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AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR
ALAN

El Sanatları Teknolojisi

DAL/MESLEK

Dekoratif El Sanatları

MODÜLÜN ADI

Yapma Çiçekçilikte Temel Teknikler-2

MODÜLÜN TANIMI

Yapma çiçekçilikte temel tekniklerini öğreten öğrenme
materyalidir.

SÜRE

40/32

ÖN KOŞUL

Yapma Çiçekçilikte Temel Teknikler–1 modülünü almış olmak

YETERLİLİK

Yapma çiçekçilikte temel teknikleri uygulamak

MODÜLÜN AMACI

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Genel Amaç
Bu modül ile uygun ortam ve araç gereç hazırlandığında
tekniğine uygun yapma çiçek temel tekniklerini
uygulayabileceksiniz.
Amaçlar
1. Tekniğe ve modele uygun olarak yapay çiçek çalışmak için
tohum hazırlayabileceksiniz.
2. Tekniğe ve modele uygun olarak ütü yapabileceksiniz.
3. Tekniğe ve modele uygun olarak toplama yapabileceksiniz.
4. Tekniğe ve modele uygun olarak dallama yapabileceksiniz.
5. Tekniğe ve modele uygun olarak tanzim yapabileceksiniz.
Ortam: Aydınlık ve temiz ortam
Donanım: Çalışma masası, sandalye, kesilmiş, boyanmış taç
ve yeşil yapraklar, tohum malzemeleri, el ütüleri, cendere,
cendere kalıp ütüleri, pens, kepek yastığı, lastik, beyaz nakış
makarası, pamuk, dal için tel, krepon kâğıtları, yapıştırıcı,
tanzim kabı, strafor, yosun, çakıl taşı
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

GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Bu modül çalışmasında, Yapma Çiçekçilikte Temel Teknikler–1 modülünde, ilk
aşamalarını öğrendiğiniz, ev süslemelerinde kullanılan çeşitli yapma kumaş çiçeklerin;
tekniğe uygun tohum hazırlama, ütü yapma, toplama yapma, dallama yapma ve tanzim
yapma aşamaları anlatılmaktadır.
Siz de, edindiğiniz bilgi ve kazandığınız beceri ve tekniklerle, uygun araç gereci
seçerek, öğrendiklerinizle ilgili bilgileri uygulama imkânını bulmak, 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
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda Yapma Çiçekçilik tekniğine uygun
olarak tohum hazırlayabileceksiniz

ARAŞTIRMA
 Tohum hazırlama için kullanılan malzemeleri araştırınız. Edindiğiniz
bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.
 Tohum

hazırlama

yöntemlerini

araştırınız.

Bulduğunuz

bilgileri

arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. TOHUM HAZIRLAMA
Tohum, aynı zamanda çiçeğin sapını da teşkil edecek olan, üstü kâğıtla sarılmış bir tel
üzerine hazırlanır. Bu telin üst ucunun 0,5 cm altından itibaren bir miktar pamuk sarıldıktan
sonra bırakılan uç, sarılan kısım üzerine geriye doğru pensle kıvrılır ki, buna “kanca yapma”
denir. Yapılan kanca, göbeğin yerinden çıkmamasını temin eder. Kancanın üstü pamukla
sarılarak tohumun biçimi ve büyüklüğüne göre şekillendirilir.
Tohum yalnız ipçiklerden veya başçıklardan ibaret olacaksa ipçikleri teşkil edecek
olan lifler, sapı teşkil edecek tele, üst ucunun yine 0,5 cm altından iplikle sarılmak suretiyle
bağlanır. Sarılan iplik, liflerle tel üzerinde birkaç kere çevrildikten sonra telin üst ucu sargı
üzerine kıvrılarak “kanca” yapılır. İp düğümlenerek bitirilir.

1.1. Tohum Hazırlamada Kullanılan Araç Gereçler
Tohumun doğadakine uygun olabilmesi için çeşitli malzemeler kullanılır. Pamuk, lif, hazır
tohumlar, irmik, kükürt çiçek hamuru, renkli hamur, kumaş, iplik, yün, pamuk, zamk ve
çeşitli kâğıtlardan yararlanılır. Bazı çiçeklerde mum ve vernik gibi koruyucu maddeler
kullanılır.

1.2. Tohum Hazırlama Teknikleri
Tohum hazırlama teknikleri aşağıdadır.
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1.2.1. Yapıştırarak Tohum Hazırlama
Papatya, gerbera gibi çiçekler için karton veya seramik hamur üzerine boyanmış irmik
yapıştırılarak hazırlanan tohumlar.

1.2.2. Bağlayarak Tohum Hazırlama
Gül, menekşe, ortanca gibi çiçekler için lif veya hazır tohum bağlanması hazırlanan
tohumlar.

1.2.3. Bağlayarak ve Yapıştırarak
Bağlanan liflerin üzerlerine irmik yapıştırılması veya gelincik, anemon, haşhaş gibi
çiçekler için karton veya seramik hamur üzerine boyanmış irmik yapıştırılması ve
kenarlarına ayrıca hazır tohum veya lif bağlanmasıyla hazırlanan tohumlardır.

1.3. Tohum Hazırlama Çeşitleri
Tohum hazırlama çeşitleri aşağıda açıklanmıştır.

1.3.1. Malzemelerine Göre Tohum Hazırlama

İplik ve jelâtinlenmesi
Kullanılacak çiçeğe göre değişmek üzere makara ipliği, ibrişim ve kordon gibi çeşitli
iplikler kullanılır.

İrmik ve boyanması
İrmik sert buğdayın kırılmasıyla, özel şekilde hazırlanan bir maddedir. İnce ve kalın
çeşitleri vardır. İnce irmik daha elverişlidir. Bazı çiçek göbeklerinin yapımında kullanılır.
Kullanılacağı yere göre boyanması gerekir.

Lif ve boyanması
Lif; mercan ve mine gibi hafif ve küçük çiçeklerin sap yapımında tek tel ve bazı tabii
ve dekoratif çiçeklerin göbeklerinin hazırlanışında grup olarak kullanılır. Yapılacak çiçeğe
göre renklendirilmesi gerekir.

Kükürtleme
Bazı çiçek göbeklerinin üstü sarı renkte ve tozlu görünüşündedir. Yapma çiçeklerde
bu görünüş kükürt vasıtasıyla verilir. Bu amaçla yapılan işe “kükürtleme” denir. Kükürt sarı
renkli toz halinde bir maden benzeri olup, yandığı zaman öldürücü kükürt gazı haline geçer.
Çalışırken bu noktaya dikkat edilmelidir.

1.3.2. Yapılışlarına Göre Tohum Hazırlama

Lifle tohum hazırlama
Çiçeğin boyutuna göre kesilen teller üzerine istenilen kalınlıkta lifler makara ipi
kullanılarak bağlanır. Telin bağlanan taraftan 1,5 cm’lik kısmı geriye kıvrılarak sarılmaya
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devam edilir. İp sabitlenerek kopartılır. Üzerine pamuk ve uygun renkte krepon kâğıdı sarılır.
Hazırlanan tohumlar belirlenen renkte boyanır.



Pamuk ipliğinden tohum hazırlama
Tohum boyutunun iki katı ebadında kesilen ipler ortadan tel geçirilerek ikiye katlanır.
Makara ile kat yeri ve tel ile bağlantı yeri sıkıca bağlanır. Boyama yapılarak ya da uçlarına
kükürt veya irmik yapıştırılarak kullanıma hazır hale getirilir.

İrmikle tohum hazırlama
Tohum büyüklüğünde kesilen kartonun üzerine yapıştırıcı sürülerek boyanmış irmiğe
batırılır. Her bölümünde eşit miktarda irmik olmasına özen gösterilir. Hazırlanan kartondan
aynı büyüklükte bir tane daha kesilir. Tel geçirildikten sonra irmik yapıştırılan parça ile
tutkal kullanılarak birleştirilir.

Hazır tohumla tohum hazırlama
Hazır tohumlar ikiye katlanarak kesilir. Çiçek boyutu dikkat alınarak kesilen tele
makara yardımı ile bağlanır. Telin 1,5 cm’lik kısmı geriye kıvrılarak bağlanır. Üzerine
pamuk ve krepon kağıdı sarılır.

Kumaştan saçak keserek tohum hazırlama
Tohumun kullanılacağı çiçek boyutu dikkate alınarak kesilen kumaş ikiye katlanır.
Kat yeri tarafından dikey olacak şekilde kesikler oluşturulur. İstenirse boyama yapılır. Kat
yerinden kesilen kumaş tel üzerine sarılarak tohum hazırlanır.

Yuvarlak strafor tanelerinden tohum hazırlama
İstenilen uzunlukta kesilen telin ucuna yapıştırıcı sürülerek strafor içinden geçirilir. Krepon
kâğıdı sarılarak işlem tamamlanır.

Strafordan keserek tohum hazırlama
Tohum boyutu dikkate alınarak strafordan parça kesilir. Krepon kâğıdı sarılmış tel
üzerine dikkatli bir şekilde bağlanır.



Kola ve pamukla tohum hazırlama
Pamuk kola ile ıslatılarak tel üzerine sarılır. Tohumun şekli elde edilene kadar işleme
devam edilir.

Çiçek hamuruyla tohum hazırlama
Zamk ve un ile hamur hazırlanır. Tohum için kullanılacak boya eritilir. Hazırlanan
hamurun içine yeteri kadar katılarak yoğurulur. Tohum boyutu dikkate alınarak koparılan
parçalar şekillendirilir. Pamuk ve krepon kâğıdı ile sarılan tel ucu kanca yapılarak şekil
verilmiş hamurun içine batırılır.
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Seramik hamuruyla tohum hazırlama
Plastik tutkallı hamur hazırlanır. Uygun boyutta parçalar koparılarak şekil verilir. Bir
şiş üzerine geçirilerek kurutulur. Üzerleri uygun renkte boyanır.
Not: Gül dibi yapmak için diğer bir yöntem ise pamuk kullanmaktır. Şiş üzerine gül
dibinin büyüklüğü dikkate alınarak pamuk sarılır. Üzeri formika tutkalına yeşil boya
karıştırılarak hazırlanan karışım ile boyanır. Kuruduktan sonra şişten çıkarılan gül diplerinin
iç kısımlarında kalan pamuklar bir pens yardımı ile çıkarılır. Bu işlem gül dibinin dala
geçirildiği zaman potluk yapmasını engeller. Bu teknikte çökmeler olabileceği için aşağıda
anlatılan yöntem daha pratik ve kullanışlıdır.

Boncukla tohum hazırlama
Genellikle dekoratif ve fantezi çiçeklerin tohumlarında kullanılır.
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UYGULAMA FAALİYETİ-1
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıda ipliği jelâtinleyiniz.

İşlem basamakları

Öneriler

 Gereği kadar ipliği kasnak çivilerine,
paralel olarak gererek bağlayınız.

 Çiçek sayınıza göre hesaplayınız.

Resim 1.1: İpliğin gerilmesi

 Hazırlanışı yukarıda açıklanan jelâtinli
sıvıdan bir parça pamuk ile alarak
ipliklere sürünüz ve kurumaya bırakınız.
 Kuruyunca kasnaktan çıkarınız.

 İpliğin jelatini iyice emdiğinden emin
olunuz.
 Çiçeğin özelliğine, tohumun cinsine
göre makara ipliği, yorgan ipi, ibrişim,
kordonet, floş vb. gibi iplikler kullanılır.
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UYGULAMA FAALİYETİ-2

Aşağıda irmiği sarı renkte boyayınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Bir çorba kaşığı irmiği kâseye koyunuz.

Resim 1.2: İrmik

 Ayrı bir kâsede alkol ile hazırlanmış
boyadan, irmiğin üzerine fırça ile
damlatınız.

Resim 1.3: İrmiğin boyanması

 Karıştırılarak irmiğin boyayı tamamen
emmesini temin ediniz.

Resim 1.4: Boyanın irmiğe yedirilmesi

 Boyanan irmiği bir kâğıt havlu üzerine
yayarak kurumaya bırakınız.

Resim 1.5: Boyanmış irmiğin kurutulması

8

UYGULAMA FAALİYETİ-3

Lifi boyayınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 İstenilen renkteki boyayı hazırlayınız.

 Yapacağınız çiçek tohumuna uygun
boya seçiniz.
 Dikkatli olunuz.
 Suyunu sızdırınız. (Lif bulamadığınız
takdirde jüt ipini açarak
kullanabilirsiniz.)
 Lif gerekirse tohum halinde
bağlandıktan sonra da boyanabilir.

 Bir kâseye boyayı koyunuz.
 Lifi demet halinde bu boyaya batırınız,
daldırınız.
 Kâğıt havlu üzerine yayınız ve kurumaya
bırakınız.
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UYGULAMA FAALİYETİ-4

Aşağıda tohum hazırlayarak kükürtleyiniz.

İşlem Basamakları
 Göbeğin kükürtlenecek kısımlarına çok
ince bir tabaka halinde çiçeklik hamuru
sürünüz.
 Üzerine kükürt tozu ekiniz veya kükürt
tozuna batırınız.

Öneriler
 Dikkatli olunuz.
 Hamur tabakasının üzerine yapışan
kükürt tozları göbeğe istenilen görünüşü
verir.

Şekil 1.1: Kükürtlenmiş tohum
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UYGULAMA FAALİYETİ-5

Aşağıda lifle tohum hazırlayınız.

İşlem Basamakları
 Teli hazırlayınız.

Öneriler
 Telin toplanan çiçeği taşıyacak sertlikte
olmasına dikkat ediniz.

Resim 1.6: Telin kesilmesi

 Lifleri gereken kalınlıkta ayırınız.

 Yaptığınız çiçeğin tohumuna uygun olmasına
dikkat ediniz.

 Lifleri tele bağlayınız.

Resim 1.7: Lifin tele bağlanması

 Telin ucunu bağlanan kısım
üzerine kanca şeklinde kıvırınız.

 Lifler hamurla veya kola ve pamukla çalışılmış
tohumun çevresine konulacaksa tam dibinden
bağlanır.

 Bağlanan kısmın altında kalan
lifleri kalınlık yapmaması için
verev olarak kesiniz.

Resim 1.8: Lifin verev kesilmesi

 Kancanın üstünden itibaren
sıfırlanana kadar iplikle ilmik
yaparak bağlayınız.
 Tohumun boyunu tespit ederek
kesiniz.

 Telin çıkmamasını kontrol ediniz.

Resim 1.9: Lifin boyunun kesilmesi
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 Üzerine krepon kâğıdı sarmak için
yapıştırıcı sürünüz.

Resim 1.10: Yapıştırıcı sürülmesi

 Krepon kâğıdını verev tutarak
sarınız.

Resim 1.11: Tele krepon sarılması

 Boya hazırlayınız.

 Ekonomik olunuz.

 Tohumların liflerini boyayınız.

 Tohumun özelliğine göre; lifler tohum
hazırlandıktan sonra boyandığı gibi, tele
bağlanmadan önce demet halinde de
boyanabilir.

Resim 1.12: Tohumların boyanması

 Boyanan tohumları kâğıt havlu
üzerinde kurutunuz.

Resim 1.13: Tohumların kurutulması

 Liflerin uçlarını açarak yapıştırıcı
sürünüz.

Resim 1.14: Tohumlara yapıştırıcı sürülmesi
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 Tohumun cinsine göre kükürt,
boyanmış irmik gibi maddelere
batırınız.

Resim 1.15: Tohumların irmiğe batırılması

 Tohumları kurutunuz.

Resim 1.16: Tohumların kurutulması
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UYGULAMA FAALİYETİ-6

Aşağıda pamuk ipliğinden tohum hazırlayınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Kâsede boya hazırlayınız.

 Ekonomik olunuz.

 Pamuk ipliğini daldırarak boyayınız.

 Pens kullanınız.

 Tel hazırlayınız.

 Gereken kalınlıkta ve cinste olmasına
dikkat ediniz.
 Uygun miktarda ve boyda olmasına
dikkat ediniz.
 Dağılmamasına dikkat ediniz.

 Pamuk ipliğini elinize püskül yapar gibi
sarınız.
 Elinizden çıkarıp ikiye katlayınız.
 Telin ucunu kat yerinden katlayıp
bükünüz.
 Dip kısmının biraz üzerinden iplikle
bağlayınız.

 Kanca yapınız.
 İpliğe ilmik atarak sabitleyiniz.

Şekil 1.2: Pamuk ipliğinden tohum

 Tohumun boyunu ve şeklini ayarlayarak
kesiniz.
 Tohumun cinsine göre gerekirse
ipliklerin uçlarına yapıştırıcı sürüp,
kükürt irmik vb. gibi maddelere
batırınız.

 Çiçeğin özelliğine göre, tohum lekeleme
şeklinde tekrar boyanabilir.
 Bazı çiçekler için, bu tohum şekli yapağı
veya ince yünle hazırlanır.
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UYGULAMA FAALİYETİ-7

Aşağıda irmikle tohum hazırlayınız.

İşlem Basamakları
 Tel hazırlayınız.
 Kartondan iki kat yuvarlak kesiniz.
 Yuvarlaklardan birinin ortasına delik
deliniz.
 Telin ucunu delikten geçirip, kartonun
üzerine yatırarak yapıştırınız.
 Diğer deliksiz kartonu tellerin üstüne
yapıştırarak kapatınız.
 Yuvarlağın orta kısmını pamuk ve kola
ile biraz bombeleştiriniz.
 İrmiği boyayınız.

Öneriler
 Gereken kalınlıkta ve cinste olmasına
dikkat ediniz.
 Tohumun büyüklüğüne uygun olmasına
dikkat ediniz.
 Dikkatli olunuz.
 3-4 kat tel olursa, karton tel üzerinde
dengeli durur.
 Temiz çalışınız.
 Bu tür tohum papatya gibi çiçeklerde
uygulanır.
 Lifle tohum hazırlama uygulama
faaliyetine bakınız.

 Tohumun üzerine yapıştırıcı sürünüz.

 Üfleyerek biraz kurutunuz.

 İrmiğe batırarak bütün yüzünü
kaplayınız.

 Elinizle bastırarak düzgünleştiriniz.
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UYGULAMA FAALİYETİ-8

Hazır tohumla tohum hazırlayınız.

İşlem Basamakları
 Tel hazırlayınız.
 Hazır tohumları kâğıtlarından
çıkarınız.

Öneriler
 Gereken kalınlıkta olmasına dikkat ediniz.
 İstenilen sayıda olmasına dikkat ediniz.

Resim 1.17: Hazır tohum

 İkiye katlayıp kat yerinden kesiniz.
 Tohumları tele bağlayınız.

 Tohumların kayarak dağılmamasına dikkat
ediniz.
 Yapılacak tohumun şekline ve tohum sayısına
dikkat ediniz.

Resim 1.18: Tohumları tele bağlama

 Telin ucunu kanca şeklinde
kıvırınız.
 Bağlanan kısmın altında kalan
fazlalıkları kalınlık yapmaması
için, verev olarak kesiniz.
 İplikle bağlayarak sıfırlayınız.

 Tohumlar hamurla veya kola ve pamukla
çalışılmış tohumun çevresine konulacaksa
(gelincik çiçeğinin tohumu gibi) tam dibinden
bağlanır.
 Keskin makas kullanınız.
 İstenilen renkte hazır tohum bulunmazsa,
beyaz tohumla hazırlayıp, sonradan
16

boyayabilirsiniz.
 Üzerine krepon kağıdı sarınız.

Resim 1.19: Krepon kâğıdı sarılmış tohum

 İstenen sayıda tohum hazırlayınız.

Resim 1.20: Hazırlanmış tohumlar
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UYGULAMA FAALİYETİ-9

Aşağıda kumaştan saçak keserek tohum hazırlayınız.

İşlem Basamakları
 Kumaşı sertleştiriniz.
 Tohumun uzunluğuna
uygun ikiye katlayınız.
 Kumaşı keserek
hazırlayınız.
 Boya hazırlayınız.
 Boya hazırlayınız.
 Saçakları belirli
aralıklarla kesiniz.

Öneriler
 Kumaşı yapılacak tohuma uygun özellikte seçiniz.
 Kumaşın düz ipliğine dikkat ediniz. Kadife gibi kalın
kumaşlar tek kat çalışılır.
 Kumaşı tohuma uygun genişlikte ve uzunlukta, kumaş
katı kısmı uzun kenara gelecek şekilde kesiniz.
 Boya hazırlama yöntemlerine uyunuz.

 Boyama yöntemlerine uyunuz.

 Saçakların eni, boyu ve şekli, tohumun büyüklüğüne ve
şekline göre tespit edilir.

Şekil 1.3: İkiye katlanarak kesikler atılmış kumaş

 İki katı kumaş katından
keserek ayırınız.

Şekil 1.4: Kumaşı kat yerinden kesme

 Tel hazırlayınız.
 Teli kıvırarak kanca
yapınız.

 Tohumu taşıyacak kalınlıkta olmasına dikkat ediniz.

Şekil 1.5: Ucu kıvrılmış tel
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 Saçağı ütüleyiniz.
 Teli saçağın baş kısmına
geçiriniz.

 Tohum şekline uygun olmasına dikkat ediniz.

Şekil 1.6: Telin kumaşa geçirilmesi

 Rulo yaparak kıvırınız.

 Kumaşın tersi yüzü varsa, yapılacak çiçeğe göre, yüzü
içe veya dışa gelecek şekilde kıvrılır.

Şekil 1.7: Tohum hazırlanması

 Geri kalan saçağı
tohumun şekline dikkat
ederek, bağlanan kısmın
üzerine döndürerek
yapıştırınız.

 Temiz çalışınız.
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UYGULAMA FAALİYETİ-10

Strafor tanelerinden tohum hazırlayınız.

İşlem Basamakları
 Yapacağınız tohumun büyüklüğüne
uygun boyda strafor tanelerini ayırınız.
 Gereken uzunlukta tek kat yanmış tel
hazırlayınız.
 Telin uç kısmına yapıştırıcı sürerek,
yuvarlak straforun ortasından geçirip
yapıştırınız.
 Strafor tanesinin altında kalan tele
krepon kağıdı sarınız.
 Tohumu özelliğine göre, çiçek
hamuruna batırarak, irmiklemek,
kükürtlemek vb. gibi tekniklerle
tamamlayınız.

Öneriler
 Tanelerin kırılmamasına dikkat ediniz.

 Ekonomik olunuz.
 Yapıştırıcı, tüpünden sıkılır sıkılmaz
kullanılırsa straforu eriteceğinden, biraz
bekleyip sonra yapıştırınız.
 Telin strafora daha kolay geçirilerek
yapışması için, krepon kağıdı önceden
sarılmaz.
 Temiz çalışınız.
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UYGULAMA FAALİYETİ-11

Aşağıda strafordan keserek tohum hazırlayınız.

İşlem Basamakları
 Straforu yapacağınız tohumun tabiattaki
şekline ve büyüklüğüne uygun olarak
kesiniz.
 Gereken kalınlıkta ve boyda anten teline
krepon kağıdı sarınız.
 Strafordan kesilen tohumun dibine
bağlayınız.
 Bağlanan yerin üstüne biraz pamuk
sarıp, renkli hamur sürünüz.
 Tohumun üzerine veya ucuna tabiattaki
şekline uygun olarak kükürt, irmik
yapıştırınız veya renkli hamur sürerek
tamamlayınız.

Öneriler
 Dikkatli olunuz.
 Düzgün sarınız.
 İpliğin straforu kesmemesine dikkat
ediniz.
 Temiz çalışınız.
 Strafordan keserek tohum hazırlama
şekli, çiçeklerin tohumlarının özelliğine
göre, çeşitli değişiklikler yapılarak
uygulanır.

Şekil 1.8: Strafordan hazırlanmış tohum
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UYGULAMA FAALİYETİ-12

Aşağıda kola ve pamukla tohum hazırlayınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 ola hazırlayınız.
 Tel hazırlayınız.

 Kola hazırlama yöntemlerine uyunuz.
 Gereken cinste ve kalınlıkta olmasına
dikkat ediniz.

 Telin üst kısmına az miktarda pamuk
sarınız.
 Ucunu kanca şeklinde kıvırınız.
 Pamuğu tohumun şekline ve
büyüklüğüne göre kola ile ıslatarak
telin üzerine sarınız.

 Pamuğu potluk yapmaması için
incelterek sarınız.
 Sağlam olması için bağlayınız.

Resim 1.21: Gül tohumu
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UYGULAMA FAALİYETİ-13

Aşağıda çiçek hamuruyla tohum hazırlayınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Şişe zamkını bir kaba koyunuz.
 Zamkın içine azar azar un ilave edip
karıştırınız.
 Boya hazırlayınız.

 Ekonomik olunuz.
 Koyu bir bulamaç haline gelmesine
dikkat ediniz.
 Boya hazırlama yöntemlerine uyunuz.

 Çiçek hamurunu renklendiriniz.

 Telin üst kısmına az miktarda pamuk
sarınız.
 Ucunu kanca şeklinde kıvırınız.

 Hamuru çok sulandırmamaya dikkat
ediniz.
 Çiçeği taşıyacak kalınlıkta olmasına
dikkat ediniz.
 Pamuğu potluk yapmaması için
incelterek sarınız.
 Telin çıkıp çıkmadığını kontrol ediniz.

 Pamuğu nemlendirerek telin üzerine
sarınız.

 Tohumun şekline ve büyüklüğüne dikkat
ediniz.

 Tohumu boyalı hamura batırarak
şekillendiriniz.

 Hamura batırılan tohum büyüyeceğinden,
bu husus pamuk sarmada göz önünde
bulundurulmalıdır.
 Bir vazo ya da bardağın içinde
kurutunuz.

 Tel hazırlayınız.

 Şekli bozulmadan kurutunuz.
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UYGULAMA FAALİYETİ-14

Seramik hamuruyla tohum hazırlayınız.

İşlem Basamakları
 Kullandığımız hamurdan çiçek teline
yuvarlak olarak taç yaprağın
büyüklüğüne uygun miktarda kanca
yapıp yapıştırarak geçiriniz.
 Duvaklık tülü hamurun üzerine sıkıca
gererek gözeneklerin belirgin şekilde
çıkmasını sağlayınız.

Öneriler
 Papatya, gelincik, anemon, haşhaş gibi
çiçeklerin tohumu için uygulayınız.
 Tülü hamurun içinde kayboluncaya ve
hamurlar boncuk şeklinde çıkıncaya
kadar sıkınız.

Şekil 1.9: Seramik hamuru ile tohum

 Dipte kalan fazla tülleri verev olarak
keserek bağlayınız.
 Kuruduktan sonra boyayınız.

 Hamurun şeklinin bozulmamasına
dikkat ediniz.
 Temiz çalışınız.
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UYGULAMA FAALİYETİ-15

Hamur ile gül dibi yapınız.

İşlem Basamakları
 Bir kâseye bir çorba kaşığı plastik
tutkal koyunuz.
 Tutkalın alabileceği kadar unla
hamur yapınız.
 Hamurdan tespih tanesi gibi küçük
parçalar kopararak yuvarlayınız.

Öneriler
 Ekonomik olunuz.
 Kulak memesinden sert bir hamur
hazırlayınız.
 Gül dibi şekli vermeye özen gösteriniz.

 Yuvarladığınız hamurları ince bir şiş
veya kalın bir tel üzerine çiçek
sayınız kadar aralıklı olarak diziniz.
Resim 1.22: Hamur tohumların şişe dizilmesi

 Üzerlerini yeşil yaprak tonunda yeşil
boyayla boyayınız.

Resim 1.23: Hamur tohumların boyanması

 Kuruyunca şişten çıkarınız.

 Kırılmaması için dikkatli olunuz.
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UYGULAMA FAALİYETİ-16
Boncukla tohum hazırlayınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Tohum yapmak için boncuk ve bakır tel
hazırlayınız.

Resim 1.24: Tohum malzemeleri

 Telleri 10-12 cm uzunluğunda kesiniz.
 Teli boncuktan geçirerek kıvırınız.

Resim 1.25: Hazırlanmış tohumlar

Resim 1.26: Farklı renkte hazırlanmış
tohumlar
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 6-7 adet tohumu bir araya getirerek nakış
makarası ile sıkıca bağlayıp sıkıştırınız.

 Boncukların tohum çanağına uygun
büyüklükte olmasına dikkat ediniz.

Resim 1.27: Tohumların bağlanışı

 İplik sarılan yerin üzerine krepon
kağıdının başlangıç ve bitiş yerini
yapıştırarak sarınız.

Resim 1.28: Krepon kağıdı sarılması

 Zambak çiçeğinin tohumları için
misinaya inci boncuk takmak için silikon
yapıştırıcı sürünüz.

Resim 1.29: Tele silikon sürme
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 Boncukları misinaya yerleştirerek
yapıştırınız.

Resim 1.30: Boncuk yapıştırma

 4-5 adet boncuklu teli bir araya getirerek
bağlayınız.

Resim 1.31: Gruplanmış tohum
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.

Gül, menekşe, ortanca gibi çiçekler için lif veya hazır ……bağlanarak tohum yapılır.

2.

İrmik …….buğdayın kırılmasıyla, özel şekilde hazırlanan bir maddedir.

3.

………….mercan ve mine gibi hafif ve küçük çiçeklerin sap yapımında tek tel ve
bazı tabii ve dekoratif çiçeklerin göbeklerinin hazırlanışında grup olarak kullanılır.

4.

Bazı çiçek göbeklerinin üstü sarı renkte ve tozlu görünüşündedir. Yapma çiçeklerde
bu görünüş ………….. vasıtasıyla verilir.

5.

Yapma çiçeklerde tohum ………… , ……………… ve ………………….. olmak
üzere üç şekilde hazırlanır.

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–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Bu faaliyet ile “Yapma Çiçekçilik” tekniğine uygun olarak ütü yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Yapma çiçekçilikte kullanılan ütüler hakkında bilgi toplayınız.



Ütü yapma yöntemlerini araştırınız.



Edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. ÜTÜ YAPMA
Yapma çiçekçilikte yaprağa, istenilen şekil ve hareketin verilmesi işine ütüleme denir.
Bunun için de çeşitli araçlar kullanılır.

2.1. Çiçek Ütülemede Kullanılan Araç ve Gereçler
Çiçek ütülemede kullanılan araç ve gereçler aşağıda açıklanmıştır.

2.1.1. El Aletleri (El Ütüleri)
Yaprak üzerindeki çeşitli şekil ve kıvrımları meydana getirmeye yarayan tahta saplı,
demir çubuklardır. Şekillerine göre isim almışlardır.

Top ütüleri

Keçi ayağı

Burun ütüsü

Oluklu burun ütüsü

Bıçak ütüsü

Havuç ütüsü

Çakı

Pens
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2.1.2.Yardımcı Araçlar

Kepek yastığı
İçine sıkı sıkıya kepek doldurulmak suretiyle kalın amerikandan yapılmış küçük bir
yastıktır. Eni ve boyu 20-25 cm kadar olan bir kare veya dikdörtgen şeklindedir.

Resim 2.1: Kepek yastık


Lastik
Eni ve boyu 10–15 cm olan kare dikdörtgen şeklinde bir lastik parçasıdır. Kalınlığı 11,5 cm kadardır. Üzerinde çalışılacak yüzünün düzgün olması şarttır. Üstü, patiska veya
amerikan cinsinden bir kumaşla kaplanılarak kullanılır.

2.1.3. Cendere ve Kalıpları

Cendere
Bir masa üzerinde takriben 20–25 cm boyutunda dörtgen şeklinde demir bir levha
oluşturulmuştur. Levhanın üzerinde aşağı yukarı hareket edebilen bir demir burgu ve
burgunun alt ucunda da kalıbı sıkıştırmaya yarayan bir silindir vardır. Burgunun alt ucunda,
onu kolaylıkla çevirmeye yarayan bir volan konmuştur.

Resim 2.2: Cendere

 Kalıp ütüsü
İki parçadan oluşur. Birinci parça yatak kısmıdır. Pirinçten veya dökümden
yapılmıştır. Oyuk olan yüzüne bir taç veya yeşil yaprağının şekli, bütün hatları ve
hareketleriyle çıkıntılar halinde işlenmiştir. İkinci parça, üzerine yatak içindeki şekiller
aynen fakat girintili olarak kazılmış ve bir tahta sapa bağlanmış pirinçten veya lastikten bir
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yaprak şeklidir. Bu kısım yatak içine oturtulduğu zaman, karşılıklı girinti ve çıkıntılar
tamamen birbirine yerleşerek aradaki kumaşa aynı şekli verir.

Şekil 2.1: Cendere kalıp ütüsü

Resim 2.3: Kalıp ütüsü

2.2. Çiçek Ütüsü Yapma
Çiçek ütüsü yapma ile ilgili açıklamalar aşağıdadır.

2.2.1. El Aletleriyle Ütüleme
Kesilmiş ve boyanmış yapraklar daima hafif nemli halde iken ütülenmelidir. Bu
sebeple, boyama işi biter bitmez hemen ütülemeye geçilecekse ıslak yapraklar bir müddet
bekletilir. Eğer boyama önceden yapılmış ve yapraklar tamamen kurumuş ise, üzerlerine su
serpilerek hafifçe ıslatılır, iki kâğıt havlu arasına konularak nemlendirilir. Ütülenecek
yaprakların ıslak olmamasına dikkat edilmelidir. Aksi halde yaprağın üzerindeki kola veya
jelâtin sıcak ütüye yapışır ve yapılan işi bozar.
Nemli yaprak, lastik, yastık veya karton üzerine konur. Kullanılacak lastik veya
yastığın üzerine, kılıflarının yanmaması ve kirlenmemesi için, ayrıca mendil büyüklüğünde
bir bez örtülmelidir. Ütülenecek çiçek ve yaprak şekline uygun büyüklükte ütü seçilir.
Kullanılacak ütüler, küçük tüpte ısıtılır. Isınan ütü, sağ el ile sapından tutulur. Kumaşı
yakmaması için yaprağın dışında ve bez üzerinde sıcaklığı kontrol edilir. Bundan sonra ütü,
vermek istediğimiz şekle göre yaprağın üstüne bastırmak veya bastırırken çekmek suretiyle
ütüleme işi tamamlanır.

Top ütüleri
Uçları yuvarlaktır. Bir milimetreden beş santimetre çapına kadar çeşitli büyüklükte
olanları vardır. Çalışma sırasında amaca en uygun olanları kullanılır. Çiçeğe uygun ütü
çeşidi belirlenir. Ütüler ısıtılarak yaprak üzerine uygulanır. Bu ütülerle yapraklardaki
yuvarlak şekilli çukurluk ve kabarıklıklar yapılır.
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Resim 2.4: Çeşitli büyüklükte top ütüleri


Keçi ayağı
Uçları yaprakların üzerine paralel çizgiler çizebilecek şekilde yapılmıştır. İki, üç veya
dört çizgi çizenleri vardır.

Şekil 2.2: Keçi ayağı ütüsü

Resim 2.5: Keçi ayağı ütüsü


Burun ütüsü
Uç kısmı hafifçe bükülmüş, gittikçe incelen, sivri uçlu bir alettir. Yapraklardaki keskin
olmayan, uzunca girinti ve çıkıntıları (gül kıvrımları gibi) meydana getirmek için kullanılır.

Resim 2.6: Burun ütüsü

Şekil .2.3: Burun ütüsü


Oluklu burun ütüsü
Ucu burun ütüsününki gibi eğridir. Dış kısmı, bastırıldığı zaman iki çizgi çizecek
şekilde oluklu yapılmıştır. Oluğun keskin kenarları aletin sivri ucunda birleşir. Oluklu burun
ütüsü, yaprakların boyunca devam ettikten sonra uçta bir çukurluk meydana getirmek üzere
birleşen çizgileri yapmak için kullanılır.

Resim 2.7: Oluklu burun ütüsü

Şekil 2.4: Oluklu burun ütüsü
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Bıçak ütüsü
Uç kısmının bıçak tarzında inceltilmiş kenarı hafifçe eğri bir alettir. Yaprak
damarlarını ve keskin çizgileri meydana getirmek için kullanılır.

Resim 2.8: Bıçak ütüsü

Şekil 2.5: Bıçak ütüsü


Havuç ütüsü
Havuç biçimindedir. Üzerine belirli aralıklarla halka şeklinde oyuklar yapılmıştır. Yaprakta
dışa doğru bükülüşle birlikte derin bir çizgi meydana getirmek için kullanılır. (Zambak
sümbül gibi çiçeklerin, taç yapraklarının orta damarları ve kıvrımları havuç ütüsü ile yapılır.)

Resim 2.9: Havuç ütüsü

Şekil 2.6: Havuç ütüsü


Çakı
Piyasada satılan çakıdır. Bazı taç yapraklarındaki piliselerini yaparken kullanılır. Bazı
yapraklarda pili adedi çok ve sıktır. Bu sebeple bazen de yaprağın şekli uygun olmadığından
pililerin pensle yapılması mümkün olmaz, çakı kullanılır.

Resim 2.10: Çakı


Pens
Hekimlikte kullanılan penslere benzer. Ağız kısmı iki parçalıdır. Bu parçalar yassıdır
ve uçları sivridir. Yapma çiçekçilikte pens, çalışmaların hemen her aşamasında kullanılan
bir alettir. Bu nedenle önemi büyüktür. Bununla çeşitli ütüler yapıldığı gibi, boyamada,
yapıştırmada, toplama ve dallamada pensten daima faydalanılır.

Resim 2.11: Pens
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Pensle ütüleme
Pensle çeşitli ütüler yapılır. Bunlar;
o
Tırmalama ütüsü
Bazı taç yapraklarında bulunan kıvırcıkları meydana getirmek için yapılır.
o
Çimdik ütüsü
Yaprağa buruşuk bir şekil vermek için yapılır.
o
Kenar kıvrımları ütüsü
Yaprağın kenarındaki kıvrımlarını meydana getirmek için yapılır.
o
Parlatma (çizgileme)
Taç yapraklarının genelinde bulunan çok ince çizgilerin yapılmasına parlatma denir.
o
Pilileme
Lastik veya yastık üzerinde yapılabilir.
o
Çekme ütüsü
Yaprağı enine veya boyuna esnetmek için yapılan işe çekme denir.
o
Mendil ütüsü
Yaprağa dalgalı bir hareket vermek için uygulanır.

2.3. Cendere Yapma

Cenderede kalıp ütüsü ile ütüleme
Kalıp ütüsü ile ütülenmesi gereken bazı çiçeklerin (ortanca, menekşe, yasemin gibi) ve
özellikle yeşil yaprakların damarlarının belirgin bir şekilde verilmesi için uygulanır.
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UYGULAMA FAALİYETİ-1

UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıda top ütüsü ile yaprakları ütüleyiniz.

İşlem Basamakları
 Ütüyü seçiniz

Öneriler
 Yaprağın büyüklüğüne uygun olmasına dikkat
ediniz.

 Yuvarlak kalıplarda çiçeği
ütülemeye başlamadan önce
tohumun geçebilmesi için ortasını
makasla çıtlatınız.
Resim 2.12: Çiçeğin ortasının kesilmesi

 Boyanmış yaprakları boylarına
göre sıralayınız.

Resim 2.13: Yaprakların boylarına göre
gruplanması

 Yaprağı kepek yastığının üzerine
koyunuz.

 Kepek yastığının kirlenmemesi için üzerine
temiz bir bez seriniz.

Resim 2.14: Ütü yastığı

 Ocağı yakınız.
 Yaprağı nemlendiriniz.

 Dikkatli olunuz.
 Spreyli bir şişeye su koyarak yaprak hafif
nemlendirilebilir.

 Çiçek boylarına göre kullanılacak
ütüleri hazırlayınız.

Resim 2.15: Top ütüleri
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 Ütüyü ısıtınız.
 Ütünün sıcaklığını yastık üzerinde
kontrol ediniz.

 Ütü fazla ısınmışsa ıslak bir bez üzerinde
ısısını düşürünüz.

Resim 2.16: Top ütülerinin ısıtılması

 Ütü yastığında ütünün sıcaklığını
kontrol ediniz.

Resim 2.17: Taç yaprağı ütü yastığı üzerinde

 Yaprağa tabiattaki şekline uygun
olarak top ütüsünü bastırarak şekil
veriniz.
 Kenarları çiçeğin durumuna göre
içe dışa ütüleyiniz.

 Düzgün pilisiz yuvarlaklıklar yaparak
ütülemeye dikkat ediniz.

Resim 2.18: Taç yaprakların kenar ütüsü

 Çiçeğin ortasını büyük top ütüsü
ile çukurlaştırınız.

Resim 2.19: Taç yaprakların ortasının ütüsü
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 Gül taç yaprağını ütüleyiniz.

Resim 2.20: Taç yaprakların dip ütüsü

 Çanak yaprakları bir içe bir dışa
küçük top ütüsü ile ütüleyiniz.

Resim 2.21: Çanak yaprakların ütüsü
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UYGULAMA FAALİYETİ-2

Aşağıda keçi ayağı ütüsü ile yaprakları ütüleyiniz.

İşlem Basamakları

Öneriler



Ütüyü seçiniz.





Yaprağı karton veya kauçuk
üzerine koyunuz.
Ocağı yakınız. Ütüyü ısıtınız.



Yaprağı sol elinizle dipten
tutup, dipten uca doğru ütüyü
kendinize çekerek ütüleyiniz.
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Yaprağın büyüklüğüne uygun
genişlikte ve sayıda aralıkları
olan ütüyü seçiniz.
Yaprağın cinsine göre karton
veya kauçuk kullanılır.
Dikkatli olunuz.
Tabiattaki
şekline
uygun
olmasına dikkat ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ-3

Aşağıda burun ütüsü ile ütü yapınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Ütüyü seçiniz.
 Yaprağı kepek yastığı üzerine koyunuz.
 Ocağı yakınız. Ütüyü ısıtınız.

 Ütüyü temizleyiniz.
 Hafif nemlendiriniz.
 Ütü sıcaklığını kontrol ediniz.

 Yaprağı sol elinizle tutup, sağ elinizle
ütüyü bastırarak ütüleyiniz.

 Pili ve buruşukluklar yapmamaya özen
gösteriniz.

Resim 2.22: Burun ütüsünün uygulanışı
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UYGULAMA FAALİYETİ-4
Aşağıda oluklu burun ütüsü ile ütü yapınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Ocağı yakınız.
 Yaprağı kauçuk üzerine yerleştiriniz.

 Dikkatli olunuz.
 Hafif nemlendiriniz.

 Ütüyü ısıtınız.

 Ütü sıcaklığını kontrol ediniz.

 Ütüyü yaprağın ucuna koyup önce öne,
sonra sağa ve sola bastırmak suretiyle
ütüleyiniz.

 Tabiattaki şekline dikkat ederek
ütüleyiniz.

Resim 2.23: Zambak yaprağı
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UYGULAMA FAALİYETİ-5

Aşağıda bıçak ütüsü ile ütü yapınız.
 İşlem Basamakları
 Ütüyü seçiniz.

 Öneriler
 Dikkatli olunuz.

 Yaprağı karton veya kauçuk üzerine
koyunuz.
 Ocağı yakınız. Ütüyü ısıtınız.

 Yaprağı hafif nemlendiriniz.

 Yaprağı sol elinizle dipten tutup, dipten
uca doğru ütüyü kendinize çekerek
ütüleyiniz.

 Kenarlarında pili ve buruşukluklar
yapmamaya dikkat ediniz.

 Ütü sıcaklığını kontrol ediniz.

NOT: El aletlerinden pens, çakı ve havuç ütüsü ile ütüleme tarzı diğerlerine uymadığı
için bunları ayrı ayrı gözden geçireceğiz.
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UYGULAMA FAALİYETİ-6

Aşağıda havuç ütüsü ile ütüleyiniz.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Ocağı yakınız.
 Ütüyü ısıtınız.

 Dikkatli olunuz.
 Ütü sıcaklığını kontrol ediniz.

 Yaprağı ortasından ikiye katlayınız.

 Tersi yüzü varsa, yüzü içe gelecek
şekilde katlanır.
 Kaydırmamaya dikkat ediniz.

 Isınan ütüyü sapını göğsünüze, uç
kısmını üzerinde çalışılan masanın
kenarına dayayınız.
 Yaprağın orta damar yerine ipliği
yerleştiriniz.

 İpliğin ütüleyeceğiniz oluğun genişliğine
uygun kalınlıkta olmasına dikkat ediniz.

Resim 2.24: İplik yerleştirilmiş yaprak

 Her iki elin baş ve işaret parmakları ile
ipliğin iki ucundan yaprakla birlikte
tutularak ütünün oluklarından biri
üzerine yerleştiriniz.

 Yapmak istediğiniz büyüklüğe uygun
olan oluğu seçiniz.

Resim 2.25: Havuç ütüsü yapılması
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 Uçları her iki elle sağa sola çekilerek
ipliğin oluk içinde aşağı yukarı
kaydırılması suretiyle altındaki yaprağa
kıvrım vererek ütüleyiniz.

Resim 2.26: Havuç ütüsü uygulaması

Resim 2.27: Ütülenmiş yaprak
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UYGULAMA FAALİYETİ-7

Aşağıda çakı ile ütüleme yapınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Ocağı yakınız.

 Yangına karşı dikkatli olunuz.

 Yaprağı nemlendiriniz.

 Yaprağın kirlenmemesine özen gösteriniz.

 Çakıyı ısıtınız.

 Isıyı kontrol ediniz.

 Yaprağı sol elinizin baş ve
işaret parmakları arasında,
çakıyı sağ elle tutunuz.
 Yaprağın ütülenecek kısmı
çakının ağzı ile ince pililer
halinde katlanırken bu pilileri
sol elinizin parmakları arasında
toplayınız.

 Dikkatli olunuz.
 Bu işte kullanılan çakının ağzı çok keskin
olmamalıdır.
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UYGULAMA FAALİYETİ-8

Aşağıda pensle tırmalama ütüsü yapınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Ocağı yakınız.
 Yaprağı kauçuk üzerine
yerleştiriniz.
 Pensi ısıtınız.

 Dikkatli olunuz.
 Kauçuğun temizliğini kontrol ediniz.

 Yaprağı (ütülenecek üst
kısımlarını, aralıklar bırakarak
pensin iki ucu arasına sıkıştırıp,
parlatma ütüsü yönünde aşağıya
doğru çekerek) ütüleyiniz.
 Diğer yüzünü çeviriniz.

 Sağ el ile kalem gibi tutulan sıcak pens, ağzı bir
milimetre kadar açık olmak üzere lastik
üzerindeki yaprağın yukarı kenarına konur.

 Aralık bırakılan yerleri (diğer
yüzündeki ütüleri bozmamaya
dikkat ederek) aynı şekilde
ütüleyiniz.

 Yapılacak kıvırcık sayısına göre bu hareket,
kenar boyunca tekrarlanır.

 Isıyı kontrol ediniz.

 Çalışan şahıs, pensin ağzını kapatırken kıstırılan
yaprak kenarını kendisine doğru çeker.
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UYGULAMA FAALİYETİ-9

Aşağıda pensle çimdik ütüsü yapınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Ocağı yakınız.
 Yaprağı kepek yastığı veya kauçuk üzerine
yerleştiriniz.
 Yaprağı nemlendiriniz.

 Dikkatli olunuz.
 Çiçeğin ve kumaşın özelliğine göre
kepek yastığı veya kauçuk
kullanılır.
 Temiz çalışınız.

 Pensi ısıtınız.

 Isıyı kontrol ediniz.

 Sıcak pensi sağ elinizin içine alınız.

 Pensi doğru tutunuz.

 Aynı elin baş ve işaret parmaklarıyla uç
kısmından tutunuz.

 Ütü yapılırken lastik üzerinde
kaymaması için ütülenecek
yaprağın uç kısmına sol elin işaret
parmağı ile bastırılır.
 Dikkatli olunuz.

 Pensi, yaprağın üzerine tırmalama ütüsünde
olduğu gibi yerleştiriniz.
 PPensi ağzını parmaklarınızla kapalı tutarak,
elinizi sağa doğru yarım daire çizecek kadar
döndürünüz ve kıstırılan yaprak kenarını
kendinize doğru çekiniz.
 YYapılacak kıvırcık sayısına göre bu hareketi,
kenar boyunca tekrarlayınız
 Yaprağı kenar kısımlarından başlayarak
kumaşı pensin iki ucu arasında önce sıkıştırıp,
sonra çevirerek çimdikler gibi ütüleyiniz.
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 Titiz çalışınız.

 Bütün kıvrımları eşit ölçülerde
yapınız.
 Yaprağın bütün yüzü eşit aralıkla
aynı şekilde ütülenir.

UYGULAMA FAALİYETİ-10
Aşağıda pensle kenar kıvırma ütüsü yapınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Ocağı yakınız.

 Yangına karşı dikkatli olunuz.

 Isıyı kontrol ediniz.

 Pensi ısıtınız.
 Pensi sağ elinizin avucu içine alınız.

 Pensin ucuyla başparmak üzerinde
yapılır.
 Parmağınızı yakmayınız.

 İşaret parmağınızı iki ucun arasına
koyunuz.
 Ütülenecek yaprağı veya toplanmış olan
çiçeği sol elinize alınız.

 Ütülenecek kenarı sağ elinizin başparmağı
üzerine koyunuz.

 Pensle kenar kıvrımları ütüsü,
ütülerine yeni başlanan yapraklara
yapıldığı gibi, toplanmış olan çiçeğin
kenar kısımlarına şekil vermede de
kullanılır.
 Dikkatli olunuz.

 Pensin alttaki kolu ile kıvrımları yapınız.

 Titizlikle, kat yeri yapmadan ince
kıvrımlar yapınız.

 Yaprağı veya çiçeği tabiattaki şekline göre
ütüleyiniz.

 Daha önce yapılan ütüleri bozmamaya
özen gösteriniz.
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UYGULAMA FAALİYETİ-11

Aşağıda pensle pilileme ütüsü yapınız.

İşlem Basamakları
 Ocağı yakınız.
 Pensi ısıtınız.
 Sol elle yaprağın bir kenarından
tutunuz.
 Pensi sağ elinizin avucu içinde, baş ve
işaret parmaklarınızın arasında tutunuz.
 Yaprağın pili yapılacak kısmını boydan
boya kıstırırken pensi, yukarıdan
aşağıya doğru kaydırınız.

Öneriler
 Yangına karşı dikkatli olunuz.
 Isıyı kontrol ediniz.
 Dikkatli olunuz.
 Pratik olunuz.
 Zamanı doğru kullanınız.
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UYGULAMA FAALİYETİ-12

Aşağıda pensle parlatma (çizgileme) ütüsü yapınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Ocağı yakınız.

 Yangına karşı dikkatli olunuz.

 Yaprağı karton üzerine yerleştiriniz.

 Temiz çalışınız.

 Pensi ısıtınız.

 Isıyı kontrol ediniz.

 Pensi sağ elinizin baş ve orta parmakları
arasında ağzı kapalı olarak tutunuz.
 Uç kısmı yaprağın alt kenarına gelecek
şekilde pensi yatık olarak karton üzerine
yerleştiriniz.

 Pensi doğru tutunuz.

Resim 2.28: Parlatma ütüsü

 Sağ elin işaret parmağıyla üstünden
bastırınız.
 Pensi, parmaklarınızla yaprak üzerinde
aşağıdan yukarı ve yukarıdan aşağıya
doğru ahenkli bir şekilde hareket
ettirilerek yaprağın şekline göre ince
çizgiler meydana getiriniz.

 Titiz çalışınız.
 Bu hareket yapılırken sol elin
parmakları ile yaprağın bir kenarına
asılarak kaymasına engel olunuz.

 Yaprağın ortasından başlayarak önce
bir yana doğru parlatınız.

 Pens
izlerinin
birbirini
kesmemesine dikkat ediniz.

Şekil 2.7: Parlatma ütüsü

 Diğer yüzünü çevirerek aynı şekilde
parlatınız.
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 İşi zamanında bitiriniz.

UYGULAMA FAALİYETİ-13

Aşağıda pensle çekme ütüsü yapınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Ocağı yakınız.
 Pensi ısıtınız.
 Pens, kenar kıvrımları ütüsünde olduğu
gibi tutunuz.
 Sol el ile kenarından tutulan yaprağı, sağ
elinizin başparmağı üzerine koyunuz.
 Pensin alt kolunu, ütülenecek kısmın
yukarı noktasına yerleştiriniz.
 Bir taraftan parmak üzerine bastırarak
pensin ucunu çekerken, diğer taraftan da
sol elinizle tutulan yaprağı aksi
istikamette çekerek esnetiniz.
 Yaprağı sol elinize alarak, vermek
istediğiniz şekle ve esnetmeye dikkat
ederek ütüleyiniz.

 Yangına karşı dikkatli olunuz.
 Soğuk pensle de yapılabilir.
 Araştırmacı olunuz.
 Gözlemci olunuz.
 Dikkatli olunuz.
 Titiz çalışınız.

 Bu suretle yaprağı esnetirken derin bir
çizgi de çizilmiş olur.
 Çekme ütüsü aynı şekilde lastik veya
yastık üzerinde de yapılabilir.
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UYGULAMA FAALİYETİ-14
Aşağıda pensle mendil ütüsü yapınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Ocağı yakınız.
 Pensi ısıtınız.
 Ütülenecek taç yaprağı nemlendiriniz.

 Yangına karşı dikkatli olunuz.
 Soğuk pensle de yapılabilir.
 Temiz çalışınız.

 Nemlendirilmiş yaprağı ince sık bir
kumaş (mendil büyüklüğünde) veya
mendilin köşesine yerleştiriniz.

 Yaprak mendile yerleştirilirken, yaprağın
ortasının (verevinin) mendilin verevine
gelecek şekilde yerleştirilmesine dikkat
ediniz.
 Mendil şeklinde yumuşak bir bez de
olabilir.

 Mendili yaprağın tam ortasından
geçmek üzere, yaprakla birlikte ikiye
katlayınız.
 Mendili masanın köşesine yerleştiriniz.

 Arkadaşlarınızla uyum içinde olunuz.

 Sol el ayası ile dip kısmına kuvvetlice
bastırınız.
 Sağ el ile boş kalan uçtan tutunuz.

 Titiz ve düzenli olunuz.

 Sol el üzerine doğru kavis yaparak,
kuvvetlice ve iyice esnetip çekerek
ütüleyiniz.
 Yaprağı mendilin içinden ütüsünü
bozmamaya dikkat ederek çıkarınız.

 Dikkatli olunuz.

 Zamanı iyi değerlendiriniz.

 Doğru yapıldığını kontrol ediniz.
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UYGULAMA FAALİYETİ-15

Aşağıda cenderede kalıp ütüsü ile ütüleme yapınız.

İşlem Basamakları
 Ütü yapacağınız kalıbı hazırlayınız.

Öneriler

 Ocağı yakınız.

 Yaprak büyüklüğüne uygun kalıp seçiniz.

 Yangına karşı dikkatli olunuz.

 Kalıp ütüsünün saplı olan alt kısmını
ısıtınız.

 Lastik kısmı üzerinde unutmayınız.
Eriyebilir.

Resim 2.29: Cenderenin ısıtılması

 Yaprağı ortasından kalıba yerleştirirken
kaymaması ve eğer birkaç kat birden
yapılıyorsa katların kaymaması için
ikiye katlayınız.

 Taç yapraklar nemlendirilebilir.

Resim 2.30: Yaprağın ortadan katlanması

 Isınan kalıbı ocağın üzerinden indiriniz.

 Yaprakların yanmaması için ısısını
kontrol ediniz.

 İçine yaprağı yüzü içe gelmek
üzere yerleştiriniz.

Resim 2.31: Cendere içine yerleştirilmiş
yaprak

 Kalıbın üst kısmını kapatınız.

 Yaprağın kaymamasını kontrol ediniz.
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 Cendereye yerleştiriniz.

Resim 2.32: Cendere

 Cendere kolunu çevirerek bastırınız.

 Titiz ve dikkatli çalışınız.

 Ütülenen yaprağı pensle tutup
kaldırınız.

 Üzerine baskı yapılmayacak bir kutu
içinde muhafaza ediniz.

Resim 2.33: Yaprağın cendereden çıkarılması
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1. …………………yaprak üzerindeki çeşitli şekil ve kıvrımları meydana getirmeye yarayan
tahta saplı, demir çubuklardır.
2. …………………..bir masa üzerinde takriben 20-25 cm boyutunda dörtgen şeklinde
demir bir levha oluşturulmuştur.
3. ………………..ütülerle yapraklardaki yuvarlak şekilli çukurluk ve kabarıklıklar yapılır.
4. …………………..uçları yaprakların üzerine paralel çizgiler çizebilecek şekilde
yapılmıştır.
5. …………………………..yaprakların boyunca devam ettikten sonra uçta bir çukurluk
meydana getirmek üzere birleşen çizgileri yapmak için kullanılır.
6. ……….. ………… içine sıkı, sıkıya kepek doldurulmak suretiyle kalın amerikan
bezinden yapılmış küçük bir yastıktır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ–3
AMAÇ
Bu faaliyet ile “Yapma Çiçekçilik” tekniğine uygun olarak toplama yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Farklı dizilişlere sahip çiçekleri araştırınız Sınıfa getirerek arkadaşlarınızla
inceleyiniz.



Toplama yapma yöntemlerini araştırınız. Bulduğunuz bilgileri arkadaşlarınızla
paylaşınız.

3. ÇİÇEĞİ TOPLAMA
Çiçeği meydana getirmek üzere çanak ve taç yapraklarının tohum etrafında
birleştirilmesine “toplama” denir.

3.1. Çiçek Toplarken Kullanılan Araç ve Gereçler
Pens, hazırlanmış tohum, ütülenmiş yapraklar, yapıştırıcı, beyaz nakış makarası, mum,
pamuk, krepon kağıdı vb. malzemeler kullanılır.

3.2. Çiçeği Toplama Teknikleri
Toplama işlemi taç yapraklarının şekline göre değişir. Yuvarlak kalıplara sahip taç
yaprakları yaprağın orta kısmından açılan delikten tohum bağlanmış telin geçirilmesi
sayesinde oluşturulur. Yaprağın tele birleştiği kısma yapıştırıcı sürülerek sabitlenir. Diğer taç
yaprakları içinde aynı işlem uygulanır.
Taç yaprakları birbirinden ayrı olan çiçeklerde ise en küçük taç yaprağı dipten
tohumun altına yapıştırılır. Bir sonraki yapraklar yapıştırılırken 1/3 oranında bir önceki
yaprağın üzerine gelmesine dikkat edilerek ve sürekli sol tarafa kaydırılarak işleme devam
edilir.
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3.2.1. Yapıştırarak
Yalınkat ve az taç yapraklı, ortadan delikli, artı şeklinde ve yuvarlak kalıplı çiçeklerde
uygulanır.

3.2.2. Bağlayarak
Taç yaprakların diplerindeki özellik nedeniyle bağlanması gereken durumlarda
uygulanır.

3.2.3. Yapıştırarak ve Bağlayarak
Taç yaprakları çok katlı çiçeklerde uygulanır.

3.3. Teli Yeşil Yapraklara Yapıştırma
Yeşil krepon kağıdı ile sarılan tel göz kararıyla 2/3 oranında yaprağın ters yüzeyine
yapıştırılır.

Şekil 3.1: Teli yeşil yapraklara yapıştırma

3.4. Mum ve Mumlama
Taç yaprakları birbirinden ayrı olan çiçeklerde ise en küçük taç yaprağı dipten
tohumun altına yapıştırılır. Boyanmış ve cendere yapılmış yeşil yapraklara tellerin
yapıştırılmasından sonra tel kısımdan tutularak mum eriyiğinin içine batırılır. Fazla mum
hafifçe silkeleyerek akıtılır. Üzerindeki mumun donması için sarkabilecek bir şekilde asılır.

3.5. Yeşil Yaprakları Gruplama
Yapılacak çiçeğin özelliğine göre yapraklar tek tek ya da gruplandırılarak dal üzerine
yerleştirilir. Hazırlanan gruplar 3 ya da 5 yapraktan oluşabilir. Yapraklar makara ile
bağlandıktan sonra ana tel haricindekiler kalınlık yapmaması için verevine kesilir.
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UYGULAMA FAALİYETİ-1
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıda taç yaprakları yapıştırarak toplama yapınız.

İşlem Basamakları
 Ütülenmiş taç yaprakları
hazırlayınız.
 Çiçeğin özelliğine göre tohumun
çevresine yapıştırınız.

 Tohum etrafına yapıştırıcı sürerek
en küçük boy taç yaprağı
yerleştiriniz.

Öneriler
 Düzenli olunuz.
 Az sayıda olan taç yapraklar, tohumun
çevresine tek tek ve aynı noktadan olmak
üzere yapıştırılarak toplanır.
 Bitişik taç yapraklar, yaprağın tam ortasında
çıtlatılan yerden tohum teli geçirilip, tam
dibine yapıştırılarak toplanır.
 Yapıştırarak toplama yöntemini uygulayınız.

Resim 3.1: Birinci boy yaprak yapıştırma

 İkinci boyu yapıştırınız.

 Taç yaprakların üst üste gelmemesine dikkat
ediniz.

Resim 3.2: İkinci boy yaprak yapıştırma

 Üçüncü boyu yapıştırınız.

Resim 3.3: Üçüncü boy yaprak yapıştırma
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 Dördüncü boyu yapıştırarak çiçeği
toplayınız.

Resim 3.4: Çiçeğin toplanmış hali

 Çanak yaprağı yapıştırarak
yerleştiriniz.

Resim 3.5: Çanak yaprağının yapıştırılması

 Gül dibini yapıştırarak yerleştiriniz.

Resim 3.6: Gül dibinin yapıştırılması

 Çiçeği toplamayı bitiriniz.

Resim 3.7: Çiçeğin son hali

 Bütün çiçekleri aynı şekilde
toplayınız.

Resim 3.8: Toplanan çiçekler

 Toplanan çiçekleri ütülerinin bozulmaması
için vazoya koyunuz veya ayaklı pense
tutturunuz.
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UYGULAMA FAALİYETİ-2

Aşağıda taç yaprakları bağlayarak toplama yapınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Ütülenmiş taç yaprakları hazırlayınız.

 Arkadaşlarınızla uyum içinde olunuz.

 Tohumun çevresine (tabiattaki şekline
dikkat ederek) aynı noktadan koyarak
bağlayınız.

 Özelliği olan bazı çiçeklerde, az sayıdaki
taç yapraklar bağlayarak toplayınız.

Resim 3.10: Toplanan çiçekler
Resim 3.9: Taç yaprakları bağlama

Resim 3.11: Toplanan çiçeğin son hali
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UYGULAMA FAALİYETİ-3

Aşağıda taç yaprakları yapıştırarak ve bağlayarak toplama yapınız.

İşlem Basamakları
 Ütülenmiş taç yapraklarını hazırlayınız.
 Tohumun çevresine ilk birkaç boy
yaprakları aynı noktadan koyarak
yapıştırınız.

Öneriler
 Temiz ve titiz olunuz.

Resim 3.12: Yaprağa yapıştırıcı sürülmesi

 Tabiattaki şekline dikkat ederek
çalışınız.

Resim 3.13: Yaprağın tohum üzerine
yapıştırılması

 İkinci boy yapraklarını yapıştırınız.

Resim 3.14: İkinci boy yaprakların
yapıştırılması

 Diğer boy yaprakları sıra ile, ilk boy
yaprakların bağlandığı noktadan
tohumun çevresine yapıştırınız ve
bağlayınız.

 Çok sayıda ve büyük taç yaprakları olan
çiçekler, sağlam olması bakımından
bağlayarak ve yapıştırarak toplanır.

Resim 3.15: Son boy yaprakların toplanması
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UYGULAMA FAALİYETİ-4

Aşağıda teli yeşil yapraklara yapıştırınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Tel yapıştırılacak yaprakları ayırınız.
 Krepon kağıdı sarılmış tele yapıştırıcı
sürünüz.

 Düzenli olunuz.
 Yaprağa yapışacak kısmına olmasına
dikkat ediniz.

 Teli yaprağın tersine ve tam ortasına,
üst kısmında yaprak boyunun 1/3 kadar
bir boşluk bırakarak yapıştırınız.

 İki kat çalışılmış yaprağa tel
yapıştırılacaksa teli iki katın arasına
yapıştırınız.

Resim 3.16: Tel yapıştırılmış yeşil yapraklar

 Tel yapıştırılacak yaprak çok büyük ve
geniş ise üç veya beş adet teli yaprak
dibinden yelpaze şeklinde açarak
yapıştırınız.
 Yaprak dibinden teli yaprağa nakış
makarasıyla bağlayarak
sağlamlaştırınız.

Resim 3.17: Yaprağın bağlanması

 Üzerine bir kat daha krepon kağıdı
sararak temizleyiniz.

Resim 3.18: Krepon kâğıdı sarılması

 Krepon kâğıdının başlangıç ve bitişine
yapıştırıcı sürünüz.
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UYGULAMA FAALİYETİ-5
Aşağıda yeşil yapraklara mumlama yapınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Ocağı yakınız. Bir çaydanlıkta su
kaynatınız.
 Yeteri kadar mumu parçalayarak bir
kâseye koyunuz.
 Kâseyi çaydanlığın üzerine oturtunuz.

 Önlük giyiniz.

 Kaynayan suyun buharıyla eriyen
mumun içine mumlanacak çiçek ve
yaprakları pensle tutarak daldırılıp
çıkarınız.
 Mumun fazlasını silkeleyerek akıtınız.

 Mumun tamamen erimesini bekleyiniz.

 Kuruduktan sonra damlacıklar oluşmuşsa
su buharına tutarak akıtınız.

 Elinizle şekil vererek kurumasını
bekleyiniz.

 Sıcağa dayanıklı bir kâse olmasına
dikkat ediniz.
 Dikkatli olunuz.

 Etrafa sıçramamasına özen gösteriniz.
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UYGULAMA FAALİYETİ-6

Aşağıda yeşil yaprakları gruplayınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Yeşil yaprakları model çiçeğin tabiisine
uygun olarak bağlayarak birleştiriniz.

Resim 3.19: Bağlayarak gruplama

 Üzerine krepon kağıdı sarınız.

Resim 3.20: Krepon kağıdı sarılması

 Bütün boyları bağlayarak dallamaya
hazır hale getiriniz.

Resim 3.21: Gruplanmış yapraklar
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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.

( ) Taç yaprakları yuvarlak kalıplı olan çiçeklerde tohumun altına bağlayarak
toplanır.

2.

( ) Toplama işlemi taç yaprakların şekline göre değişir.

3.

( ) Yapıştırarak toplama taç yaprakları çok katlı çiçeklerde uygulanır.

4.

( ) Yapılacak çiçeğin özelliğine göre yapraklar tek tek ya da gruplandırılarak dal
üzerine yerleştirilir.

5.

( ) Yuvarlak kalıplara sahip taç yaprakları yaprağın orta kısmından açılan delikten
tohum bağlanmış telin geçirilmesi sayesinde oluşturulur.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4
ÖĞRENME FAALİYETİ–4
AMAÇ
Bu faaliyette edindiğiniz bilgiler sonunda tekniğine uygun olarak dallama
yapabileceksiniz

ARAŞTIRMA


Farklı dizilişlere sahip dalları araştırınız. Bulabildiğiniz örnekleri sınıfınıza
getirerek arkadaşlarınızla inceleyiniz.



Dallama yapma yöntemlerini araştırınız. Bulduğunuz bilgileri arkadaşlarınızla
paylaşınız.

4. ÇİÇEĞİ DALLAMA
Hazırlanan çiçek, gonca ve yaprakların sap üzerinde bir araya getirilmesine “dallama”
denir. Yapılacak dala tabiisinin elastikiyetini, incelik ve kalınlığını vermek gerekir. Bu iş
çiçeklerin kopya edilmesi kadar önemlidir.
Dallamaya dalın ucundan başlanır ve ilk ele alınacak olan da en uçtaki çiçek, gonca,
filiz ve yapraktır. Ele alınan bu çiçeğin (yaprak, filiz veya gonca) bağlanmış olduğu tel (sap),
model dalın o kısmının elastikiyetine sahip ise, tel ilave etmeksizin, kendinden sonra
konacak çiçeğin (yaprak, filiz veya gonca) bağlanacağı noktaya kadar model dalın kalınlığını
vermek üzere, ilk önce pamuk, sonra da krepon kâğıdı ile sarılır. Böylece aynı zamanda telin
ve çiçeği bağlayan ipliğin pürüzleri de giderilmiş olur.
Bundan sonra sırası gelen çiçek (yaprak, filiz veya gonca) ele alınır ve daha önce
hazırlanmış olan çiçeğin (yaprak, filiz veya gonca) sapından, birleşeceği yere iplikle sap,
sapa sarılmak suretiyle bağlanır. İkinci çiçeğe (yaprak, filiz veya gonca) ait bağlantının
altında kalan sap (tel) ucu çaprazlama kesilir.
Kesme işi sonradan eklenecek her çiçekte (yaprak, filiz veya gonca) tekrarlanır. Dala
ait bütün parçalar bu şekilde eklenerek dal meydana getirilir.
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4.1. Dallama Yaparken Kullanılan Araç ve Gereçler
Dallandırılacak çiçek ve yapraklar, tel, iplik, yapıştırıcı, kâse, su, pamuk, makas, tel
makası, krepon kâğıdı, tabii dal, serum hortumudur.

Tel
Yukarıda da söylendiği gibi 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 4.1: Soba teli

4.2. Dallama
Dallama ile ilgili açıklamalar aşağıdadır.

4.2.1. Tele Pamuk ve Kâğıt Sararak Dallama
Bir dala bakıldığında uçtan aşağı doğru çiçek ve yaprakları çoğaldıkça kalınlaştığı,
dayanıklılığının arttığı görülür. Yapma çiçekte bu dayanıklılık, ilave edilecek tel adedini
artırmak, kalınlığı ise pamuk sararak üzerini kâğıtlamak suretiyle sağlanır.
Dallama yapmak için pamuk ya da kâğıt yerine ince çorap sararak da
yapılabilir.

dallama

Dekoratif çiçeklerde dalı tabiisinden daha kalın yapmak gerektiğinden pamukla
sararak kalınlaştırmak pek sağlıklı olmaz. Bu nedenle yukarıda anlatıldığı gibi serum
hortumu dallamanın yanında daha doğal (inceden kalına doğru) ve sağlam olması
bakımından ince çorap kullanılması uygun olur. İnce çorap ince şeritler halinde halka halka
kesilir.
Halkalar esnetilerek, birbiri içinden ilmik atılarak geçirilip düğümsüz uzun ip elde edilir.
Çiçek ve yaprak ilaveleri yapılır. Elde edilen bu iple dalları bağlayarak kalınlaştırılır.
Çorabın üzeri kalın kesilmiş kreponla sarılır.

4.2.2. Tabii Dal Kullanarak Dallama
Yapılan çiçeğin daha doğal görünmesini sağlamak için tabii dallardan faydalanılır.
(özellikle “bahar dalı” gibi çiçeklerde)
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4.2.3. Serum Hortumu Geçirerek Dallama
Sap veya dal çiçeğin duruşunu temin eden önemli bir kısımdır. Vazo veya saksıya
konulan çiçek dimdik durur veya gereğinden fazla bükülürse çirkin bir manzara gösterir.
Yani sapının yapılışında başarı gösterilmemiş demektir. Modelin diğer kısımları nasıl kopya
ediliyorsa sap veya dala da tabiisindeki elastikiyetin aynen verilmesi gerekir. Bunun için de
serum hortumu kullanılır. Bununla beraber, sapları çok dik veya pek yumuşak olan tabii
modellerin aynen taklit edilmeleri halinde yapılacak çiçeklerin vazoda çirkin duracağı
düşünülürse, bu gibi hallerde bu kuraldan ayrılmak, çiçeğin güzel duruşunu sağlayacak
dayanıklılıkta bir sap yapmak doğru olur.
Genellikle mekân süslemede kullanılan büyük dekoratif çiçeklerin saplarında
kullanılır.
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UYGULAMA FAALİYETİ-1

UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıda tele pamuk ve kâğıt sararak dallama yapınız.

İşlem Basamakları





Dal için uygun ölçüde kalın tel kesiniz.
Bir kâseye su koyunuz.
Parmağınızı ıslatınız.
Teli çiçeğe bağlayarak çiçeğin dibinden
başka bir çiçek veya yaprak eklenecek
yere kadar pamuk sararak dalı
kalınlaştırınız.

Öneriler
 Tel makası kullanınız.
 Pratik olunuz.
 Temiz çalışınız.

Resim 4.2: Çiçeğin altına pamuk sarılması

 Krepon kağıdını dalın kalınlığına uygun
olarak kesiniz.

 Krepon kağıdı açıldığı zaman zikzak
olmaması için düzgün kesiniz.

 Başlangıç yerine yapıştırıcı sürerek
pamuğun üzerini sarınız.

Resim 4.3: Çiçeğin krepon kağıdı ile sarılması

 Yaprak veya ilave dalı bağlayarak
ekleyiniz.
 Üzerini pamuk ve krepon sarınız.

Resim 4.4: Çiçeğin yaprağının birleştirilmesi

 Bağlanan yerin altında kalan fazlalıkları
verev olarak kesiniz.

 Tel makası kullanınız.

69

 İplikle bağlayınız.
 Dal kalınlığını muhafaza etmek için bir
sonraki eklemeye kadar pamuk ve
krepon sarınız.
 Sırayla ikinci, üçüncü çiçeği ve yaprağı
ekleyiniz.

 İpliği ilmik atarak sabitleyiniz.
 Pamuğu potluk yapmaması için ince
tabakalar halinde sarınız.

Resim 4.5: İki çiçekle yapılan dallama

Resim 4.6: Üç çiçek kullanılarak yapılan
dallama

 Dala yaprak veya başka dal ilave
edilmeyecekse, tabiattaki kalınlığına
dikkat edilerek aşağıya kadar pamuk
sarınız.
 Üzerine krepon kağıdını sararak
tamamlayınız.
 Dalların üzerine sulandırılmış tutkalı
fırçayla sürünüz.
 Tabii güllerden kopardığınız dikenleri
dalların muhtelif yerlerine yapıştırınız.

 Düzgün sarınız.

 Dalın cinsine göre krepon kağıdı yerine
mulaj kağıdı da kullanılabilir.
 Krepon kağıdı zamanla yıpranacağından,
sağlamlaştırmak, daha parlak ve doğal
görünüm sağlamak için uygulanır.
 Yapılan çiçeğin tabiisine uygun olması
bakımından önerilir.
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UYGULAMA FAALİYETİ-2

Aşağıda tabii dal kullanarak dallama yapınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Yapılan çiçeğin tabiattaki şekline uygun dal
seçiniz.

 Gerekirse dalın fazlalıklarını
temizleyiniz.

 Yaprak ve çiçeklerin diplerine dala
eklenecekleri yere kadar pamuk ve kâğıt sarınız.
 Tabiattaki şekline göre gerekirse gruplandırınız.

 Temiz ve düzgün çalışınız.

 Dal üzerinde çiçek ve yaprakların eklenecekleri
yerleri çakı veya jiletle inceltiniz.
 Dala ekleyeceğiniz çiçek ve yaprakların veya
hazırlanmış olan çiçek ve yaprak grubunun
dibindeki fazla telleri kesiniz.
 Sağlam olması için hem yapıştırıcı sürerek hem
de bağlayarak dalda hazırlanmış olan yere
yerleştiriniz.
 Dalın kalınlığına göre gerekirse pamuk sarınız.

 Kazalara karşı dikkatli olunuz.

 Dalın renginde krepon kağıdı sararak
tamamlayınız.

 Dala sarılmış krepon kağıdını fırçayı boyaya
batırıp tekrar boyayarak ek yerini kaybediniz.
 Üzerine sulandırılmış tutkal sürerek daha doğal
ve sağlam hale getiriniz.
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 Titiz çalışınız.

 Tel makası kullanınız.
 Sağlam olması için sıkı sarınız
ve ilmikle sabitleyiniz.
 Pamuğu ince tabakalar halinde
sarınız.
 Krepon kağıdını dalın
kalınlığına uygun olarak kesiniz.
 Düzgün çalışınız.
 Kontrol yapınız.

UYGULAMA FAALİYETİ-3

Aşağıda serum hortumu geçirerek dallama yapınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Yapılan çiçeğe uygun kalınlıkta serum
hortumu seçiniz.
 Serum hortumu gereken boyda kesiniz.
Ana dal olacak çiçeğe gerekli cins ve
boyda tel ekleyiniz.
 Serum hortumu yerleştiriniz.

 Çok sert olmamasına dikkat ediniz.

 Ekonomik olunuz.

 Dala ilave edilecek yaprak ve çiçekleri;
serum hortumu gereken yerlerden
çıtlatıp yaprak veya çiçekleri bu
kısımlara geçirip yapıştırarak ekleyiniz.
 Ek yerlerini pamuk ve krepon sararak
temizleyiniz.

 Çiçek ve yaprakların ek yerlerini doğru
tespit ediniz.

 Dikkatli olunuz.

 Temiz çalışınız.
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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.

( ) Hazırlanan çiçek, gonca ve yaprakların sap üzerinde bir araya getirilmesine
dallama denir.

2.

( ) Serum hortumu geçirilerek dallama genellikle mekân süslemede kullanılan büyük
dekoratif çiçeklerin saplarında kullanılmaz.

3.

( ) Yapma çiçekte bu dayanıklılık pamuk sararak üzerini kâğıtlamak suretiyle
sağlanır.

4.

( ) Yapılan çiçeğin daha doğal görünmesini sağlamak için tabii dallardan faydalanılır.

5.

( ) Yapılacak dala tabiisinin elastikiyetini, incelik ve kalınlığını vermek için kumaş
sarılır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–5
ÖĞRENME FAALİYETİ–5
AMAÇ
Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda tekniğine uygun olarak tanzim
yapabileceksiniz.
.

ARAŞTIRMA


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



Tanzim yapma yöntemlerini araştırınız. Bulduğunuz bilgileri arkadaşlarınızla
paylaşınız.

5. TANZİM YAPMA
5.1. Tanzim Yaparken Kullanılan Araç ve Gereçler
Tanzim kapları, iğne uçlu tutturucu (pikflör, kirpi), cam macunu, köpük ya da çiçek
süngeri, yapıştırıcı, yosun, yardımcı kuru dallar, çakıl taşıdır.

5.2. Tanzim Yapma Çeşitleri
Tanzim aşağıda belirtildiği gibi iki şekilde gruplanabilir. Gruplar kendi içinde çeşitlenir.



Hat şeklinde (dikey, L, S, yarım ay, yatay)
Kütle şeklinde (üçgen, daire, oval, yelpaze)

Hat Şeklinde Düzenlemeler

Dikey tanzim
Düzenleme yüksektir. Çiçek ve yaprakların ağırlığı kabın ağzına en yakın gelecek
şekilde verilir.
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Şekil 5.1: Dikey tanzim

Resim 5.1: Dikey tanzim


L şeklinde tanzim
En çok kullanılan ve en kolay yapılabilen düzenleme şekillerinden biridir. Yüksek
olan kenar, düzenlemenin yapıldığı kabın solunda veya sağında olabilir. Üst kısmına hafif
çiçekler yerleştirilir. Ağırlık (ilgi merkezi) düşey halinde hattın alt kısmına toplanır.

Şekil 5.2: L şeklinde tanzim

Resim 5.2: L şeklinde tanzim


S şeklinde tanzim
Zarif S eğrisi kabın merkezinin çok üstünden başlayarak, kabın ağzının aşağısına
kadar devam eder. Sallanan bir ritm hissi uyandırır. Ağırlık (ilgi merkezi), düzenlemenin orta
kısmındadır.

…….
Şekil 5.3: S şeklinde tanzim

Resim 5.3: S şeklinde tanzim
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Yarım ay şeklinde tanzim
Oval ve gösterişli kaplar için uygun bir düzenleme şeklidir. Ağırlık (ilgi merkezi)
aşağı ve ortadadır.

..

Şekil 5.4: Yarım ay şeklinde tanzim…Resim 5.4: Yarım ay şeklinde tanzim


Yatay tanzim
Yemek masası üzerindeki ayaklı kaplar için en uygun düzenleme şeklidir. Düzenleme,
hatların kabın iki yanına uzatılmasıyla elde edilir. Ağırlık (ilgi merkezi) ortadadır.

Şekil 5.5: Yatay tanzim

Resim 5.5: Yatay tanzim

5.2.2. Kütle Şeklinde Düzenlemeler

Üçgen tanzim
Birçok düzenlemenin esasını oluşturan üçgen düzenlemede; merkeze açılmış çiçekler
yerleştirilir. Kenarlara doğru yaprak ve küçük çiçeklerle üçgen tamamlanır. Ağırlık (ilgi
merkezi) aşağıdadır.

..
Şekil 5.6: Üçgen tanzim

Resim 5.6: Üçgen tanzim
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Yuvarlak (daire) tanzim
Düzenleme kavisli olarak yapılır. Ağırlık (ilgi merkezi) ortadadır. Hatlar ilgi
merkezinden yukarıya, yanlara ve aşağıya doğru yayılarak daireyi tamamlar.

Şekil 5.7: Yuvarlak tanzim Resim 5.7: Yuvarlak tanzim


Oval tanzim
Ayaklı vazolarda kullanılması tercih edilir. Büyük çiçeklerle kuvvetli renkler ovalin
aşağıdaki ağırlık merkezine yerleştirilir. Dış kenarlar, küçük ve açık renk çiçekler ve
yapraklarla tamamlanır.

Şekil 5.8: Oval tanzim

Resim 5.8: Oval tanzim


Yelpaze tanzim
Düzenleme yarım daire biçimindedir. Ağırlık (ilgi merkezi) aşağı ve ortadadır. Ağırlık
merkezinden dışa doğru küçük çiçekler ve yapraklarla yelpaze şekli verilerek düzenleme
tamamlanır.
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Şekil 5.9: Yelpaze tanzim



Resim 5.9: Yelpaze tanzim

Tanzim Yapma

Kelime anlamı olarak düzeltme, düzenleme, düzen verme anlamlarına gelen tanzim
etme var olanın gereksinimlere göre yeniden düzenlenmesidir. Yapma çiçekçilikte, yapılan
çiçeklerin mekânlarda kullanılacak hale getirilmesidir.
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UYGULAMA FAALİYETİ-1

UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıda yapma çiçeğinizi tanzim ediniz.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Tanzim kabını hazırlayınız.

Resim 5.10: Tanzim kabı

 Tanzim kabının dip kısmına köpük ya
da çiçek süngeri, yapıştırmak üzere
yapıştırıcı sürünüz.

 Sağlam olması bakımından silikonla da
yapıştırılabilir.

Resim 5.11:Tanzim kabına yapıştırıcı
sürülmesi

 Köpüğü ya da çiçek süngerini tanzim
kabına yerleştiriniz.

Resim 5.12: Tanzim kabına köpük (strafor)
yerleştirilmesi
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 Dalları yukarıda açıklanan tanzim
şekillerinden biri ile tanzim kabına
yerleştiriniz.

Resim 5.13: Dalların tanzim kabına
yerleştirilmesi

 Çiçeklerin dip kısmına yapıştırıcı
sürerek yosun, çakıl taşı vs.
yerleştiriniz.

Resim 5.14: Çiçeğin dip kısmına yosun
yerleştirilmesi

 Çiçek, yaprak ve dalları düzelterek
tanzimi bitiriniz.

Resim 5.15: Tanzimin bitirilişi
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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.

( ) Yatay tanzimde düzenleme yüksektir. Çiçek ve yaprakların ağırlığı kabın ağzına
en yakın gelecek şekilde verilir.

2.

( ) Yuvarlak düzenleme kavisli olarak yapılır. Ağırlık (ilgi merkezi) ortadadır.

3.

( ) Yelpaze tanzimde ayaklı vazolar kullanılması tercih edilir.

4.

( ) Düzenlemeler hat ve kütle şeklinde yapılır.

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
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

Lif ve irmik bazı çiçeklerin ………………… yapımında kullanılır.
Tohum yaparken telin çıkmaması için ucu …………. yapılır.
Tohum yaparken bağlanan malzemenin alt ucu potluk yapmaması için
…………olarak kesilir.
Amerikan bezinden dikilerek içi doldurulan ve ütülemede kullanılan araca
………………
…………….denir.
Yapma çiçeğin her aşamasında kullanılan ve ayrıca el ütüleme aleti olan araca
………….. denir.
Çiçeği meydana getirmek üzere çanak ve taç yapraklarının tohum etrafında
birleştirilmesine ……………. denir.
Yalın kat ve az taç yapraklı çiçekler ……………. toplanır.
Tel yapıştırılacak yaprak çok büyük ve geniş ise üç veya beş adet teli yaprak dibinden
…………. şeklinde açarak yapıştırınız.
Hazırlanan çiçek, gonca ve yaprakların sap üzerinde bir araya getirilmesine
………..denir.
Düzenlemenin yüksek olduğu tanzim şekli…………….. tanzimdir.
Yarım daire biçiminde ve merkezden dışa doğru açılarak yapılan tanzime
………….tanzim 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

tohum
sert
lif
kükürt
yapıştırarak,
bağlayarak,
yapıştırarak ve
bağlayarak

ÖĞRENME FAALİYETİ–2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6

el ütüleri
cendere
top
keçiayağı ütüsü
oluklu burun ütüsü
kepek yastığı
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

Y
D
Y
D
D

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

D
Y
Y
D
Y
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ÖĞRENME FAALİYETİ–5’İN CEVAP ANAHTARI

1
2
3
4

D
Y
Y
D

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

göbeklerinin
kanca
verev
kepek yastığı
pens

6
7
8

toplama
yapıştırarak
yelpaze

9

dallama

10
11

dikey
yelpaze
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KAYNAKÇA
KAYNAKÇA
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