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AÇIKLAMALAR 
KOD 215ESB604 

ALAN El Sanatları Teknolojisi 

DAL/MESLEK El Dokuma 

MODÜLÜN ADI Çarpana Dokuma Giysi Aksesuarları 

MODÜLÜN 

TANIMI 

Öğrencilere, çarpana dokuma giysi aksesuarları çalıĢması ile 

ilgili bilgi ve becerilerin verildiği bir derstir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOġUL Çarpana dokuma desen modülünü almıĢ olmak, 

YETERLĠK Çarpana dokuma ile giyim aksesuarı yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç,  

Öğrenci, Tekniğe uygun olarak gerekli ortam sağlandığında, 

çarpana dokumalar ile giysi aksesuarları yapabileceksiniz 

Amaçlar, 

1. Tekniğe uygun olarak çarpana dokuma giyim aksesuarını 

öğreneceksiniz. 

2. Tekniğe uygun olarak çarpana dokuma giysi aksesuarları 

hazırlamayı öğreneceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Çarpana dokuma giysi aksesuarları hazırlamak için 

uygun aydınlık ve geniĢ bir atölye ortamı. 

Donanım: Cetvel, silgi, kalem, görsel basılı kaynaklar, 

boncuklar, giysi süslemek için ek süsleme malzemeleri, çarpana 

dokumalar, Ģapkalar, kumaĢlar, keçe, örgü hırka veya yelek v.b. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Her öğrenme faaliyeti sonrasında o faaliyetle ilgili değerlendirme 

soruları ile kendi kendinizi değerlendirebileceksiniz. Bunun için 

cevap anahtarları hazırlanmıĢtır. 

Ölçme değerlendirme faaliyetleri esnasında önerilere uymanız, 

modülü daha iyi öğrenmeniz için önemlidir. 

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
Sevgili Öğrenci, 

 

Çarpana dokuma çok eski zamanlardan beri bilinen bir dokuma sanatıdır. 

Çarpanacılığın geçmiĢ yüzyıllarda önemli bir yeri olduğu, bulunan mezar ve bina 

kalıntılarındaki aletler ve dokumalardan anlaĢılmaktadır. Çarpana dokuma önceleri 

sağlamlığından dolayı çadır bağlama, kulp, bebek kundağı bağlama v.b ihtiyaçlarda 

kullanıldığı gibi kuĢak ve baĢ süslemelerinde de kullanılmıĢtır. 

 

Çarpana dokuma günümüzde meslek liselerinde de el sanatları teknolojisi bölümü ile 

genç neslin ilgisini çekmektedir. Sizde bu faaliyeti, baĢarı ile tamamladığınızda kaliteli ve 

ihtiyaçlara uygun çarpana dokuma çalıĢmalarınız ile giysi aksesuarları hazırlayabileceksiniz.  

 

Sizde bu faaliyeti, baĢarı ile tamamladığınızda çarpana dokuma ile giysi aksesuarı 

hazırlama çalıĢmanızla kaliteli, nitelikli ve tercih edilebilen ürünler hazırlayabileceksiniz. 

Modül sonunda çarpana dokuma ile giysi aksesuarı hazırlama becerisine sahip 

olabileceksiniz 

 

Bu modül alacağınız diğer modüllerde de size rehber olacaktır. 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda 

gerekli ortam sağlandığında, Çarpana dokuma giysi aksesuarları hakkında 

bilgi sahibi olabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Giyim aksesuarı nedir araĢtırınız. 

 Edindiğiniz bilgileri arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

1. GĠYĠM AKSESUARLARI 

1.1.Giyim aksesuarı  

 Giyim aksesuarı, giysiyi bütünleyen çanta, kemer, Ģapka, eldiven, mücevher vb. 

eĢyadır. Çarpana dokumalarda günümüzde kız teknik ve meslek liselerinde el sanatları 

teknolojisi dersinde uygulanması, öğrencilerimizin yaratıcılığı ile birlikte her çeĢit giysi 

üzerinde ya da giyim aksesuarlarında kullanılabilmektedir. 
 

1.2.Çarpana Dokuma Giyim Aksesuarı Örnekleri 

  
Resim 1.1: Kolye Resim 1.2: Çanta Süsleme 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 



 

 

 

3 

 

  

Resim 1.3: Çanta Resim 1.4:Heybe 

 

  

Resim 1.5: Çarpana Dokuma Sandale Resim 1.6: Çanta 
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Resim 1.7: Çanta Resim 1.8: Çanta 

 

 

 

Resim 1.9: Çarpana Dokuma Ġle SüslenmiĢ Örgü Hırka 
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Resim 1.10: ġapka Süslemesi Resim 1.11:  ġapka Süslemesi 

  

Resim 1.12: Boncuklu Çarpana Takı Resim 1.13: Çarpana Takı 

 

 

Resim.1.14.ġapka Süslemesi Resim.1.15. Çarpana Takı 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 

 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 ÇalıĢmalar için aydınlık, temiz bir ortam 

hazırlayınız. 

 ÇalıĢmalar için aydınlık, temiz bir ortam 

hazırlayınız. 

 Giyim aksesuarı nedir, araĢtırınız. 

 Dekoratif ürün nedir? Sorusunu 

elektronik ortamdan araĢtırabilirsiniz. 

 Dekorasyon derilerinden ve 

ansiklopedilerinden araĢtırabilirsiniz. 

 Üniversitelerin meslek yüksek 

okullarında görev yapan öğretim 

elemanlarından araĢtırabilirsiniz 

  Okulunuz el sanatları öğretmenlerinden 

araĢtırabilirsiniz. 

 Dokuma kitapları ve modüllerden 

araĢtırabilirsiniz. 

 Çarpana dokuma ile yapılmıĢ giysi 

aksesuarlarını araĢtırınız. 

 Çarpana dokuma dekoratif ürünleri 

elektronik ortamdan, dokuma 

kitaplarından, dokuma yapan kiĢilerden 

araĢtırabilirsiniz. 

 Eski dokumalar üzerinde araĢtırmanızı 

yoğunlaĢtırarak güzel ve farklı örnekler 

bulabilirsiniz. 

 Dekorasyon dergilerinden 

araĢtırabilirsiniz. 

 El sanatları dergilerinden 

araĢtırabilirsiniz. 

 Çarpana dokumanın giysi 

aksesuarlarında kullanımını araĢtırınız. 

 Çarpana dokuma dekoratif ürünlerin 

kullanım alanlarını elektronik ortamdan, 

dokuma kitaplarından, dokuma yapan 

kiĢilerden araĢtırabilirsiniz. 

 Kız meslek lisesi el sanatları bölümü 

öğrencilerinden araĢtırabilirsiniz. 

 Eski dokumalar üzerinde araĢtırmanızı 

yoğunlaĢtırarak güzel ve farklı örnekler 

bulabilirsiniz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 

 
Uygulama faaliyetlerinde yapmıĢ olduğunuz çalıĢmaları kendiniz ya da 

arkadaĢlarınızla değerlendirme ölçeğine göre değerlendiriniz 

 

Değerlendirme ölçütleri Evet Hayır 

1. ÇalıĢmalar için aydınlık, temiz bir ortam hazırladınız mı?   
2. Giyim aksesuarı nedir, araĢtırdınız mı?   
3. Çarpana dokuma ile yapılmıĢ giysi aksesuarlarını araĢtırdınız 

mı? 
  

4. Çarpana dokumanın giysi aksesuarlarında kullanımını 

araĢtırdınız mı? 
  

 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

YapmıĢ olduğunuz değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa uygulama faaliyeti ile 

ilgili kısmı tekrarlayınız. Tamamı “evet” ise diğer faaliyete geçiniz 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 

ÖLÇME SORULARI 

 
AĢağıda verilen cümleleri doğru – yanlıĢ durumuna göre iĢaretleyiniz 

 

1. (   ) Giyim aksesuarı, giysiyi bütünleyen çanta, kemer, Ģapka, eldiven, mücevher vb. 

eĢyadır.  

 
2. (   ) Çarpana dokumalar giysi aksesuarı olarak sadece çantalarda uygulanabilir. 

 

3. (   ) Çarpana dokumalar giysi aksesuarı olarak kullanılabilmektedir. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 



 

 

 

9 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

 Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda gerekli 

ortam sağlandığında, çarpana dokuma giysi aksesuarı hazırlamayı 

öğrenebileceksiniz. 

 

 

 

 

 Çarpana dokumaları ve aksesuar yapımında kullanılan malzemeleri araĢtırınız. 

 Çarpana dokuma ile yapılmıĢ giysi aksesuarlarını araĢtırınız. 

 Edindiğiniz bilgileri arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

2. ÇARPANA DOKUMA GĠYSĠ 

AKSESUARLARI HAZIRLAMA 
Çarpana dokuma ürünlerinin değerlendirme ve giysilerimizi süsleme amacı ile 

kullanılır. Çarpana dokuma ürünlerini kullanarak, ġal süsleme, Çanta süsleme, ġapka 

süsleme, Bere süsleme, Hırka süslemede, Takı yapımında aksesuar olarak kullanılır. 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 

AĢağıda Çanta ÇalıĢmasını yapınız 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 ÇalıĢmalar için aydınlık, temiz 

bir ortam hazırlayınız. 

 ÇalıĢmalar için aydınlık, temiz bir ortam 

hazırlayınız. 

 Çarpana dokuma ile çanta 

yapımında kullanabileceğiniz 

malzemelerinizi belirleyiniz. 

Resim 2.1.1. 

 Boncuklar, çarpana dokuma, renkli makara 

iplikler, keçe parçaları, dikiĢ makinesi v.b.  

 
Resim 2.1.1. 

 Malzemelerinize uygun 

tasarım yapınız. 

 Hazırladığınız malzemeleriniz 

ile tasarım yapınız. Resim 

2.1.2. 

 Yapacağınız tasarım çarpana dokuma ile uyumlu 

ürün olmalıdır. 

 

Resim 2.1.2 

 Tasarımınıza uygun kalıp 

hazırlayınız. 

 Uygulamasını yapacağınız 

çantanın ölçülerini belirleyiniz. 

 Belirlenen ölçülere ve tasarıma uygun mulâj 

kâğıdı ile kalıp hazırlayınız. 

 Çantanızı 40 cm X 30 cm ölçülerinde çalıĢınız. 

 Çantada kullanacağınız kumaĢı 

hazırlayınız.  

 Çanta olarak tasarladığımız bu 

çantada dokuma kumaĢ 

 Çantanızda dokumanızla uyum sağlayacak 

dokuma kumaĢ veya keçe kullanabilirsiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ-1 
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kullanınız. Resim 2.1.3. 

 

Resim 2.1.3. 

 Kalıbı kumaĢa yerleĢtiriniz. 

 Sabun ile çiziniz. 

 Arka ve ön olarak 2 adet çizmelisiniz. 

 En-boy özelliğine dikkat ederek ekonomik olarak 

çizim yapmaya dikkat ediniz. 

 KumaĢı kesiniz. Resim 2.1.4. 

 Kalıp çizimini yaptığınız kumaĢınızı 1-1,5 cm 

dikiĢ payı bırakarak kesiniz. 

 Çizim ve kesme iĢlemi sırasında ölçü ve 

çiziminize dikkat ediniz. 

 

Resim 2.1.4. 

 Tasarımınıza uygun 

süslemeleri hazırlayınız.  

 Püskül, ponpon, boncuklar 

kullanarak süsleme yapınız. 

Resim 2.1.5. 

 Tasarımınıza uygun süsleme malzemelerinizi 

hazırlayınız. 

 

Resim 2.1.5. 

 Püskül, boncuk v.b çarpana 

dokuma ile birleĢtiriniz. 

 Resim 2.1.6. 

  

 BirleĢtirme iĢleminde boncuk ve renkli iplikler 

kullanarak süslemeye dikkat ediniz.  
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Resim 2.1.6. 

 Çarpana dokumanızı 

kumaĢınızın üzerine 

yerleĢtiriniz. Resim 2.1.7. 

 Tasarımınıza uygun çarpana dokumanızı 

kumaĢınıza yerleĢtiriniz. 

 Önce ön yüzde yerleĢtirme yapınız. 

 

Resim 2.1.7. 

 Çarpana dokumanızı 

kumaĢınıza dokumanızın kenar 

rengine uygun iplik ile dikiniz. 

Resim 2.1.8. 

 BaĢlangıç yerinde çarpana dokumanızın ucunu içe 

katlayarak temizlemeyi unutmayınız. 

  

Resim 2.1.8. 

 Çantanızın dikim iĢlemini 

yapınız. 

 Çantanızın kumaĢını yüzü yüze 

gelecek Ģekilde birleĢtiriniz. 

Resim 2.1.9. 

 DikiĢ paylarından teyelleyiniz. 

 Çantanızı makinede dikiniz. 
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Resim 2.1.9. 

 Çarpana dokumanızı kenar ve 

sap için kullanılacak olan 

kısmını yerleĢtiriniz. Resim 

2.1.10. 

 Çantanızın kenar dikiĢi üzerine hazırlamıĢ 

olduğunuz çarpanınızı yerleĢtiriniz.  

 

Resim 2.1.10. 

 Çarpananızın kenar rengine 

uygun renkte iplik ile dikiniz. 

Resim 2.1.11. 

 Süslemelerinize dikkat ederek dikiniz. 

 

Resim 2.1.11. 

 Hazırladığınız süslemelerinizi 

çarpana dokumanız ve 

kumaĢınız ile birleĢtirini.Resim 

2.1.12. 

 Ayrıca süslemeleriniz var ise kumaĢınız üzerinde 

ve çarpana dokumanızda belirlemiĢ olduğunuz 

yerlere süslemelerinizi yerleĢtiriniz. 

 

Resim 2.1.12 

 Çantanızın astarını dikiniz. 

Resim 2.1.13. 

 Astar kumaĢınıza çanta kalıbınızı uygulayınız. 

 Çantaya uyguladığınız dikim iĢlemini 

uygulayınız.  
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Resim 2.1.13. 

 Astarınızı çantanızla 

birleĢtiriniz. 

 Çantanızı ve astarınızı dokumanıza zarar 

vermeden uygun ısıda ütü ile ütüleyiniz. 

 Çantanızın ağız kısmından içe kıvrılacak olan 

ölçüsünü kontrol ediniz.(3 cm olmalı) 

 Çantanızın tersi ile astarınızın 

tersi birleĢecek Ģekilde iç içe 

yerleĢtiriniz. 

 Ara teyeli ile kumaĢ ve astarı 

birleĢtiriniz Resim 2.1.14. 

 Aynı iĢlemi astarda da uygulayınız. 

 Kıvırma paylarını birleĢtirerek teyelleyiniz. 

 
Resim 2.1.14. 

 Kalite kontrol yapınız.  

 Hatalarınız var ise gerekli 

düzeltmeleri yapınız. Resim 

2.1.15. 

 Tasarımınıza, amacınıza uygun çalıĢma 

olduğunu kontrol ediniz.  

 

Resim 2.1.15. 
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AĢağıda Giysi Süsleme ÇalıĢması yapınız 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 ÇalıĢmalar için aydınlık, temiz bir ortam 

hazırlayınız. 

 ÇalıĢmalar için aydınlık, temiz bir ortam 

hazırlayınız. 

 Giysi süslemek üzere tasarımınızı 

yapınız. 

 Süslemek istediğiniz giysinizi 

belirleyiniz. 

 Belirlediğiniz giysinize ve çarpana 

dokumanıza uygun tasarım 

yapınız.Resim 2.2.16. 

 Keçe veya yünlü dokuma bir kumaĢ ile 

de uygulama yapabilirsiniz.  

 

Resim 2.2.16. 

 Yapacağınız çalıĢmada kullanacağınız 

malzemelerinizi belirleyiniz. Resim 

2.2.17. 

 Tasarımınıza uygun makine örgüsü triko 

hırka veya yelek, el örgüsü (tığ veya ĢiĢ 

örgüsü)yelek veya hırka, çarpana 

dokumanız, dikiĢ ipliği, dikiĢ iğnesi, 

süsleme için boncuklar v.b. 

 

Resim 2.2.17. 

 Çarpana dokumanızı tasarımınıza uygun 

hırkanızın üzerine yerleĢtiriniz. Resim 

2.2.18. 

 Toplu iğne ile iğneleyiniz. 

 
Resim 2.2.18. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ-2 
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 Kol üzerine süsleme yapınız. Resim 

2.2.19. 

 

Resim 2.2.19. 

 BaĢlangıç yerinde çarpana dokumanızın 

ucunu içe katlayarak temizleyinizResim 

2.2.20. 

 

Resim 2.2.20. 

 Çarpana dokumayı ara teyeli ile hırkaya 

dikiniz. Resim 2.2.21.  

 

 

Resim 2.2.21. 

 Çarpana dokumanızı kol ucunu 

tamamlayınızResim 2.2.22. 

 

Resim 2.2.22. 
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 Çarpana dokumanızın ölçüsüne göre 

yaka kenarından devam ettirerek diğer 

öne de dikiniz. 

 Yaka kenarının dönüĢüne uygun pililime 

yaparak dikiniz. Resim 2.2.23. 

 

Resim 2.2.23.  

 Süsleme yapınız. Resim 2.2.24. 

 Boncuk, püskül v.b gibi süslemeler 

kullanabilirsiniz. 

 

Resim 2.2.24. 

 Kalite kontrol yapınız. Resim 2.2.25. 

 ÇalıĢmanızın amacınıza uygun, temiz ve 

düzenli bir çalıĢma olup olmadığını 

kontrol ediniz 

 Hatalarınız var ise gerekli düzeltmeleri 

yapınız 

 

Resim 2.2.25. 
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AĢağıdaki Bere ÇalıĢmasını yapınız 

 
ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 ÇalıĢmalar için aydınlık, temiz bir ortam 

hazırlayınız. 

 ÇalıĢmalar için aydınlık, temiz bir 

ortam hazırlayınız. 

 Çarpana dokuma ile süsleyeceğiniz bere 

veya Ģapka tasarımı yapınız. 

 Belirlediğiniz ürüne uygun tasarım 

yapınız. Resim 2.3.26.  

 Önce süsleme yapacağınız bere veya 

Ģapkanızı belirleyiniz. 

 Tasarımınızı çarpana dokumanızın 

uzunluğuna göre belirleyiniz. 

 Örgü bere, kumaĢ bere, spor Ģapka v.b 

 Kullanacağınız süsleme malzemelerini 

belirleyiniz. Boncuklar, çarpana 

dokumanız, bere, Ģapka v.b 

 

Resim 2.3.26. 

 Çarpana dokuma ile süsleme çalıĢmanızı 

yapınız. 

 Gül çalıĢması için; Önce çarpana 

dokumanızı ucundan üçgen Ģeklinde 

katlayınız. Resim 2.3.27. 

 Çarpana dokuma ile gül çalıĢması 

yaparak süsleme olarak kullanınız. 

 

Resim 2.3.27. 

 Üçgenin üstüne doğru kendi etrafında 

döndürünüz. Alt uçtan dikiniz. Resim 

2.3.28. 

 

Resim 2.3.28. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ-3 
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 Çarpana dokumanızı dıĢa üçgenler 

yaparak gül oluĢturunuz. Her üçgenden 

sonra dikerek birleĢtiriniz. Resim 2.3.29. 

 

Resim 2.3.29. 

 Çarpana dokumanız bitene kadar veya 

istediğiniz büyüklüğe gelene kadar 

dönerek devam ediniz. Resim 2.3.30.  

 

Resim 2.3.30. 

 Çarpana dokuma ile yapmıĢ olduğunuz 

gül çalıĢmasını alt kısmını temizleyerek 

dikme iĢlemini bitirinizResim 2.3.31. 

 

Resim 2.3.31. 

 Tasarımınıza uygun süslemelerinizi 

berenize yerleĢtiriniz. 

 ÇalıĢmanızın amacınıza uygun, temiz ve 

düzenli bir çalıĢma olup olmadığını 

kontrol ediniz. Resim 2.3.32. 

 Berenize ve çarpananıza uygun renkte 

iplik ile dikiniz. 

 DikiĢinizin sağlamlığını kontrol ediniz. 

 
Resim 2.3.32. 
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AĢağıdaki Kolye ÇalıĢmasını yapınız 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 ÇalıĢmalar için aydınlık, temiz bir ortam 

hazırlayınız. 

 ÇalıĢmalar için aydınlık, temiz bir ortam 

hazırlayınız. 

 Çarpana dokuma ile süsleyeceğiniz 

kolye tasarımı yapınız. Resim 2.4.35. 

 Tasarımınızı çarpana dokumanızın 

uzunluğuna göre belirleyiniz.  

 

Resim 2.4.35. 

 Belirlediğiniz ürüne uygun tasarım 

yapınız. 

 Kullanacağınız süsleme malzemelerini 

belirleyiniz. Takı yapmak için 

boncuklar, çarpana dokumanız, takı 

yapımı için çivi, karga burun v.bResim 

2.4.36. 
 

Resim 2.4.36. 

 Tasarımınıza uygun takı çalıĢması 

yapınız. 

 Boncuklarınızla çivi takı çalıĢması 

yapınız. Resim 2.4.37. 

 Boncuklarla yaptığınız çalıĢmanın 

uzunluğunu tasarımınıza uygun 

hazırlayınız.  

 

Resim 2.4.37. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ-4 
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 Takınızda kullanacağınız çarpana 

dokumanızı hazırlayınız. Resim 2.4.38. 

 Çarpana dokumanızın tasarımınıza göre 

içte olan kısmını düz olarak 

kullanacaksınız. 

 

Resim 2.4.38. 

 DıĢta kullanacağınız kısmı daha güzel ve 

hoĢ görünmesi için kendi etrafında 

döndürerek seyrek bir helezon 

oluĢturunuz. Resim 2.4.39. 

 

Resim 2.4.39. 

 Çarpana dokumalarınızı kolyenize 

yerleĢtiriniz. Resim 2.4.40. 

 Çarpana dokumanızın ilk parçasını 

boncuklarınızın arasına yerleĢtiriniz. 

 

Resim 2.4.40. 

 DıĢ kısımdaki ikinci dokuma parçanızı 

da (helezon oluĢturduğunuz) kolyenize 

yerleĢtiriniz. Resim 2.4.41. 

 

Resim 2.4.41. 

 Çarpana dokumalarınızı ve takınızın 

boncuklu kısmını birleĢtiriniz. Resim 

2.4.42. 

 BirleĢtirmenizin sağlamlığını kontrol 

ediniz. 
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Resim 2.4.42. 

 Takı çalıĢmasında kullanılan geniĢ klips 

ile çarpana dokumalarınızı 

birleĢtirinizResim 2.4.43. 

 

Resim 2.4.43. 

 Kalite kontrol yapınız. 

 ÇalıĢmanızın amacınıza uygun, temiz ve 

düzenli bir çalıĢma olup olmadığını 

kontrol ediniz. 

 Hatalarınız var ise gerekli düzeltmeleri 

yapınız. Resim 2.4.44. 

 Hatalarınız var ise gerekli düzeltmeleri 

yapınız. 

 

Resim 2.4.44. 

 



 

 

 

23 

 
KONTROL LĠSTESĠ 

 
Uygulama faaliyetlerinde yapmıĢ olduğunuz çalıĢmaları kendiniz ya da 

arkadaĢlarınızla değerlendirme ölçeğine göre değerlendiriniz 

 

Değerlendirme ölçütleri Evet Hayır 

Çanta ÇalıĢması   

1. ÇalıĢmalar için aydınlık, temiz bir ortam hazırladınız mı?   
2. Çarpana dokuma ile çanta çalıĢmasında kullanabileceğiniz 

malzemelerinizi belirlediniz mi? 
  

3. Malzemelerinize uygun tasarım yaptınız mı?   
4. Tasarımınıza uygun kalıp hazırladınız mı?   
5. Çantanızda kullanacağınız kumaĢı hazırladınız mı?   
6. Kalıbınızı kumaĢınıza yerleĢtirdiniz mi?   
7. KumaĢınızı kesiniz.   
8. Tasarımınıza uygun süslemeleri hazırladınız mı?   
9. Çarpana dokumanızı kumaĢınızın üzerine yerleĢtirdiniz mi?   
10. Çantanızın dikim iĢlemini yaptınız mı?   
11. Çarpana dokumanızı kenar ve sap için kullanılacak olan 

kısmını yerleĢtirdiniz mi? 
  

12. Hazırladığınız süslemelerinizi çarpana dokumanız ve 

kumaĢınız ile birleĢtirdiniz mi? 
  

13. Çantanızın astarını diktiniz mi?   
14. Astarınızı çantanızla birleĢtirdiniz mi?   
15. Çantanızın kalite kontrolünü yaptınız mı?   
Giysi Süsleme ÇalıĢması   
16. ÇalıĢmalar için aydınlık, temiz bir ortam hazırladınız mı?   
17. Giysi süslemek üzere tasarımınızı yaptınız mı?   
18. Yapacağınız çalıĢmada kullanacağınız malzemelerinizi 

belirlediniz mi? 
  

19. Çarpana dokumanızı tasarımınıza uygun hırkanızın üzerine 

yerleĢtirdiniz mi? 
  

20. Çarpana dokumanızı hırkanıza diktiniz mi?   
21. Çarpana dokumanızı dikerken dikkatli çalıĢtınız mı?   
22. Süsleme yaptınız mı?   
23. Giysinizin kalite kontrolünü yaptınız mı?   
Bere ÇalıĢması   
22. ÇalıĢmalar için aydınlık, temiz bir ortam hazırladınız mı?   
23. Çarpana dokuma ile süsleyeceğiniz bere veya Ģapka tasarımı 

yaptınız mı? 
  

24. Tasarımınıza uygun çarpana dokuma bere çalıĢması yaptınız   
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mı? 

25. Çarpana dokuma ile süsleme çalıĢmanızı yaptınız mı?   

26. Süslemenizi kontrol ettiniz mi?   

27. Tasarımınıza uygun süslemelerinizi berenize yerleĢtirdiniz mi?   

28. Kalite kontrol yaptınız mı?   

29. Kolye ÇalıĢması   

30. ÇalıĢmalar için aydınlık, temiz bir ortam hazırladınız mı?   

31. Çarpana dokuma ile süsleyeceğiniz kolye tasarımı yaptınız mı?   

32. Tasarımınıza uygun takı çalıĢması yaptınız mı?   

33. Takınızda kullanacağınız çarpana dokumanızı hazırladınız mı?   

34. Çarpana dokumalarınızı kolyenize yerleĢtirdiniz mi?   

35. Çarpana dokumalarınızı ve takınızın boncuklu kısmını 

birleĢtirdiniz mi? 
  

36. Kalite kontrol yaptınız mı?   

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

YapmıĢ olduğunuz değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa uygulama faaliyeti ile 

ilgili kısmı tekrarlayınız. Tamamı “evet” ise diğer faaliyete geçiniz 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 

ÖLÇME SORULARI 

 
Bu faaliyet kapsamında kazandığınız bilgileri aĢağıdaki soruları cevaplayarak 

değerlendiriniz 

 

Doğru YanlıĢ Soruları ( D ) veya ( Y ) iĢareti koyunuz 

 

1. (   ) Çarpana dokuma ile takı çalıĢması yapılamaz. 

 

2. (   ) Çarpana dokumaları giysi süslemelerinde kullanabiliriz. 

 

3. (   ) ġapka, bere v.b ürünlerin süslemelerinde de çarpana dokuma kullanılabilmektedir. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
Öğrenme faaliyetlerinde yapmıĢ olduğunuz çalıĢmaları aĢağıdaki iĢlem basamaklarına 

göre değerlendiriniz 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. ÇalıĢmanıza uygun ortamı hazırladınız mı?    
2. Amacınıza uygun çanta modeli çizdiniz mi?   
3. Çanta çiziminiz üzerinde çarpana dokuma ile 

yapacağınız süslemeleri çizdiniz mi? 
 

 

4. Çiziminizde renkli kalem kullandınız mı?   
5. Çiziminiz üzerinde çarpana dokumayı renkli 

kalem ile çizerek diğer süsleme malzemelerini 

gerçek malzeme olarak kullandınız mı?(pul, 

boncuk, düğme, püskül v.b gibi) 

 

 

6. Tasarımını yaptığınız çantanın bire bir ölçülerinde 

mülaj kağıdından çalıĢmasını yaptınız mı? 
 

 

7. Tasarımını yaparak mulâj kâğıdından çalıĢtığınız 

çantanın kalıplarını hazırladınız mı? 
 

 

8. Bu tasarımınızın uygulanabilmesi için gerekli olan 

malzeme listesini hazırladınız mı? 
 

 

9. Süreyi iyi kullandınız mı?   
10. Amacınıza uygunluğunu kontrol ettiniz mi?   
11. Temiz ve düzenli çalıĢtınız mı?   

 

 

 

 
DEĞERLENDĠRME 

 

Bu deri yastık modülünde kazandığınız davranıĢlarda iĢaretlediğiniz „‟EVET‟‟ ler 

kazandığınız becerileri ortaya koyuyor. „‟HAYIR‟‟ cevaplarınız çok ise modülü tekrar 

ediniz. Tamamı „‟EVET‟‟ ise bir sonraki modüle geçiniz. 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ -1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 Y 

3 D 

 

 

 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ -2’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Y 

2 D 

3 D 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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