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1. Ürüne uygun olarak çıpıt dokumaya başlayabileceksiniz.
2. Tekniğe uygun olarak çıpıt dokuma yapabileceksiniz.
3. Tekniğe uygun olarak çıpıt dokumayı bitirebileceksiniz.
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Ortam: Aydınlık ve temiz atölye ortamı
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araçlarıyla değerlendirileceksiniz.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Yeni tasarımlar her zaman ilgi çekicidir. Çıpıt dokuma da el dokumacılığının farklı bir
tasarım örneğidir.
Teknolojinin gelişmesi bize bazı kolaylıklar sağlamakla birlikte, geleneksel
değerlerimizin özlemini de hissettirmektedir. Bu nedenle çıpıt dokuma modern hayatımızda
ayrı bir yer almıştır. Bez ayağı tekniğinde yapılan bu dokumalar artık iplerin
değerlendirilmesi yönünden de ayrıca önem taşır.
Bu modülde çıpıt dokumaya başlamayı, dokumanın nasıl yapıldığını örneklerle
öğreneceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Bu faaliyette verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında
ürüne uygun olarak dokuma yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Mekikli dokumada kullanılan ağızlık çeşitlerini araştırınız.



Çevrenizde bulunan çıpıt dokuma ürünlerini araştırınız.
Bulduğunuz çıpıt dokuma ürünlerin fotoğraflarını çekip dosyalayınız.



1. ÇIPIT DOKUMA YAPMA
1.1. Çıpıt Dokumaya Başlama
Çıpıt dokumaya başlamadan önce tezgâhta çözgü ipliklerinin düzenlemesi yapılır.

1.1.1. Ağızlığın Tanımı
Dokuma tezgâhlarında, atkının atılmasından önce çözgü ipliklerinin iki ayrı tabakaya
ayrılarak oluşturduğu üçgen kesitli tünele ağızlık denir (Şekil 1.1).

Şekil 1.1: Ağızlık

1.1.2. Ağızlık Çeşitleri
Ağızlık çeşitleri üçe ayrılmaktadır: Alt Ağızlık, Üst Ağızlık ve Tam Ağızlık

5

1.1.2.1. Alt Ağızlık
Bu tip bir ağızlığın çözgü ipliklerinin bir kısmının olduğu yerde kalması, buna karşılık
diğer kısmının da aşağıya inmesi ile elde edilir. Çerçevelerin aşağıya çekilmesi ile
oluşturulan alt ağızlıklı sistemlerde aşağı inen çerçevelerin tekrar eski yerine gelmeleri,
çerçevelerin üstlerine bağlanan yaylar aracılığıyla olur (Şekil 1.2).

Şekil 1.2: Alt ağızlık

1.1.2.2. Üst Ağızlık
Bu tip bir ağızlık, çözgü ipliklerinin bir kısmının olduğu yerde kalması diğer kısmının
da yukarıya kalkması ile eldilir. Çerçevelerin yukarı çekilmesi ile oluşturulan üst ağızlıklı
sistemlerde yukarı kalkan çerçevelerin tekrar eski yerlerine gelmeleri ise çerçevelerin
altlarına bağlanan yaylar aracılığıyla olur (Şekil 1.3).

Şekil 1.3: Üst ağızlık
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1.1.2.3. Tam Ağızlık
Bu tip bir ağızlık çözgü ipliklerinin bir kısmının aşağı inmesi, diğer bir kısmının ise
yukarı kalkmasıyla elde edilir. Çerçeveler eski yerlerine ağızlık değiştiği zaman
kendiliğinden gelir (Şekil 1.4).

Şekil 1.4: Tam ağızlık

Resim 1.1: Kamçısız tezgâh (4 gücülü)
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Resim 1.2: Kamçısız tezgâh (2 gücülü)

1.1.3. Tefenin Görevleri
Üzerindeki tarak yardımıyla atılan atkıyı dokunan kumaş tarafına sıkıştırır. Mekiğin
bir yuvadan diğerine gidebilmesini sağlamak için yataklık yapar.
Dokuma tezgâhının sağında ve solunda yuvalar bulunur. Bu yuvalar mekiğin tefe
üzerinde en son ulaşacağı yerdir.

1.1.4. Dokuma Sırasında Oluşabilecek Hatalar
















Tezgâhtan kaynaklanan hatalar (eksik ya da yıpranmış parçalar)
Dokumada düzensiz kenarlar (gergin veya gevşek çözgü ve atkı ipi) oluşması
Hazırlanan çözgü ipindeki hatalar (çözgü ipliklerin çok gergin veya gevşek
bağlanması)
Çözgünün kopması
Çözgünün birbirine karışması
Tarak hatası
Herhangi bir ağızlıktan atkının atılmamış olması
Aynı ağızlıktan iki atkı atılması
Atkı atlaması
Atkıda iplik düzensizliği
Atkı ipliğindeki farklılıklar
Çözgü ipliklerinin yanlardan daralması
Dokuma sırasında dokuma yüzeyinde oluşabilecek lekeler
Ağızlık açılması sırasında desene uymayan ayak hareketi sonucu oluşan hatalar
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki uygulamaları yapınız.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Çıpıt dokumak için uygun ortam
sağlayınız.

 Atölye önlüğü giyiniz.

 Mekikli dokumada kullanılan ağızlık
çeşitlerini araştırınız.

 Çıpıt örgü uygulaması yapan diğer okul,
işletme ve atölyelerde inceleme yapınız.

 Aydınlık ortam sağlayınız.

 Atkı ipinin gerginlik ayarına dikkat ediniz.
 Atkı ipinin çözgü iplikleri arasındaki
düzgünlüğünü kontrol ediniz.

 Atkı atma işleminden sonra atkı ipliğini
sıkıştırınız.

 Atkı ipinin ağızlığın içinden doğru geçip
geçmediğini kontrol ediniz.
 Kumaşta sıklığı ya da gevşekliği kontrol
ediniz.
 Atkıyı her sıkıştırma işleminde tefeye aynı
kuvveti uygulayınız.

 Tarakla atkı sıkıştırırken çözgü ipinin
kopmasına karşı dikkatli olunuz.
 El, ayak ve gözünüzü uyumlu kullanınız.
 Dokumanın kenar düzgünlüğünü kontrol
ediniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruyu dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.

1.

Çözgü ipliklerinin bir kısmının olduğu yerde kalması, buna karşılık diğer kısmının
aşağıya inmesiyle oluşan ağızlık çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Üst ağızlık
B)
Alt ağızlık
C) Tam ağızlık
D) Hiçbiri

Aşağıdaki sorular; doğru ve yanlış olarak hazırlanmıştır. Verilen ifadeye göre
parantez içine doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
2.

( ) Çözgünün kopması dokuma sırasında oluşabilecek hatalardandır.

3.

( ) Atkı ipliğindeki düzensizlikler dokuma sırasında oluşabilecek hatalardandır.

4.

( ) Kamçısız tezgâh çeşitleri üçe ayrılır.

5.

( ) Çözgü ipinin kopması dokumada oluşabilecek hatalardan değildir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayısını belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiyseniz ya da cevap verirken tereddüt
yaşadığınız sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz.
Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Bu faaliyette verilecek bilgiler ve kazandırılacak beceriler doğrultusunda, temiz ve
aydınlık ortam sağlandığında çıpıt dokumaya başlayıp dokuma yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Çıpıt dokumaya başlama teknikleri ile ilgili inceleme yapınız.



Çevrede var olan dokuma atölyelerinde çıpıt dokuma tekniğini inceleyiniz.



Başlamada kullanılan iplik çeşitleri ile ilgili araştırma yapınız.



Araştırdığınız ip ve dokuma örneklerini sınıfa getirerek arkadaşlarınızla inceleyiniz.

2. ÇIPIT DOKUMAYA BAŞLAMA
2.1. Zincir Çiti Yapma
Zincir halka ile çiti örme aynı işlevi yapar. Yöresel olarak değişik adlar verilebilir. En
yaygın olarak çiti örme veya zincir halka olarak adlandırılır. Zincir örme atkı iplerinin
çözülmemesi ve başlangıç dokumasının net, düzgün durması için gereklidir.

Resim 2.1: Zincir Çiti Yapma
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları

Öneriler

 Sol el işaret parmağınıza iplik dolayınız.
 İpin ucunu işaret, baş parmak ve orta
parmak arasında tutup içten dışa doğru
çevirerek halka yapınız (Resim 2.2).

Resim 2.2: İpliğin ele dolanması

 İpin ucunu dolanan ipin üzerinden
getirip sarkıtınız.

 Halkanın içinden sağ el işaret parmağı
yardımı ile aradaki ipliği halkanın
içerisinden çekerek zincir halkası
oluşturunuz (Resim 2.3).
Resim 2.3: İpin halka içinden çekilmesi

 3-4 cm çapında zincir halka oluşturunuz
(Resim 2.4).

Resim 2.4: Zincir halka oluşturma
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 Çözgü iplerinin üzerine zincir halka
koyarak, ikişer çözgü ipi ayırarak
üzerine zincir çiti yapınız (Resim 2.5).

Resim 2.5: Örülmüş zincir halkası

 Zincir halkasını çözgü ipliklerini
büzdürmeden çekiniz.

 Dokumanın sonuna kadar zincir çiti
örme yaparak zincir çiti örmeyi
tamamlayınız.

Resim 2.6: Örülmüş zincir halkası
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2.2. Bez Ayağı Dokuma Yapma
Çıpıt dokuma, dokuma örgülerinden bez ayağı tekniğinde dokunmaktadır. En eski ve
en çok kullanılan, sağlam ve küçük raporlu bir dokuma örgüsüdür. Atkı ipliklerini çözgü
iplikleri arasından bir alttan, bir üstten geçirerek dokuma oluşturulur. Desen, yatay iplerle elde
ediliyorsa (atkı) atkı yüzlü; dikey iplerle elde edilirse (çözgü) çözgü yüzlü dokuma adını alır

Şekil 2.1: Bez ayağı dokuma

Resim 2.7: Dokunmuş bez ayağı

2.3. Atkı İpi Hazırlama
Dokumada kullanılacak penye kumaşlar renk uyumuna göre seçilir. 3-5 cm’ den
kesilen şeritler mekiğe düzgün bir şekilde dolanır. İp ucunun verev kesilmesi dokuma
kenarında potluk oluşmaması için önemlidir (Resim2.8).

Resim 2.8: Penye şeritten atkı ipi
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Resim 2.9: Çıpıt dokuma

Resim 2.10.a: Çıpıt dokuma yaygı örneği
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Resim 2.10.b

Resim 2.11: Çıpıt dokuma yaygı örneği
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Resim 2.12: Çıpıt dokuma yaygı örneği

2.4. Çıpıt Dokuma Tekniği


Desen iplikleri (atkı), modele göre bez ayağı tekniğinde 4-5 cm düz dokunur.



Elimizdeki ipliklerin veya kumaş şeritlerin renk uyumları göz önüne alınarak
farklı aralıklarda dokunmasına bu şekilde devam edilir (Bkz. Kilim modülü).



Model aralarına saçak ipler yerleştirmek istiyorsak 5-10 cm uzunluğunda şeritler
hâlinde ip hazırlanır.



Bu şeritler modele göre çözgüler arasına halı dokuma ilmekleri şeklinde atılır
(Bkz. Halı modülü).



Bez ayağı modele göre 4-5 sıra daha dokunur.



Bu işlemler Şekil 2.10 a’da olduğu gibi atkı ipleri kabartılarak da (çekilerek)
farklı desenlerde dokunabilir.



Atkı ipleri modele göre tekrarlanarak tarak veya kirkitle sıkıştırılır.
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2.5. Çıpıt Dokuma Yaparken Dikkat Edilecek Noktalar


Dokumaya başlamadan önce artık iplikler ve renklerinin uyumları göz önüne
alınarak model oluşturulur.



Atkı ipleri mekik üzerine sarılır veya şeritler hâlinde düzgünce kesilir.



Çözgü ipliklerin daralmamasına dikkat edilmelidir.



Dokumada daralma olmaması için ayarlı demir çubuklarla dokuma kalıba alınır.



Dokuma bitince 5-10 sıra bez ayağı dokuma yapılır.



Zincir halkası örülmelidir.



Saçak payı hesaplanarak dokuma tamamlanır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Çıpıt dokuma yolluk çalışması için aşağıdaki uygulamaları yapınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Çalışma ortamını hazırlayınız.

 Atölye önlüğünü giyiniz.
 Yapacağınız işi ve kullanacağınız
malzemeyi göz önünde bulundurunuz.

 Çözgü iplerinin gerginliğini kontrol
ediniz.

 Çözgü iplerinin gerginliğini, düzgünlüğünü,
sıklığını ayarlayınız.
 Detaylara özen gösteriniz.

 Atkı iplerini mekiğe sararak hazırlayınız.
 Penye şeritleri 3-5 cm genişliğinde
 hazırlayınız. Mekiğe dolayınız.

 Kullanım kolaylığı bakımından atkı ipini 35 cm genişliğinde şeritler hâlinde kesiniz.
 Ekonomik olunuz.
 Titiz olunuz.

 Silindir levende bağlı çözgü iplerinden
20 cm yukarı çıkarak atkı ipiyle bez
ayağı dokumaya başlayınız.
 Bir alt bir üst bez ayağı dokuma yapınız.
 Gücülere bağlı ayak pedallarına sırayla
basarak çözgü iplerinin bir alt bir üst
ayrılmasını sağlayınız (ağızlığın
açılması).
 1 cm bez ayağı dokuyunuz.

Resim 2.13: Mekikle ip geçirme

 20 cm boşluk bırakarak dokumaya
başlayınız.
 Her sırada dokumanızı tarak ve kirkitle
sıkıştırmayı unutmayınız.
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 Yolluğu dokuyacağınız diğer ipinizi bir
alt bir üst tekrar ederek dokumaya
devam ediniz.
 10 cm dokuyunuz.
Resim 2.14: Çıpıt dokumada ilk 10 cm’lik
aralık

 Dokuma yolluğunuza saçak eklemek için
10 cm boyunda farklı renkte 20–30 adet
şeritler hazırlayınız.
Resim 2.15: Ayarlı demir çubuk

 Dokuma yolluğunuzun kenarlardan
daralmaması için dokumanıza enine
ayarlanmış ayarlı demir çubuğunuzu
yerleştiriniz.

 Hazırladığınız şeritlerden bir tanesini
tezgâhınızdaki ilk iki çözgü ipine halı
düğümü atarak düğümleyiniz (Türk
düğümü).
 4 adet çözgü ipini boş bırakınız. Tekrar
iki çözgü ipine aynı şekilde diğer şerit
ipinizi düğümleyiniz.

Resim 2.16: Saçak iplerini geçirme

 Şerit iplerinizin renginin diğer
yolluk iplerinin rengiyle uyumlu
olmasına dikkat ediniz.
 Detaylara özen gösteriniz.
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 Şerit saçak ipleri bir sıra yerleştirdikten
sonra diğer dokuma yolluk rengine
geçerek dokumaya bir alt bir üst devam
ediniz.

Resim 2.17: Tarakla atkı iplerini sıkıştırma

 Dokuma sıklığının aynı olması için tarakla
sıkıştırınız.
 Eşit güç uygulayınız.
 Zamanı iyi kullanınız ve sabırlı olunuz.

 Yeni ip ilavesi yaparken ipinizi 5 cm
fazla keserek dokumanızın diğer sırasına
devam ediniz.
Resim 2.18: Dokumada saçaklar

 Dokuma aralarında model oluşturan
saçaklarınızın rengini zevkinize göre her
sırada değiştirebilirsiniz.

 Sırayla bu işlemlere devam ediniz.

Resim 2.19: Çıpıt dokuma

 Şerit ipleriniz bitince boylarını eşit keserek
tekrar hazırlayınız.
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 Dokumaya devam ederek çözgü iplerinin
gerginliğini ve düzgünlüğünü
koruyunuz.
Resim 2.20: Demir ayar çubuğu

 Demir ayar çubuğunu dokumanız
ilerledikçe çıkararak tekrar yeni
dokuduğunuz yere yakın olacak şekilde
yerleştiriniz.

 Pamuklu dokuma ipi ile bez ayağı
dokuma yapınız.

Resim 2.21: Mekik geçirme

 Dokumanın yüzünde ve tersinde
oluşabilecek hatalara karşı dikkatli olunuz.

 Yolluğunuz istediğiniz boya gelince
(1.50.-2.00 m olabilir) başlangıçta
yapıldığı gibi pamuklu dokuma ipiyle 1
cm bez ayağı dokuyarak bitiriniz.
Resim 2.22: Bez ayağın örülmesi

 Planlı ve sabırlı olunuz.
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 Tamamladığınız dokuma yolluğunuzu 20
cm ilerden düzgünce eşit boyda kesiniz.
 Kestiğiniz ipleri sırayla ikişer ikişer iki
defa bağlayınız.
Resim 2.23: Saçak paylarını kesme

 Saçak boylarını eşit olarak kesiniz.

 Yoluğunuzun diğer ucunu tezgâhtan
ikişer ikişer kesiniz.

Resim 2.24: Kesilmiş saçaklar

 Levendi geriye sarararak dokumayı
açınız.
 Kestiğiniz ikili ipleri sırayla ikişer defa
bir alt bir üst bağlayıp düğüm atınız.
 Bu şekilde bütün çözgü iplerinizi ikişer
ikişer kesip bağlayarak tezgâhtan
çıkartınız.

Resim 2.25: Dokumanın açılması

 Dokumaya fazla asılmayınız.
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Resim 2.26: Çözgü iplerinin kesilmesi

 Dokuma kenarlarının kontrolünü
yapınız.
 Saçak düğümlerini atınız.

Resim 2.27: Düğüm atılması

 İki çözgü ipine iki düğüm atınız.
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ÖLÇMEVE
VEDEĞERLENDİRME
DEĞERLENDİRME
ÖLÇME

Aşağıda verilen cümlelerdeki boşluklara uygun ifadeleri yerleştirerek faaliyete
ilişkin bilgilerinizi ölçünüz.

1.

Dokumaya başlarken ................iplerinin gerginliği önemlidir.

2.

Dokumaya başlarken ................ payı bırakılır.

3.

Bez ayağı dokumadan önce ……………...yapılır.

4.

Desene ve renk uyumuna göre ipler ………………. .

5.

Kestiğiniz ikili ipleri sırayla bir alt ……………bağlayıp düğüm atınız.

6.

…………….geriye sararak dokumayı açınız.

7.

Çözgü iplerinizi ikişer ikişer kesip …………. tezgâhtan çıkartınız.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile kontrol ediniz. Doğru ve yanlış cevaplarınızı
belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. Cevaplarınız yanlış ise öğrenme faaliyetinin ilgili
bölümüne dönerek konuyu tekrar ediniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ–3
AMAÇ
Bu faaliyette verilecek bilgiler ve kazandırılacak beceriler doğrultusunda uygun ortam
sağlandığında dokumayı tamamlayıp tezgâhtan çıkartabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Çıpıt dokumayı bitirme teknikleri ile ilgili kaynakları
tarayınız.



Saçak bağlama tekniklerini araştırınız.



Çözgü ipleriyle değişik saçak bağlama şekillerini araştırınız. Bulduklarınızı
arkadaşlarınızla inceleyiniz.

3. ÇIPIT DOKUMAYI BİTİRME
3.1. Dokumayı Tezgâhtan Çıkarma
Dokumaya başlarken olduğu gibi bitiminde de çözgüde kullanılan iplikleri 5-10 sıra
atkı atarak dokuma (bez ayağı) bitirilir. Bir sıra zincir halkası (çiti) yapılır.


Dokumayı tezgâhtan çıkartmadan önce varsa hataları tespit edilir.



Giderilmesi mümkün olan hatalar düzeltilir.



Leventler gevşetilir.



Dokuma serbest bırakılır.



Ön ve arka ucundan saçak payı bırakılarak çözgüler kesilir.



Yavaş ve dikkatli davranarak çözgüler leventlerden boşaltılır.



Arkadaki atkı ipi uçları düğüm atılır, kesilir ve yok edilir.



Kenar düzgünlüğü kontrol edilir.



Saçak bağlama şekilleri uygulanır.
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3.2. Saçak Bağlama
Saçak, dokuma kenarlarından taşan çözgü iplerinin düğümlenmesi veya bağlanması ile
elde edilir.
Çözgü ipleri, saçak payı hesaplanarak, alttan ve üstten kesilir. Dokuma tezgâhtan
çıkarılır. Aradaki atkı ipliği uçları düğümlenerek kesilip temizlenir.

Saçak kullanılacak dokuma cinsine göre yün, pamuk, ipek gibi dokumada kullanılan
ipliklerle hazırlanır. Genellikle dokumanın tezgâhtan çıktıktan sonra kalan çözgü ipi
uçlarından örülerek, bağlanarak veya bükülerek yapılır.
Saçaklar Kastamonu düğümü, makrome düğümü ile bağlanıp zenginleştirilir. Yerine
göre düğümler arasına göz boncuğu yerleştirilerek değişik bir gürünüm kazandırılır.

3.2.1. Saçak Bağlama Şekilleri

Şekil 3.1: Saçak bükme

Şekil 3.2: Saçak bağlama

3.2.1.1. Saçak Yaparken Dikkat Edilecek Noktalar


Dokuma tezgâhtan çıkarıldıktan sonra istenilen saçak boyu tespit edilir.



Fazlalıklar makasla düzeltilir.



Saçak ipleri eşit sayıda gruplanır.



İstenilen kalınlıkta iplik grupları bağlanır veya örülür.



Dokuma ile uyumlu ölçüde saçak bağlama veya örme işlemine devam edilir.



İsteğe göre bağlama sırasında veya sonrasında hazır gereçlerle veya boncuklarla
süslemeye ilaveler yapılabilir.
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Saçak uçlarının bozuk yerleri makasla kesilerek düzeltilir.



Dokuma süslenmiş ve temizlenmiş olur.

Resim 3.1: Bükülmüş saçak

Resim 3.2: Kesilmiş saçak
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3.2.2. Çıpıt Dokumanın Uygulandığı Ürünler







Yaygılar
Paspaslar
Koltuk örtüleri
Sandalye minderleri
Çanta ve heybeler

Seccadeler

Resim 3.3: Çıpıt dokuma seccade
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Resim 3.4: Çıpıt dokuma yolluk

Resim 3.5: Çıpıt dokuma yaygıları
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Resim 3.6: Yolluk
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Resim 3.7: Yolluk
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Resim 3.8: Yaygı
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Resim 3.9: Yolluk
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Saçak bükme çalışması için aşağıdaki uygulamaları sırasıyla yapınız.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Dokumayı tezgâhtan çıkartınız.

 Çözgüler gergin şekilde kesilirse ip
çekeceği için saçak payları çok kısa
kalabilir, dikkatli olunuz. Dokumayı
tezgâhtan çıkartırken çözgü iplerini düzgün
kesmeye dikkat ediniz. Arka ve ön
leventlerde kalan çözgü iplerini çıkartınız.

 Çözgü ipi hatalarını kontrol ediniz.

 Tezgâhtan çıkan dokumanın birkaç gün
bekletilip çekmesini sağlayınız. Çözgü
iplerinin bolluğunu, gerginliğini kontrol
ediniz. Bolluk olan çözgüleri yavaşça
gerdirerek düzeltiniz.

 Tezgâhtan çıkardığınız yolluğu bir masa
üzerine alarak saçak iplerini sırayla ikili
ayırınız (Resim 3.10).
Resim 3.10: Saçak iplerini ayırma

 2 veya 3 tel ayırabilirsiniz.

 İki saçak ipini aynı yönde bükünüz (Resim
3.11).

Resim 3.11: Ayrılan tellerin bükülmesi
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 Bükme işleminde seri olunuz.

 Diğer yanındaki iki saçak ipini de aynı

şekilde bükerek yan yana getiriniz (Resim
3.12).

Resim 3.12: Bükülmüş saçak ipleri

 Bükülmüş ipleri sıkıca tutunuz.

 Bükülen ikili saçak iplerini sabit tutarak ters
yöne bükünüz ( Resim 3.13).

Resim 3.13: Saçak iplerini ters yöne bükme

 Birinci saçak çalışması tamamlandıktan
sonra ucuna bir düğüm atınız (Resim 3.14)

Resim 3.14: Büküm ucuna düğüm atma

 Saçak uçlarının açılmaması için
düğümünüzü sıkıca atınız.
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 Bu şekilde diğer saçak iplerini sırayla
bükerek tamamlayınız.

Resim 3.15: Saçak bükümünün
tamamlanması

 Yolluğunuzun diğer ucundaki saçakları da
aynı şekilde uygulayarak tamamladıktan
sonra saçakların uçlarını eşit boyda kesip
düzeltiniz.
Resim 3.16: Saçakların tamlanması

 Saçak boylarının eşit uzunlukta olmasına
özen gösteriniz.

 Son kontrollerinizi yapıp çıpıt dokuma
yolluğunuzu tamamlayınız.

Resim 3.17: Çıpıt dokuma yolluk
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki sorular; doğru ve yanlış olarak hazırlanmıştır. Verilen ifadeye göre parantez
içine doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
1.

( ) Dokumayı bitirirken çözgü iplerinin gerginliği önemli değildir.

2.

( ) Dokumayı bitirirken saçak payı bırakılmaz.

3.

( ) Dokuma kenarlarından taşan çözgü iplerinin düğümlenmesi veya bağlanması ile
saçak elde edilir.

4.

( ) Dokuma tezgâhtan çıkarıldıktan sonra istenilen saçak boyu tespit edilerek çözgü ipleri
kesilir.

5.

( ) Bez ayağı dokunurken atkı ipliği gergin olarak çekilir.

6.

( ) Saçak bağlamak için fire payı verilmez.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile kontrol ediniz. Doğru ve yanlış cevaplarınızı
belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. Cevaplarınız yanlış ise öğrenme faaliyetinin ilgili
bölümüne dönerek konuyu tekrar ediniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Bu modül sonunda hangi becerileri kazandığınızı belirlemek için çoktan seçmeli,
doğru-yanlış ve boşluk doldurma soruları verilmiştir. Cevaplayınız.
1.

Kaççeşitağızlıkvardır?
A) 1
B)
2
C)
3
D) 8

2.

Üzerindeki tarakyardımıylaatılanatkıyı sıkıştıranaleteneadverilir?
A) Mekik
B)
Tefe
C)
Masurasızmekik
D) Yuva

3.

Dokumayı serbest bırakmakiçinaşağıdakilerdenhangisi yapılır?
A) Atkı atılır
B)
Tefevurulur
C)
Leventler gevşetilir
D) Mekikatılır

4.

( ) Çıpıt dokuma; kumaş şerit, yün, orlon vb. yumak iplikle bez ayağı tekniğinde
dokunarak değişik renk ve modellerde ortaya çıkan bir kilim çeşididir.

5.

( ) Desen çiziminde dikey kareler atkı ipini, yatay kareler çözgü ipini gösterir.

6.

Çözgü iplerinin açısına,........................................................, eşit aralıklarına ve dikkat
edilir.

7.

( ) Çözgü ipleri, sırayla ve hiç atlama yapmadan, tarağın bir deliğinden ve bir
aralığından tek tek geçirilir.

8.

( ) Leventler, dokuma tezgâhının ana parçaları değil yardımcı araçlarıdır.

9.

Çıpıt dokumaya başlamadan önce, ........................................yapılır.

10.

( ) Çıpıt dokuma yaparken atkı ipleri mekikle sıkıştırılır.

11.

( ) Dokuma uçları, ya saçak bağlanarak ya da ipuçları içeri çekilerek temizlenir.

12.

( ) Çözgü iplerinin gerginliği tarak yardımıyla sağlanır.
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DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarınızla karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili
konuları, faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz.

40

UYGULAMALI TEST
Dokuma modülü, faaliyetleri ve araştırma çalışmaları sonunda kazandığınız bilgilerin
ölçülmesi ve değerlendirilmesi için öğretmeniniz size ölçme aracı uygulayacaktır.



Yapacağınız ürüne uygun, farklı motifleri birleştirerek ve yaratıcılığınızı
kullanarak çıpıt deseni hazırlayınız.



Ürün ölçüsüne uygun çözgü hazırlayıp tezgâha aktarınız.



Farklı çıpıt modellerini kullanarak dokuma yapınız.



Bez ayağı dokuma tekniği ile dokumayı yapınız.



Dokumayı tezgâhtan zedelemeden çıkartınız.



Dokuma uçlarını saçak bağlama teknikleri ile temizleyiniz.



Son kontrolleri yapınız.

Kullanılacak araç gereçler:



Desen kaynakları



Desen çizim araç gereçleri (kareli kâğıt, renkli kalemler, cetvel, makas)



Dokuma tezgâhı ve yardımcı araçlar



Çözgü ipleri



Atkı ipleri



Süsleme araç gereçleri

Aşağıdaki işlemleri tamamladığınızda çıpıt dokuma için desen hazırlayıp çözgüleri
tezgâha geçirerek çıpıt dokuyabilecek ve bitmiş dokumayı tezgâhtan çıkararak saçak bağlayıp
süsleyebileceksiniz.

İşlem Basamakları

Öneriler
 İş önlüğünüzü giyiniz.

 Çalışma ortamınızı ve araç
gereçlerinizi hazırlayınız.

 Desen araç gereçlerinizi hazırlayınız.
 Dokuma tezgâhını ve el aletlerini hazırlayınız.
 Atkı ve çözgü ipliklerini hazırlayınız.
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 Çözgü boyunu hesaplayınız.

 Çözgü hazırlayınız.

 Çözgüleri tezgâha aktarınız.

 Zincir halkasını (çiti) örünüz.
 Başlangıç dokumasını (bez ayağı)
yapınız.
 Modele uygun dokuma yapınız.
 Bitiş dokumasını (bez ayağı) yapınız
ve çiti örünüz.

 Biten dokumayı tezgâhtan çıkarınız.

 Dokumanın boyuna saçak payını ve fire payını
ekleyiniz.
 Çözgü iplerini tek taraflı kesecekseniz
hesaplanan boyu ikiye katlayınız.
 Çözgü aracınız yoksa hesapladığınız çözgü
boyuna uygun masa üzeri veya ayaklarını
çözgü hazırlamada kullanabilirsiniz.
 Tezgâhın tarak ve leventlerdeki sayılarının
eşitliğini kontrol ediniz.
 Çözgü gerginliklerinin eşit olmasına dikkat
ediniz.
 Zincir halkasını tek sıra veya iki sıra
yapabilirsiniz.

 Dokumanın boyutlarına göre 5-10 sıra 1-2 cm
pamuklu dokuma ipi ile başlangıç dokuması
yapınız.

 Dokuma eninde daralma olmaması için atkı ipi
gerginliğini ayarlayınız.
 Başlangıç dokumasındaki sıra sayısı kadar bez
ayağı dokuma ve zincir halkası yapınız.
 Leventleri çevirerek çözgü ipliklerini
gevşetiniz.
 Saçak paylarını dikkate alarak çözgüleri
düzgünce kesip dokumayı çıkarınız.
 Saçak bağlama şekillerinden seçerek
uygulayınız.

 Dokuma uçlarını temizleyiniz.

 Arzuya göre farklı gereçlerle süsleme yapınız.
 Dokuma arkasındaki atkı ipi uçlarını dokuma
içine yedirerek temizleyiniz.
 Çözgü ipi hatalarını kontrol edip düzeltiniz.

 Kalite kontrol yapınız.

 Atkı ipi hatalarını kontrol edip düzeltiniz.
 Desen hatalarını kontrol ediniz.

 Saçak bağlama ve süslemeleri kontrol ediniz.
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KONROL LİSTESİ
Öğrenme faaliyetlerinde yapmış
basamaklarına göre değerlendiriniz.

olduğunuz

uygulamaları

aşağıdaki

işlem

MODÜL ADI: Çıpıt Dokuma modülü
MODÜL DEĞERLENDİRME: Çıpıt modeli hazırlayıp çözgüleri keserek tezgâha aktarma,
çıpıt dokuma yapma ve tezgâhtan çıkarma
AÇIKLAMA: Bu modül kapsamında aşağıdaki listelenen davranışlardan kazandığınız
becerileri evet veya hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.
Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Çalışma ortamınızı ve araç gerecinizi hazırladınız mı?
2. Motifleri birleştirerek çıpıt deseni hazırladınız mı?
3. Çözgü boyunu hesapladınız mı?
4. Çözgüyü hazırladınız mı?
5. Çözgüleri tezgâha aktardınız mı?
6. Başlangıç dokumasını yaptınız mı?
7. Çıpıt modellerinden bir veya birkaçını seçerek dokuma yaptınız mı?
8. Biten dokumayı tezgâhtan çıkardınız mı?
9. Dokuma uçlarının saçaklarını yaptınız mı?
10. Kalite kontrol yaptınız mı?

DEĞERLENDİRME
Bu çıpıt dokuma modülünde kazandığınız davranışlarda işaretlediğiniz "EVET" ler
kazandığınız becerileri ortaya koyuyor. "HAYIR" larınız için modülü tekrar ediniz. Tamamı
evetse bir sonraki modüle geçiniz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1

B

2

D

3

D

4

Y

5

Y

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
1

çözgü

2

saçak

3

zincir çitime

4

gruplandırılmal
ıdır

5

bir üst

6

levent

7

bağlayarak

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1

Y

2

Y

3

D

4

D

5

Y

6

Y
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MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI
1

C

2

B

3

C

4

D

5

Y

6

Paralelliğine,
gerginliğine

7

D

8

Y

9

Zincir halkası

10
11
12

Y
D
Y
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