş analizi için gerekli araç ve 

gereçleri hazırlayınız. 

 

 Aydınlık bir ortamda çalışınız.  

 Yaptığınız işlemleri ve ölçümleri not 

etmek için dosya tutunuz. 

 Kumaşın tersini ve yüzünü belirleyiniz. 

 

 Kumaşın yüzünün tespitinde göz 

önünde bulundurulacak noktaları 

hatırlayınız. 

 Kumaşın çözgü ve atkı yönünü belirleyiniz. 

 Çözgü yönünün tespitinde göz 

önünde bulundurulacak noktaları 

hatırlayınız. 

 Numune kumaşın kenarlarını keserek 

düzleyiniz, enini ve boyunu ölçünüz. 

 

 Numune kumaşı tartarak gramajını 

hesaplayınız. 

 

 Numune kumaşınızı düzeltirken 

küçültmemeye dikkat ediniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Kumaş kenarlarını sökerek saçak 

oluşturunuz. 

 

 Saçak oluştururken söktüğünüz 

iplikleri çözgü ve atkı olmak üzere 

ayrı ayrı saklayınız. 

 Numune kumaş üretiminde kullanılan çözgü 

ve atkı iplik cins ve numaralarını tespit 

ediniz. 

 

 Atölyenizin veya laboratuvarınızın 

imkânlarına göre uygun olan test 

yöntemlerini uygulayınız.  

 Saçak yaparken ayırdığınız iplikleri 

kullanınız. 

 Testleri uygularken iş güvenliği 

kurallarına uyunuz. 

 Çözgü ve atkı renk raporunu belirleyiniz. 

 Lup yardımıyla ya da çıplak göz ile 

çözgü ve atkı iplikleri renklerini 

sayarak raporları tespit ediniz. 

 Numune kumaşın örgüsünü tespit ederek 

tahar ve armür planlarını çiziniz. 

 

 Atkı ya da çözgü yönünde, 

incelediğiniz her ipin hareketini 

desen kâğıdına sırasıyla aktarınız. 
 

 Örgü raporu en az iki kere tekrar 

edene kadar iplik hareketlerini 

inceleyiniz. 
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 Enden ve boydan çekmelerini hesaplayınız. 

 

 

 İplik cinsini ve kullanılan örgüyü 

göz önüne alınız. 

 Tarak enini hesaplayınız. 

 İstenilen mamul kumaş enini ve 

enden çekme yüzdelerini göz önüne 

alınız. 

 Çözgü tel sayısını hesaplayınız. 

 

 Mamul enini ve çözgü sıklığını göz 

önüne alınız. 

 Dişten geçen tel sayısını tespit ederek 

tarak numarasını hesaplayınız. 
 Taraktaki çözgü sıklığını ve tarak 

enini göz önüne alınız. 

 Çözgü ve atkı ağırlıklarını hesaplayarak 

ham kumaş ağırlığını tespit ediniz. 

 Farklı numaralarda çözgü ve atkı 

iplikleri kullanılmış ise farklı 

numaralardaki ağırlıklarını ayrı ayrı 

hesaplayınız. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Dokuma kumaş analizi için gerekli araç ve gereçleri hazırladınız mı?   

2. Kumaşın tersini ve yüzünü belirlediniz mi?   

3. Kumaşın çözgü ve atkı yönünü belirlediniz mi?   

4. Numune kumaşın kenarlarını keserek düzleyip en ve boyunu ölçünüz 

mü? 

  

5. Numune kumaşı tartarak gramajını hesapladınız mı?   

6. Kumaş kenarlarını sökerek saçak oluşturdunuz mu?   

7. Numune kumaş üretiminde kullanılan çözgü ve atkı iplik cins ve 

numaralarını tespit ettiniz mi? 

  

8. Çözgü ve atkı renk raporunu belirlediniz mi?   

9. Numune kumaşın örgüsünü tespit ederek tahar ve armür planlarını 

çizdiniz mi? 

  

10. Enden ve boydan çekmelerini hesapladınız mı?   

11. Tarak enini hesapladınız mı?   

12. Çözgü tel sayısını hesapladınız mı?   

13. Dişten geçen tel sayısını tespit ederek tarak numarasını hesapladınız 

mı? 

  

14. Çözgü ve atkı ağırlıklarını hesaplayarak ham kumaş ağırlığını tespit 

ettiniz mi? 

  

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan parantezlere verilen bilgiler doğru ise D, 

yanlış ise Y yazınız. 
 

1. (   ) Çapraz dimi örgüsü, herhangi bir dimi örgü raporunun çözgü ya da atkı 

istikametinde yarısından itibaren sondan başa doğru sıralanması şeklinde yer değişimi 

ile elde edilir.  
 

2. (   ) Kesik dimi örgüsünün ikinci alanına, doluların karşısı boş, boşların karşısı dolu 

olarak işaretlenir ve aynı yönde diyagonal yolla oluşan dimi örgüsüne çizilir. 
 

3. (   ) Kesik dimi örgüleri elbiselik, paltoluk, ceketlik, kumaşların dokunmasında 

kullanılır.  
 

4. (   ) Bir dimi örgüsünden sadece çözgü yönünde kırık dimi örgüsü oluşturulabilir. 
 

5. (   ) Çapraz dimi örgüsü, dimi örgü raporundaki hareketlerin yer değiştirilmesi sonucu 

elde edilen dimi örgülerinden değildir. 
 

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. 

ODÜL DEĞERLENDİRME 

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

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 

1. (   ) Ana örgü raporunda yapılan değişiklikler sonucu elde edilen örgüler, kumaş 

yapısında değişikliğe neden olmaz. 
 

2. (   ) Rips örgülü kumaşların her iki yüzü de aynı görünüme sahiptir. 
 

3. (   ) Rips örgülerinde iplik yüzmeleri artırıldığında daha gevşek yapılı kumaşlar elde 

edilir. 
 

4. (   ) Rips örgüleri, genellikle gömleklik, kravatlık, elbiselik ve döşemelik kumaşların 

üretiminde tercih edilmektedir. 
 

5. (   ) Panama örgülerinde yan yana birden fazla ipliğin bir arada bulunması nedeniyle 

iplik kaymaları oluşabilmektedir. Bu sebeple büyük raporlu örgüler tercih edilmez. 
 

6. (   ) Kırık dimi örgüsü, dimi yollarının yön değiştirmeden kırılma yaparak 

görüntü oluşturduğu dimi örgü türevidir. 
 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise diğer modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1. Doğru 
2. Doğru 
3. Yanlış 
4. Doğru 
5. Yanlış 
6. Yanlış 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 CEVAP ANAHTARI 
 

1. Doğru 
2. Doğru 
3. Doğru 
4. Yanlış 
5. Yanlış 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI 
 

1. Yanlış 
2. Doğru 
3. Doğru 
4. Doğru 
5. Doğru 
6. Yanlış 

CEVAP ANAHTARLARI 
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