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Tığ örücülüğünde temel teknikleri modülünü almıĢ olmak

YETERLĠK

Tığ örgü çanta yapmak
Genel Amaçlar
Bu modül ile uygun ortam ve araç gereç temin edildiğinde
tekniğe ve modele uygun olarak tığ örgü çantanın hazırlığını
yapacak, çantayı çalıĢabilecek ve süslemesini
yapabileceksiniz.

MODÜLÜN AMACI

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM
ORTAMLARI VE
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Amaçlar:
1.
Tekniğe uygun olarak, tığ örgü çantanın hazırlığını
yapabileceksiniz.
2.
Tekniğe uygun olarak, modele göre tığ örgü çantayı
örebileceksiniz.
3.
Tekniğe uygun olarak, tığ örgü çantanın süslemesini
yapabileceksiniz
Ortam: Aydınlık temiz ortam
Donanım: Modeller, ipler, tığlar, boncuklar, fermuar,
yardımcı araç-gereçler(makas, cetvel, yorgan iğnesi v.b)
Modülün içinde yer alan her bir öğrenme faaliyetinden sonra
verilen boĢluk doldurma, çoktan seçmeli, doğru yanlıĢ
seçmeli gibi ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Modül sonunda ise kazandığınız bilgi, beceri, tavırları ölçmek
amacıyla öğretmen tarafından hazırlanacak ölçme araçları ile
değerlendireceksiniz.
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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili öğrenci,
Eski tarihlerde sadece kıymetli eĢyaları taĢımak için kullanılan çanta, günümüzde
kullanan kiĢinin konumu ve moda zevki hakkında bilgi veren giyim süslemesinin
vazgeçilmez önemli bir aksesuarıdır.
Tığ örgü çanta, malzeme durumuna göre yapılması basit ve kolay, aynı zamanda
ucuza elde edilebilen üründür. Tığ örgü tekniklerinin yapımındaki kolaylık kısa bir sürede
çanta sahibi olmanızı sağlayacaktır. Siz de, biraz el becerisi biraz malzeme takviyesi ile
mağazalarda çok pahalıya satılan çanta aksesuarını yaparak hem ucuza mal edecek hem de
kendi ürettiğiniz bir ürünü kullanmanın zevkine varacaksınız.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1
AMAÇ
Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam
sağlandığında, tekniğe ve modele uygun olarak, tığ örgü çanta yapmak için hazırlık
yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA


Tığ örgü çanta modelleri ve çanta yapımında kullanılan araç ve gereçleri
araĢtırınız.

1. HAZIRLIK YAPMA
1.1. Çanta
Çanta; deri, kumaĢ ve plastik gibi hafif gereçlerden yapılıp büyüklüğüne göre para,
evrak, yiyecek koyup taĢımaya yarayan, açılıp kapanabilen bir eĢyadır.
Çanta, eski tarihlerde kıymetli eĢyaları saklamak ve korumak amacı ile kullanılmıĢ,
insanların buluĢları ile basit olarak yapılan, çantalar giyim süslemesinde yer almaya
baĢlamıĢtır.
Giyim süslemelerinde çantanın tarihi, orta Asya’ ya uzanmaktadır. Çantalar özellikle
dokumadan yapılmakta ve çıkın, torba, heybe, kılıf, zembil, kese olarak adlandırılmakta idi.
Günümüzde ise tekniğin ilerlemesiyle moda akımı ortaya çıkmıĢtır. Modaya paralel olarak
çantalar, günden güne değiĢim göstermiĢ ve değiĢmektedir.

1.2. Çantanın Giyim Süslemesindeki ve YaĢantımızdaki Yeri
Çanta, kılık kıyafetimizi tamamlayan en önemli aksesuarlardan biridir. Kullanıldıkları
yere göre plaj çantaları, seyahat çantaları, piknik çantaları, iĢ çantaları, alıĢveriĢ çantaları,
gece çantaları ve günlük çantalar gibi çeĢitleri vardır.
Genellikle bütün çantalarda deri, kumaĢ, hasır, kamıĢ, tahta, ip, boncuk v.b.
malzemeler tek baĢına kullanıldığı gibi bu malzemelerin birkaçı karıĢık kullanılarak da
çantalar üretilebilmektedir.
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Özel eĢyaların korunması amacıyla kullanılan çantaların giyim kuĢama uygun olarak
seçilip kullanılması kiĢinin statüsünü ve moda zevkini de belirler.
Model, malzeme özelliği ve yapımında kullanılan tekniklerle çanta, ayakkabı ve
kemer üçlüsü içinde önemli bir yer teĢkil eder. Çanta ve ayakkabı giyim süslemesinin
ayrılmaz ikilisidir.
Giyim süslemede ve yaĢantımızda oldukça önemli bir yer taĢıyan çantalar, kiĢinin
tipine, yaĢına, kullanılacak yere, giyime, mevsime, günün modasına, bütçeye uygun olarak
seçilmelidir.

1.3. Örücülükte Kullanılan Araç ve Gereçler
1.3.1. Tığ ve çeĢitleri
Tığ örgü çanta yapımında kullanılacak ana araç tığdır. Tığların bir ucu çengelli, diğer
ucu düzdür. Tığların tepesi küçük bir baĢlıkla sona erer. Saplı ve kılıflı olarak çeĢitleri vardır.
Orta kısmı yassı olan tığlar kullanıĢlıdır. Tığın yassı olan kısmı tığı iyi tutmaya yarar.
Tığlar çelik, alüminyum, fildiĢi, tahta, kemik ve plastikten yapılır. Çaplarına göre seri
halinde numaralandırılırlar. 12, 15 numara en ince, 30 numara ise en kalınıdır.
Tığ örgü çanta yapımında çantanın kullanım yeri ve kullanılan malzeme göz önüne
alınarak tığ seçilmelidir. Çanta yapımında genellikle çelik ve alüminyum tığlar tercih edilir.
Tığ örgü çanta uygulaması yaparken tığların dıĢında firkete, iğne, makas ve cetvel gibi
gereçlerde kullanılır.

ġekil 1.1: Kalın Tığların (Yün Tığlarının) Kalınlıklarını Gösteren Çap Ölçüleri
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ġekil 1.2

1.4. Örücülükte Kullanılan Ġpler
1.4.1. Yün
TaĢ devrinden sonra insanlar, koyun ve keçiyi evcilleĢtirerek yün ve kıllarından
yararlanmıĢlardır.
Eski Mısırlılar ve Yunanlılar yünleri eğirerek kaba dokumalar yapmıĢlardır. Ġnce ve
zarif yünlü kumaĢlar ancak Osmanlı Ġmparatorluğu zamanında Bağdat’ta dokunmuĢtur.
Yün koyun ve tiftik keçisinin vücut örtüsünden elde edilir. Lifleri beyaz ve fildiĢi
rengindedir. Yün liflerinin yaylanma kabiliyeti fazla olduğu için kırıĢmaz. Ġnce ve uzun yün
lifleri makbuldür.
Yün liflerinden yapılan yün iplikleri yün liflerinin taranmasıyla oluĢturulur. Yün
ipliklerinin kopma dayanıklılığı çok azdır. Özellikle ince yünler hemen koparlar. Yün sıcak
tutar. HaĢerelere karĢı korumasız bir iplik çeĢididir. Nem çekme özelliği yüksektir. Nemin
etkisiyle yün keçeleĢir.

Resim 1.1: Yün Ġplikler
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1.4.2. Pamuk
Pamuk ilk defa Orta Asya’da IV. yüzyılda Türkler tarafından ekilmiĢ, Türklerin göçü
ile yeryüzüne yayılmıĢtır.
Pamuk bitkisinden elde edilen lifler, hafif sarımsı beyaz renktedir. Pamuk lifleri bazı
kimyevi iĢlemler geçirdikten sonra pamuk iplikleri elde edilir. Bu kimyevi iĢlemin adı
merserizasyon iĢlemidir. Pamuk ipinin esneme özelliği yün ve ipek ipliklere göre daha azdır.
Pamuk, yün ve ipeğe nazaran daha az nemçeker. Pamuk iplikler, aĢınmaya ve sürtünmeye
karĢı çok dayanıklıdır. Bu ipin sıcak tutma özelliği çok azdır.

Resim 1.2: Pamuk Ġplikler

1.4.3. Suni ve sentetik
Suni ve sentetik liflerin hammaddesi petrol ve taĢkömürüdür. Petrol ve taĢkömürünün
eritilip çözdürülerek preslenmesi sonucunda oluĢan sıvının katı hale dönüĢtürülmesiyle elde
edilir. Suni sentetik liflerin diğer adı naylondur. Naylon, ikinci dünya savaĢından birkaç yıl
evvel Amerikalı kimyager W.H. Carothers tarafından bulunmuĢtur. Ġlk defa Almanya’da
yapılmıĢtır.
Suni ve sentetik iplikler, parlak görünüĢlü, çok sağlam, nem çekmeyen, sürtünmeye ve
çekmeye mukavemeti olan ipliklerdir. GüneĢ ıĢığından sararan bu iplikler kolay yıkanır ve
çabuk kurur. Naylon ipliklerle örülen danteller net ve güzel görünüĢlü olur.
Tığ örgü çanta yapımında kopma dayanıklılığı yüksek, sürtünme aĢınmalara karĢı
dayanıklı ve uygulamada net sonuç verebilecek olan pamuk, suni ve sentetik iplik çeĢitleri
kullanılmalıdır.
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Resim 1.3: Suni Ve Sentetik Ġplikler

Çanta modelleri

Resim 1.4.

Resim 1.5.

Resim 1.6.

Resim 1.7.
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Resim 1.8.

Resim 1.9.

Resim 1.10.

Resim 1.11.

Resim 1.12

Resim 1.13.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
ĠĢlem Basamakları
 Atölye ortamı hazırlayınız

Öneriler
 Atölyenin aydınlık ve temiz olmasına dikkat
ediniz.

 Tığ örücülüğünde kullanılan araç
 Bilgi ve araç-gereç araĢtırması yapınız.
ve gereçleri araĢtırınız.
 Tığ örgü çantayı uygularken
 Tığ çeĢitlerini ve özelliklerini araĢtırarak
kullanılacak tığ çeĢitlerini ve
öğreniniz.
özelliklerini öğreniniz.
 Tığ
örgü
çantayı
örerken
kullanılacak iplik çeĢitlerini ve  Ġplik çeĢitlerini ve özelliklerini araĢtırınız.
özelliklerini öğreniniz.
 Tığ örgü çanta yapımına uygun tığ  Tığ ve iplik çeĢitlerini yan yana koyarak
ve iplik seçebilmeyi öğreniniz.
kalınlıklarını ayarlayınız.
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KONTROL LĠSTESĠ
Uygulama faaliyetinde yapmıĢ olduğunuz çalıĢmaları kendiniz ya da arkadaĢlarınızla
birlikte değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri

Evet

1.

Çantanın tanımını öğrendiniz mi?

2.

Çantanın tarihi hakkında bilgi edindiniz mi?

3.

Çanta çeĢitlerini öğrendiniz mi?

4.

Çanta yapımında kullanılan malzeme çeĢitlerini
öğrendiniz mi?
Çantanın giyim süslemesindeki ve yaĢantımızdaki
yerini kavradınız mı?
Çanta seçerken nelere dikkat etmek gerektiği
bilgisini kazandınız mı?
Örücülükte kullanılan araç ve gereçleri tanıdınız
mı?
Örücülükte kullanılan tığ ve çeĢitlerini öğrendiniz
mi?
Örücülükte kullanılan ip ve çeĢitleri hakkında
bilgi edindiniz mi?
Örücülükte kullanılan yün ipinin özelliklerini
öğrendiniz mi?
Örücülükte kullanılan pamuk ipinin özellikleri
hakkında bilgi edindiniz mi?
Örücülükte kullanılan suni ve sentetik iplerin
özelliklerini öğrendiniz mi?

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Hayır

DEĞERLENDĠRME
Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetine dönerek
iĢlemi tekrar ediniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıda verilen cümlelerdeki boĢlukları uygun Ģekilde doldurunuz.
1.

Deri, kumaĢ ve plastik gibi hafif gereçlerden yapılıp büyüklüğüne göre para, evrak,
yiyecek koyup taĢımaya yarayan, açılıp kapanabilen eĢyaya ………………denir.

2.

Çanta, eski tarihlerde ……………… ………………… ……………amacı ile
kullanılmıĢtır.

3.

Çanta, ……………… ve ……………üçlüsü içinde önemli bir yer teĢkil eder.

4.

Tığ örgü çanta yapımında çantanın ………………………yeri ve
………………………...göz önüne alınarak tığ seçilmelidir.

5.

Suni ve sentetik iplikler,………………… , ………………, ……………….,
………………….,……………………….. olan ipliklerdir.

6.

Pamuk ilk defa Orta Asya’da IV. yüzyılda ……………. tarafından ekilmiĢ göçlerle
yeryüzüne yayılmıĢtır
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz

7.

AĢağıdakilerden hangisi çanta çeĢitlerinden biridir?
A)
Seyahat çantaları
B)
Gece çantaları
C)
Günlük çantalar
D)
ĠĢ çantaları
E)
Hepsi

8.

AĢağıdakilerden hangisi çanta yapımında kullanılan malzeme çeĢitlerindendir?
A)
Deri
B)
Tahta
C)
Boncuk
D)
Hasır
E)
Hepsi

9.

AĢağıdaki hangisi yün ipinin özelliklerindendir?
A)
Sıcak tutar
B)
HaĢerelere karĢı korumasızdır
C)
Nem çekme özelliği yüksektir
D)
Islanınca keçeleĢir
E)
Hepsi

10.

AĢağıdakilerden hangisi pamuk ipinin özelliklerinden biridir?
A)

Sıcak tutma özelliği çok azdır
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B)
C)
D)
E)

Esneme özelliği yüksektir
Nem çekme özelliği çoktur
AĢınma ve sürtünmeye karĢı dayanıksızdır
Hiçbiri

Cevaplarınızı modül sonundaki cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız
DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonucunda yanlıĢ cevaplarınız varsa öğrenme faaliyetine dönerek eksik
olduğunuz konuyu tekrar ediniz. Cevaplarınızın tamamı evet ise bir sonraki faaliyete geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
AMAÇ
Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam
sağlandığında, tığ örgü çantayı çalıĢabileceksiniz.

ARAġTIRMA


Tığ örgü çanta çalıĢırken kullanılan teknikleri araĢtırınız.

2. TIĞ ÖRGÜ ÇANTA ÇALIġMA
2.1. Modele Göre Tığ Örgü Çantaya BaĢlama
Tığ örgü çanta modeli belirlemeden önce, internet araĢtırması, moda dergileri, bitmiĢ
çanta örnekleri ve mağazalar gezilerek model tespitleri yapılır. Çanta örülürken kullanılacak
teknikler belirlendikten sonra çanta çalıĢmasına baĢlanır.

2.1.1. Zincir Çekme
Zincir çekme, tığ örücülüğünün temelini oluĢturan ilk iĢlem basamağıdır. Zincir, bir
halkanın içinden ilmek çekerek meydana gelir.
Zincir çekmeye, baĢparmağa iplik dolayarak veya bir halka oluĢturup ilmeği içinden
çekerek baĢlanır. Zincirin çift zincir ve üçlü zincir olarak uygulamaları da vardır.

Resim 2.1: Zincir yapımı

Resim 2.2: Çift Zincir
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Resim 2.3: Üçlü Zincir

2.1.2. Tığ BatıĢ ġekilleri
Tığ batıĢ Ģekilleri, tığ ile oluĢturulan zincir dizisinin üzerine yapılan örgüde tığın
zincir ilmeklere farklı Ģekillerde batırılıĢı ile meydana gelen Ģekillerdir.
Tığ batıĢ Ģekilleri; tığı son sıranın zincir ilmeklerine batırarak, tığı alt sıranın zincir
ilmeklerine batırarak ve tığı alt sıranın britlerine batırarak uygulanır.


Son Sıranın Zincir Ġlmeklerine BatıĢ ġekilleri

Resim 2.4.



Resim 2.6.

Alt Sıranın Zincir Ġlmeklerine BatıĢ ġekilleri

Resim 2.7.



Resim 2.5.

Resim 2.8.

Resim 2.9.

Alt Sıranın Britlerine BatıĢ ġekilleri

Resim 2.10.

Resim 2.11.
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2.1.3. Artırma
Tığ ile yapılan çalıĢmalarda artırma iĢlemi, bir motif veya danteli örerken iĢi
büyütmek için bazı noktalara iki veya daha fazla sayıda tığı batırıp ilmek çıkartarak
uygulanır.
Tığ iĢi motif köĢeli ise, artırma iĢlemi köĢelerde yapılır. Eğer motif yuvarlak ise,
artırma belirli yerlere aynı yere tığı iki defa batırarak uygulanır.

Resim 2.12: Yuvarlak Bir Motifte Artırma

Resim 2.13: KöĢeli Bir Motifte Artırma

2.1.4. Eksiltme
Tığ ile yapılan çalıĢmalarda eksiltme iĢlemi, bir motif veya danteli örerken iĢi
küçültmek için bazı noktalardaki ilmekleri beraber alarak veya atlayarak eksiltme yapılır.
Herhangi bir motif kenarlardan küçültülecekse bir önceki zincirler atlanarak örgüye
devam edilir. Eğer eksiltme iĢlemi sıra ortasında yapılacaksa, zincir ilmekler atlanır veya
ilmeklerin birkaçı beraber alınır.

Resim 2.15: Ortasından Eksiltme

Resim 2.14: Kenarlardan Eksiltme
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2.2. Tığ Ġle Çanta Örme
Tığ örgü çantalar için, hammaddesi pamuk ve sentetik olan iplikler seçilmiĢtir. Birinci
çantada mavi renk sentetik ip ve 0 numara çelik tığ kullanılmıĢtır.

Resim 2.16: Tığ Örgü Çanta Yapımında Kullanılan Ġplikler
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UYGULAMA FAALĠYETĠ-1
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıda heybe tipi çanta çalıĢması uygulaması yapınız.
ĠĢlem Basamakları
 Temiz
ve
hazırlayınız.

aydınlık

bir

Öneriler
ortam

 Ellerinizin temiz olmasına dikkat ediniz.

 30cm ölçüye denk gelecek kadar zincir
çekiniz. Resim 2.1.17.

Resim 2.1.17.

 Ġki sıra çift kroĢe(sık ilmek) yapınız.
Resim 2.1.18.

Resim 2.1.18.

 Sıra sonlarında bir zincir çekerek iĢi
çevirmeye dikkat ediniz.

 Bir sıra düğüm ilmek yapınız. Resim
2.1.19.

Resim 2.1.19.
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 Bir sıra çift kroĢe(sık ilmek) yapınız.
Resim 2.1.20.

Resim 2.1.20.

 Bir sıra papatya ilmek yapınız Resim
2.1.21.

Resim 2.1.21.

 Bir sıra çift kroĢe(sık ilmek) yapınız
Resim 2.1.22.

Resim 2.1.22.
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 Bir sıra düğüm ilmek yapınız. Resim
2.1.23.

Resim 2.1.23.

 Bir sıra yollu kroĢe(iskarmoz ilmek)
yapınız. Resim 2.1.24.

Resim 2.1.24.

 Demet ilmeği
uygulamaya

üç defa
dikkat

 Bir sıra demet ilmek yapınız. Resim
2.1.25.

Resim 2.1.25.
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batmalı
ediniz.

 Bir sıra çift kroĢe(sık ilmek) yapınız
Resim 2.1.26.

Resim 2.1.26.

 Bir sıra britleri badem Ģeklinde toplama
iĢlemini yapınız. Resim 2.1.27.

Resim 2.1.27.

 Bir sıra çift kroĢe(sık ilmek) yapınız
Resim 2.1.28.

Resim 2.1.28.

 Bir sıra demet ilmek yapınız. Resim  Demet ilmeği beĢ defa
2.1.29.
uygulamaya dikkat ediniz.
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batmalı

Resim 2.1.29.

 Bu sıradaki demetlerin bir önceki
sıradaki demetlerin aralarına gelecek
Ģekilde uygulamaya dikkat ediniz.

 Bir sıra demet ilmek yapınız. Resim
2.1.30

Resim 2.1.30

 Ġki sıra çift kroĢe(sık ilmek) yapınız
Resim 2.1.31.

Resim 2.1.31.

 Bir sıra britleri badem Ģeklinde toplama
iĢlemini yapınız. Resim 2.1.32.

Resim 2.1.32.
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 Bir sıra çift kroĢe(sık ilmek) yapınız.

 Modele uygun olmasına önem veriniz.
 Demet ilmeği üç defa
uygulamaya dikkat ediniz.

batmalı

 Bir sıra demet ilmek yapınız. Resim
2.1.33.

Resim 2.1.33.

 Ġlmeklerin aynı boyda olmasına dikkat
ediniz.

 Bir sıra çift kroĢe(sık ilmek) yapınız.

 Bir sıra düğüm ilmek yapınız. Resim
2.1.34.

Resim 2.1.34.

 Bir sıra yollu kroĢe(iskarmoz ilmek)
yapınız.

 Özelliliğine uygun yapınız.

 Bir sıra papatya ilmek yapınız Resim
2.1.35.

Resim 2.1.35.

 Bir sıra çift kroĢe(sık ilmek) yapınız

 Sık ilmek yaparken üzerine ip almadan
örmeye dikkat ediniz.
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 Bir sıra düğüm ilmek yapınız. Resim
2.1.36.

Resim 2.1.36.

 Sık ilmek yaparken üzerine ip almadan
örmeye dikkat ediniz.

 Bir sıra çift kroĢe(sık ilmek) yapınız

 3. iĢlem basamağından itibaren bu desen
sırasını beĢ kez tekrarlayınız. Resim
2.1.37.

Resim 2.1.37.

 Modeli tamamlayınız. Resim 2.1.38.

Resim 2.1.38.
 Örgü aĢaması bitmiĢ olan çantanın

önünü oluĢturacak olan bölümünü  Katlama iĢlemini örgünün
boyuna 25cm olarak katlayınız. Resim
uygulamaya dikkat ediniz.
2.139.
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tersine

Resim 2.1.39.

 Ġğneye örgüde kullanılan mavi ipi

 Yorgan iğnesine iplik geçiriniz.

geçirmeye dikkat ediniz.

 Çantanın

ön ve arka bölümünü
oluĢturacak olan kısmın üç tarafını
dikiniz. Resim 2.1.40.

Resim 2.1.40.

 Çantanın
ön
kısmını
dikmeye
baĢlamadan önce ve dikme iĢi bittikten
sonra ipe düğüm atarak iĢinizi sağlam
yapmaya dikkat ediniz. Resim 2.1.41.

Resim 2.1.41.
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 Çantanın

tabanını oluĢturmak için
çantanın alt iki köĢesinde iki küçük
üçgen oluĢturunuz. Resim 2.1.42.

Resim 2.1.42.

 KöĢelerde

oluĢturulan
dikiniz. Resim 2.1.43

bu

üçgenleri

Resim 2.1.43

 Çantanın kapak bölümünün çevresine
sık ilmek uygulamaya baĢlamadan önce
ve uygulama bittikten sonra ipe düğüm
atarak iĢinizi sağlam yapmaya dikkat
ediniz.
 Tığ örgü çantanın kapağını oluĢturacak
olan bölümün çevresine çift kroĢe(sık
ilmek) yapınız. Resim 2.1.44.

Resim 2.1.44.

 Çantanın sapı için altı zincir çekiniz.

 Zincirlerin aynı sıklıkta olmasına dikkat
ediniz.

 Altı zincir üzerine beĢ kez çift üçlü
 ĠĢinizi çevirmeyi unutmayınız.
ilmek(çiftli brit) yapınız. Resim 2.1.45.
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Resim 2.1.45.

 Çanta sapının uzunluğunu kullanacak
kiĢinin boyuna göre ayarlamaya dikkat
ediniz.

 Her sırada beĢ kez çift üçlü ilmek (çiftli
brit) uygulayarak sapı örmeye devam
ediniz. Resim 2.1.46.

Resim 2.1.46.

 Örülen çanta sapını çantanın iki yanına
dikiniz. Resim 2.1.47

Resim 2.1.47: Mavi Renkli Desenli Çanta
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UYGULAMA FAALĠYETĠ-2
AĢağıda kare motifli çanta örme uygulamasını yapınız.
Kullanılan malzemeler
Kare motifli çantada bordo, krem, kahverengi ve turuncu renk pamuk iplikler ve 0
numara çelik tığ kullanılmıĢtır.

Resim 2.48: Kare Motifli Çanta Yapımında Kullanılan Ġplikler

ĠĢlem Basamakları
 Temiz ve
hazırlayınız.

aydınlık

bir

Öneriler
ortam

 Ellerinizin temiz olmasına dikit ediniz.
 Kahverengi
ediniz.

ip

kullanmaya

dikkat

 Yedi zincir çekiniz Resim 2.2.49.

Resim 2.2.49.

 Tığı geriye doğru en son zincir ortasına
 Tığı, zincir üzerinde önden arkaya
batırarak halkayı oluĢturunuz Resim
doğru batırmaya dikkat ediniz
2.2.50.
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Resim 2.2.50.

 Üç zincir çekiniz. Resim 2.2.51.

Resim 2.2.51.

 Tığa bir ilmek dolayınız Resim 2.2.52.

Resim 2.2.52.

 Tığı sıranın baĢındaki ilk zincir ilmek  Tığın üzerine bir ilmek atarak tığı zincir
ortasına batırınız. Resim 2.2.53.
içinden yukarı çekiniz.
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Resim 2.2.53.

 Tığın üzerinde iki ilmek kalmasına
dikkat ediniz.

 Tığa bir ilmek dolayınız. Resim 2.2.54.

Resim 2.2.54.

 Tığa doladığınız ipi tığ üzerindeki ilk  Tığın üzerinde üç ilmek olmasına
ilmek içinden geçiriniz.
dikkat ediniz
 Tığın üzerinde tek ilmek kalmasına
dikkat ediniz

 Tığ üzerinde kalan ilmekleri ikiĢer
ikiĢer toplayınız. Resim 2.2.55.

Resim 2.2.55.
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 BeĢinci iĢlem basamağından itibaren iki
kez tekrarlayınız. Resim 2.2.56

Resim 2.2.56

 BeĢ zincir çekiniz. Resim 2.2.57.

Resim 2.2.57.

 BeĢinci iĢlem basamağından onuncu
iĢlem basamağına kadar üç kez
tekrarlayınız. Resim 2.2.58.
 BeĢ zincir çekiniz Resim 2.2.59.

Resim 2.2.58.

Resim 2.2.59.
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 BeĢinci iĢlem basamağından onuncu
iĢlem basamağına kadar üç kez
tekrarlayınız. Resim 2.2.60.

Resim 2.2.60.

 BeĢ zincir çekiniz. Resim 2.2.61.

Resim 2.2.61.

 BeĢinci iĢlem basamağından onuncu
iĢlem basamağına kadar üç kez
tekrarlayınız. Resim 2.2.62.

Resim 2.2.62.

 BeĢ zincir çekiniz. Resim 2.2.63.
 Tığı dördüncü iĢlem basamağında
çekmiĢ olduğunuz üç zincir ile brit
arasına batırarak bir yüz ilmekle
kapatınız. Resim 2.2.64.

Resim 2.2.63.

 Kare motifin
oldunuz.
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ilk

sırasını

yapmıĢ

Resim 2.2.64.

 ĠĢlem yüksekliği vermek için üç zincir
çekiniz. Resim 2.2.65.

Resim 2.2.65.

 BeĢinci iĢlem basamağından onuncu
iĢlem basamağına kadar iki kez
tekrarlayınız. Resim 2.2.66.

Resim 2.2.66.

 BeĢ zincir çekiniz. Resim 2.2.67.

Resim 2.2.67.
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 Ġki basit brit yapınız. Resim 2.2.68.

Resim 2.2.68.

 BeĢ zincir çekiniz. Resim 2.2.69.

Resim 2.2.69.

 BeĢinci iĢlem basamağından onuncu
iĢlem basamağına kadar üç kez
tekrarlayınız. Resim 2.2.70.

Resim 2.2.70.

 BeĢ zincir çekiniz. Resim 2.2.71.

Resim 2.2.71.
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 Ġki basit brit yapınız. Resim 2.2.72.

Resim 2.2.72.

 BeĢ zincir çekiniz. Resim 2.2.73.
 BeĢinci iĢlem basamağından onuncu
iĢlem basamağına kadar üç kez
tekrarlayınız. Resim 2.2.74.

Resim 2.2.73.

Resim 2.2.74.

 BeĢ zincir çekiniz. Resim 2.2.75.

Resim 2.2.75.
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 Ġki basit brit yapınız. Resim 2.2.76.

Resim 2.2.76.

 BeĢinci iĢlem basamağından onuncu
iĢlem basamağına kadar üç kez
tekrarlayınız. Resim 2.2.77.

Resim 2.2.77.

 Kare motifin ikinci sırasını yapmıĢ
oldunuz.

 Tığı sıranın baĢında çekmiĢ olduğunuz
üç zincir ile brit arasına batırarak bir
yüz ilmekle kapatınız. Resim 2.2.78.

Resim 2.2.78.

 Bordo ip kullanmaya dikkat ediniz.

 ĠĢlem yüksekliği vermek için bir zincir
çekiniz.(Bordo ipe geçiniz.) Resim
2.2.79.

Resim 2.2.79.
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 Bir önceki sırada oluĢan bir brit üzerine
ve boĢluğa iki çift kroĢe(sık ilmek)
yapınız. Resim 2.2.80.

Resim 2.2.80.

 BeĢ zincir çekiniz. Resim 2.2.81.

Resim 2.2.81.

 Bir önceki sırada oluĢan üçüncü brit
üzerine bir çift kroĢe(sık ilmek)
yapınız. Resim 2.2.82.

Resim 2.2.82.

 Üçüncü sıranın baĢından itibaren
yapılan iĢlemleri sıranın sonuna kadar
tekrarlayınız. Resim 2.2.83.

Resim 2.2.83.

 Tığı üçüncü sıranın baĢında çekmiĢ
 Kare motifin üçüncü sırasını yapmıĢ
olduğunuz zincir arasına batırınız.
oldunuz.
Resim 2.2.84.
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Resim 2.2.84.

 ĠĢlem yüksekliği vermek için üç zincir
çekiniz. Resim 2.2.85.

Resim 2.2.85.

 Kare motifin bir yanında onbir brit
olmasına dikkat ediniz.

 Tığı bir önceki sırada çift kroĢeler
üzerinde oluĢan zincir altlarına
batırarak brit yapınız. Resim 2.2.86.

Resim 2.2.86.

 Kare motifin köĢelerinde beĢ zincir
çekiniz. Resim 2.2.87.

Resim 2.2.87.

 Tığı dördüncü sıranın baĢında çekmiĢ
 Kare motifin dördüncü sırasını yapmıĢ
olduğunuz üç zincir arasına batırarak
oldunuz.
bir yüz ilmekle kapatınız. Resim 2.2.88.
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Resim 2.2.88.

 Krem renk ip kullanmaya dikkat ediniz.

 ĠĢlem yüksekliği vermek için üç zincir
çekiniz.(Krem renk ipe geçiniz.) Resim
2.2.89.

Resim 2.2.89.

 Kare motifin dört bir yanında on
brit olmasına dikkat ediniz.

 Bir önceki sırada kare motifin dört
yanında kahverengi iple yapılan brit
aralarına gelecek Ģekilde yeni britler
yapınız. Resim 2.2.90

Resim 2.2.90

 Bir önceki sırada kare motifin
köĢelerinde çekilen beĢ zincir üzerine
dört brit yapınız. Resim 2.2.91.

 Kare motifin köĢelerindeki britlerin
bordo renk iple örülmesine ve dört brit
arasında beĢ zincir olmasına dikkat
ediniz.
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Resim 2.2.91.

 Kare motifin beĢinci sırasını yapmıĢ
oldunuz.

 Tığı beĢinci sıranın baĢında çekmiĢ
olduğunuz üç zincir arasına batırarak
bir yüz ilmekle kapatınız. Resim 2.2.92.
Resim 2.2.93.

Resim 2.2.92

Resim 2.2.93.

 Turuncu renk ip kullanmaya dikkat
ediniz

 ĠĢlem yüksekliği vermek için üç zincir
çekiniz.(Turuncu renk ipe geçiniz.)
Resim 2.2.94.

Resim 2.2.94.

 Bir önceki sırada kare motifin dört
 Kare motifin dört bir yanında ondört
yanında turuncu renk iple yapılan
veya onbeĢ brit olmasına dikkat ediniz.
britlerin aralarına gelecek Ģekilde yeni

39

britler yapınız. Resim 2.2.95.

Resim 2.2.95.

 Kare motifin köĢelerinde beĢ zincir
çekiniz. Resim 2.2.96.

Resim 2.2.96.

 Kare motifin altıncı sırasıyla beraber
motif tamamlanmıĢtır.

 Tığı beĢinci sıranın baĢında çekmiĢ
olduğunuz üç zincir arasına batırarak
bir yüz ilmekle kapatınız. Resim 2.2.97.

Resim 2.2.97.
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Kare Motifin Ġki Farklı Renk Sırasına Göre UygulanıĢı

Resim 2.98

Resim 2.99



Kare motiflerde kullanılan iplerin renk sırası aĢağıdaki iki sıralamaya göre
olmalıdır.

Birinci kare motif;
o
Krem
o
Kahverengi
o
Turuncu
o
Bordo



Bu renk sıralamasına göre üç adet kare motif yapılmalıdır.

Ġkinci kare motif;
o
Kahverengi
o
Bordo
o
Krem
o
Turuncu



Bu renk sıralamasına göre beĢ adet kare motif yapılmalıdır.

Resim 2. 100.

Resim 2.101.
Kare Motiflerin Genel Görüntüsü
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UYGULAMA FAALĠYETĠ-3
AĢağıda kare motifli çantanın üçgen motiflerini örme iĢlemini yapınız.
ĠĢlem Basamakları
 Temiz ve
hazırlayınız.

aydınlık

bir

Öneriler
ortam

 Ellerinizin temiz olmasına dikkat ediniz.
 Bordo renkli ip kullanmaya dikkat ediniz.

 Yedi zincir çekiniz. Resim 2.3.102.

Resim 2.3.102

 Tığı, zincir üzerinde önden arkaya doğru
batırmaya dikkat ediniz

 Tığı geriye doğru en son zincir ortasına
batırarak halkayı oluĢturunuz. Resim
2.3.103.

Resim 2.3.103

 Dört zincir çekiniz. Resim 2.3.104.

Resim 2.3.104
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 Halkanın içinde ondört brit yapınız.
Resim 2.3.105.

Resim 2.3.105

 Tığı dördüncü iĢlem basamağında
çekmiĢ olduğunuz dört zincir ile brit
 Üzerine ilmek almadan çekiniz.
arasına batırarak bir yüz ilmekle
kapatınız.

 ĠĢlem yüksekliği vermek için bir zincir
çekiniz. Resim 2.3.106.

Resim 2.3.106

 Bir önceki sırada oluĢan beĢ brit
üzerine altı çift kroĢe(sık ilmek)
yapınız. Resim 2.3.107.

Resim 2.3.107
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 Altı zincir çekiniz. Resim 2.3.108.

Resim 2.3.108

 Bir önceki sırada oluĢan beĢ brit
üzerine beĢ çift kroĢe(sık ilmek)
yapınız. Resim 2.3.109.

Resim 2.3.109

 Altı zincir çekiniz. Resim 2.3.110.

Resim 2.3.110

 Bir önceki sırada oluĢan beĢ brit
üzerine altı çift kroĢe(sık ilmek)
yapınız.
 Altı zincir çekiniz. Resim 2.3.111.

Resim 2.3.111
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 Tığı sıranın baĢında çekmiĢ olduğunuz
zincir altına batırarak bir yüz ilmekle
kapatınız. Resim 2.3.112.

Resim 2.3.112

 ĠĢlem yüksekliği vermek için üç zincir
çekiniz. Resim 2.3.113.

Resim 2.3.113

 Üçgen motifin üç bir yanında onbir brit
olmasına dikkat ediniz.

 Tığı bir önceki sırada üçgen motifin üç
yanında yapılan çift kroĢelerin üzerinde
oluĢan zincir altlarına batırarak britler
yapınız. Resim 2.3.114

Resim 2.3.114

 Üçgen motifin köĢelerinde beĢ zincir  Üçgen motifin üçüncü sırasıyla beraber
çekiniz. Resim 2.3.115.
motifimiz tamamlanmıĢtır.
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Resim 2.3.115

 Üçgen motifi tamamlayınız. Resim
2.3.116

Resim 2.3.116

 Bordo renkli üçgen motifler altı adet
çalıĢınız.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ-4
AĢağıda Kare motifli çantayı birleĢtirme iĢlemini yapınız.
ĠĢlem Basamakları
 Temiz ve
hazırlayınız.

aydınlık

bir

Öneriler
ortam

 Ellerinizin temiz olmasına dikkat ediniz.
 Kare
motiflerin
baklava
sıralanmasına dikkat ediniz.

Ģeklinde

 Örülen kare motiflerden ortası
kahverengi olan iki motif çantanın
tabanında, diğer kare motiflerde yan
yana aynı renkler gelmeyecek Ģekilde
birbirleriyle çift kroĢe(sık ilmek)
tekniği uygulanarak ve kahverengi
iple birleĢtiriniz. Resim 2.4.117.

Resim 2.4.117

 Yukarıdaki resimde görünen çift
kroĢe(sık
ilmek)
tekniğiyle
birleĢtirilmiĢ olan parçayı ikiye
katlayınız. Resim 2.4.118.
Resim 2.4.118

 Kare motiflerin aralarında oluĢan
üçgen Ģeklindeki boĢluklara daha
önce örülerek hazırlanan üçgen
motifleri çift kroĢe(sık ilmek)
tekniğini uygulayarak birleĢtiriniz.
Resim 2.4.119
Resim 2.4.119

 Kahverengi ip kullanarak her bir
 Basit britlerin aralarında iki zincir olmasına
üçgen motifin üzerine ayrı ayrı bir
dikkat ediniz.
sıra basit brit yapınız. Resim 2.4.120.
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Resim 2.4.120

 Sıranın sonuna kadar bu iĢlemi yapmaya
dikkat ediniz.

 Krem renk ip kullanarak beĢ zincir
çekip iki basit brit arasına tığı
batırınız. Resim 2.4.121.

Resim 2.4.121

 Üçgen motiflerin üzerine yapılan iĢlemler
her bir üçgen için ayrı ayrı yapılmasına
dikkat ediniz.

 Turuncu renk iple bir sıra britleri
badem Ģeklinde toplama iĢlemini
yapınız. Resim 2.4.122.

Resim 2.4.122

 Üçgen motiflerin üzerine yapılan
iĢlemler sonucu oluĢan boĢlukları
 Kahverengi ip kullanmaya dikkat ediniz.
basit britlerle doldurunuz. Resim
2.4.123.
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Resim 2.4.123

 Çantanın
önüne
ve
arkasına
kahverengi iple bir sıra basit brit
yapınız. Resim 2.4.124.

Resim 2.4.124

 Sıranın sonuna kadar bu iĢlemi yapmaya
dikkat ediniz.

 Krem renk iple basit britlerin üzerine
beĢ zincir çekerek iki basit brit
arasına tığı batırınız. Resim 2.4.127.

Resim 2.4.125

49

 Turuncu renk iple bir sıra britleri
badem Ģeklinde toplama iĢlemini
yapınız. Resim 2.4.125.

Resim 2.4.126

 Bordo renk iple bir sıra basit brit
yapınız. Resim 2.4.1.26.

Resim 2.4.127

 Çantayı
2.4.127.

tamamlayınız.

Resim

Resim 2.4.128
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 Çantanın sapı için onyedi zincir
çekiniz. Resim 2.4.128.

Resim 2.4.129

 Onyedi zincir üzerine oanaltı kez çift
 ĠĢinizi çevirmeyi unutmayınız.
üçlü ilmek(çiftli brit) yapınız.
 Çanta sapının uzunluğunu kullanacak
kiĢinin boyuna göre ayarlamaya dikkat
ediniz.

 Her sırada onaltı kez çift üçlü ilmek
(çiftli brit) uygulayarak sapı örmeye
devam ediniz. Resim 2.4.129.

Resim 2.4.130

 Örülen çanta sapını çantanın iki
yanına dikiniz. Resim 2.4.130.
 Çantayı
tamamlayınız.
Resim
2.4.131.

Resim 2.4.131
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Resim 2.4.132: Kare Motifli Çanta
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UYGULAMA FAALĠYETĠ-5


Fermejüp

Çanta ağzı temizlemede kullanılan fermejüp, birbirini tamamlayan iki kısımdan
oluĢur. Bu kısımlar erkek ve diĢi olarak adlandırılır. Fermejüpün erkek kısmı çantaların
kapak bölümüne, diĢi olan kısmı da çantanın gövdesine tutturulur.

Resim 2.133

Resim 2.134

Resim 2.135

Fermejüp Parçaları

AĢağıda çanta ağzını fermejüp ile temizleyiniz.
ĠĢlem Basakları

Öneriler
 Temiz ve özenli çalıĢınız.

 Fermejüp takılacak yeri iĢaretleyiniz.
Resim 2.5.135.

Resim 2.5.136

 Tığ örgü çalıĢmasında fermejüp
takılacak yeri fermejüpün arkasındaki
küçük metallerle aralayarak parçaları
takınız. (Resim 2.5.137, Resim 2.5.138.)
Resim 2.5.137
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Resim 2.5.138

 Fermejüpün ana parçalarının dıĢındaki
ince metalleri takınız. (Resim 2.5.139.
Resim 2.5.140.)

Resim 2.5.139

Resim 2.5.140

 Fermejüp
parçalarının
arkasındaki
metalleri pense ile sıkıĢtırınız. (Resim
2.5.141. Resim 2.5.142.)

Resim 2.5.141

Resim 2.5.142
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 Tığ
Örgü
çantayı
Fermejüpü
takarak tamamlayınız. (Resim 2.5.143.
Resim 2.5.144)

Resim 2.5.143

Resim 2.5.144
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UYGULAMA FAALĠYETĠ-6
AĢağıda çanta ağzını fermuar takma ile temizleyiniz.
ĠĢlem Basakları

 Fermuar takılacak yere
ölçüde fermuar alınız.
2.6.145

Öneriler

uygun
Resim

Resim 2.6.145

 Temiz ve özenli çalıĢınız.

 Fermuar takılacak yeri iĢaretleyiniz.
Resim 2.6.146

Resim 2.6.146

 Yorgan iğnesine ipinizi geçiriniz.
Resim 2.6.147

Resim 2.6.147

 Tığ örgü çalıĢması ile fermuarı elde
makine dikiĢi tekniğini yaparak
birleĢtiriniz. Resim 2.6.148

Resim 2.6.148
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 Tığ örgü çalıĢması ile fermuarı çift
kroĢe(sık ilmek) tekniği ile de
birleĢtirebilirsiniz. Resim 2.6.149

Resim 2.6.149
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UYGULAMA FAALĠYETĠ-7

AĢağıda çanta ağzını klips takma ile temizleyiniz.
ĠĢlem Basakları

Öneriler
 Sivri aletlerle dikkatli çalıĢınız.

 Klipsin ağız kısmını fermuar açacağı ile
veya sivri uçlu bir aletle açınız. Resim
2.7.150

Resim 2.7.150

 Çantanın ağız kısmını klipse göre
hazırlayınız.

 Klips boyutuna göre hazırlayınız.

 Tığ örgü çalıĢmasını sivri uçlu bir aletle
açtığınız araya yerleĢtiriniz. Resim
2.7.151

Resim 2.7.151

 Tığ örgü çalıĢmasını yerleĢtirdiğiniz
klipsi pense ile klipse zarar vermeden
sıkıĢtırınız. Resim 2.7.152

Resim 2.7.152
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KONTROL LĠSTESĠ
Uygulama faaliyetinde yapmıĢ olduğunuz çalıĢmaları kendiniz ya da arkadaĢlarınızla
birlikte değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1.

Tığ örgü çantanın modelini belirlediniz mi?

2.

Tığ örücülüğünde kullanılan temel tekniklerini
öğrendiniz mi?

3.

Tığ ile zincir çekme tekniğini öğrendiniz mi?

4.

Tığ batıĢ Ģekillerini öğrendiniz mi?

5.

Tığ örücülüğünde artırma iĢleminin nasıl ve nerede
yapıldığını öğrendiniz mi?

6.

Tığ örücülüğünde eksiltme iĢleminin nasıl ve nerede
yapıldığını öğrendiniz mi?

7.

Mavi renkli desenli çantayı örebildiniz mi?

8.

Kare motifli çantayı örebildiniz mi?

9.

Mavi renkli desenli çantayı katlayarak ön ve arka
kısmını birleĢtirme iĢlemini yapabildiniz mi?

10.

Mavi renkli desenli çantanın tabanını oluĢturmak için
çantanın alt iki köĢesine iki küçük üçgeni oluĢturup
dikebildiniz mi?

11.

Mavi renkli desenli çantanın kapak bölümünün
çevresine çift kroĢe(sık iğne) tekniğini uygulayabildiniz
mi?

12.

Mavi renkli desenli çantanın sapını örüp çantaya
dikebildiniz mi?

13.

Kare motifli çantanın motiflerini baklava Ģeklinde
sıralayarak birleĢtirebildiniz mi?

14.

Baklava Ģeklinde birleĢtirilen kare motiflerin aralarına
üçgen motifleri uygulayabildiniz mi?

15.

Kare ve üçgen motiflerin üzerine yükseklik vermek için
basit britler ve britleri badem Ģeklinde toplama iĢlem
sıralarını örerek uygulayabildiniz mi?

16.

Kare motifli çantanın sapını örüp çantaya dikebildiniz
mi?
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Evet

Hayır

17.

Kare motifli çantanın ağız kısmına fermuar dikebildiniz
mi?

18.

Çanta ağzı temizleme yöntemlerini öğrendiniz mi?

19.

Fermejüp takma yöntemini uygulayabildiniz mi?

20.

Fermuar takma yöntemini uygulayabildiniz mi?

21.

Klips takma yöntemini uygulayabildiniz mi?
DEĞERLENDĠRME

Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetine dönerek
iĢlemi tekrar ediniz
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
Bu faaliyette kazandığınız bilgileri, aĢağıdaki soruları boĢluk doldurma olarak
cevaplandırınız
1.

Tığ örücülüğünün temelini oluĢturan, bir halkanın içinden ilmek çekerek meydana
gelen ilmeğe………………denir.

2.

Zincir çekmeye, …………………… iplik dolayarak veya bir ………………….
oluĢturup ilmeği içinden çekerek baĢlanır.

3.

Zincir …………….. zincir ve …………… zincir olarak iki farklı Ģekilde uygulanır.

4.

Tığ batıĢ Ģekilleri; tığı ………… …………….. zincir ilmeklerine batırarak, tığı
……………….………............zincir
ilmeklerine
batırarak
ve
tığı
…………………………… britlerine batırarak uygulanır.

5.

Tığ örücülüğünde motif uygularken bir zincire tığı birden batırıp ilmek çıkartma
iĢlemine………………., bir veya birkaç ilmeğin beraber alınması iĢlemine de
…………………..denir.

6.

Çanta ağzı temizlemede kullanılan fermejüpün erkek kısmı
…………….......... bölümüne, diĢi olan kısmı da çantanın ……. tutturulur

çantaların

Cevaplarınızı modül sonundaki cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız
DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonucunda yanlıĢ cevaplarınız varsa öğrenme faaliyetine dönerek eksik
olduğunuz konuyu tekrar ediniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3
AMAÇ
Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam
sağlandığında, tığ örgü çantalarda kullanılan süsleme tekniklerini uygulama becerisi
kazanabileceksiniz.

ARAġTIRMA


Tığ örgü çanta yapımında uygulanan süsleme tekniklerini araĢtırınız.

3. TIĞ ÖRGÜ ÇANTAYI SÜSLEME
Tığ örgü çantanın örme aĢaması bittikten sonra çantaya uygulanacak süsleme
teknikleri çantanın daha güzel, estetik görünmesini sağlayan son ve önemli bir aĢamasıdır.
Tığ ile örülen parçalar öncelikle birleĢtirilmelidir.

3.1. Çanta Süslemesinde Kullanılan Teknikleri
Çanta süslerken kullanılan teknikler modele ve malzemeye uygun seçilmelidir. Bu
süsleme teknikleri itinalı uygulandığında ortaya daha özgün ve daha güzel çalıĢmalar çıkar.




Çanta süslemesinde kullanılan süsleme teknikleri Ģunlardır;

El düğümleri





ġerit düğümler
Kordonlar
Ponpon, püskül
NakıĢ ile süsleme teknikleri olarak beĢ bölümden oluĢur.

3.1.1. ġerit düğümler
ġerit düğümler; ipliklerin elde bükülmesi ve örülmesiyle (ilmikli, ilmiksiz) meydana
gelen, çanta, kemer, bere gibi aksesuar yapımında kullanılan düğümlerdir.


ġerit düğümler, yapım tekniklerine göre sekize ayrılır.

Dörtlü saç örgüsü Ģerit

BeĢli saç örgüsü Ģerit
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Altılı saç örgüsü Ģerit
Balıksırtı saç örgüsü Ģerit
Çapraz örgü Ģerit
Hasır örgü zikzak Ģerit
BeĢli Çerkez ilmikli Ģerit
Yedili Çerkez ilmikli Ģerit

3.2. Kordonlar
Kordonlar, birkaç ipliğin bir arada bükülmesi veya örülmesiyle oluĢturulan bir cins
yuvarlak kolandır.


Kolonlar, yapım tekniklerine göre altıya ayrılır.

Düz kordon

Çerkez düğümlü kordon

Sekizli Çerkez ilmikli kordon

Papaz kordonu

Dörtlü Napoli yuvarlak kordonu

3.3. Ponpon
Giyim süslemede, saç süslemede ve döĢeme eĢyasında süs olarak kullanılan yün,
pamuk, suni ve sentetik ipliklerle yapılan bir çeĢit püsküldür.
Ponponlar iki renk iplik veya karıĢık renkte iplikler kullanılanarak yapılabilir.
Ponponlara pul, boncuk veya ipliklerle kaĢ, göz, ağız, burun yapılarak kedi, köpek, tavĢan,
civciv Ģeklinde hayvan Ģekli verilir ve çocuk giyim süslemelerinde veya oyuncak yapımında
kullanılır.

3.4. Püskül
Püskül, bir ucundan bazı Ģeylere süs olarak takılan saçak biçimindeki iplik demetidir.
Her türlü iplik ile yapılabilir. Püsküller kemer ve bağlama iplerinin uçlarını veya giyimleri
süsleme amacı ile yapılır. Püsküller, dantel veya makrame aralarında geçirilerek de
kullanılır.

3.5. NakıĢ Ġle Süsleme
Tığ örücülüğü teknikleriyle yapılan herhangi bir çalıĢmanın üzerine uygulanacak nakıĢ
ile süsleme, basit nakıĢ iğneleri tekniklerinden faydalanarak ürün süslenir.


Herhangi bir örgü yüzeyine süslemede kullanılabilecek nakıĢ ile süsleme
çeĢitleri;

Makine dikiĢi
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Oyulgama
Çöp iĢi
Demet iğnesi
Sap iĢi
Hristo teyeli
Gölge iĢi
Eğrelti otu iğnesi
Açık balıksırtı
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UYGULAMA FAALĠYETĠ-1
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıda altılı saç örgüsü Ģerit örme iĢlemini yapınız.
ĠĢlem Basakları

Öneriler

 Ġstenilen Ģerit uzunluğunun iki katı kadar  Ġpliklere kısalma payını ilave etmeyi
iki ayrı renkten altı adet iplik kesiniz.
unutmayınız.

 Ġplikleri ikiye katlayınız. ġekil 3.1.1.

ġekil 3.1.1.
 (1-2-3) nolu iplikleri ayrı, (4-5-6) nolu  Ġpliklerin
iplikleri ayrı renkten sıralayınız.
veriniz.
 Sıraladığınız ve bağladığınız iplikleri

raptiye veya çengelli iğneyle bir yere
tutturunuz.

düzgün

durmasına

önem

 Ġplikleri tutturduğunuz zeminin, Ģeridin
düzgün örülebilmesi için yapılacak
düzeltmelere dayanacak sağlamlıkta
olmasına dikkat ediniz.

 Sağdaki (1) nolu ipliği, (2-3-4) nolu  Ġpliklerin ortadaki kesiĢme noktasında,
ipliklerin üstünden, (5-6) nolu ipliklerin
soldaki ipliğin, sağdan gelen ipliğin
altından geçiriniz.
daima üstünde kalmasına dikkat ediniz.
 Soldaki (1) nolu ipliği, (2-3-4) nolu
ipliklerin üstünden, (5-6) nolu ipliklerin  Ġpleri karıĢtırmamaya dikkat ediniz.
altından geçiriniz.
 Soldan gelen (1) nolu ipliği sağa, sağdan
 Yönleri karıĢtırmamaya dikkat ediniz.
gelen (1) nolu ipliği sola alınız.
 Sağ ve soldaki (2) nolu iplikleri (3-4-5)
nolu ipliklerin üstünden, (6-1) nolu  Ġpleri karıĢtırmamaya dikkat ediniz.
ipliklerin altından geçiriniz.
 Sağ ve soldaki (3) nolu iplikleri (4-5-6)
 ġeridi örerken
nolu ipliklerin üstünden, (1-2) nolu
örünüz.
ipliklerin altından geçiriniz.
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iplikleri

düzelterek

 Her iki taraftaki (4) nolu iplikleri (5-

6-1) nolu ipliklerin üstünden, (2-3)
nolu ipliklerin altından geçiriniz.
 (5-6) nolu
uygulayınız.

ipliklere

aynı

iĢlemi

 Ġpleri ve yönleri karıĢtırmamak için
dikkatli ve özenli örünüz.
 Ġpleri karıĢtırmamaya dikkat ediniz.

 Aynı iĢlemleri sırayla uygulayarak

devam ediniz. ġekil 3.1.2.

ġekil 3.1.2.

 Örme iĢlemini tamamlayınız. Resim
3.1.1.

Resim 3.1.1.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ-2
AĢağıda altılı düz kordon örme iĢlemini yapınız.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Ġstenilen kordon boyunun iki katı kadar
 Temiz ve aydınlık bir ortamda çalıĢınız.
iplik kesiniz.
 Ġpliğin iki ucundan tutunuz.

 Ġki ucun döndürme yönünün
olmasına özen gösteriniz.

 Ġpliği büküm yönüne doğru bükünüz.

 Dikkatli çalıĢınız.

 Ġpliğin iki ucunu birleĢtiriniz.

 Aynı hizada olmasına dikkat ediniz.

 Bir düğüm yapınız ve ipliği serbest

 Ġpliği serbest bırakıldığında kordonun
karıĢmamasına dikkat ediniz.

bırakınız.

 Düğüm ucunu serbest bırakarak ters

yönde tekrar bükünüz. Resim 3.2.2.

Resim 3.2.2.
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zıt

UYGULAMA FAALĠYETĠ-3
AĢağıda ikili Çerkez düğümlü kordon iĢlemini yapınız.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Ġstenilen kordon boyunun iki katı kadar
 Temiz ve aydınlık bir ortamda çalıĢınız.
iplik kesiniz.
 Ġpliği ikiye katlayınız ve bir zemin
 Ġpliklerin çıkmamasına dikkat ediniz.
üzerinde tutturunuz.
 ( 1 ) nolu ipliği, ( 2 ) nolu ipliğin
 Dikkatli çalıĢınız.
üstünden geçirerek ilmik içinden çıkınız.
 ( 2 ) nolu ipliği, ( 1 ) nolu ipliğin  Düğüm aralıklarının eĢit olmasına dikkat
üstünden geçirerek ilmik içinden çıkınız.
ediniz.
 Ġplikleri çekerek sıkıĢtırınız..

 Ġplikleri değiĢtirerek
ediniz. Resim 3.3.3.

iĢleme

 Özenli çalıĢınız.

devam

Resim 3.3.3.

 Ġplik sayısını artırarak değiĢik kalınlıkta
yapınız. Resim 3.3.4.

Resim 3.3.4.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ-4
AĢağıda ikili Papaz kordonu iĢlemini yapınız.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Ġstenilen kordon uzunluğunun iki katı
 Temiz ve aydınlık bir ortamda çalıĢınız.
kadar bir adet iplik kesiniz.

 Ġpliği tam ortadan üst üste getirerek bir
ilmik yapınız. ġekil 3.4.3.

ġekil 3.4.3.

 Ġlmiği sol elin iĢaret
geçiriniz. ġekil 3.4.4.

parmağına

ġekil 3.4.4.

 Sağ elin iĢaret parmağını ilmiğin

içinden geçiriniz. ġekil 3.4.5

ġekil 3.4.5.

 Sağdaki

ipliği ilmiğin içinden
yukarıya doğru çekiniz. ġekil 3.4.6.

ġekil 3.4.6.
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 Sağ elin orta ve baĢparmakları ile
 Dikkatli ve özenli çalıĢınız.
ilmiği tutunuz.
 Sol el ile soldaki ipliği çekerek  Düğümlerin aynı sıklıkta olmasına
ilmiği sıkıĢtırınız.
dikkat ediniz.

 Sol elin iĢaret parmağını, sağ elin
iĢaret parmağına takılı ilmikten
geçiriniz. ġekil 3.4.7.

ġekil 3.4.7.

 Soldaki ipliği aĢağıdan yukarıya
doğru çekiniz. ġekil 3.4.8.

ġekil 3.4.8.

 Kordonu örmeye iĢlemleri tekrarlayarak
devam ediniz.

 Sağ elle sağdaki ipliği çekerek
sıkıĢtırınız. Resim 3.4.5

Resim 3.4.5: Papaz kordonu
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UYGULAMA FAALĠYETĠ-5
AĢağıda ikili dörtlü Napoli yuvarlak kordonu iĢlemini yapınız.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Ġstenilen kordon uzunluğunun iki katı
 Temiz ve aydınlık bir ortamda çalıĢınız.
kadar iki adet iplik kesiniz.

 Ġki ipliği ortadan geçirerek ( V ) Ģekli
veriniz. ġekil 3.5.9.

ġekil 3.5.9.

 ( 1 ) nolu ipliği, ( 2 ) nolu ipliğin
üstünden geçiriniz. ġekil 3.5.10.

ġekil 3.5.10.

 ( 2 ) nolu ipliği, ( 1-3 ) nolu ipliklerin

üstünden geçiriniz. ġekil 3. 5.11

ġekil 3. 5.11
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 ( 3 ) nolu ipliği, ( 2-4 ) nolu ipliklerin

üstünden geçiriniz. ġekil 3.5.12.

ġekil 3.5.12.

 ( 4 ) nolu ipliği, ( 3 ) nolu ipliğin
üstünden geçirerek ve ( 1 ) nolu ipliğin
altından ( A ) noktasından geçiriniz.
ġekil 3.5.13.

ġekil 3.5.13.

 Ġplikleri
3.5.14.

çekerek

sıkıĢtırınız.

ġekil

ġekil 3.5.14.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ-6
AĢağıda ikili dörtlü Ponpon- Püskül iĢlemini yapınız.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler
 Temiz
ve
hazırlayınız.

 Ponpon büyüklüğünü saptayınız.

 Ponpon
büyüklüğünün
saptayınız. ġekil 3.6.15.

aydınlık

bir

ortam

yarıçapını

ġekil 3.6.15.

 Sert bir karton veya yumuĢak mukavva
üstüne dik kesiĢen iki çizgi çiziniz.

 Dikkatli çalıĢınız.

 Çizgilerin kesiĢtiği noktayı
yaparak iki ayrı daire çiziniz.

 Cetvel kullanırken cetvel üzerindeki
milimetre çizgilerine dikkat ederek
ölçünüz.

merkez

 Daire çapının 1/3 mm ölçüsünde
 Temiz çalıĢınız.
dairelerin içine birer daire daha çiziniz.

 Makasla ortadaki daireleri
çıkartınız. ġekil 3.6.16.

oyunuz

ġekil 3.6.16.

 Ponpon yapılacak ipliği yorgan iğnesine
geçirerek ortadaki daire doluncaya kadar
sarınız. ġekil 3.6.17.

ġekil 3.6.17.
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 Dairelerin dıĢ çemberlerindeki iplikleri
makasla kesiniz. ġekil 3.6.18.

ġekil 3.6.18.

 Sağlam bir iplikle sarılan iplikleri sıkıca
bağlayınız.

 Ortadaki iki kartonu ayırınız.
 ġekil 3.6.19.

ġekil 3.6.19.

 Kartonları keserek çıkartınız.

 Ġplileri bozmamaya dikkat ediniz.

 Bağlanan iplikten tutarak elle iplikleri
düzeltiniz. ġekil 3.6.20.

ġekil 3.6.20.

 Ponponu tamamlayınız.

 Ġplik fazlalıklarını makasla keserek Ģekil
veriniz.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ-7
AĢağıda püskül iĢlemini yapınız.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Ġstenilen püskül boyu kadar sert bir  Temiz
ve
karton veya mukavva kesiniz.
hazırlayınız.

aydınlık

bir

ortam

 Ġpliklerin kartona muntazam sarılmasına
dikkat ediniz.
 Ġstenilen püskül kalınlığı kadar ipliği
kartona sarınız. ġekil 3.7.21.

ġekil 3.7.21.

 20-25cm uzunluğunda bir ipliği kartona
sarılı ipliklerin arasından geçirerek bir
ucunu bağlayınız. ġekil 3.7.22.

ġekil 3.7.22.

 Ġplik bağlanan noktadan aĢağıya doğru
2-3cm kadar inerek bir iplikle birkaç sıra
sarınız. ġekil 3.7.23.

ġekil 3.7.23.

 Sarılan
ipliği
yorgan
iğnesine
geçirdikten sonra püskül arasından
geçirip tutturunuz. Resim 3.7.6
Resim 3.7.6.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ-8
AĢağıda makine dikiĢi ile süsleme yapınız.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Yorgan iğnesine ipliğinizi geçiriniz.

 Temiz ve düzenli çalıĢınız.

 Makine dikiĢi yapacağınız yeri tespit
 Sağdan sola çalıĢınız.
ediniz.
 Ġğneyi (A) noktasından çıkarınız.

 Atölye kurallarına uyunuz.

 (A) noktasından sola doğru 0,5mm
(yarım santim) geniĢlikte olan (B)  Atölye içinde önlük giyiniz.
noktasından çıkınız.

 (A)
noktasından alttan 1cm kadar
ilerideki (C) noktasından çıkınız. ġekil
3.8.24.
ġekil 3.8.24.

 Ġğneyi € noktasından (B) noktasına
 DikiĢ uzunluğu örgü yüzeyindeki
batırarak 1cm kadar ilerideki (D)
ilmeklere göre ayarlanır
noktasından çıkınız.

 (D) noktasından geri € noktasına
batırarak 1cm kadar ilerideki €
noktasından çıkınız. ġekil 3.8.25.

ġekil 3.8.25.

 Aynı iĢlemlerini tekrarlayarak makine
dikiĢini yapınız.

 AraĢtırmacı olunuz
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 Makine dikiĢi iĢlemi bitiminde ipliğinizi
arkadan tutturunuz. Resim 3.8.7

Resim 3.8.7: Makine dikiĢi
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UYGULAMA FAALĠYETĠ-9
AĢağıda Oyulgama (Seyrek Makine DikiĢi)yapınız.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Ġpliğinizi yorgan iğnesinden geçiriniz.
 Oyulgama yapacağınız
üzerinde tespit ediniz.

yeri

 Temiz ve düzenli çalıĢınız.

desen  Deseninizin düzgün
sağdan sola çalıĢınız.

olması

için

 (A) noktasından örgünün yüzeyine
iğnenizi çıkarınız. ġekil 3.9.26.

ġekil 3.9.26.

 Sağdan 0,5mm (yarım santim) üstten
0,5mm (yarım santim) alttan alınız.
ġekil 3.9.27

ġekil 3.9.27.

 EĢit aralıklarda bir alt bir üst teyel olarak
yapılır.
 Aynı iĢleme eĢit aralıklarla bir alt ve üst
olarak devam ediniz. Resim 3. 9.8

Resim 3.9.8: Oyulgama dikiĢi
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UYGULAMA FAALĠYETĠ-10

AĢağıda çöp iĢi yapınız.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Ġpliğinizi yorgan iğnesine geçiriniz.

 Temiz ve düzenli çalıĢınız.

 Çöp iĢi yapacağınız yeri örgü üzerinde
 Araç ve gereçleri doğru seçiniz.
tespit ediniz

 Ġğneyi (A) noktasından çıkarınız. ġekil
3.10.28.

ġekil 3.10.28.

 (B) noktasına batınız.

 Detaylara önem veriniz.

 © noktasından çıkınız. (B) noktasının  Desenin Ģekline göre çıkıĢ noktalarını
hemen yanına batınız.
belirleyebilirsiniz.
 ġekil oluĢana kadar aynı iĢlemleri
 Özenli çalıĢınız.
tekrarlayınız.

 Çöp iĢi iĢlemi bitiminde ipliğinizi
arkadan tutturunuz.
 Resim 3.10.9.

Resim 3.10.9: Çöp iĢi
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UYGULAMA FAALĠYETĠ-11
AĢağıda Demet iğnesi yapınız.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler
 Demet iğnesinde iplik sayısı isteğe
bağlıdır. Ama çift sayıda iplik
ayarlanması gerekir.

 Ġpliğinizi yorgan iğnesinden geçiriniz.

 Demet iğnesi yapacağınız yeri desen
 Temiz ve düzenli çalıĢınız.
üzerinde tespit ediniz.

 Ġğneyi (A) noktasından örgünün yüzüne
çıkartınız. ġekil 3.11.29.

ġekil 3.11.29.

 Demet iğnesinin istenilen yüksekliği
ayarlanarak (B) noktasına batınız ve üç
sıra yan yana sarma oluĢturunuz. ġekil
3.11.30.
ġekil 3.11.30.

 Sol taraftan dikey hatların ortasından  Kaynaklarınızı
gelen noktadan iğnenizi çıkarınız.
kullanınız.

etkili

ve

verimli

 Dikey hatları ortadan bölecek Ģekilde  Bağlama iĢi ipliğin kalınlığına göre
yatay hat oluĢturunuz (2 ve 3 defa)
ayarlamaya dikkat ediniz.

 Ġstenilen aralıklarla iĢlemi tekrarlayınız.
Resim 3.10.10

Resim 3.10.10: Demet iğnesi
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UYGULAMA FAALĠYETĠ-12
AĢağıda Sap iĢi yapınız.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler
 Kullanacağınız araç ve gereci doğru
seçiniz.

 Ġpliğinizi yorgan iğnesinden geçiriniz.
 Sap iĢi yapacağınız yeri desen üzerinde
tespit ediniz.

 Ġğneyi (A) noktasından çıkarınız. ġekil
3.12. 31.
ġekil 3.12. 31.

 Ġğneyi iĢlemenin hep aynı yönünden
örgünün yüzeyine çıkarınız.
 Yorgan iğnesini (A) noktasının sağından
O,5mm (yarım santim) ileride (B)  Dikkatli çalıĢınız.
noktasına batırınız.

 (B) noktasından sola doğru 0,5mm
(yarım santim) ileriden (C) noktasından
çıkınız. ġekil 3.12.32.
ġekil 3.12.32.

 Çıkılan © noktasından yarım santim
 Temiz çalıĢınız.
ileride (D) noktasına batınız.
 Bir önce iĢlenen ipliğin dibinden çıkınız.

 Kaynaklarınızı
kullanınız.
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etkili

ve

verimli

 ĠĢlemi tekrarlayarak devam ediniz.

Resim 3.12.11.

Resim 3.12.11.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ-13
AĢağıda Hristo Teyeli (Çapraz Ġğne Yapma) yapınız.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Ġpliğinizi iğneye geçiriniz.

 Soldan sağa doğru çalıĢınız.

 Hristo teyeli yapılacak yeri desende  Hristo teyelini giyim süslemelerinde
tespit ediniz.
kullanabilirsiniz.
 (A) noktasından
çıkarınız.

yorgan

iğnesini

 Çizerek de yapabilirsiniz.

 (A) noktasından 1cm yukarı verev
Ģekilde (B) noktasına batınız.
ġekil 4.11.bakınız. ġekil 3.12.33.
ġekil 3.13.33.
 (B) noktasından 0,5mm(yarım santim)
 Renk tonlamalarına dikkat
sola ileriye doğru (C) noktasından
Estetik görüĢüne önem veriniz.
çıkınız.

ediniz.

 € noktasından 1cm aĢağıya verev Ģekilde
(D) noktasından çıkınız. ġekil 3.12.34.

ġekil 3.13.34.
 (D) noktasından 0,5mm(yarım santim)
sola € noktasından çıkınız.
 Temiz ve özenli çalıĢmaya dikkat ediniz.
 ġekil 4.12.bakınız
 Aynı iĢlemleri
teyelini yapınız.

tekrarlayarak

hristo  Kaynaklarınızı
kullanınız.
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etkili

ve

verimli

 Hristo teyeli iĢlemi bitiminde ipliğinizi
arkadan tutturunuz. Resim 3.13.12

Resim 3.13.12: Hristo teğeli
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UYGULAMA FAALĠYETĠ-14
AĢağıda Gölge ĠĢi yapınız.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler
 Örgünün tersinden ve yüzünden çalıĢılan
iĢtir.

 Ġpliği iğneye geçiriniz.

 Gölge yapılacak iĢi desen üzerinde tespit
 Soldan sağa doğru yapılır.
ediniz.
 Ġğneyi (A) noktasından örgünün yüzüne
çıkarınız.

 Yüzünden görünüĢü karĢılıklı iki sıra
makine dikiĢi Ģeklindedir.

 (A) noktasından 1cm sağa yukarıya
verev Ģekilde (B) noktasına batınız.
ġekil 3.14.35.

ġekil 3.14.35.

 (B) noktasından soldan 0,5mm(yarım  Gölge iĢinin muntazam olması için
santim) sola doğru (C) noktasından
makine dikiĢinin hep aynı büyüklükte
çıkınız.
olmasına önem veriniz.
 (C ) noktasından 1cm aĢağıya 1cm sağa
(D) noktasına batınız.

 KarĢılıklı çalıĢılabilmesi için desenin
çift hatlı olmasına dikkat ediniz

 (D)
noktasından
sola
doğru
0,5mm(yarım santim) sola doğru €
noktasından çıkınız. ġekil 3.14.36.

ġekil 3.14.36.

 Ġğneyi € noktasından verev Ģekilde  Ġnce ipliklerle örülmüĢ örgüler üzerine
yukarı doğru (F) noktasına batırınız.
uygulandığında daha iyi sonuç verir.
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 (F) noktasından 0,5cm(yarım santim)
sola doğru (G) noktasından çıkınız.
ġekil 3.14.37.

ġekil 3.14.37.

 Aynı iĢlemleri tekrarlayarak gölge iĢine
 Temiz ve özenli çalıĢmaya dikkat ediniz.
devam ediniz.

 Gölge iĢi iĢlemi bitiminde ipliğinizi
arkadan tutturunuz. Resim 3.14.13.

Resim 3.14.13: Hristo teğeli
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UYGULAMA FAALĠYETĠ-15
AĢağıda Eğrelti otu iğnesi yapınız.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler
 Ellerinizin temiz olmasına dikkat ediniz.

 Ġpliği yorgan iğnesine geçiriniz.

 Eğrelti otu iğnesinin desen üzerinde  Eğrelti otu iğnesini dal ve yaprak
uygulanacak yeri tespit ediniz.
desenlerinde kullanabilirsiniz.
 Ġğneyi (A) noktasından çıkınız.

 Temiz ve düzenli çalıĢınız

 (A) noktasından yukarıya doğru 1cm dik
 Kullanacağınız ipi çok uzun tutmayınız.
olarak (B) noktasına batınız.

 (B) noktasından sola 1cm’den (C)
noktasına çıkınız. ġekil 3.15.38.

ġekil 3.15.38.

 (A) noktasına batıp (B)’ nin 1cm
sağından (D) noktasından çıkınız. ġekil
3.15.39.

ġekil 3.15.39.

 (A) noktasına batıp 1cm aĢağıya (E)
noktasından çıkınız. ġekil 3.15.40.

ġekil 3.15.40.
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 Tekrar (A) noktasına batıp (D)
noktasının 1cm altından (F) noktasından
çıkınız. ġekil 3.15.41.

ġekil 3.15.41.

 Eğrelti otu iğnesini yapmak için aynı
iĢlemlerini tekrarlayınız.

 Dikkatli olunuz, kurallara uyunuz.

 Eğrelti otu iĢi iĢlemi bitiminde ipliğinizi
arkadan tutturunuz. Resim 3.15.14.

Resim 3.15.14: Eğrelti otu iğnesi
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UYGULAMA FAALĠYETĠ-16
AĢağıda açık balıksırtı Ġğnesi yapınız.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler
 Açık balıksırtı iğnesini yaprak ve çiçek
desenlerinde uygulayabilirsiniz

 Ġpliği yorgan iğnesine geçiriniz.

 Açık balıksırtı iğnesinin desen üzerinde
 Desen çizgilerine uyunuz.
uygulanacak yeri tespit ediniz.

 Ġğneyi (A) noktasından çıkınız.
 ġekil 3.16.42

ġekil 3.16.42.

 Verev olarak soldan (B) noktasına
 Detaylara önem veriniz.
batınız.
 (A) noktasından sola doğru 1cm
 Düzenli çalıĢınız.
ilerleyerek (C) noktasından çıkınız.
 Verev olarak sağdan (D) noktasından
 Detaylara önem veriniz
çıkınız
 (A) noktasından yukarı sağa
ilerleyerek (E) noktasına batınız.

1cm

 Ellerinizin temizliğine dikkat ediniz.

 (B) noktasından yukarı doğru 1cm
çıkarak (F) noktasına batınız ve (G)  Düzenli çalıĢınız.
noktasından çıkınız.
 Açık balıksırtı iğnesini yapabilmek için  Kullanacağınız aracı ve gereci doğru
aynı iĢlemleri tekrarlayınız.
seçiniz
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 Açık balıksırtı iğnesi iĢlem bitiminde
ipliğinizi arkadan tutturunuz. Resim
3.16.15.

Resim 3.16.15: Açık balıksırtı iğnesi
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KONTROL LĠSTESĠ
Uygulama faaliyetinde yapmıĢ olduğunuz çalıĢmaları kendiniz ya da arkadaĢlarınızla
birlikte değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1.

Çanta süslemesinde kullanılan süsleme tekniklerini
öğrendiniz mi?

2.

Çantayı kordonlarla süsleme çeĢitlerini öğrendiniz mi?

3.

Ponpon yapma becerisi kazanabildiniz mi?

4.

Püskül yapma becerisi kazanabildiniz mi?

5.

Çantayı nakıĢ ile süsleme yöntemlerini öğrendiniz mi?

6.

Makine dikiĢi ile süsleme tekniğini uyguladınız mı?

7.

Oyulgama tekniği ile süsleme tekniğini uyguladınız mı?

8.

Çöp iĢi tekniği ile süsleme tekniğini uyguladınız mı?

9.

Demet iğnesi tekniği ile süsleme tekniğini uyguladınız
mı?

10.

Sap iĢi tekniği ile süsleme tekniğini uyguladınız mı?

11.

Hristo teyeli tekniği ile süsleme tekniğini uyguladınız
mı?

12.

Gölge iĢi tekniği ile süsleme tekniğini uyguladınız mı?

13.

Eğrelti otu tekniği ile süsleme tekniğini uyguladınız mı?

14.

Açık balıksırtı tekniği ile süsleme tekniğini uyguladınız
mı?

Evet

Hayır

DEĞERLENDĠRME
Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetine dönerek
iĢlemi tekrar ediniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıda verilen cümlelerdeki boĢlukları uygun Ģekilde doldurunuz.
1.

Çantayı süsleme teknikleri kullanarak süslemek çantanın daha…………… ve
……………….görünmesini sağlayan son ve önemli bir aĢamasıdır.

2.

Ġpliklerin elde bükülmesi ve örülmesiyle (ilmikli, ilmiksiz) meydana gelen, çanta,
kemer, bere gibi aksesuar yapımında kullanılan düğümlere ………….
……………………denir.

3.

Giyim süslemede, saç süslemede ve döĢeme eĢyasında süs olarak kullanılan yün, ipek
v.b. malzemeden yapılan bir çeĢit püsküle ……………. denir.
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.

4.

Çanta süslemede aĢağıdaki nakıĢ tekniklerinden hangisi kullanılır?
A)
Makine dikiĢi
B)
Açık balıksırtı
C)
Çöp iĢi
D)
Hristo teyeli
E)
Hepsi

5.

AĢağıdakilerden hangisi çanta süslemesinde kullanılan süsleme tekniklerindendir?
A)
El düğümleri
B)
ġerit düğümler
C)
Kordonlar
D)
Ponpon, püskül
E)
Hepsi

6.

AĢağıdakilerden hangisi çanta süslemesinde kullanılan kordon ile süsleme
tekniklerindendir?
A)
Düz kordon
B)
Çerkez düğümlü kordon
C)
Papaz kordonu
D)
Dörtlü Napoli yuvarlak kordonu
E)
Hepsi
Cevaplarınızı modül sonundaki cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız
DEĞERLENDĠRME

Değerlendirme sonucunda yanlıĢ cevaplarınız varsa öğrenme faaliyetine dönerek eksik
olduğunuz konuyu tekrar ediniz. Cevaplarınızın tamamı evet ise bir sonraki faaliyete geçiniz
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
AĢağıda verilen cümleleri doğru – yanlıĢ durumuna göre iĢaretleyiniz.
1.

( ) Deri, kumaĢ ve plastik gibi hafif gereçlerden yapılıp büyüklüğüne göre para,
evrak, yiyecek koyup taĢımaya yarayan, açılıp kapanabilen eĢyaya ayakkabı denir.

2.

( ) Çantalar eski tarihlerde çıkın, torba, heybe, kılıf, zembil ve kese olarak
adlandırılmakta idi.
( ) Çanta, kılık kıyafetimizi tamamlayan en önemli aksesuarlardan biridir

3.
4.

( ) Özel eĢyaların korunması amacıyla kullanılan çantalar giyim kuĢama uygun
olarak seçilip kullanıldığında kullanan kiĢinin statüsünü ve moda zevkini belirlemez

5.

( ) Ġnce ve zarif yünlü kumaĢlar ancak Osmanlı Ġmparatorluğu zamanında Bağdat’ta
dokunmuĢtur

6.

( ) Lifleri beyaz ve fildiĢi renginde olan yün ipi, koyun ve tiftik keçisinin vücut
örtüsünden elde edilir

7.

( ) Pamuk bitkisinden elde edilen liflerin iplik haline gelene kadar geçirdiği kimyevi
iĢlemlere merserizasyon iĢlemi denir.

8.

( ) Suni ve sentetik iplikler, mat görünüĢlü, sağlam olmayan, nem çeken, sürtünmeye
karĢı mukavemeti olmayan ipliklerdir

9.

( ) Tığ örücülüğünde köĢeli motiflerde artırma iĢlemi köĢelerde, yuvarlak motiflerde
ise artırma motifin belirli yerlerinde tığın aynı yere iki defa batırılmasıyla yapılır

10.

( ) Herhangi bir motifte eksiltme iĢlemi sıra ortasında yapılacaksa, zincir ilmekler
atlanır veya ilmeklerin birkaçı beraber alınır

11.

( ) Fermejüp, birbirini tamamlayan erkek ve diĢi olarak adlandırılan iki kısımdan
oluĢur.

12.

( ) Klips takma yöntemi, çanta ağzı temizleme yöntemlerinden biri değildir

13.

( ) El düğümleri çanta süslemesinde kullanılan süsleme tekniklerinden biridir

14.

( ) ġerit düğümler çanta, kemer, bere süslemesinde kullanılır

15.

( ) Çapraz örgü çanta süslemesinde kullanılan Ģerit düğümlerden biri değildir

16.

( ) Kordon, birkaç ipliğin bir arada bükülmesi veya örülmesiyle oluĢturulan bir cins
yuvarlak kolandır.
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17.

( ) Püskül, bir ucundan bazı Ģeylere süs olarak takılan saçak biçimindeki iplik
demetidir.

18.

( ) Makine dikiĢi ve seyrek makine dikiĢi(oyulgama) çanta süslemesinde kullanılan
nakıĢ ile süsleme tekniklerindendir.

Sorulara verdiğiniz cevaplar ile cevap anahtarını karĢılaĢtırınız, cevaplarınız doğru ise
modülü tamamlamıĢ oldunuz. Cevaplarınız da yanlıĢlar varsa faaliyeti tekrar ediniz ve
öğretmeninizden yardım alınız.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 CEVAP ANAHTARI
1

Çanta

2

Kıymetli EĢyaları Saklamak ve
Korumak

3

Ayakkabı Ve Kemer

4

Kullanım Yeri Ve Kullanılan Malzeme

5

Kopma Dayanıklılığı Yüksek,
Sürtünmelere KarĢı Dayanıklı,
Uygulamada Net Sonuç Veren
Ġpliklerdir

6

Türkler

7

E

8

E

9

E

10

A

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 CEVAP ANAHTARI
1

Zincir

2

BaĢparmağa Ġplik Dolayarak, Halka
OluĢturarak

3

Çift Zincir, Üçlü Zincir

4

Son Sıranın Zincir Ġlmeklerine Batarak
Alt Sıranın Zincir Ġlmeklerine Batarak
Alt Sıranın britlerine Batarak

5

Artırma, Eksiltme

6

Kapağına, Gövdesine
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ- 3 CEVAP ANAHTARI
1

Güzel, Estetik

2

ġerit Düğümler

3

Ponpon

4

E

5

E

6

E

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI
1

Y

2

D

3

D

4

Y

5

Y

6

D

7

D

8

Y

9

D

10

D

11

D

12

Y

13

D

14

D

15

Y

16

D

17

D

18

D
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