T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ

YAPMA ÇİÇEKÇİLİKTE TEMEL
TEKNİKLER -1

Ankara, 2013



Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve
Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak
öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmış bireysel öğrenme
materyalidir.



Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiştir.



PARA İLE SATILMAZ.

İÇİNDEKİLER
AÇIKLAMALAR ................................................................................................................... iii
GİRİŞ ....................................................................................................................................... 1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1 .................................................................................................... 3
1.KUMAŞ SERTLEŞTİRME TEKNİKLERİ.......................................................................... 3
1.1. Yapma Çiçek ................................................................................................................. 3
1.1.1. Bitkilerin Sistemleştirilmesi .................................................................................. 4
1.1.2. Çiçeğin Kısımları ................................................................................................... 5
1.1.3. Çiçek Durumları .................................................................................................... 6
1.1.4. Yaprak Durumları .................................................................................................. 9
1.1.5. Yaprakların Dal Üzerine Dizilişleri ..................................................................... 11
1.2. Yapma Çiçeğin Sınıflandırılması ................................................................................ 13
1.2.1. Kullanım Amacına Göre ...................................................................................... 13
1.2.2. Yapım Tekniklerine Göre .................................................................................... 13
1.2.3. Kullanılan Gerece Göre ....................................................................................... 16
1.3. Yapma Çiçekçilikte Kullanılan Kumaşlar .................................................................. 16
1.3.1. Pamuklu Kumaşlar .............................................................................................. 16
1.3.2. İpekli Kumaşlar ................................................................................................... 16
1.3.3. Sentetik (Yapay) Kumaşlar.................................................................................. 16
1.3.4. Yünlü Kumaşlar ................................................................................................... 16
1.4. Yapma Çiçekçilikte Kullanılan Araç ve Gereçler ....................................................... 16
1.5. Kumaş Sertleştirme ..................................................................................................... 17
1.5.1. Kumaş Sertleştirmenin Gereği ............................................................................. 17
1.5.2. Kullanılan Araç ve Gereçler ................................................................................ 17
1.5.3. Kumaş Sertleştirmede Kullanılan Gereçler ......................................................... 17
1.5.4. Kumaş Sertleştirme Yöntemleri .......................................................................... 18
1.5.5.Boya Hazırlama .................................................................................................... 18
1.5.6.Yeşil Yapraklık Kumaş Hazırlama ....................................................................... 18
1.5.7.Kumaşı Kasnağa Germe ....................................................................................... 19
1.5.8.Kumaşı Boyama ................................................................................................... 19
UYGULAMA FAALİYETİ-1 ........................................................................................... 20
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 31
ÖĞRENME FAALİYETİ–2 .................................................................................................. 32
2. KALIP ÇIKARMA ............................................................................................................ 32
2.1. Kullanılan Araç ve Gereçler........................................................................................ 32
2.1.1. Yapma Çiçek Kalıbı Elde Etme ........................................................................... 32
2.1.2. Yapma Çiçekçilikte Kalıp Çeşitleri ..................................................................... 33
2.1.3. Hazır Çiçek Kalıbının Çıkarılması ...................................................................... 34
UYGULAMA FAALİYETİ-1 ........................................................................................... 36
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 43
ÖĞRENME FAALİYETİ–3 .................................................................................................. 44
3. KALIPLARI SERTLEŞMİŞ KUMAŞA UYGULAMA ................................................... 44
3.1. Kalıpları Kumaşa Uygulama Yöntemleri.................................................................... 44
3.1.1. Çiçek Kalıplarının Kumaşa Uygulama Özellikleri .............................................. 44
3.2. Çizilen Yaprakları Kesme ve Gruplama ..................................................................... 45
UYGULAMA FAALİYETİ-1 ........................................................................................... 46
i

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 .................................................................................................. 52
4.BOYAMA YAPMA ............................................................................................................ 52
4.1. Boya Hazırlama........................................................................................................... 52
4.1.1. Su İle .................................................................................................................... 53
4.1.2. Alkol İle ............................................................................................................... 53
4.1.3. Su ve Alkol İle ..................................................................................................... 53
4.2. Yapma Çiçek Boyama Yöntemleri ............................................................................. 54
4.2.1. Islatma Banyosu .................................................................................................. 54
4.2.2. Boyama ................................................................................................................ 54
4.3. Boyama Yapma ........................................................................................................... 55
4.3.1. Taç Yaprakları Boyamak ..................................................................................... 55
4.3.2. Çanak Yaprakları Boyamak ................................................................................. 55
UYGULAMA FAALİYETİ-1 ........................................................................................... 56
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 65
ÖĞRENME FAALİYETİ–5 .................................................................................................. 66
5.TEL SARMA TEKNİĞİ ..................................................................................................... 66
5.1. Tel Oksitleme .............................................................................................................. 67
5.2. Tel Kesme ................................................................................................................... 67
5.3. Krepon Kâğıdı Kesme ................................................................................................. 67
5.4. Tel Sarma .................................................................................................................... 67
UYGULAMA FAALİYETİ-1 ........................................................................................... 68
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 70
MODÜL DEĞERLENDİRME .............................................................................................. 71
CEVAP ANAHTARLARI ..................................................................................................... 72
KAYNAKÇA ......................................................................................................................... 74

ii

AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR
ALAN
DAL/MESLEK
MODÜLÜN ADI
MODÜLÜN TANIMI
SÜRE
ÖN KOŞUL
YETERLİK

MODÜLÜN AMACI

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
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Dekoratif El Sanatları
Yapma Çiçekçilikte Temel Teknikler-1
Yapma çiçekçilikte kullanılan temel teknikleri anlatan
öğrenme materyalidir.
40\32
Ön koşul yoktur.
Yapma çiçekçilikte temel teknikleri yapmak
Genel Amaç
Uygun ortam sağlandığında, tekniğe uygun yapma çiçek
temel tekniklerini uygulayabileceksiniz.
Amaçlar
1. Tekniğe uygun olarak yapay çiçek çalışmak için,
kumaş sertleştirebileceksiniz.
2. Tekniğe ve modele uygun olarak kalıp çıkarabileceksiniz.
3. Tekniğe uygun olarak kalıpları sertleşmiş kumaşa
uygulayabileceksiniz.
4. Tekniğe ve modele uygun olarak boyama yapabileceksiniz.
5. Tekniğe uygun olarak tel sarabileceksiniz
Ortam: Temiz, aydınlık atölye,
Donanım: Çalışma masası, sandalye, kumaş sertleştirme
kasnağı, taç ve yeşil yapraklık kumaş, jelâtin ve pirinç
kola, plastik tutkal, çiçek boyaları, çaydanlık, su, çakmak, tüp, kâse, küvet, anten ve çiçek teli, krepon kâğıtları, tahta kaşık, yağlı boya fırçası, sulu boya fırçası,
toplu iğne, 2H kurşun kalem, makas, makara ipi, pens,
ispirto, huni, şişeler, kâğıt havlu, fayans
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.
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GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Tabii çiçekleri kopya etme, çok eski zamanlardan beri yapılagelmiştir. İlk olarak Hindistan’da yapıldığı görülmüştür. MÖ 1950’de yapılan kazılarda renkli ketenden yapılmış çiçekler bulunmuş, Mısırlılar tarafından yapıldığı tespit edilmiştir. X. yy’da çiçek, kadın süsü
olarak Çin’de kullanılmıştır. Daha sonra Roma, Venedik ve Orta Çağ’ın sonunda Fransa’da
kullanılmış ve gelişmiştir. 1840’da ilk defa fötr ve kadifeden yapılmış çiçekler görülmüştür.
Türkiye’de ilk çiçek iğne ve renkli ipliklerle çalışılmış, günümüze kadar pek çok değişiklikler
göstererek bugünkü şeklini almıştır.
Yapma çiçek el sanatlarının en önemli dallarından biridir. Yapma çiçek, yapıldığı gereçlere göre isim alır ve çeşitlere ayrılır. Kumaş, tüy, hamur, metal, deri, kâğıt gibi…
Çiçek yapımı, gelişen teknolojiye ayak uydurmakta ve ilerlemektedir. Hızla değişen
teknolojinin pek çok alanlarda olduğu gibi el sanatlarında da etkili olduğu görülmüştür. Yapma çiçekçilik, fabrikasyona dönerek daha ucuza ve daha kısa sürede üretilir hale geldiğinden
elde yapma çiçekçiliğin geri planda kalmasına neden olmuştur.
Yapma çiçekçiliğin yeniden hayata geçirilmesi amacıyla hazırlanan modül çalışmasında; tanımı, kullanım alanları, kullanılan araç ve gereçler, tekniğe uygun kumaş sertleştirme,
modele uygun olarak kalıp çıkarma, kalıpları sertleşmiş kumaşa uygulama, modele uygun
olarak boyama yapma, yeşil yapraklık kumaş hazırlama ve tel sarma işlemleri anlatılmaktadır.
Bu modül ile kazandığınız bilgi, beceri ve tekniklerle, uygun araç gereci seçerek öğrendiklerinizle ilgili bilgileri uygulama imkanını bulacak, yaratıcı gücünüzü geliştirmek suretiyle
aile ve ülke ekonomisine katkıda bulunacak, bu dalı ve bu dalın çalışma şartlarını tanıyacaksınız.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, uygun çalışma ortamı sağlandığında
“Yapma Çiçekçilik” tekniğine uygun olarak kumaş sertleştirebileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır:


Çevrenizde yapılan yapay çiçek örneklerini araştırınız. Bulabildiğiniz örnekleri
sınıfınıza getirerek arkadaşlarınızla inceleyiniz.



Yapma çiçekçilikte kullanılan kumaşları araştırınız. Bulabildiğiniz örnekleri sınıfınıza getirerek arkadaşlarınızla inceleyiniz.



Kumaş sertleştirme yöntemlerini araştırınız. Bulduğunuz bilgileri arkadaşlarınızla
paylaşınız.

1.KUMAŞ SERTLEŞTİRME TEKNİKLERİ
1.1. Yapma Çiçek
Yapma çiçek; tabii çiçek ve bitkilerin karakter ve özelliğini bozmadan veya stilize edilerek uygulanmış şeklidir.
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Şekil 1.1: Tabiiden kopya çiçek çeşitleri

1.1.1. Bitkilerin Sistemleştirilmesi
Bitkileri bütün özellikleri ile inceleyen, yaşayışları ve üremeleri hakkında bilgi veren bilim dalına botanik denir. Sistemleştirme, birbirine benzeyen bitkilerin gruplanmasıdır. Birbirine çok yakın bitki türleri cins adı altında toplanır. Yakın cinsler de toplanıp familyayı oluşturur. Yakın cinslerden alt takımlar, alt takımların birleşmesinden sınıflar, sınıfların birleşmesinden bitki şubeleri oluşur. Örneğin, çiçekli bitkiler şubesinden, kapalı tohumlar sınıfından,
çift çenekliler alt şubesinden, bileşik taç yapraklılar takımından çuha çiçeği gibi…

Şekil 1.2: Bitkiler âlemi şeması
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1.1.2. Çiçeğin Kısımları
Çiçekler, yapılışları bakımından genellikle birbirlerine benzerler. Tam teşekküllü bir çiçek, sap üzerinde iç içe dört halka teşkil eder. ”Çanak” (keys), “Taç” (tüveyç), “Erkeklik organları” (etamin) ve “Dişilik organı”ndan ibarettir.

Şekil 1.3: Tam çiçek kesiti

Şekil 1.4: Çiçek halkaları
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Şekil 1.5: Çiçek ve bölümleri

1.1.3. Çiçek Durumları
Bir kökte bir çiçek bulunur veya bir kökten çıkan saplar üzerinde çiçekler yine tek tek
bulunuyorsa buna “Tek çiçek durumu” denir. (lale ve menekşede olduğu gibi). Bazı bitkilerde
çiçekler dallara türlü şekillerde sarılmışlardır ki buna da “çok çiçek durumu” adı verilir.

Çiçeklerin dal üzerindeki durumları
Dal, herhangi bir bitkide gövdeden ayrılan sürgünlere denir. Sap ise çiçekleri dala bağlayan ince sürgünlere verilen isimdir. Yapma çiçekte özellikle tabiattan kopya bir çiçek çalışılıyorsa çiçek durumları bilgisinden faydalanılmalıdır.


Tane durumları (lale)

Resim 1.1: Lale
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Salkım durumları (sümbül)

Resim 1.2: Sümbül



Şemsiye durumları (sardunya)

Resim 1.3: Sardunya



Başak durumları (glayör)

Resim 1.4: Glayör



Tepe durumları, çiçekler tablalarına gömülmüş durumdadır. Üç grupta toplanır.
o
Yuvarlak tepe durumu (yonca)

Resim 1.5: Yonca
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o

Yastık tepe durumu (ayçiçeği)

Resim 1.6: Ayçiçeği



Sivri tepe durumları (mısır)

Resim 1.7: Mısır



Demet durumu (mum çiçeği)

Resim 1.8: Mum çiçeği
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Akrep kuyruğu durumu (mine)

Resim 1.9: Mine



Zikzak (talkım) durumu (kalanchoe çiçeği)

Resim 1.10: Kalanchoe

1.1.4. Yaprak Durumları
Solunum, özümleme ve terlemeyi sağlar. Tam bir yaprak; yaprak ayası, yaprak sapı ve
yaprak kısmından meydana gelir.

Kenarlarına göre yaprak çeşitleri

Düz kenarlı yaprak (leylak)

Şekil 1.6: Düz kenarlı yaprak
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Resim 1.11: Leylak



Dişli kenarlı yaprak (erik)

Şekil 1.7: Dişli kenarlı yaprak


Oymalı kenarlı yaprak (asma)

Şekil 1.8: Oymalı kenarlı yaprak



Resim 1.13: Asma

Bileşik kenarlı yaprak (gül)

Şekil 1.9: Bileşik kenarlı yaprak



Resim 1.12: Erik

Resim 1.14: Gül

Damarlarına göre yaprak çeşitleri

El ayası (çınar)

Şekil 1.10: El ayası yaprak

Resim 1.15: Çınar
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Kuş tüyü (elma)

Şekil 1.11: Kuş tüyü yaprak



Resim 1.16: Elma

Paralel kenarlı (karanfil)

Şekil 1.12: Paralel kenarlı yaprak Resim 1.17: Karanfil



Düz veya iğne yapraklı (ladin, çam)

Şekil 1. 13: Düz veya iğneli yaprak

Resim 1.18: Çam

1.1.5. Yaprakların Dal Üzerine Dizilişleri


Bitkinin gövdedeki yerlerine göre yaprak durumları

Sarma
Birbirini takip ederek ışığa engel olmayacak şekilde çıkması
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Şekil 1.14: Sarma


Karşılıklı
Yaprakların aynı yerden karşılıklı çıkması

Şekil 1.15: Karşılıklı

Halkalı
Bir noktadan birkaç tane yaprak çıkması

Şekil 1.16: Halkalı


Rozet
Sapın üstünde demet halinde çıkması

Şekil 1.17: Rozet
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1.2. Yapma Çiçeğin Sınıflandırılması
Yapma çiçeğin sınıflandırılması şu şekilde yapılır.

1.2.1. Kullanım Amacına Göre

Giyim süslemede kullanılan çiçekler
Gelin çiçekleri, fantezi kıyafetlerin yaka, kol gibi çeşitli yerlerini süsleyen, çanta, şapka
gibi aksesuarlarda da kullanılan çiçeklerdir.

Ev dekorasyonunda kullanılan çiçekler
Tabiattan kopya olarak yapılan çiçekler, vazo veya saksıya konmak suretiyle oda ve salon süslemelerinde kullanılır. Ayrıca dekoratif çiçekler de ev, vitrin, sahne vb. yerlerin süslemelerinde
kullanılır.

1.2.2. Yapım Tekniklerine Göre

Tabiattan kopya çiçek
Tabiatta mevcut herhangi bir çiçeği en küçük ayrıntısına kadar aslına uygun olarak çalışılan, iç ve dış mekanları süslemede kullanılmak üzere yapılan çiçeklerdir. Renk, ütü, tohum
yapma, patron ve dal durumlarında hiç değişiklik yapılmaz.

Resim 1.19: Gül

Resim 1.20: Haseki küpesi

Resim 1.21: Nilüfer

Resim 1.22: Papatya
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Resim 1.23: Hercai menekşe

Resim 1.25: Zambak

Resim 1.24: Kral tacı

Resim 1.26: Ortanca

Resim 1.28: Çan çiçeği

Resim 1.27: Fulya

Resim 1.29: Gelincik


Dekoratif çiçek
Doğadaki asıl karakterini bozmadan, büyüklüğünde, renklerinde, şekillerinde (ütülerinde), tohumlarında, toplama ve dallamalarında istenilen değişiklik yapılarak iç ve dış mekânların süslemelerinde kullanılır. Bu dekoratif çiçeklerin yapımında kumaş kullanılabildiği gibi,
fötr, rafya, cam kâğıdı, madeni levhalar, tüy, deri, kuru gereçler, pul, boncuk, kâğıt vs. kullanılır.
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Resim 1.30: Gümüş telkâri

Resim 1.31: Dekoratif ağaç

Resim 1.33: Dekoratif duvar süsü çiçek

Resim 1.32:Çiçekli mumluk çiçek

Resim 1.34: Dekoratif kumaş çiçek


Fantezi çiçek
Giyim süslemede (genellikle elbise, tayyör, tuvalet, çanta, şapka, ayakkabı) ve gelin çiçekleri olarak kullanılır. Tabii çiçeklerin karakteristik özelliklerini kaybetmeden patron, boya,
tohum, ütü ve dallamalarında değişiklik yapılarak, özel zevk ve kabiliyete göre yapılan çalışmalardır. Kumaş, fötr, rafya, kuru otlar, madeni gereçler, deri, tüy, çeşitli hamurlar kullanılır.
Kumaş olarak ince, hafif kumaşlar tercih edilir. Ayrıca kıyafetin kendi kumaşından da yapılabilir.

Resim 1.35: Fantezi yaka çiçeği

Resim 1.36: Gelin başı


Meyve sebze ve mantarlar
Doğadaki aslına uygun olarak çalışılır. Giyim ve ev süslemelerinde kullanılır. Pamuk,
plastik tutkal, kâğıt hamuru, cam macunu, kuru gereçler, mum, cam kâğıdı, kiremit tozu vs.
kullanılır.
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1.2.3. Kullanılan Gerece Göre

Kumaş çiçek
Genellikle tabiattan kopya çiçeklere uygulanır.

Tutkallı hamur çiçek
Plastik tutkal, un ve nişasta karışımı ile elde edilen hamur açılarak kullanılır.

Deri çiçek
Fantezi giyim süslemelerinde (yaka çiçeği, çanta gibi) ve dekoratif olarak mekân süslemelerinde uygulanır.

Diğer gereçlerle yapılan çiçekler (kuru bitki, metal, rafya, oya, pul, boncuk, tüy,
kâğıt vs.)
Fantezi giyim süslemelerinde (yaka çiçeği, çanta gibi) ve dekoratif olarak mekân süslemelerinde uygulanır.

1.3. Yapma Çiçekçilikte Kullanılan Kumaşlar
Yapma çiçekçilikte kullanılan kumaşlar aşağıdakilerdir.

1.3.1. Pamuklu Kumaşlar
Mermerşahi, opal, koton, kadife, pazen, patiska, koton, saten

1.3.2. İpekli Kumaşlar
Saten, organze, organtin, tafta, lenjeri, podanj, ipek kadife, krep saten, ipek şifon

1.3.3. Sentetik (Yapay) Kumaşlar
Naylon, jarse, kilis, sire saten, beatris, şifon

1.3.4. Yünlü Kumaşlar
Kit, fötr, kaşe, keçe

1.4. Yapma Çiçekçilikte Kullanılan Araç ve Gereçler

Araçlar
El ütüleri, cendere, cendere kalıpları (yaprak ütüleri), çivili kumaş kolalama kasnağı,
kepek yastığı, fırçalar, küvet, kâse, çaydanlık, tüp, makas, toplu iğne, fayans, tanzim kabı,
pikflör, pens

Gereçler
Kumaş, kola, jelâtin, plastik tutkal, çiçek boyaları, su, pamuk, köpük (ıstrapor), yosun,
yapıştırıcı, tel, krepon kâğıdı, hazır tohum, lif, irmik, kükürt, makara ipi, ispirto, alkol
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1.5. Kumaş Sertleştirme
Kumaş sertleştirmenin gereği ve kullanılan araçlar aşağıda açıklanmıştır.

1.5.1. Kumaş Sertleştirmenin Gereği
Yapma çiçekçilikte kullanılacak en önemli malzeme kumaştır. Opal, lenjeri, podanj,
ipek ve pamuk kadife, organze, organtin ve tafta gibi kumaşların kullanılması esas olmakla
beraber; ihtiyaç, arzu ve zevke bağlı olmak üzere farklı kumaşlardan da faydalanılabilir. Bu
kumaşlar renklendirilmelerinin kolaylığı bakımından beyaz olarak alınır.
Kolalanmış kumaş üzerine kalıpların etrafından çizmenin kolay olması, çizilen kalıpların kolaylıkla kesilebilmesi, boyanın iyi tutması, ütülerle vermek istenilen şeklin iyi tutması,
şeklini uzun süre koruyarak kalıcı olabilmesi ve kesilmiş olan kenarların atmaması için kumaşın önceden jelâtin, kola veya plastik tutkal ile sertleştirilmesi gerekir.
Genellikle ipekler jelâtinle, pamuklular kola ile sertleştirilir. Fakat tek tarafı parlak veya
tüylü olan (kadife, saten, pazen) gibi kumaşlar tüylerinin veya parlaklığının bozulmaması için
arkasından jelâtinle sertleştirilir.

1.5.2. Kullanılan Araç ve Gereçler
Çivili kumaş kolalama kasnağı, fırçalar, küvet, kâse, çaydanlık, tüp, tahta kaşık, kumaşlar, kola, jelatin, plastik tutkal, toplu iğne, makara ipi, cetvel, pamuktur.

1.5.3. Kumaş Sertleştirmede Kullanılan Gereçler

Kola
Nişastadan elde edilen bir maddedir. En iyi cinsi pirinç nişastasından yapılanıdır. Parlaklığını artırmak için içine parafin ve boraks ilave edilmiştir.

Resim 1.37: Kola


Jelâtin
Kokusuz, renksiz, tatsız bir maddedir. En iyi cinsi koyun kemiklerinin veya dana kafalarının ilk kaynatma ürünlerinin buharlaştırılmasından elde edilir.

17

Resim 1.38: Yaprak jelatin


Plastik tutkal
Marangoz yapıştırıcısı olarak bilinen, beyaz renkli yapıştırıcıdır.

Resim 1. 39: Plastik tutkal

1.5.4. Kumaş Sertleştirme Yöntemleri

İçine batırarak
İnce ve iki yüzü aynı kumaşlar, kola veya jelâtinle bu yöntemle sertleştirilir.

Bir yüzüne sürerek
Tek tarafı parlak veya tüylü olan kadife, saten, pazen gibi kumaşlar tüylerinin veya parlaklığının bozulmaması için kasnağa kuru olarak gerilir, arkasından tamponlanarak kola, jelâtin veya plastik tutkal ile sertleştirilir.

İki yüzüne sürerek
Yeşil yapraklık kumaşlar (genellikle opal) kasnağa gerilerek içine yeşil çiçek boyası karıştırılmış plastik tutkal ile iki yüzüne de (ön yüzüne iki kat, arka yüzüne bir kat) fırçayla sürülerek sertleştirilir.

1.5.5.Boya Hazırlama
Bir şişe içerisine boya boşaltılır, özelliğine göre alkol, ispirto veya sıcak su koyularak
boya hazırlanır.

1.5.6.Yeşil Yapraklık Kumaş Hazırlama
Genellikle opal kumaş kullanılır. Pamuklu kumaş enleri 90 cm oldu için çivili kasnaklar
da bu ölçüdedir. 90 cm veya daha az boyda kumaş temin edilir. Hazırlanan boya plastik tutkal
18

ile karıştırılarak boya hazırlanır. Boyanın tutkala azar azar dökülmesi, istenilen tona gelinceye
kadar devam eder.

1.5.7.Kumaşı Kasnağa Germe
Kumaş kuru olarak ve gergin bir şekilde kasnağa geçirilir. Kumaşın kasnağa göre küçük
olması halinde kumaş kenarlarına toplu iğne geçirilerek iplikle gerdirme işlemi yapılır

1.5.8.Kumaşı Boyama
Hazırlanan boya hep aynı yönde olmak üzere kumaşa uygulanır.
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UYGULAMA FAALİYETİ-1
UYGULAMA FAALİYETİ-1

Aşağıdaki işlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak, pirinç kola hazırlayınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Tüpü yakınız.

 Dikkatli olunuz.

 Çaydanlığı ocağa koyunuz.
 Suyu kaynatınız.

 Düzenli ve dikkatli çalışınız.

 Yeterli miktarda pirinç kolayı küvete
koyunuz.

 90 cm kumaş için 50 g kola kullanınız.
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 Bir miktar soğuk suyla kolayı ezerek
ıslatınız.

 Kolanın tamamen ezilerek erimesine dikkat ediniz.

 Kaynayan suyu yavaş yavaş akıtarak
kolayı hızla karıştırınız.

 Dikkatli çalışınız.

 Pelte kıvamına gelene kadar su koyunuz.

 Şeffaf bir görünüm almasına dikkat ediniz. Eğer şeffaf olmadıysa ocağın üzerine
koyarak kısık ateşte hızla karıştırarak topaklanmadan pişiriniz.
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UYGULAMA FAALİYETİ-2

Aşağıdaki işlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak, jelâtin kola hazırlayınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 İki adet yaprak jelâtini kırınız.

 Düzenli ve dikkatli çalışınız.

 Suyu kaynatınız, az miktarda suyla
jelâtini tamamen eriyene kadar eziniz.

 Hiç parça kalmamasına dikkat ediniz.

 Yumurta akı kıvamına gelinceye kadar
kaynar su ilave ederek hızla karıştırınız.

 Çok fazla su koymamaya dikkat ediniz
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UYGULAMA FAALİYETİ-3

Aşağıdaki işlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak,
plastik tutkal hazırlayınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Plastik tutkal kutusunu çalkalayınız.

 Düzenli ve dikkatli çalışınız.

 Gerekli miktarda plastik tutkalı bir
küvete koyunuz.

 Ekonomik olunuz.

 İstenilen yumuşaklığa göre soğuk su
katınız.
 Tahta kaşıkla karıştırınız.

 Su miktarını iyi ayarlayınız.
 Kumaşın rahat emeceği hafif sulu kıvamda
olmasına dikkat ediniz.
 İyice karıştığını kontrol ediniz.

 Yeşil toz boyayı tutkala karıştırınız.

 Dikkatli çalışınız.
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UYGULAMA FAALİYETİ-4

Aşağıdaki işlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak, içine batırarak kumaş sertleştirme işlemini yapınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Kumaşı seçiniz.

 Yapacağınız çiçeğin özelliğine uygun
olmasına dikkat ediniz.

 90x90 cm ölçüsünde tahta kasnak yaptırarak 5 cm aralıklarla kalın çivi çaktırınız.

 Genellikle kumaş enleri 90 cm olduğundan bu ölçü standarttır. Kasnak için marangozdan yardım alınız.

 Kumaş sertleştirme kasnağını temizleyerek hazırlayınız.

 Alkollü pamukla temizlemeye dikkat
ediniz.

 Sertleştirici maddeyi kumaşın cinsine
uygun (kola, jelâtin veya plastik tutkal)
hazırlayınız.

 Kolanın kıvamına dikkat ediniz.
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 Kumaşı tahta kaşıkla yavaş yavaş küvete
bastırınız.

 Kolayı sıçratmamaya dikkat ediniz.

 Kumaşın tamamını sertleştirici madde
soğumadan küvete bastırarak iki elle
ovuşturarak yediriniz.

 Kolayı kumaşın her tarafına yedirmeye
dikkat ediniz.

 Kumaşı kasnağın köşesinden başlayarak
geriniz.

 Kumaşı çok yukarıdan germemeye dikkat ediniz.

 Kumaşınız eksik ise gerilmeyen kenara
eşit aralıklarla toplu iğne takınız.

 Toplu iğnelerin paslı olmamasına dikkat
ediniz.

 Makara ipiyle toplu iğne ve kasnağın
kenarındaki çivilere germe işlemi yapınız.

 İpin gergin olmasına dikkat ediniz.
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 Kumaşın iki yüzündeki kola fazlalıklarını küçük bir cetvelle sıyırınız.
 Daha sonra pamukla dairesel hareketlerle fazlalıkları alınız.

 Fazlalık kalmamasına dikkat ediniz.

 Kurumaya bırakınız.

 Kalorifer kenarında bırakmamaya dikkat
ediniz.

 Kuruyunca kasnaktan çıkarınız.

 Sertleştirici madde olarak plastik tutkal
kullanılırsa, nemli iken kasnaktan
çıkarıp buharsız olarak ütüleyiniz.
 Katlamadan, rulo yaparak muhafaza
ediniz.

 Kenarların delik yerlerinden keserek
düzeltiniz.
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UYGULAMA FAALİYETİ-5

Aşağıdaki işlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak, bir
yüzüne sürerek kumaş sertleştirme işlemini yapınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Yapacağınız çiçek için kumaş seçimi
yapınız.

 Kumaşın çiçeğin özelliğine uygun olmasına dikkat ediniz

 Kumaşı kasnağa geriniz.

 Tersi yüzü olan kumaşlarda tersinin dış
tarafa gelmesine dikkat ediniz.

 Sertleştirici maddeyi hazırlayınız.

 Kumaşın cinsine uygun olmasına dikkat
ediniz.

 Sertleştirici maddeyi tamponlayarak
kumaşın tersinden sürünüz.

 Tamamen ıslanmasını sağlayınız.

 Fazlalıkları cetvelle sıyırınız.

 Fazlalık kalmamasına dikkat ediniz.

 Kurumaya bırakınız.

 Kalorifer kenarında kurutmayınız.

 Kuruyunca kasnaktan çıkarınız.

 Kenarları makasla düzeltiniz.
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UYGULAMA FAALİYETİ-6

Aşağıdaki işlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak,
kumaşı kasnağa germe, renk hazırlama, kumaşı boyama işlemlerini yapınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Kumaş sertleştirme kasnağını temizleyerek hazırlayınız.

 Alkollü pamukla temizlemeye dikkat
ediniz.

 Kumaşı kuru olarak, kasnaktaki çivilere köşesinden germeye başlayınız.

 Kumaşı çok yukarıdan germemeye dikkat ediniz.

 Kumaş boyu 90 cm’den az ise üç kenarını kasnağa geriniz.

 Kumaşın gergin olmasına özen gösteriniz.

 Diğer kenara aralıklı olarak toplu iğne
takınız. Makara ipiyle karşısındaki çivilere geriniz.

 Toplu iğnelerin paslı olmamasına dikkat
ediniz.
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 Bir küvet içerisine plastik tutkalı yetecek miktarda boşaltınız.

 0,5 metre opal kumaş için, 300 g tutkal
kullanmaya özen gösteriniz.

 Bir miktar soğuk su katınız.

 Tutkalın kumaşa rahat nüfuz ederek
kuruduğunda kavlamaması için ve istenilen sertliğe göre soğuk su katılır, Sulu
muhallebi kıvamı uygundur. Boyanın
suyunu da hesaplayınız.
 Tam olarak karıştığından emin olunuz.

 Tahta kaşıkla karıştırınız.
 İstenilen tonda yeşil boya hazırlayınız.

 Boyaları plastik tutkala ilave edip karıştırınız.

 Boya hazırlama faaliyetine bakınız. 004,
005 numaralı boyaları kullanınız. (Boyalar çok sulu olmamalıdır, aksi halde tutkalın parlaklığı gider, yapraklık kumaş
mat ve yumuşak olur.)
 Yağlı boya fırçasıyla, ebruliden homojen
bir renk elde edene kadar karıştırınız.

 Hazırlanan karışımı önce kasnağa gerilen kumaşın küçük bir bölümüne sürerek, renk denemesi yapınız.

 İstenilen renk elde edilene kadar
denemeye devam ediniz.

 Kuruduktan sonra istenilen renk elde
edilememişse renk ilavesi yaparak, karıştırınız.

 Temiz çalışınız.
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 Daha sonra kumaşın ön ve arka yüzüne
birer defa yedirerek sürünüz.

 Fırçayı aynı yönde sürmeye dikkat ediniz.

 Kuruduktan sonra ön yüzüne ikinci kat
boyama yapınız.

 Fırçayı aynı yönde sürmeye dikkat ediniz.

 Tamamen kuruyunca kasnaktan çıkarıp, beyaz kalan kenar kısımlarını kesiniz.

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

(…) Bitkileri bütün özellikleri ile inceleyen, yaşayışları ve üremeleri hakkında bilgi
veren bilim dalına botanik denir.

2.

(…) Tam bir yaprak; yaprak sapı ve yaprak olmak üzere iki kısmından meydana gelir.

3.

(…) Dekoratif çiçekler doğadaki asıl karakterini bozmadan, büyüklüğünde, renklerinde,
şekillerinde (ütülerinde), tohumlarında, toplama ve dallamalarında istenilen değişiklik
yapılarak ev, vitrin, sahne vb. yerlerin süslemelerinde kullanılır.

4.

(…) Kola; nişastadan elde edilen bir maddedir. En iyi cinsi pirinç nişastasından yapılanıdır.

5.

(…) İnce ve iki yüzü aynı kumaşlar tutkal ile sertleştirilir.

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.

31

ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞENME FAAİYETİ–2

AMAÇ
Bu faaliyette verilecek bilgiler ve beceriler doğrultusunda, uygun ortam sağlandığında
“Yapma Çiçekçilik” tekniğine göre modele uygun kalıp çıkarabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır:


Çevrenizde yapılan yapma çiçek örneklerini araştırınız. Bulabildiğiniz örnekleri
sınıfınıza getirerek arkadaşlarınızla inceleyiniz.



Yapma çiçekçilikte kullanılan kalıpları ve çeşitlerini araştırınız. Bulduğunuz bilgileri ve örnekleri arkadaşlarınızla paylaşınız.



Kalıp çıkarma işleminde kullanılan araç ve gereçleri araştırınız. Bulduğunuz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. KALIP ÇIKARMA
2.1. Kullanılan Araç ve Gereçler
Parşömen kağıdı, kurşun kalem, yapıştırıcı, tabii veya yapma model çiçek, resimler,
makas, karton, röntgen filmi (çamaşır suyunda beyazlatılmış), hazır kalıp kitapları

2.1.1. Yapma Çiçek Kalıbı Elde Etme
Kalıp, yapma çiçekçilikte çalışmaların temelini teşkil eder. Bu nedenle kalıp çıkarmanın
önemi büyüktür. Kalıp ne kadar düzgün çıkarılırsa, sonuç o kadar başarılı olur.
Kalıp; çiçeğin çanak, taç ve yeşil (sap) yapraklarının kalıbını oluşturan karton parçalarıdır. Çizme ve kesme işleminin düzgün olması için, kalıp; kağıt gibi ince, mukavva gibi kalın
malzemeden çıkarılmamalıdır.
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Üç şekilde elde edilir.

Yapıştırarak kalıp çıkarma
Canlı çiçeklerden, çiçek yaprakları koparılarak elde edilir.

Bakarak (göz ölçüsüyle) kalıp çıkarma
Yapılacak çiçeğin tabisi veya yapılmış örneği elde yoksa resimlerden (kartpostal, takvim yaprakları) bakarak, takriben göz ölçüsü ile kalıplar belirlenerek çizilir.
Not: Belirlenen kalıplar önce mulaj kâğıdından gereken sayıda kesilerek prova yapılırsa, hata varsa düzeltilir, istenilen amaca ulaşılır.

Ölçerek kalıp çıkarma
Elimizdeki tabii veya yapma model çiçek tek olduğu takdirde bu çiçeği parçalamak sakıncalı olur. Çünkü yapacağımız çiçek tamamlanıncaya kadar bu modelin elimizde olduğu gibi
bulunması gerekir. Bu gibi durumlarda yapıştırarak kalıp çıkarma yöntemini uygulamak
mümkün olmaz. Bu nedenle ölçerek kalıp çıkarma yöntemi uygulanır.

2.1.2. Yapma Çiçekçilikte Kalıp Çeşitleri

Yuvarlak kalıplar (taç yaprakları dörtten fazla olanlar)
Düğün çiçeği, bahar, kan damlası, çardak gülü gibi çiçeklerin kalıpları bu gruba dahildir. Bu şekilde patronlar için verev olması önemli değildir. Kumaş üzerine ne şekilde uygulanırsa uygulansın, bir tarafı mutlaka kumaşın düz ipliğine gelecektir. Bu nedenle verev yönü
gözetilmeden, sadece kumaştan ekonomik tarzda yararlanılacağı düşünülerek çizilir ve kesilir.

Şekil 2.1: Yuvarlak kalıplar

 Artı şeklinde kalıplar (dört dilimli)
Bu şekildeki kalıplar, dilimlerinin her birinden verev geçecek şekilde kumaşa uygulanır.
Aynı zamanda fazla kumaş ziyan edilmemesine dikkat edilir.
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Şekil 2.2: Artı şeklinde kalıplar


Dipten yapıştırılanlar (uzun kalıplar)
En ve boyunun en geniş noktaları verev yönüne gelmek üzere kumaşa uygulanır. Karanfil sümbül gibi çiçeklerin taç yaprakları ve genellikle yeşil yapraklar bu gruba girer.

Şekil 2.3: Dipten yapıştırılanlar (uzun kalıplar)

2.1.3. Hazır Çiçek Kalıbının Çıkarılması
Çiçek kalıpları yukarıda açıkladığımız yöntemlerle elde edildiği gibi denenmiş hazır çiçek kalıp kitaplarından da elde edilir.

Resim 2.1: Tabii çardak gülü

Resim 2.2: Kumaş çardak gülü


Hazır çiçek kalıbını parşömen kâğıdına çizme
Hazır kalıplardan parşömen kâğıdı üzerine kalem dik tutularak çizim yapılır.
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Şekil 2.4: Çardak gülü hazır kalıbı

Kalıpları kartona yapıştırma
Parşömen kâğıdına çizilen kalıplar kesmeden karton üzerine yapıştırılır. (Kartonlar zamanla yıpranıp şekilleri bozulabileceğinden çamaşır suyunda beyazlatılmış röntgen filmi kullanılması da uygun olur.

Kalıpları numaralandırma
Kalıplar boylarına göre numaralandırılır. Kalıpların üzerine bir çiçek için kaç adet gerektiği yazılır.

Karton kalıpları kesme
Karton üzerine yapıştırılan kalıplar çizgilerin üzerinden keskin bir nakış makası kullanılarak kesilir.

Kalıpları boyutlarına göre gruplandırma
Boylarına göre gruplayarak kullanıma hazır hale getirilir.
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UYGULAMA FAALİYETİ-1
UYGULAMA FAALİYETİ-1
Aşağıdaki işlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak yapıştırarak kalıp çıkarınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Kopya edilecek çiçeği seçiniz.

 Seçilen çiçeğin taze ve diri olmasına dikkat ediniz.

 Çiçeğin taç, çanak ve yeşil yapraklarını küçük bir makasla birbirinden ayırınız.
 Taç çanak ve yeşil yaprakları kendi
aralarında boy boy gruplara ayırınız.

 Taç ve çanak yapraklara zarar vermeden
ayırmaya dikkat ediniz.

 Her gruptan en düzgün ve güzel olanını seçiniz.

 Amaca ulaşmak için doğru seçim yapınız.

 Seçilen bu yaprakları pensle tutarak,
üzerine yapıştırıcı sürülmüş kartona,
kıvrımlarını düzelterek yapıştırınız.
 Bir ağırlığın altında kurumaya bırakınız.

 Yaprakları parçalamadan yapıştırmaya
özen gösteriniz.

 Girinti ve çıkıntıları, bozuklukları
kalemle düzeltiniz.

 Kalıp çıkarırken çiçeğin büyüyüp küçülmemesi için dikkatli olunuz.

 Kartonu bu çizgi üzerinden kesiniz.

 Keserken köşe oluşturmamak için küçük
ve keskin makas kullanınız.

 Çizilen kalıplardan (kumaşa uygularken temiz olmaları için) birer kopya
daha çıkararak üzerlerine; çiçeğin adı,
kaçıncı boy olduğu ve bir çiçek için
kaç adet olacağını yazınız.

 Çıkardığınız kalıpları kağıt arasına katlayarak bir zarf içinde muhafaza ediniz.

 Her gruptan kaç adet olduğunu tespit ediniz.

 Temiz çalışınız.
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UYGULAMA FAALİYETİ-2
Aşağıdaki işlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak bakarak (göz ölçüsüyle) kalıp çıkarınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Modelinizi kitap, kart veya takvim
yapraklarından seçiniz.

Araştırmacı olunuz.

 Taç yaprak boylarını tespit ediniz.

 Dikkatli olunuz.

 Kâğıt üzerine dik bir çizgi çiziniz.

 Temiz çalışınız.

 Bu çizgiye paralel, taç yaprağın boyunu tahminen işaretleyiniz.



En küçük boydan başlayarak sırayla çalışınız.

 Yaprağın en geniş olduğu yerden dik
çizgiye doğru yatay çizgi ile işaretleyiniz.



Ölçüyü kontrol ediniz.

 Bu çizgi üzerinde yaprağın çeşitli
noktalarını işaretleyiniz.



Ölçüye uymaya özen gösteriniz.

37

 Belirlenen noktaları birleştiriniz.

 Yaprağın resimdeki şekline dikkat ediniz.

 Her boydan gerekli patronları aynı
şekilde çıkartınız.

 Kontrol ediniz.

 Hazırlanan patronların sayılarını
model resme göre tespit ediniz.

 Dikkatli olunuz.

 Yaprakları mulâj kâğıdından tespit
edilen sayıya göre çoğaltınız.

 Belirlenen kalıpları önce mulâj kâğıdından gereken sayıda keserek kontrol ediniz, hata varsa düzeltiniz.

 Gerekli düzeltmeleri yapınız.

 Gerekiyorsa tekrar mulâj hazırlayıp, kontrol ediniz.

 Elde edilen patronları kartona geçirip kesiniz.

 Temiz çalışınız.
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UYGULAMA FAALİYETİ-3

Aşağıdaki işlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak ölçerek kalıp çıkarınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Model çiçeği alınız.
 Taç yaprak boylarını tespit ediniz.

 Tabii veya yapma çiçek kullanınız.
 Sayılarını doğru tespit ediniz.

 Karton üzerine cetvelle bir dikey
çizgi çiziniz.

 Düzenli olunuz.

 Cetvelle her taç yaprak boyunun
ölçüsünü belirleyiniz.

 En küçük boydan başlayarak sırayla çalışınız.

 Bulunan ölçüyü dikey çizgiye paralel olarak çiziniz.

 Dikey çizgiye paralel olmasına dikkat ediniz.

 Yaprağın en geniş olduğu yerden
dik çizgiye doğru yatay çizgi ile
işaretleyiniz.

 Dikkatli çalışınız.
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 Yaprağın büyüklüğüne ve şekline
göre en ölçülerini, çeşitli yerlerinden aynı şekilde alınız.

 Bu ölçüleri yatay çizgi üzerinde
yarısı bir tarafa yarısı diğer tarafa
olmak üzere işaretleyiniz.

 Bu ölçüleri, yaprağın dibinden ne kadar yükseklikte aldıysanız, karton üzerindeki boy
çizgilerinin alt ucundan itibaren aynı yüksekliğe gelmek üzere, boy çizgisine orta noktasından dikey olarak uygulamaya dikkat ediniz.
 Dikkatli çalışınız.

 Modele de bakarak noktaların arasını birleştirerek şekli meydana getiriniz.

 Belirlenen noktaları yaprağın şekline dikkat
ederek birleştiriniz.

 Her boydan gerekli patronları aynı
şekilde çıkarınız.

 Gereken yapraklarda, alt uçta 0,5 cm yapıştırma payı veriniz.

 Numaralayıp adetlerini üzerine
yazınız.
 Elde edilen patronları kontrol ederek kartona geçiriniz.
 Kartonu çizgilerin üzerinden keserek kalıp elde ediniz.

 Sayılarını kontrol ediniz.
 Temiz çalışınız.
 Çanak ve yeşil yaprakları da aynı şekilde
hazırlayınız.
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UYGULAMA FAALİYETİ-4

Aşağıdaki işlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak, hazır çiçek kalıbını parşömen kâğıdına çizebilecek, kalıpları kartona yapıştırabilecek, kalıpları numaralandırabilecek, karton kalıpları kesebilecek, kalıpları boyutlarına göre
gruplandırabileceksiniz.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Hazır kalıp kitabından veya oluşturulmuş kalıp defterlerinden yapılacak çiçeğin kalıbını, üzerine parşömen kâğıdı koyarak kopya ediniz.

 Temiz ve düzenli çalışınız.

 Parşömen kâğıdına çizilen kalıpları,
kesmeden kartona yapıştırınız.

 Yapıştırıcıyı kartona sürünüz.

 Kartona yapıştırılan kalıpları, boy
ölçüsüne göre numaralandırınız.

 Dikkatli çalışınız.

 Üzerlerine bir çiçek için kumaştan
kaç adet çıkarılacağı yazınız.

 Zamanı iyi kullanınız.
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 Kartona yapışan ve üzeri numaralandırılan kalıpları çizgi üzerinden,
köşe yapmadan ve net bir şekilde
kesiniz.

 Nakış makası kullanmaya dikkat ediniz.

 Kesilen kalıpları boylarına göre
dizerek kumaşa uygulanacak hale
getiriniz.

 Dikkatli çalışınız.
 Kalıpları boyutlarına göre gruplandırınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1.

( ) Kalıp; çiçeğin çanak, taç ve yeşil (sap) yapraklarının kalıbını oluşturan karton parçalarıdır.

2.

( ).Çiçek kalıpları bakarak ve yapıştırarak olmak üzere iki şekilde elde edilir.

3.

( ).Çiçek kalıpları sadece canlı çiçeklerden, çiçek yaprakları koparılarak elde edilir.

4.

( ).Parşömen kâğıdına çizilen kalıplar kesmeden karton üzerine yapıştırılır.

5.

( ) Karton üzerine yapıştırılan kalıplar çizgilerin üzerinden keskin bir kağıt makası
kullanılarak kesilir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

ÖĞRENME FAALİYETİ–3
AMAÇ
Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda uygun çalışma ortamı sağlandığında kalıpları sertleştirilmiş kumaşa uygulayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır:


Yapay çiçek yapımında kalıpları sertleşmiş kumaşa uygulama yöntemlerini araştırınız. Bulduğunuz bilgileri ve örnekleri arkadaşlarınızla paylaşınız.



Kalıpları sertleştirilmiş kumaşa uygularken dikkat edilmesi gereken hususları
araştırınız. Elde ettiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

3. KALIPLARI SERTLEŞMİŞ KUMAŞA
UYGULAMA
3.1. Kalıpları Kumaşa Uygulama Yöntemleri
Kalıpları kumaşa uygulama yöntemleriyle ilgili açıklamalar aşağıdadır.

3.1.1. Çiçek Kalıplarının Kumaşa Uygulama Özellikleri
Çiçek yapraklarına istenilen şekli verebilmek (ütü yaparken kolay esnemesi) için, kalıpların, kumaşın daima verevine yerleştirilmesi, çizilmesi ve kesilmesi gerekir. Bu nedenle kumaş verevinin bulunması ve ayrıca yaprak şekillerinin vereve uygulanışı aşağıda gösterilmiştir.
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Kumaş verevini bulma
Kumaşın en ve boy çizgilerini üst üste getirerek verevi bulunur.

Kalıpları, hesaplanan sayıya göre kumaşa çizme
Çıkarılan kalıpları yaprakların şekline ve üzerine yazdığınız bir çiçek için gerekli miktarlara da dikkat ederek kumaş üzerine çiziniz.

3.2. Çizilen Yaprakları Kesme ve Gruplama
Kumaşın kalıba göre kesilmesi iki şekilde yapılır.

Makas ile kesme
Üzerine kalıp şekli çizilmiş olan kumaş, küçük yuvarlak uçlu keskin bir nakış makası ile
çizgi içinden kesilir.

Zımba ile kesme
Zımba ile kesmede ayrıca kalıp kullanılmaz. Zımba, şekli kesilecek çiçek veya yaprağa
göre değişen dökme veya çelikten yapılmış bir alettir. Şekilli kısmın alt kenarları keskindir.
Şekilli taban üzerinde sap vardır. Kumaş kalın bir kurşun levha üzerine konur, sap tutulmak ve
üzerine tokmakla vurulmak suretiyle kumaş kesilir. Sapın tabanla birleşen noktasında bir iğnenin kolaylıkla hareket edebileceği büyüklükte delik vardır. Bu delik kesilen kumaş parçalarının dürtülerek çıkarılmasına yarar. Zımba ile kesme zamandan tasarruf ettirir ve kolaylık
sağlarsa da, her çeşit çiçek kadar zımba bulmak her zaman mümkün olamayacağından daha
çok yapma çiçekçilikte makasla kesme yöntemi uygulanır.
Not: Bu tarz kesme, plastik tutkallı hamur çiçeklere tek kat olarak uygulanır. Piyasada
metalden ve plastikten yapılmış kesme kalıplar bulunur.

Gruplama
Kesilen yapraklar kalıp üzerinde yazan sıralamaya göre, boylarına ayrılarak, gruplandırılır.
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UYGULAMA FAALİYETİ-1
UYGULAMA FAALİYETİ-1

Aşağıdaki işlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak kumaşın
verevini bulunuz ve kalıpları hesaplanan sayıya göre kumaşa çiziniz.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Kumaşı hazırlayınız.
 Kumaşı temiz bir yüzeye koymaya dikkat ediniz.

 Kumaşı bir köşesinden karşı köşesine ikiye katlayarak kenar hatları olan en ve boy ipliklerini üst
üste getiriniz.
 En boy ipliklerinin üst üste
gelmesine dikkat ediniz.

 Kalıbı bu verev hattının üst ve altındaki kumaş
kısımlarına uygularken tek verev hattı yeterli gelmeyeceğinden kumaş katlanarak buna paralel bir
kaç hat daha meydana getiriniz.

 Organze gibi ince kumaşları 46 kat, kadife, pazen gibi kalın
kumaşları tek kat, opal gibi orta
kalınlıktaki kumaşları 2-4 kat
çalışabilirsiniz.
 Kaydırmamaya dikkat ediniz.

 Artı şeklindeki kalıpları kumaşın tam verevine
yerleştiriniz.

 Ekonomik olmaya dikkat ediniz.
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 Dipten yapışan (uzun) kalıpları kumaşın tam verevine yerleştiriniz.

 Dikkatli çalışınız.

 Yuvarlak kalıpları kumaşın verevi gözetilmeksizin  Kalıpları ekonomik yerleştirikumaş üzerine uygulayınız
niz.
 Kalıp üzerinde yazan sayıyı, yapılacak çiçek sayı Kumaşın kaç kat olduğunu
sıyla çarparak ne kadar yaprak çizilmesi gerektiğini
dikkate alarak hesaplayınız.
hesaplayınız.
 Sol elin işaret parmağı ile kalıbın üzerine bastırınız.
 Sağ elinizle dik tutulan sivri ve sert uçlu bir kurşun
kalemle (2H), kalıbın çevresini çiziniz.
 Kumaşı bir seferde çift çizgi
yapmadan, kirletmeden çizmeye özen gösteriniz.
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UYGULAMA FAALİYETİ-2

Aşağıdaki işlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak makas ile
kesme işlemini yapınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Üzerine kalıp şekli çizilmiş olan
kumaşı, ince, küçük uçlu keskin
bir nakış makası ile çizgi içinden
kesiniz.

 Kesilen kısımlar üzerinde kalem izlerinin kalmamasına dikkat ediniz.
 Tek seferde kesmeye özen gösteriniz.

 Kalıp
 İki kat olarak kesiniz.

şekli

itibariyle

uygun

ise

ince

kumaşlardan iş ve zamandan kazanmak için,
kumaşı dört veya daha fazla kat yaparak da
kesebilirsiniz.
 Kat yapıldığı zaman kaymaması için kumaşı
çizilen şekillerin arasından ve kumaşın çeşitli
yerinden

toplu

unutmayınız.
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iğne

ile

tutturmayı

UYGULAMA FAALİYETİ-3
Aşağıdaki işlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak zımba ile kesme işlemini yapınız.

İşlem Basamakları
 Kumaşı hazırlayınız.
 Kumaşın verevine dikkat ediniz.

Öneriler
 Organze gibi ince kumuşları 8-10 kat, kadife
gibi kalın kumaşları tek kat, opal gibi orta kalınlıktaki kumaşları 4-6 kat çalışınız.

 Tel fırça ile kurşunu (eski izler
arasında sıkışmış kumaş parçaları-  Kalıba zarar vermeyiniz.
nı çıkararak) temizleyiniz.
 Kurşunu balyozla vurarak (yüzünün pürüzlerini gidermek için) dü-  Temiz çalışınız.
zeltiniz.
 Kumaşı kurşunun üzerine koyunuz.
 Zımbayı kumaşın kenarından başlayarak yerleştiriniz.
 Tokmağı zımbanın üst ucuna vurarak kumaşın kesilmesini sağlayınız.
 Zımbanın içinde kalan kesilmiş
yaprakları (toplu iğne yardımıyla)
çıkarınız.

 İki yüzlü kumaşlarda, kumaşın tersinin üste
gelmesine dikkat ediniz.
 Vereve gelmesi gereken yapraklara dikkat ediniz.
 Yaprak sayısını hesaplayınız.
 Kumaşı ekonomik kullanınız.
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UYGULAMA FAALİYETİ-4
Aşağıdaki işlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak kalıpları gruplandırınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Kesilen yaprakları kalıp üzerinde
yazan sıralamaya göre, boylarına
ayırarak gruplandırınız.

 Taç yapraklarını, çanak ve yeşil yaprakları
ayrı gruplandırınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1.

( ) Yuvarlak kalıplar, dilimlerinin her birinden verev geçecek şekilde kumaşa uygulanır.

2.

( ) Kumaşın verevi en ve boy çizgilerini üst üste getirerek bulunur.

3.

(

4.

( ) Çiçek yapraklarına istenilen şekli verebilmek için, kalıpların, kumaşa daima düz
olarak yerleştirilmesi, çizilmesi ve kesilmesi gerekir.

5.

( ) Zımba ile kesmede ayrıca kalıp kullanılmaz.

) Zımba ile kesme, plastik tutkallı hamur çiçeklere tek kat olarak uygulanır.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4
ÖĞRENME FAALİYETİ–1

ÖĞRENME FAALİYETİ–4
AMAÇ
Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda tekniğine göre, boya hazırlama ve boyama
işlemi yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır:


Yapma çiçekçilikte kullanılan boyaları araştırınız. Elde ettiğiniz bilgileri sınıfta
arkadaşlarınızla paylaşınız.



Yapma çiçek yapımında boyama yöntemlerini araştırınız. Bulduğunuz bilgileri ve
örnekleri arkadaşlarınızla paylaşınız.

4.BOYAMA YAPMA
4.1. Boya Hazırlama
Yapma çiçekçilikte kullanılan boyalar piyasada, numaraları ile tahta boyası (anilinli boya) adıyla satılmaktadır.
Paket halinde satılan bu boyaların bir kısmı su ile, bir kısmı alkolle (tuvalet ispirtosu)
hazırlanır. Bir kısmı da hem su hem de alkolle karıştırılarak eritileceğinden boya paketleri ayrı
ayrı cam şişelere boşaltılıp üzerlerine yarım su bardağı kadar (1/8 Litre) kaynar su veya alkol
ilave edilir. Şişelerin ağzı kapatılır ve boya zerreleri tamamıyla eriyinceye kadar çalkalanır.
Boya aynı zamanda hem su, hem de alkolle hazırlanıyorsa önce sıcak su ve bu soğuduktan sonra da alkol ilave edilir. Katılan su ve alkol miktarlarının tutarı, eşit olarak 1/8 litreyi
tamamlamalıdır. Boyanın ne ile eritileceği paketinden çıkacak talimatnamede yazılıdır.
Herhangi bir çiçek boyasını hazırlarken elde mevcut boya numaraları istenilen rengi
vermezse şişelerde hazırlanan boyaları oldukları gibi kullanmayıp yapılacak çiçeğin rengini,
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yardımcı boyalarla karıştırmak suretiyle aranılan renk tonunun bulunması zorunlu olur. Örneğin, farklı tonda yeşil bir ton elde etmek için yeşil renklerden bu tona en yakın olanı kahverengi, mavi gibi yardımcı boyalarla karıştırmak suretiyle aranılan renk bulunabilir. Bu iş yapılırken boya kâsesine önce esas renk dökülür, sonra fırçanın ucu ile diğer yardımcı renklerden
yeteri kadar alınarak karıştırılır, bu arada alkol ya da su veya ikisi de ilave edilmek suretiyle
renk tonu ayarlanır. Boyanacak çiçek parçalarından alınıp, hazırlanan boyaya batırılarak renk
kontrol edilir. Aranılan renk bulunduktan sonra kesilmiş çiçekler boyamaya başlanır.

4.1.1. Su İle
004- Zeytin yeşili
005- Yaprak yeşili
016- Kanarya sarısı
017- Nar çiçeği
018- Turuncu
020- Açık mavi

4.1.2. Alkol İle
009- Sarı
025- Abanoz siyahı

4.1.3. Su ve Alkol İle
007- Koyu kırmızı
009- Sarı
012- Fıstık yeşili
021- Mint yeşili
026- Eflatun
028- Mor
029- Koyu mavi
031- Pembe
032- Zeytini
041- Koyu lacivert
047- Kiraz kahvesi
NOT: Çiçek boyası bulunmadığı durumlarda pastane ve aktarlardan, ana renklerde bulabileceğiniz gıda boyaları, soğuk suyla dahi açılabildiği ve renk bakımından çok yoğun olduğundan kullanım için çok uygundur. Renkler karıştırılarak ara renkler elde edilebilir.
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4.2. Yapma Çiçek Boyama Yöntemleri
Yapma çiçek boyama yöntemleri şunlardır.

4.2.1. Islatma Banyosu
Yapma çiçekçilikte kullanılan kumaşlar kola veya jelâtinle sertleştirildikleri için boyaya
doğrudan doğruya batırıldıkları takdirde, boya kumaş üzerinde erimez; leke bırakır. Buna engel olmak için boyanacak kumaşların daha evvel su veya alkolle ıslatılmaları gerekir. Genellikle kolalı kumaşlar su ile, jelatinli kumaşlar ise alkolle ıslatılır. Bir tarafı tüylü veya parlak
olup kola ile setleştirilen bazı kumaşlarda da tüylerin bozulmaması ve parlaklığının kaybolmaması için, ıslatma işinin de alkolde yapılması gerekir.

4.2.2. Boyama
Boyama dört şekilde yapılır.

Daldırma
Yaprak tek renkli olacaksa yapılacak boyama şekli daldırmadır.

Şekil 4.1: Daldırma


Lekeleme
Yaprak fazla renkli ve tonlu olacaksa lekeleme tarzında boyanır.

Püskürtme
Benekli yapraklarda uygulanır. Zemin renkli olacaksa, yaprak önce daldırma yöntemi ile boyanarak kurutulur, sonra alkolde ıslatma yapılarak nemli halde iken püskürtme uygulanır.

Çizgileme
Yapraklar kuru iken ince fırçayla çiçeğin durumuna göre dipten dışa veya dıştan içe finanse
edilerek çizgileme yapılır.
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4.3. Boyama Yapma
Boyama yapma çeşitleri şunlardır.

4.3.1. Taç Yaprakları Boyamak
Taç yapraklar; yukarıda açıklanan ıslatma, daldırma ve lekeleme yöntemiyle boyanır.

4.3.2. Çanak Yaprakları Boyamak
Çanak yapraklar, genellikle daldırma yöntemiyle boyanır. Yeşil yapraklık kumaş da kullanılabilir.
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UYGULAMA FAALİYETİ-1
UYGULAMA FAALİYETİ-1

Aşağıdaki işlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak boya
hazırlayınız.

İşlem Basamakları
 Boya paketini açınız.

Öneriler
 Dikkatli olunuz.

 Toz boyayı cam şişeye dökü Huni kullanınız.
nüz.
 Boyayı eriteceğiniz maddeyi,  Boya su ile hazırlanıyorsa sıcak su, alkol ile hazırlaşişedeki boyanın üstüne dökünıyorsa alkol, eşit miktarda alkol ve su ile hazırlanınüz.
yorsa önce sıcak su sonra alkol koyunuz.
 Boyanın erimesini kolaylaş Boyanın erimesinde güçlük olursa çaydanlıkta kaytırmak için şişeyi çalkalayınız.
nayan suyun buharında eritiniz (benmari usulü).
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UYGULAMA FAALİYETİ-2

Aşağıdaki işlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak ıslatma banyosu yapınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Bir kâseye alkol koyunuz.
 Temiz ve düzenli çalışınız.
 Bu işlemi havadar bir ortamda yapmaya
dikkat ediniz.

 Yaprağı alkole batırarak ıslatınız.
(Islatma banyosu, yaprağın üzerine
verilecek boyanın hat oluşturmayıp
daha iyi kaynaşması için uygulanır.)

 Çok fazla alkol kullanmamaya dikkat ediniz.

57

UYGULAMA FAALİYETİ-3

Aşağıdaki işlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak daldırma işlemini yapınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Yapılacak çiçeğe uygun renkte boyaları belirle-  Boya paketlerinin içinden çıkan
yiniz, hazırlayınız.
renk katalogundan faydalanınız.
 Boya paketlerini açınız.
 Dökülmemesine dikkat ediniz.
 Toz boyaları küçük cam şişelere huni yardımıy-  Plastik şişe sıcak suyla eriyeceğinla boşaltınız.
den kullanmayınız
 Boya su ile hazırlanıyorsa kaynar
su, alkolle hazırlanıyorsa alkol, eşit
 Boyayı eriteceğiniz maddeyi (su veya alkol)
miktarda alkol ve su ile hazırlanışişedeki boyanın üzerine dökünüz.
yorsa önce sıcak su sonra alkol
koymaya dikkat ediniz.
 Boyanın erimesinde zorluk olursa,
 Boyanın erimesini kolaylaştırmak için şişeyi
kaynayan su buharında (benmari
çalkalayınız.
usulü ile) eritiniz.
 Boyaları kâselere yeterli miktarda dökünüz.
 Dikkatli olunuz.
 Yardımcı boyaları ilave ederek boyanın tonunu  Bir miktar sertleşmiş kumaş parçaayarlayınız.
sıyla renk denemesi yapınız.
 Boyanacak yaprakları ayırınız.

 Düzenli olunuz.

 Bir kâseye alkol koyunuz.

 Dikkatli ve temiz çalışınız.
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 Taç yaprağı ıslatma banyosu yapınız. (Islatma
banyosu boyanın kumaş üzerinde leke yapmaması, daha iyi yedirilmesi için yapılır.)
 Hazırlanmış boyaya pensle tutup, daldırarak
boyayınız.

 Islatma banyosundan sonra boyanacak yaprağı avuç arasına alarak
alkolün fazlasını alınız.

 Dikkatli ve temiz çalışınız.

 Kağıt havlu üzerine alarak kurutunuz.

 İyice kurumasını bekleyiniz.
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UYGULAMA FAALİYETİ-4

Aşağıdaki işlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak lekeleme işlemini yapınız.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Yapılacak çiçek için gerekli boyaları hazırlayınız.

 Renkleri, yapacağınız çiçeğin rengine uygun seçiniz.

 Esas boyayı kâseye koyunuz.
 Önlük giyiniz.
 Yardımcı boyaları ilave ederek boyanın tonunu
 Dikkatli olunuz.
ayarlayınız.
 Boya kâselerinin içine birer sulu boya fırçası
koyunuz.

 Fırçaların temiz olmasına dikkat
ediniz.

 Bir kumaş parçası ile renk denemesi yapınız.

 Boyanacak yaprakları ayırınız.
 Bir kâseye alkol koyunuz.

 Temiz kâse kullanmaya dikkat
ediniz.

 Yaprağı alkolde ıslatma banyosu yapınız.
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 Fazla alkol kullanmayınız.

 Avucunuza veya cam, fayans üzerine alınız.
 Pens kullanınız.
 Tabiattaki rengine dikkat ederek fırça ile kenarlarına boya veriniz.

 Temiz ve dikkatli çalışınız.



Boyaları parmak ucu ile yayarak kaynaşmasını sağlayınız.

 Boyaları dağıtmamaya dikkat ediniz.
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 Fayansı her yapraktan sonra pamukla ya da
nemli bezle temizleyiniz.

Temiz bez kullanmaya dikkat ediniz.

 Kurutma kağıdı üzerine alarak kurutunuz.

 Yaprakların tam olarak kurumasını
bekleyiniz.
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UYGULAMA FAALİYETİ-5

Aşağıdaki işlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak püskürtme işlemini yapınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Yapılacak çiçek için gerekli boyaları hazırlayınız.

 Boyaların hazırlanış yöntemlerine uyunuz.

 Boyayı kâseye koyunuz.

 Ekonomik olunuz.

 Yardımcı boyaları ilave ederek boyanın tonunu
ayarlayınız.

 Renk denemesi yapınız.

 Boyanacak yaprakları ayırınız.

 Boylarına göre gruplandırınız.

 Bir kâseye alkol koyunuz.

 Alkol uçacağından az koyup bittikçe ilave ediniz.
 Pens kullanınız.

 Yaprağı ıslatma banyosu yapınız
 Kurutma kağıdı üzerine alarak, nemli duruma
gelmesini bekleyiniz
 Sert telli bir diş fırçasını boyaya batırınız.
 Yaprağın üzerine parmakla direk püskürterek
veya ince delikli süzgecin üzerine hızla fırçayı

 Islak olarak püskürtme yapılırsa
boyalar fazla yayılarak renkler
bozulur.
 Boyanın fazlasını silkeleyiniz.

 Boyayı spreyli bir şişeye koyarak da uygulayabilirsiniz.

sürterek boyayınız.
 Yaprakların birbirine değmemesine özen gösteriniz.

 Kurumaya bırakınız.
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UYGULAMA FAALİYETİ-6

Aşağıdaki işlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak çizgileme işlemini yapınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Yapılacak çiçek için gerekli boyaları hazırlayınız.

 Boyaların hazırlanış yöntemlerine uyunuz.

 Boyayı kâseye koyunuz.

 Ekonomik olunuz.

 Yardımcı boyaları ilave ederek boyanın tonunu
ayarlayınız.

 Renk denemesi yapınız.

 Boyanacak yaprakları ayırınız.

 Boylarına göre gruplandırınız.

 İnce fırçayla çiçeğin durumuna göre dipten
dışa veya dıştan içe finanse edilerek çizgileme
yapınız.
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 Çizgilerin dağılmaması için yaprakların kuru olmasına dikkat
ediniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.

Yapma çiçekçilikte kullanılan boyalar piyasada, numaraları ile …………….. boyası
adıyla satılmaktadır.

2.

2.Paket halinde satılan bu boyaların bir kısmı ………… ile, bir kısmı
………………….. ile hazırlanır.

3.

Yaprak tek renkli olacaksa yapılacak boyama şekli ……………………………

4.

Yapraklar ……………… iken ince fırçayla çiçeğin durumuna göre dipten dışa veya
dıştan içe finanse edilerek çizgileme yapılır.

5.

……………………. yapraklar; yukarıda açıklanan ıslatma, daldırma ve lekeleme yöntemiyle boyanır.

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.

65

ÖĞRENME FAALİYETİ–5
ÖĞRENME FAALİYETİ–5
AMAÇ
Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, uygun çalışma ortamı sağlandığında
“Yapma Çiçekçilik” tekniğine göre tel sarabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır:


Yapma çiçekçilikte kullanılan tel çeşitlerinin araştırınız.



Yapma çiçekçilikte tel sarma yöntemlerini araştırınız.



Bulduğunuz bilgileri ve örnekleri arkadaşlarınızla paylaşınız.

5.TEL SARMA TEKNİĞİ
Yapma çiçeklerde sap ve dal tellerle yapılır. Amaca uygun olanları, piyasada hazır olarak satılan üstü sarılı çiçek telleri (leton) ile anten telleri ve galvanizli soba telleridir.

Resim 5.1: Çeşitli teller
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5.1. Tel Oksitleme
Anten ve soba tellerinin üstü kaygan olduğundan kağıt ve pamuğun kolaylıkla sarılabilmesi ve sarıldıktan sonra da sıyrılıp çıkmaması için kullanmadan önce ateşte yakmadan
kızdırılır.

5.2. Tel Kesme
Teller kullanılacağı yaprakların boyutu göz önüne alınarak kesilir. Kesilen teller yaprağın 2/3 bölümüne yapıştırılacağı, yaprakların gruplandırmasının nasıl olacağı ve dallama yağılırken kullanılacak mesafe göz önüne alınarak kesilir.

5.3. Krepon Kâğıdı Kesme
Tellerin sarılmasında genellikle krepon kâğıdı kullanılır. Piyasada krepon kâğıdının çeşitli renkleri vardır. Fakat kopya edilen çiçeğin sap renginde olanı bulunmadığı takdirde kâğıt,
çiçek boyasıyla istenilen renge boyanır. Açılarak kurutulur.

Resim 5.2: Krepon kağıdı

Resim 5.3: Boyanmış krepon kağıdı

5.4. Tel Sarma
Tel yukarıdan yaklaşık 1 cm bırakılarak krepon kâğıdı ile verev olarak sarılır.

Şekil 5.1: Tel Sarma
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UYGULAMA FAALİYETİ-1
UYGULAMA FAALİYETİ-1
Aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayarak teli oksitleyiniz, teli kesiniz, krepon
kağıdı kesiniz ve tel sarınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Anten telini pensle tutarak ateşte kızdırıp,  Dikkatli çalışınız.
suya atınız. Çıkarıp kurulayınız. (Böylece
tel oksitlenerek kaygan tabaka yok edilmiş ve telin dayanıklılığı artırılmış olur.)

Telleri, yapılacak çiçeğin yaprak ve dal durumuna göre istenilen uzunlukta tel makası ile
kesiniz.

 Katlarını ayırınız.

 Ölçüye uygun kesmeye dikkat ediniz.

 Teli düzeltiniz.

 Kullanılacağı yerin gerektirdiği kalınlığa  Yaprağı taşıyacak sertlikte olmasına
uygun sayıda teli bir araya getiriniz.
dikkat ediniz.
 Krepon kâğıdını, katlı haliyle sarılacak
 İnce anten tellerini sarmak için krepon
telin veya sapın kalınlık ve inceliğine uykağıdını 1,5-2 mm eninde kesiniz.
gun bir ende kesiniz.
 Sağ elinizin baş ve işaret parmakları
 Açılmaması için yapıştırınız.
arasında bulunan kağıt şeridin ucunu, telin üst ucuna ve işaret parmağınız ile tel
arasına gelmek üzere yerleştiriniz.
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 İhtiyaca göre kesilen oksitlenmiş teli, sol
elinizin baş ve işaret parmakları ile üst
ucundan tutunuz, alt kısmını aynı elin
yüzük ve küçük parmağı arasından geçiriniz. Parmaklar arasında teli döndürerek
kağıdı verev olarak sarınız.

 Kağıdı hafifçe esnetiniz.
 Düzgün sarmaya dikkat ediniz.

 Telin alt ucunda 1cm’lik bir kısmı (telin
sarılış yönünü bilmek ve sonradan üzerine sarılacak pamuk ve kağıdın ters istikamette sarılmasını önlemek için) açık
bırakınız.

 Başlangıç yönünü kaybetmeyiniz.

 Bitiş yerini açılmaması için yapıştırınız.

 Kalın dalları yapmak için kullanılan
siyah demir veya galvanizli telleri de aynı şekilde hazırlayınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) Piyasada hazır olarak satılan üstü sarılı çiçek telleri (leton) ile anten telleri ve galvanizli soba telleridir.

2.

( ) Anten ve soba tellerinin üstü kaygan olduğundan kağıt ve pamuğun kolaylıkla sarılabilmesi ve sarıldıktan sonra da sıyrılıp çıkması için kullanmadan önce ateşte kızdırılır.

3.

( ) Teller yaprağın 1/3 bölümüne yapıştırılacağı hesaba katılarak kesilmelidir.

4.

( ) Yapma çiçeklerde sap ve dal liflerle yapılır.

5.

( ).Tellerin sarılmasında genellikle elişi kâğıdı kullanılır.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Modül ile kazandığınız bilgileri, aşağıdaki soruları cevaplandırarak değerlendiriniz.
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.

Yapma çiçek; tabii çiçek ve bitkilerin ………… ve özelliğini bozmadan veya …………
edilerek uygulanmış şeklidir.

2.

Bitkileri bütün özellikleri ile inceleyen, yaşamaları ve üremeleri hakkında bilgi veren
bilim dalına ………… denir.

3.

………………..yastık tepe durumunda bir çiçektir.

4.

Şemsiye durumlarına uygun çiçek ……………. dır.

5.

Ev dekorasyonunda kullanılan çiçeklere ……………….

6.

Fantezi çiçek …………… ……………… kullanılır.

7.

Yapıştırarak kalıp çıkarma yöntemi ……………. çiçeklere uygulanır.

8.

Krepon kağıdını, katlı haliyle sarılacak telin veya sapın kalınlık ve inceliğine uygun bir
………… kesiniz.

……………… denir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

D
Y
D
D
Y

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

D
Y
Y
D
Y

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

Y
D
D
Y
D

ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

tahta
su-alkol
daldırmadır
kuru
taç
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ÖĞRENME FAALİYETİ-5’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

D
D
Y
Y
Y

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8

karakter-stilize
botanik
ayçiçeği
sardunya
dekoratif çiçek
giyim süslemelerinde
canlı
ende

73

KAYNAKÇA
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