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 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve 

Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak 

öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmıĢ bireysel öğrenme 

materyalidir. 

 Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiĢtir. 
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AÇIKLAMALAR 
 

ALAN  Tekstil Teknolojisi 

DAL/MESLEK Dokuma Desinatörlüğü 

MODÜLÜN ADI  Yollu Örgülü KumaĢ Analizi 

MODÜLÜN TANIMI  
Yollu örgülü kumaĢ analizini tekniğine uygun olarak 
yapabilmebilgi ve becerilerinin kazandırıldığı bir öğrenme 
materyalidir. 

SÜRE 40/24 

ÖNKOġUL Bu modül için ön koĢul yoktur. 

YETERLĠK Yollu örgülü kumaĢların analizini yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 
Bu modül ile uygun ortam sağlandığında yollu örgülü 

kumaĢların analizini tekniğine uygun olarak yapacaksınız. 

Amaçlar  

1. Tekniğine uygun olarak enine yollu örgülü kumaĢın 

analizini yapabileceksiniz. 

2. Tekniğine uygun olarak boyuna yollu örgülü kumaĢın 

analizini yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

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

kalem, kumaĢ numunesi, hesap makinesi, cetvel, makas 

Ortam: Aydınlatmanın iyi olduğu analiz laboratuvarı 

ortamında yapılmalıdır. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen ölçme 

araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi kendinizi 

değerlendireceksiniz. 

Öğretmen, modülün sonunda, size ölçme aracı (test, çoktan 

seçmeli, doğru-yanlıĢ vb.) kullanarak modül uygulamaları ile 

kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek değerlendirecektir. 
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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Bu modülde, enine ve boyuna yollu örgülü kumaĢın analizini yaparak yollu örgülü 

kumaĢ dokumak için gerekli olan kumaĢın örgüsü tahar ve armür planlarını 

çizebileceksiniz.Ayrıca ana örgülü kumaĢ analizinde öğrendiğiniz bilgilerden faydalanarak 

yollu örgülü kumaĢın tüm dokuma teknik verilerini hazırlayabileceksiniz. 

 

Bu modül sonunda edineceğiniz bilgi ve beceriler enine ve boyuna yollu örgülü 

kumaĢların analizini tekniğine uygun olarak yapıp yeniden yollu örgülü kumaĢ dokuma 

bilgilerini kumaĢ üzerinden elde edebileceksiniz. 

  

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

 

Tekniğine uygun olarak enine yollu örgülü kumaĢın analizini yapabilecektir. 

 

 

 

 

 Çevrenizi araĢtırarakenine yollu örgülü kumaĢ örnekleri toplayınız. 

 Teknik özelliklerini araĢtırarak arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

1. ENĠNE YOLLU ÖRGÜLÜ KUMAġ 

ANALĠZĠ 
 

KumaĢ yüzeyinde enine ve boyuna yollar oluĢturan iki ve daha fazla örgü veya 

motiften oluĢmuĢ kumaĢlara yollu örgülü kumaĢ denir. Örgüler kumaĢ boyuna dizilmiĢ, 

yollar kumaĢ eninde oluĢmuĢ iseenine yollu örgülü kumaĢ denir.Örgüler kumaĢ eninde 

dizilmiĢ, yollar kumaĢ boyunca oluĢmuĢ ise boyuna yollu örgülü kumaĢ denir Yollu örgülü 

kumaĢ tasarımında örgülerin, dolu–boĢ, sağ-sol yollu, örgü çizim farklılıkları göz önüne 

alınarak çizilir. 

 

ġekil 1.1: Enine yollu örgü 

Yollu örgüler bazen aĢağıda olduğu gibi bir örgü, bir motif veya birden fazla örgü ve 

desenden oluĢabilir. Yollu örgülü kumaĢ tasarımı örgüler tam,yarım hatta örgünün 

içerisinden iki üç atkısı alınıptamamen müĢterinin istekleri ve kullanım amaçları göz önüne 

alınarak yapılır. 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

AMAÇ 
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Resim 1.1: Enine yollu örgülü kumaĢ 

1.1. Yollu Örgülü KumaĢların Özellikleri, Kullanım Alanları 
 

Özellikler; 

 Enine veya boyuna yollar oluĢtururlar. 

 Enine yollu örgülü kumaĢlarda enine yollar örgü özelliklerine göre kabarık 

yollar oluĢturur. 

 Boyuna yollu örgülü kumaĢlarda boyuna yollar örgü özelliklerine göre kabarık 

yollar oluĢturur. 

 Desen çeĢitliliği çoktur. 

 Örgü raporu tam kullanılmak zorunda değildir. 

 Enine yollu örgülü kumaĢ tasarımında çok miktarda değiĢik desen aynı tahar 

yapılmıĢ çözgüde dokunabilir. 

 Yollu örgülü kumaĢ tasarımında kumaĢın her yerinde sıklıklar aynı olmayabilir. 

 

Kullanım alanları; 

Takım elbiselik, pantolonluk, gömleklik, paltoluk, kadın dıĢ giyimi, döĢemelik, 

nevresimlik, pijamalık kumaĢ üretiminde kullanılır. 

 

1.2. Enine Yollu Örgülü KumaĢ Analizi Yapma 
 

Enine yollu örgülü kumaĢ örgü rapor tekrarında veya gramaj alma aparatı ile kesilerek 

hassas terazide tartılır. Eğer raporda farklı sıklık ve farklı iplik kullanılmıĢ ise gramaj alma 

aparatı kullanılmaz. 

 

Enine yollu örgüler tek çözgü ve taharla çok miktarda enine yollu örgülü kumaĢ 

dokumaya yarar. 
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Resim 1.2: Gramaj alma aparatından enine yollu örgülü kumaĢ kesme 

Hassas terazide tartılan kumaĢ gramaj alma aparatında kesilmiĢse m
2
=gramaj x 100 ve 

m
tül

=gramaj x mamul en ile çarpılarak m
2
 ve m 

tül
 ağırlıkları bulunur. 

 

Parça kumaĢtan m
2
 ve m 

tül
 ağırlıkları bulunacaksa kumaĢ rapor tekrarında kesilerek 

hassas terazide tartılır. 

 

Resim 1.3: Enine yollu örgülü kumaĢ 
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m=
Numune  Ağırlığı  x100 x 100

Numune  eni  x Numune  boyu
2
 =

1g x100cm  x 100cm

10cm  x10cm
 = 100g  

m
tül

=
Numune  Aırlığı  x100 x Mamul  Eni

Numune  Eni  x Numune  Boyu
= 

1g x100cm  x 150cm

10cm  x10cm
 = 150g hesaplanır. 

KumaĢta kullanın atkı iplikleri farklı numarada ve farklı cinste olabilir. Genellikle 

kumaĢ üzerinde farklı örgülerin her birinde farklı iplikler kullanılır. Ġplikler tek tek sökülüp 

uzunlukları ölçülerek tartılır, iplik numara hesap sisteminde hesaplanır. (Nm=
Uzunluk  (m)

Ağırlık  (g)
 ) 

 

Enine yollu örgülü kumaĢın örgüsünü bulurken önce hangi örgüler kullanılmıĢ ya tek 

tek çözülerek veya lup yardımıyla tespit edilir. Sonra hangi örgü kaç atkıda kullanılmıĢ tespit 

edilir. Örgüler atkı sayısına göre çizilir. Ana raporda örgülerin raporları çok miktarda 

tekrarlıyorsa 5X gibi ifadelerle tekrarlar yazılır.  

 

Resim 1.4: Enine yollu örgülü kumaĢ 

Yukarıdaki kumaĢta 76 atkı ipliği bezayağı örgüsü, 24 atkı ipliği ise 6’lı saten örgüsü 

olarak dokunmuĢtur. Verilen kumaĢ numunesindeki 6’lı saten örgülü kumaĢ; tekstil 

literatüründe bilinen 6’lı saten olmaz kuralının dıĢında özel kurallarla dokunmuĢ fakat 

iĢletme ortamında 6’lı saten ismiyle üretilmiĢtir. KumaĢın örgüsü incelendiğinde atlama 

sayılarının iki farklı rakam kullanılarak uygulandığı görülecektir. 

 

KumaĢın analizini yaparken tekrar eden örgülerin tespit edilmesi sağlanır. Sonra desen 

çizilecek alan örgülere göre tespit edilir. Kaç tekrar edeceği hesaplanarak aĢağıdaki örgü 

çiziminde olduğu gibi kumaĢın örgüsü tahar ve armür planları çizilir. 
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ġekil 1.2: Enine yollu örgü 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Enine yollu örgülü kumaĢınanalizini yapınız. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 
 Verilen numune kumaĢın yüzünü belirleyiniz. 

 

 KumaĢta yollara kullanılan 

örgülerin kumaĢın yüzünde daha 

belirgin olduğunu unutmayınız. 

 KumaĢın yüzünde tüyler 

yakılmıĢtır. 

 KumaĢın çözgü ve atkı yönünü bulunuz. 

 

 Yolların enine yönde 

oluĢtuğunu unutmayınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 KumaĢı istenilen ölçülerde kesiniz.  

 

 En az bir raporun tam olarak 

görülmesine dikkat ediniz. 

 KumaĢ kenarlarında saçak oluĢturunuz. 

 

 KumaĢ örgü ve sıklıklarını rahat 

sayacak kadar kısmı sökmeyi 

unutmayınız. 

 Raporun bozulmamasına dikkat 

ediniz. 

 Ġplik cinsini belirleyiniz. 

 

 Çözgü ve atkı iplikleri yün polyesterdir. 

 Ġplik cinsini belirlerken hangi 

yöntemi kullanacağınıza dikkat 

ediniz. 
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 Ġplik numarasını, iplik kat sayılarını, flament 

sayısını ve punta oranını belirleyiniz. 

 

Nm=
Uzunluk  (m)

Ağırlık  (g)
=

2,6m

0.26g
=10Nm 

 Ġplikleri cinslerine uygun 

numaralama sistemlerine göre 

hesaplayınız.  

 En az 10 iplik kullanınız. 

 Flament ipliklerin lif adetlerini 

saymayı unutmayınız. 

 Metredeki punta sayısını 

hesaplamayı unutmayınız. 

 Atkı ve çözgü sıklıklarını belirleyniz. 

 

1cm ÇTS=11 tel 

1cm ATS= 10tel 

TÇTS = 11 x 150 = 1650 tel 

1 m
tül

TATS = 10 x 100 =1000 tel 

 TÇTS = 1cm ÇTS x mamul en 

 1 m
tül

TATS = 1cm ATS x 100 

formüllerini kullanınız. 

 Çözgü ve atkı renk raporunu belirleyiniz. 

Çözgü = Krem 

Atkı ; 

64 Kahve-1 Beyaz-3 Kahve-1 Kırmız- 3 Kahve- 

-1 Beyaz-10 Kahve- 2 Kırmız 10 Kahve -1 

Beyaz -3 Kahve- 1 Kırmız- 3 Kahve -1 Beyaz  

Toplam rapor =104 tel 

 Rapor tekrarına dikkat ediniz. 

 Örgüyü tespit ediniz, tahar ve armür planlarını 

çiziniz. 

 Rapor içerisindeki iplik 

sayılarını kısaltıp (16x) = 16x 

4= 64 tel  

(x = 4) 
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 Enden ve boydan çekmesini belirleyiniz. 

Atkı 

normal 

Atkı 

gergin 

Çözgü 

normal 

Çözgü 

gergin 

11,6 12,8 7 7,3 

11,6 12,7 7 7,4 

11,6 12,8 7 7,4 

11,6 12,9 7 7,3 

11,6 12,6 7 7,2 

11,6 12,9, 7 7,5 

11,6 129, 7 7,5 

11,6 12,9 7 7,4 

11,6 12,7 7 7,4 

11,6 12,8 7 7,4 

116cm 128cm 70cm 73,5cm 

Enden çekme =
𝟏𝟐 𝐱𝟏𝟎𝟎

𝟏𝟏𝟔
= %10 

Boydan çekme =
𝟑,𝟓 𝐱𝟏𝟎𝟎

𝟕𝟎
= %5 

 

 En az 10 çözgü ve 10 atkı ipliği 

kullanınız. 

 Tarak enini hesaplayınız. 

T.En.= 150 +
𝟏𝟓𝟎 𝐱 𝟏𝟎 

𝟏𝟎𝟎
= 150+15 = 165cm 

 

T.En.= M.E+
𝐌.𝐞𝐧 𝐱 𝐄𝐧𝐝𝐞𝐧 ç𝐞𝐤𝐦𝐞 

𝟏𝟎𝟎
= 

%10 

 Çözgü tel sayısınıhesaplayınız. 

TÇTS = 11 x 150 = 1650 tel 

 

 TÇTS = 1cm ÇTS x mamul 

enformüllerini kullanınız. 

 DiĢten geçen tel sayısını belirleyiniz.  Kullanılan örgü ve tarak izlerine 
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P 
𝟐        

    𝟐
 örgüsü için diĢten geçen tel sayısı her 

zaman 2’dir. 

 

dikkat ediniz. 

 Tarak numarasını hesaplayınız. 

T.No.= 
𝟏𝟔𝟓𝟎 𝐱 𝟏𝟎 

𝟏𝟔𝟓 𝐱 𝟐
= 50/ 2  

 

T.No.= 
𝐓Ç𝐓𝐒 𝐱 𝟏𝟎 

𝐓 𝐄𝐧𝐢 𝐱 𝐃𝐆𝐓𝐒
 

 Çözgü ve atkı ağırlığını hesaplayınız. 

Ç.Ağ=
𝟏𝟔𝟓𝟎 𝐱 𝟏𝟎𝟎 

𝟏𝟎 𝐱  𝟏𝟎𝟎−𝟓 
=173,68g 

A.Ağ=
𝟏𝟎𝟎𝟎 𝐱 𝟏,𝟔𝟓

𝟏𝟎  
= 165g 

 

Ç.Ağ=
𝐓Ç𝐓𝐒 𝐱 𝟏𝟎𝟎 

Ç.İ𝐩 𝐍𝐨𝐱  𝟏𝟎𝟎−𝐁𝐨𝐲𝐝𝐚𝐧 ç𝐞𝐤𝐦𝐞 
 

A.Ağ=
𝐓𝐀𝐓𝐒 𝐱 𝐓.𝐄𝐧𝐢( 𝐦)

𝐀𝐭𝐤ı İ𝐩 𝐍𝐨
 

 Ham kumaĢ ağırlığını hesaplayınız. 

HK Ağ =173,68 + 165 =338,68 

 

 HK Ağ = Ç.Ağ + A.Ağ 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet,  kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) iĢareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1. Verilen numune kumaĢın yüzünü belirlediniz mi?   

2. KumaĢın çözgü ve atkı yönünü buldunuz mu?   

3. KumaĢı istenilen ölçülerde kestiniz mi?    

4. KumaĢ kenarlarında saçak oluĢturdunuz mu?   

5. Ġplik cinsini belirlediniz mi?   

6. Ġplik numarasını buldunuz, iplik kat sayılarını, flament sayısını 

ve punta oranını belirlediniz mi? 
  

7. Atkı ve çözgü sıklıklarını belediniz mi?   

8. Çözgü ve atkı renk raporunu belirlediniz mi?   

9. Örgünün tespit edilmesi, tahar ve armür planlarının çizimini 

yaptınız mı? 
  

10. Enden ve boydan çekmesini belirlediniz mi?   

11. Tarak enini hesapladınız mı?    

12. Çözgü tel sayısını hesapladınız mı?   

13. DiĢten geçen tel sayısını belirlediniz mi?   

14. Tarak numarasını hesapladınız mı?   

15. Çözgü ve atkı ağırlığını hesapladınız mı?   

16. Ham kumaĢ ağırlığını hesapladınız mı?   

 

DEĞERLENDĠRME 

 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” sorularına geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Enine yollu örgüler kumaĢ enine doğru yollar oluĢtururlar. 
 

2. (   ) Bezayağı ve saten örgüsünün sıklıkları her zaman aynıdır. 
 

3. (   ) Enine yollu örgü çiziminde iki veya daha fazla örgü kullanılır. 
 

4. (   ) Enine yollu örgülerle tek taharla çok miktarda farklı desenli kumaĢ elde 

edilir. 
 

5. (   ) Enine yollu örgülü kumaĢ analizi sadece ana örgülü kumaĢ analizi gibi örgü 

analizi yapılır. 
 

6. (   ) Sıklık farklılıkları ne olursa olsun gramaj alma aparatı ile kumaĢın m
2
 ve 

m
tül

 ağırlıkları bulunur. 
 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam 

sağlandığında boyuna yollu örgülü kumaĢ analizini yapabileceksiniz. 

 

 

 

 Çevrenizi araĢtırarakboyuna yollu örgülü kumaĢ örnekleri toplayınız. 

 Teknik özelliklerini araĢtırarak arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

2. BOYUNA YOLLU ÖRGÜLÜ KUMAġ 

ANALĠZĠ 
 

Örgüler kumaĢ eninde dizilmiĢ, yollar kumaĢ boyunca oluĢmuĢ ise boyuna yollu 

örgülü kumaĢ denir. Yollu örgülü kumaĢ tasarımında örgülerin dolu – boĢ, sağ- sol yollu, 

örgü çizim farklılıkları göz önüne alınarak çizilir. Boyuna yollu örgülü kumaĢların kullanımı 

enine yollu örgülü kumaĢlara göre daha yoğundur. Bunun nedeni giyim tasarımında kiĢinin 

kısa ve tıknaz yerine uzun boylu görülmesi içindir. 

 

2.1. Boyuna Yollu Örgülü KumaĢ Analizi Yapma 
 

KumaĢın çözgü yönünde renkli ipliklerle değil değiĢik örgü ve motiflerle boyuna 

yollar oluĢturur. Bu yollar kumaĢın özelliğine, müĢteri isteklerine, kullanım alanına göre 

farklı kalınlıklarda olabilir. 

 

Birinci örgü bazayağı 12 çözgüde, ikinci örgü D 
𝟐      

          𝟐
Z 6 çözgü, üçüncü örgü ise 

S 
𝟏      

          𝟕
 (2) 3 çözgüden oluĢsun. 

 

ġekil 2.1: Boyunayollu örgü 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Boyuna yollu örgülü kumaĢ analizi diğer tek katlı kumaĢlardan farklı değildir. 

KumaĢın teknik verileri ana örgülü kumaĢ analizinde olduğu gibi yapılır. KumaĢın örgüsünü 

daha basit ve seri yapmak için aĢağıdaki yöntem uygulanır. 

 

Resim 2.1: Boyuna yollu örgülü kumaĢ 

KumaĢta kullanılan kaç örgü varsa örgüler çıkarılarak desen kâğıdına yazılır. Her örgü 

kaç çözgü ipliğinde kullanılmıĢ ise tespit edilir. Yukarıdaki boyuna yollu örgülü kumaĢın 

örgüleri 30 çözgü bezayağı örgüsü, 20 çözgü 5’li saten örgüsü ile dokunmuĢtur.  

 

ġekil 2.2: Boyunayollu örgü 
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Yukarıdaki yollu örgüde olduğu gibi bazen ana örgü raporu tam olarak kullanılmaz. 

Kullanılan çözgü göz önüne alınarak kumaĢın örgüsü çizilir. Yollu örgülü kumaĢlar bazen 

tek renkli bazen de her örgü için ayrı renkte iplik kullanılır. 

 

Boyuna yollu örgülü kumaĢlarda bezayağı küçük raporlu dimi (atlamaları uzun 

olmayan ) örgülerde diĢten geçen tel sayısı çoğunlukla 2 çözgüdür. Yanında kullanılan saten 

ve uzun atlamalı dimi örgüleri için diĢten geçen tel sayısı 3,4 veya 5 çözgü teli olabilir. 

Onlarda 2 olursa kumaĢın o kısmının dokusu zayıf olur. 

 

Bazı kumaĢlarda yollar hem enine hem boyuna olabilir. KumaĢ yüzeyinde enine ve 

boyuna yollar kumaĢlar ekose kumaĢ tasarımında daha fazla kullanılır. Bazen de kumaĢın 

belli kısımlarına motif Ģeklinde örgüler yerleĢtirilerek kumaĢ desenleri oluĢturulur. 

 

Resim 2.2: Enine ve boyuna yollu örgülü kumaĢ 

Yukarıdaki kumaĢta hem enine hem de boyuna yollu örgü kullanılmıĢtır. KumaĢın 

çoğunluğunda bezayağı örgüsü enine yol oluĢturmak, atkının hâkim olması için D 
𝟏       

        𝟑
 Z 3 

atkıda dimi örgüsü kullanılmıĢtır. Boyuna yollar oluĢturmak, çözgülerin kumaĢ 

yüzeyindehâkim olması için D 
𝟑       

       𝟏
Z 3çözgüde dimi kullanılmıĢtır. 
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ġekil 2.3: Enine ve boyuna yollu örgü 

KumaĢ analizinin daha düzenli ve eksiksiz yapılabilmesi için okullarda kullanımı 

kolay, çizelgeli, aĢağıdaki örnekte olduğu gibi kumaĢ analizi teslim formu hazırlamakta 

fayda vardır. 

 

Form üzerinde mamul en, 1 cm ATS, 1cm ÇTS, DGTS, numune eni, numune boyu, 

numune ağırlığı, çözgü ip no, atkı ip no, enden çekme, boydan çekme, TÇTS, TATS, tarak 

eni, tarak no,çözgü ağırlığı, atkı ağırlığı, ham kumaĢ ağırlığı, m 
tül 

ağırlığı, m
2 

ağırlığı, çözgü 

renk raporu, atkı renk raporu, örgü, tahar, armür planı çizmek için desen kâğıdı olmalıdır. 

Yansıtma 
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Resim 2.3: KumaĢ Analizi Teslim Formu 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Boyuna yollu örgülü kumaĢın analizini yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 
 Verilen numune kumaĢın yüzünü 

belirleyiniz. 

 

 KumaĢın yüzü 

 

 KumaĢın tersi 

 Örgü kumaĢ yüzeyinde daha 

belirgin olduğuna dikkat ediniz. 

 KumaĢın çözgü ve atkı yönünü bulunuz. 

 

 Yolların çözgü yönünde olduğunu 

unutmayınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ  
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 KumaĢı istenilen ölçülerde kesiniz.  

 

 KumaĢın raporlarının tam olmasına 

dikkat ediniz. 

 KumaĢ kenarlarında saçak oluĢturunuz. 

 

 KumaĢ örgü ve sıklıklarını rahat 

sayacak kadar kısmı sökmeyi 

unutmayınız. 

 Raporun bozulmamasına dikkat 

ediniz. 

 

 Ġplik cinsini belirleyiniz. 

 

 Ġplik cinsini belirlerken hangi 

yöntemi kullanacağınıza dikkat 

ediniz. 
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 Ġplik numarasını bulunuz, iplik kat 

sayılarını, flament sayısını ve punta oranını 

belirleyiniz. 

 

 Ġplikleri cinslerine uygun 

numaralama sistemlerine göre 

hesaplayınız.  

 En az 10 iplik kullanınız. 

 Flament ipliklerin lif adetlerini 

saymayı unutmayınız. 

 Metredeki punta sayısını 

hesaplamayı unutmayınız. 

 

3cm 4 rapor her raporda 44 tel var 

44 x 4 = 176 tel ( 3cm’de) 

3cm          176 tel varsa 

150 cm         X tel vardır. 

𝑇Ç𝑇𝑆 =
176𝑥150

3
= 8800 tel 

1 cm ATS = 30 tel 

M tül TATS= 30x100 = 3000tel 

 TÇTS = 1cm ÇTS x mamul en  

 1 m
tül

TATS = 1cm ATS x 100 

formüllerini kullanınız. 

 Çözgü ve atkı renk raporunu belirleyiniz. 

Çözgü renk raporu 24 beyaz 20 lila polyester, 

atkı renk raporu beyaz renkli, pamuktur. 

 Rapor tekrarına dikkat ediniz. 
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 Örgüyü tespit ediniz, tahar ve armür 

planlarını çiziniz. 

 

 Rapor içerisindeki iplik sayılarını 

kısaltıp (16x) = 16x 4= 64 tel  

(x = 4) 

 Enden ve boydan çekmesini belirleyiniz. 
Atkı 

normal 

Atkı 

gergin 

Çözgü 

normal 

Çözgü 

gergin 

11,6 12,8 7 7,3 

11,6 12,7 7 7,4 

11,6 12,8 7 7,4 

11,6 12,9 7 7,3 

11,6 12,6 7 7,2 

11,6 12,9, 7 7,5 

11,6 129, 7 7,5 

11,6 12,9 7 7,4 

11,6 12,7 7 7,4 

11,6 12,8 7 7,4 

116cm 128cm 70cm 73,5cm 

Enden çekme =
12 x100

116
= %10 

Boydan çekme =
3,5 x100

70
= %5 

 En az 10 çözgü ve 10 atkı ipliği 

kullanınız. 

 Tarak enini hesaplayınız. 

T.En.= 150 +
150 x 10 

100
= 150+15 = 165cm 

T.En.= M.en+
M.en  x Enden  çekme  

100
= %10 

 Çözgü tel sayısını hesaplayınız. 

3cm          176 tel varsa 

150 cm         X tel vardır. 

𝑇Ç𝑇𝑆 =
176𝑥150

3
= 8800 tel 

 TÇTS = 1cm ÇTS x mamul en 

formüllerini kullanınız. 
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 DiĢten geçen tel sayısını belirleyiniz. 

Saten çözgülü yerlerde DGTS =4, bezayağı 

örgüsü için diĢten geçen tel sayısı her zaman 

2’dir. 

 Kullanılan örgü ve tarak izlerine 

dikkat ediniz. 

 Tarak numarasını hesaplayınız. 

20 tel saten .= 
20 

4
= 5 diĢ 

24 tel saten .= 
24 

2
= 12 diĢ 

Toplam = 17 diĢ 

Rapor tekrarı
8800

44
=200 rapor 

Kullanılan diĢ sayısı= 200 x 17 =3400 diĢ 

165cm 3400 diĢ varsa 

10 cm x diĢ vardır. 

T.No.= 
3400  x 10 

165
= 206 diĢ  

 Örgülerin diĢten geçen tel 

sayılarının farklı olabileceğini 

unutmayınız.  

 Çözgü ve atkı ağırlığını hesaplayınız. 

Ç.Ağ=
8800 x 100 

100x  100−5 
=92,6g 

A.Ağ=
3000 x 1,65

60
 = 82,5g 

Ç.Ağ=
TÇTS  x 100 

Ç.İp Nox   100−Boydan  çekme  
 

A.Ağ=
TATS  x T.Eni ( m)

Atkı  İp  No
 

 Ham kumaĢ ağırlığını hesaplayınız. 

HK Ağ =92,6g + 82,5g =175,1g 

 HK Ağ = Ç.Ağ + A.Ağ 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet,  kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) iĢareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1. Verilen numune kumaĢın yüzünü belirlediniz mi?   

2. KumaĢın çözgü ve atkı yönünü buldunuz mu?   

3. KumaĢı istenilen ölçülerde kestiniz mi?    

4. KumaĢ kenarlarında saçak oluĢturdunuz mu?   

5. Ġplik cinsini belirlediniz mi?   

6. Ġplik numarasını bulup, iplik kat sayılarını, flament sayısını ve 

punta oranını belirlediniz mi? 
  

7. Atkı ve çözgü sıklıklarını belediniz mi?   

8. Çözgü ve atkı renk raporunu belirlediniz mi?   

9. Örgüyü tespit edip tahar ve armür planlarının çizimini yaptınız 

mı? 
  

10. Enden ve boydan çekmesini belirlediniz mi?   

11. Tarak enini hesapladınız mı?    

12. Çözgü tel sayısını hesapladınız mı?   

13. DiĢten geçen tel sayısını belirlediniz mi?   

14. Tarak numarasını hesapladınız mı?   

15. Çözgü ve atkı ağırlığını hesapladınız mı?   

16. Ham kumaĢ ağırlığını hesapladınız mı?   

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” sorularına geçiniz. 

 ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME  
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Boyuna yollu örgülü kumaĢlarda tarak diĢinden geçen tel sayıları her zaman 2’dir. 
 

2. (   ) Yan yana iki ve daha fazla örgü kullanılarak boyuna yollu örgülü kumaĢ elde 

edilir. 

 

3. (   ) Yollu örgülü kumaĢ analizinde önce örgüler, sonra kullanılan çözgü tel sayıları 

tespit edilir, sonra bunlara göre kumaĢın örgüsü çizilir. 

 

4. (   ) Boyuna yollu örgüde örgüler tam kullanılmalıdır. 

 

5. (   ) Boyuna yollu örgüde çözgü sıklıkları örgü özelliklerine göre değiĢir. 

 

6. (   ) Boyuna yollu örgülü kumaĢın çözgü sıklığını sayarken rapordaki çözgü sayılarak 

bulunmalıdır. 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “modül değerlendirme”sorularına geçiniz. D 

EĞERLENDĠ  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Yollu örgülü kumaĢ analizinde kumaĢın gramajını bulmak için rapor 

tekrarlarından kumaĢ numunesi kesilerek bulunmalıdır. 
 

2. (   ) Bazı kumaĢlarda hem enine hem boyuna yollu örgüler kullanılarak kareli (ekose ) 

kumaĢ elde edilir. 
 

3. (   ) Yollu örgülü kumaĢ tasarlarken örgü raporu tam kullanılmayabilir. 
 

4. (   ) KumaĢ analizinde her iplik cinsi sadece Nm ile ölçülür. 
 

5. (   ) KumaĢın çözgü ağırlığını bulurken boydan çekme oranı da kullanılır. 
 

6. (   ) Atkı ağırlığı hesaplanırken mamul en kullanılır. 
 

7. (   ) m
tül

 kumaĢ eni ne olursa olsun boyu 1 m olan kumaĢtır. 
 

8. (   ) m
2
 kumaĢ ile m 

tül
 kumaĢ her zaman aynıdır. 

 

9. (   ) KumaĢ analizinde matbu bir form kullanmakta fayda vardır. 
 

10. (   ) KumaĢ analizi kumaĢın her zaman aynısını elde etmek için kullanılır. 
 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise diğer modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 YanlıĢ 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 YanlıĢ 

6 YanlıĢ 

 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 YanlıĢ 

2 Doğru 

3 Doğru 

4 YanlıĢ 

5 Doğru 

6 Doğru 

 

 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 Doğru 

4 YanlıĢ 

5 Doğru 

6 YanlıĢ 

7 Doğru 

8 YanlıĢ 

9 Doğru 

10 YanlıĢ 

CEVAP ANAHTARLARI 
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