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AÇIKLAMALAR 
ALAN El Sanatları Teknolojisi 

DAL/MESLEK Dekoratif El Sanatları 

MODÜLÜN ADI Çorap Çiçek Yapma 

MODÜLÜN 

TANIMI 

Öğrencilere, çorap çiçek çalışması ile ilgili bilgi ve becerilerin 

kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL Yapma Çiçek Temel-1, 2 modüllerini almış olmak 

YETERLİK Çorap çiçek yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bu modül ile uygun ortam ve araç gereç hazırlandığında 

tekniğine uygun çorap çiçek yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Gerekli ortam sağlandığında, çorap çiçeği, çorap çiçekte 

kullanılan malzemeleri, çorap çiçeğin dekorasyondaki yerini 

ve kullanıldığı yerleri öğreneceksiniz. 

2. Tekniğe uygun olarak çorap çiçek çalışmak için telden taç ve 

yeşil yaprak şablonu hazırlayabileceksiniz. 

3. Tekniğe ve modele uygun çorabı tele germe, bağlama 

yapabileceksiniz. 

4. Tekniğe ve modele uygun olarak boyama yapabileceksiniz. 

5. Tekniğe ve modele uygun olarak çorap çiçek çalışmak için 

tohum hazırlayabileceksiniz. 

6. Tekniğe ve modele uygun olarak tellere şekil vermeyi 

yapabileceksiniz.   

7. Tekniğe ve modele uygun olarak toplama yapabileceksiniz. 

8. Tekniğe ve modele uygun olarak dallama ve tanzim 

yapabileceksiniz. 

9. Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler 

doğrultusunda gerekli ortam sağlandığında, tekniğine 

uygun çorap çiçek yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Aydınlık ortam 

Donanım: İnce ve renkli çoraplar, farklı kalınlıklarda çiçek 

telleri, telleri kesmek ve bükmek için pense, makas, renkli 

overlok iplikleri, ince renkli nakış iplikleri, çiçekleri ve 

yaprakların formlarını oluşturmak için farklı ölçülerde ve 

çaplarda plastik veya kartondan yuvarlak silindir borular, çiçek 

AÇIKLAMALAR 
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bantları, kumaş boyaları, çorapları boyamak için plastik kaplar,  

sulu boya fırçaları, pamuk, elyaf, yapıştırıcı, yardımcı dallar, 

tanzim kapları, yosun, köpük, vs. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

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-yanlış, vb. ) kullanarak modül uygulamaları ile 

kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek değerlendirecektir. 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Yapma çiçek, el sanatlarının en önemli dallarından biridir. Yapma çiçek, yapıldığı 

gereçlere göre isim alır ve çeşitlere ayrılır (kumaş, tüy, hamur, metal, deri, kağıt, çuval, 

çorap gibi). Çorap çiçekler dekoratif çalışmalara uygundur. 

 

Çiçek yapımı, gelişen teknolojiye ayak uydurmakta ve ilerlemektedir. Hızla değişen 

teknolojinin pek çok alanlarda olduğu gibi el sanatlarında da etkili olduğu görülmüştür. 

Yapma çiçekçilik, fabrikasyona döndüğü, daha ucuza ve daha kısa sürede üretilir hale 

geldiğinden elde yapma çiçekçiliğin geri planda kalmasına neden olmuştur. 

 

Son zamanlarda ülkemizde ev, mekan ve giyim süslemedeki yeri ve önemi açısından 

yapma çiçek pazarının giderek genişlediği görülmektedir. Bu da yapma çiçeğe olan ilgiyi 

arttırmaktadır. Çorap çiçek de ev ve obje süslemede oldukça rağbet gören dekoratif 

çalışmalardır. 

 

Yapma çiçekçiliğin yeniden hayata geçirilmesi amacıyla hazırlanan modül 

çalışmasında, ev ve obje süslemelerinde kullanılan çeşitli yapma çorap çiçeklerin; doğadaki 

aslına uygun veya olduğundan daha büyük (dekoratif) olarak tanımı, kullanım alanları, 

kullanılan araç gereçler, tekniğe uygun olarak çorap çiçek çalışmak için telden taç ve yeşil 

yaprak şablonu hazırlama, modele uygun çorabı tele germe, bağlama, modele uygun olarak 

boyama yapma,  tel sarma, tekniğe uygun tohum hazırlama, toplama yapma, dallama ve 

tanzim yapma aşamaları anlatılmaktadır. 

 

Bu modül ile edindiğiniz bilgi, kazandığınız beceri ve tekniklerle, uygun araç gereci 

seçerek öğrendiklerinizle ilgili bilgileri uygulama imkanını bulacak, yaratıcı gücünüzü 

geliştirmek suretiyle aile ve ülke ekonomisine katkıda bulunacak, bu dalı ve bu dalın çalışma 

şartlarını tanımanıza yardımcı olacak ve sonraki öğreniminize rehber olacaktır. 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

 
Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda gerekli ortam 

sağlandığında, çorap çiçeği, çorap çiçekte kullanılan malzemeleri, çorap çiçeğin 

dekorasyondaki yerini ve kullanıldığı yerleri öğreneceksiniz. 

 

 
 

 Çorap çiçek nedir? Araştırınız. 

 Çiçekler hakkında bilgi edininiz. Çorap çiçeklerle ilgili dergi, kitap ve 

internetten araştırma yaparak bilgi edininiz. 

 Bilgilerinizi sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.      

 

1. ÇORAP ÇİÇEK 
 

1.1 Çorap Çiçek  
 

Naylon çoraptan yapılan çiçekler Almanya’da ortaya çıkmış ve yaygınlaşmıştır. 

1970’li yıllarda Amerika Birleşik Devletleri’nde kısa bir süre sevilerek yapılmış, daha sonra 

Japonya’da popüler olmuştur. Son yıllarda el sanatlarındaki bu popülerlik Asya, Avrupa ve 

Avustralya’ya yayılmış, yeni renkler ve malzemelerin çeşitlenmesi ile sonsuz modellerle 

naylon çorap çiçek sanatı yeni olanaklarla daha da ilerlemiştir. 

 

Naylon çorap çiçeğin basit araçlar ve ucuz malzemeler kullanılarak yapılması, çok 

kullanışlı ve yıkanabilir oluşu, bozulduğunda elde şekil verilerek düzeltilebilmesi, çabuk 

öğrenilmesi ve çok zevkli ürünler ortaya çıkması bu sanata olan ilgiyi arttırmıştır. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 1.1: Nilüfer 

 

Resim 1.2: Gelincik 
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                Resim 1.3: Çorap çiçek örneği                  Resim 1.4: Çorap çiçek örneği 

1.2. Çorap Çiçeğin Dekorasyondaki Yeri 
 

Tabiattan kopya olarak yapılan çiçekler, vazo veya saksıya konmak suretiyle oda ve 

salon süslemelerinde kullanılır. Ayrıca dekoratif çiçekler de ev, vitrin, obje vb. 

süslemelerinde kullanılır.  

 

Çiçekleri yaparken kullanılacak yeri iyi bilmek gerekir. Modern donatılmış bir salona 

doğal görünümlü çiçekler konmalıdır. Klasik oymalı mobilyalara fantezi çiçekler uygun 

düşer. Bu özen vazolar için de gereklidir.  

 

 Dekoratif çiçek 

 

Dekoratif çiçekler,  çiçeğin doğadaki asıl karakterini bozmadan (hangi çiçek olduğu 

belli olacak şekilde), tabiiden kopya çiçekler gibi çiçeğin gerçeğinin boyutuna, rengine, 

tohum şekline, hatta tanzim şekline  bağlı kalınmadan, zevke, yapılacak malzemeye ve 

süslenecek mekana göre değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu çiçekler ev, vitrin, obje ve 

mekan süslemelerinde kullanılır.  
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Resim 1.5: Peçetelik                                                             Resim 1.6: Mumluk 

1.3. Naylon Çorap Çiçeğin Kullanıldığı Yerler 
 

 Ev dekorasyonunda, 

 Düğün çiçeklerinde, 

 Saç aksesuarlarında, 

 Takı yapımında, 

 Çanta süslemelerinde,  

 Hediyelik bezemelerde, 

 Peçetelik, çerçeve ve şamdan süslemelerinde kullanılır. 

 
Bu teknikle ayrıca kelebek, kaplumbağa, yusufçuk, bebek, tavus kuşu, kuğu, balık gibi 

çok farklı kreasyonlar yapılabilir. 

   
Resim 1.7: Tabak süsleme               Resim 1.8: Ayna süsleme 
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1.4. Çorap Çiçekte Kullanılan Malzemeler 
 

Çorap çiçek yapımında aşağıdaki malzemeler kullanılmaktadır: 

 

 Naylon çoraplar 

 Plastik veya kâğıt borular 

 Renkli çiçek telleri 

 Overlok (naylon) iplik 

 Krepon kâğıtları 

 Çiçek tohumları 

 Pense ve makas 

 Renkli gazlı kalemler 

 Kumaş boyaları 

 Silikon tabancası ve yapıştırıcılar 

 Naylon çorap 

 

Farklı renk ve incelikteki esneyebilen her türlü naylon çoraplar çiçek yapımında 

kullanılabilir. Beyaz naylon çoraplar istenilen renklerde boyanarak kullanılır. Naylon çorap, 

çiçek sanatı için özel olarak üretilen düz veya batik desenli uzun (metre işi) naylon çoraplar 

da kullanılabilir. Ayrıca kullanılmış açık renkli çoraplar da yeşile ve koyu renklere 

boyanabileceğinden, atık malzemeyi değerlendirmek açısından ekonomik olur. Fantezi 

çalışmalarda simli çorapların kullanılması yerinde olur. 

 

Resim 1.9: Batikli  uzun çoraplar 

 

Resim 1.10: Boyanmış çoraplar 
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 Plastik veya kâğıt borular 

 

Borular, kalıp niteliğinde çiçek boyutlarını ve yaprakların formlarını yapmak için 

farklı boyut ve çaplardaki  PVC boru kümesidir.   

 

Farklı ölçülerde ve çaplardaki plastik borulardan, kâğıt havlu rulolarından, cam 

kavanozlardan, ilaç, baharat ve sos şişelerinden, kalın kalemlerden, pillerden, su 

borularından, ahşap halka gibi malzemelerden, seramik çiçek kalıplarından, kurabiye 

kalıplarından, limonluk, tornavida sapı gibi girintili çıkıntılı araçlardan ya da çorap çiçek 

sanatı için özel olarak üretilen halka borulardan şablon olarak yararlanılır. 

 

Resim 1.11: Çeşitli genişlikte rulolar 

 

Resim 1.12: Çeşitli genişlikte rulolar 
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      Resim 1.13: Plastik su borusu                       Resim 1.14: Kâğıt havlu rulosu 

       

Resim 1.15: Seramik çiçek kalıpları 
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Şekil 1.1: Çeşitli el aletleri 

 Çiçek telleri 

 
Teller, çiçek ve yaprakların formlarını oluşturmak için kullanılır. Farklı kalınlıklarda 

teller vardır. Büyük yaprakları çalışırken kalın telleri, küçük boyuttaki yaprakları çalışırken 

ise ince kalınlıktaki teller tercih edilmelidir. Çünkü büyük yapraklarda şeklin bozulmaması 

ve formda kalması için sağlam ve kalın tel kullanılması çiçeğin daha güzel ve dayanıklı 

olmasını sağlar. Teller ne çok kalın ne de çok ince ve yumuşak olmalıdır. Paslı ya da 

kararmış teller kesinlikle kullanılmamalıdır. 

 

Resim 1.16: İnce ve yumuşak teller 
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Resim 1.17: Sert ve kalın teller 

 Overlok veya nakış ipi  

 

Overlok veya nakış ipi, şekil verilmiş olan tele geçirilen naylon çorabı sıkıca sarmak 

ve sağlamlaştırmak için kullanılır. Overlok iplik elastik özelliğine sahip olduğundan sağlam 

ve sıkıca sarmayı sağlar. İnce nakış iplikleri de kullanılabilir. 

 

Resim 1.18: Overlok ipi                              Resim 1.19: Çeşitli renkte overlok ipleri 

 Krepon kâğıdı  

 

Krepon kağıdı hataları gizlemek, çiçeğin ve yaprağın dal ve çiçek saplarını sararak 

bütünleştirmek için kullanılır.  

  

Çiçek teyp bandı da aynı işlemler için kullanılabilir. Yapma çiçekçilikte son yıllarda 

malzemenin çeşitlenmesi ve yapılacak işe uygun malzemeler olması işleri kolaylaştırmıştır. 

Çiçek teyp bandı balmumu ile kaplandığından bastırarak sarıldığında kolayca yapışarak, 

yapılan işlerde kolaylık ve temiz bir görünüm sağlar.  
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Resim 1.20: Krepon kağıdı 

 

Resim 1.21: Çiçek teyp bandı 

 Çiçek tohumları 

 

Çiçeğin özelliğine uygun hazır tohumlar farklı renk, boyut ve çeşitleriyle çiçek 

yapımında kolaylık sağlar. Çiçeğin özelliğine göre farklı malzemelerden de tohum 

yapılabilir. Fantezi çiçeklerde incilerin, renkli boncukların kullanılması yerinde olur. 

 

Resim 1.22: Hazır çiçek tohumları     

 Kerpeten, pense ve makas 

 

Bu sanat için kullanılan temel araçlardan bazılarıdır. Teli kesmek, bükmek ve sıkmak 

için kerpeten, pense veya kargaburun, naylon çorabı kesmek için de makas kullanılır. 
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Resim 1.23: Kesme aletleri 

1.5. Naylon Çorabı Boyama 
 

Çorap çiçek yapımında, hazır renkli çoraplar kullanılabileceği gibi yapılacak çiçeğin 

rengini tam tutturmak bakımından beyaz çorap, kumaş boyalarıyla istenilen renkte 

boyanabilir. 

 

NOT: Fırçayla lekeleme ve püskürtme boyama yöntemleri  4. Öğrenim Faaliyetinde 

gösterilecektir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamaklarında ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak 

Daldırarak Boyama işlemini yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 
 Malzemelerinizi hazırlayınız. 

 Çorabınızı boyamak için küçük bir plastik kap edininiz. 

 Boyayacağınız çorabınızı hazırlayınız. 

 Yapacağınız çiçeğin rengine uygun kumaş boyanızı 

seçiniz. 

 

 Kaliteli kumaş boyası 

kullanmaya özen 

gösteriniz. 

 Yapacağınız çiçeğin 

rengine uygun 

renklerde boya 

hazırlayınız. 

 Önlük giyiniz. 

 Kabın içerisine çorabınızın ıslanacağı kadar su koyunuz. 

 Suyun içerisine kumaş boyasını sıkınız. 

 
 

 Ekonomik çalışınız. 

 Boyayı iyice karıştırınız. 

 Bir fırça yardımıyla 

sıvıyı homojen hale 

getiriniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
 



 

15 
 

 
 Çorabınızı boyaya batırınız. 

 

 İnce plastik eldiven 

giyiniz. 

 

 Boyayı çoraba iyice 

yediriniz. 

 Çorabınızdaki fazla boyayı sıkarak kurutunuz. 

 İki, üç farklı ton çorap 

elde etmek için kalan 

suya biraz daha boya 

ilave ederek diğer 

çorapları 

boyayabilirsiniz. 
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 Boyamış olduğunuz 

çoraplarla istediğiniz 

çiçeği yapabilirsiniz. 

 

 

Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmaları sınıf arkadaşlarınızla 

değiştirerek değerlendiriniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

1. Farklı renk ve incelikteki …………………………..her türlü naylon çorapları çiçek 

yapımında kullanabilirsiniz. 

 

2. Borular, kalıp niteliğinde çiçek boyutlarını ve yaprakların ………………. 

yapmak için farklı boyut ve çaplardaki  PVC boru kümesidir.   
 

3. ……………,    ………… şekil verilmiş olan tele, geçirilen naylon çorabı sıkıca 

sarmak ve sağlamlaştırmak için kullanılır.  
 

4. Çiçeğin özelliğine göre farklı malzemelerden de ……………… yapılabilir. Fantezi 

çiçeklerde incilerin, renkli boncukların kullanılması yerinde olur. 

 

5. Çiçek teyp bandı………………… ile kaplandığından bastırarak sarıldığında 

kolayca yapışarak işleri kolaylaştırır. 
 

 

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. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2 
 

 
Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda gerekli ortam 

sağlandığında, çorap çiçek çalışmak için tekniğine uygun telden taç ve yeşil yaprak 

hazırlayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Çorap çiçek modellerini araştırınız. 

 Çiçek çeşitlerini, renklerini, özelliklerini ve yapraklarının kıvrımlarını 

inceleyiniz. 

 Kullanılacak malzemeleri araştırınız. 

 Çiçeklerle ilgili dergi, kitap ve internetten araştırma yaparak bilgi edininiz. 

 Bilgilerinizi sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 

  

2. TELDEN TAÇ VE YEŞİL YAPRAK 

HAZIRLAMA 
 

2.1. Model Çiçeği Belirleme 

 

Resim 2.1: Bahar dalı 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 2.2: Bahar dalı 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamaklarında ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak 

Telden Taç ve Yeşil Yaprak Hazırlama işlemini yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Malzemelerinizi hazırlayınız. 

 Telinizi seçiniz. 

 Çoraplarınızı seçiniz. 

 

 Telinizin renginin 

yapacağınız çiçeğin 

rengine uygun olmasına 

özen gösteriniz. 

 Telinizin çok kalın ve ince 

olmamasına dikkat ediniz. 

 Naylon çorapların ince ve 

esnek olmasına özen 

gösteriniz. 

 Farklı ölçülerde ve 

çaplardaki plastik veya 

kâğıt borularını, 

evinizdeki kâğıt havlu 

rulolarından, cam 

kavanozlardan, kalın 

kalemlerden, pillerden su 

borularından, ahşap halka 

gibi malzemelerden de 

seçerek hazırlayabilirsiniz. 

 Tellerinizi halka boruya ölçerek (uzunluğunun 

borunun çevresinden 3 cm veya daha fazla olacak 

şekilde) kesiniz. 

 Teli halka boruya geçirerek pense ile bükerek 

sıkıştırınız. 

 

 Tellerinizin uzunluğunun 

kağıt havlu veya plastik 

borunuzun çevre 

uzunluğundan uzun 

olmasına özen gösteriniz. 

 Yaprak ve çiçek saplarının 

bitmiş haldeki boyu rahat 

çalışmanız için en az 1-1,5 

cm olmalıdır. 

 Çiçek ve yaprakların 

sapları çiçeğin özelliğine 

uygun olarak 5 cm veya 

daha fazla da olabilir. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Her çiçek için 5’er tane taç yaprak hazırlayınız. 

 

 Tellerin bağlandığında 

potluk yapmaması için 

uçlarını kademeli olarak 

bükünüz. 

 Çiçek telinizi yaprağın renginde seçerek hazırlayınız. 

 3 cm çapındaki boruya telinizi geçirerek tele şekil 

veriniz. 

 

 Daha iyi bir etki bırakmak 

için çalıştığınız çorabın 

renginde telleri 

kullanmaya özen 

gösteriniz. Telleri 

makaralara sarılmış olarak 

satılan kalın takı ve çiçek 

tellerinden veya çorap 

çiçek yapımı için üretilmiş 

olan renkli çiçek 

tellerinden alarak 

kullanabilirsiniz. 
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 Farklı boylarda yapraklar çalışınız. 

 

 Yapraklarınızın boyutunun 

çiçeğinizin özelliği ile 

orantılı olmasına özen 

gösteriniz. 

 Kenarları dilimli yaprak çalışmak için plastik borunun 

çevresinden 1,5 katı uzunluğunda tel kesiniz. 

 Teli ortalayarak tığın üzerine 9-10 defa sarınız.  

 

 Farklı uygulamalar için 

kenarları dilimli yaprak 

yapabilirsiniz. 

 Telin şeklini bozmadan 

sarmaya özen gösteriniz. 

 Sarmış olduğunuz teli tığın üzerinden çekerek 

çıkartınız. 

 Teli her iki ucundan çekerek açınız.  

 

 Kolay açmak için teli her 

iki tarafından pense ile 

tutarak çekiniz. 
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 Teli borunun üstüne sararak telin uçlarını pense ile 

bükünüz. 

 Teli borunun üzerinden çekerek çıkartınız. 

 Telinize yaprak şekli veriniz. 

 

 Dilimlerin şeklinin 

bozulmamasına dikkat 

ediniz. 

 Yaprağın boyunun iki katından 2 cm  uzun tel kesiniz.  

 Teli ortalayınız. 

 Katladığınız teli hazırladığınız yaprağın tepe noktasına 

koyup bükerek sabitleyiniz. 

 

 Özenli çalışınız. 

 Teli ortadan ikiye 

katlayınız. 

 Yaprağın ucuna teli bir kaç defa sararak tutturunuz. 

 Teli yaprağın ucundan itibaren sapına kadar çevirerek 

bükünüz. 

 Büktüğünüz teli yaprağın sap kısmına oturtunuz. 

 Teli bükmeye devam 

ediniz. 

 Teli yaprağın sapına 

sararak sağlamlaştırınız. 

 Yaprağın kıvrımlarını 

pense ile bükerek de 

yapabilirsiniz. 
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 Tekli, ikili, üçlü ve dörtlü yapraklı  çiçek tekniğini, 

resimdeki sıralamayı takip ederek yapınız. 

 Farklı uygulamalar için bu 

tekniği uygulayabilirsiniz. 

 Bağlama işlemi tek 

olduğundan, kesilen kısım 

fazla potluk yapmaz. Bu 

bakımdan elverişlidir. 
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Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmaları sınıf arkadaşlarınızla 

değiştirerek değerlendiriniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

1. Dilimli yaprakta yaprağın kıvrımları ………………….. ile bükülerek de yapılabilir. 

 

2. Yaprakların boyutunun çiçeğin özelliği ile ………………… olması önemlidir. 

 

3. Teller bağlandığında potluk yapmaması için uçları  ……………………  olarak 

bükülür. 

 

 

 

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. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3 
 

 

 

Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda gerekli ortam 

sağlandığında, tekniğine uygun çorap çiçek çalışmak için çorabı tele germe ve bağlama 

yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Çorap çiçek modellerini araştırınız. 

 Çiçek çeşitlerini, renklerini, özelliklerini ve yapraklarının kıvrımlarını 

inceleyiniz. 

 Çiçeklerle ilgili dergi, kitap ve internetten araştırma yaparak bilgi edininiz. 

 Bilgilerinizi sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

3. ÇORABI TELE GERME BAĞLAMA 
 

3.1. Çorabı Tele Germe, Bağlama 
 

Aşağıdaki işlem basamaklarında ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak 

Çorabı Tele Germe, Bağlama işlemini yapınız. 

 

 Taç yaprak formlarını hazırlayınız. 

 

 Her çiçek için 5 adet yaprak 

hazırlayınız. 

 Naylon çorabı parmaklarınız yardımıyla gererek 

telin üzerine geçiriniz. 

 Çorabı ekonomik kullanınız. 

 Çorabı çok germeden ve çok 

bol bırakmadan 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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yapraklarınızı oluşturunuz. 

 Çorabı overlok  ipliği ile sararak tele bağlayınız. 

 İpliğinizi sağlamlaştırarak kopartınız. 

 

 İpliği 7-8 defa çekerek 

sarınız. 

 İpleri üst üste getirmeden 

sarınız. 

 İpliğinizi ilmek atarak 

sağlamlaştırınız ve kesiniz. 

 İnce ve sağlam nakış 

iplikleri de kullanabilirsiniz. 

 Naylon çorabınızın renginde 

iplikler kullanabilirsiniz. 

 Çiçeğin sapındaki fazlalığı 5-6 mm’den kesiniz.  

 Yapraklarınızın hepsini bu şekilde hazırlayınız. 

 Çiçeğinizi zedelemeden 

kesmeye özen gösteriniz. 
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 Taç ve yeşil yapraklarınızı hazırlayınız. 

 

 Temiz ve düzenli çalışınız. 

 İkili, üçlü ve dörtlü  teknikte naylon çorabı, 

yaprakların hepsinin üzerine gererek alttan 

tutturunuz. 

 Yaprakları, tellerin arasından iplikle ayırarak sarınız. 

 Naylon çorabı yaprakların 

tamamından geçirmeye özen 

gösteriniz.  

 Overlok ipliğini her 

yaprağın arasından 

geçirmeye özen gösteriniz. 
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Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmaları sınıf arkadaşlarınızla 

değiştirerek değerlendiriniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

1. Çorabı, çok ……………………ve çok bol bırakmadan bağlamalıdır. 
 

2. İkili, üçlü ve dörtlü  teknikte naylon çorap, yaprakların hepsinin üzerine birden 

gerilerek alttan …………………… . 
 

3. İkili, üçlü ve dörtlü  teknikte tellerin arası ………………… ayrılarak 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. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-4 
 

 

 

Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda gerekli ortam 

sağlandığında, tekniğine uygun boyama yapabileceksiniz. 

 

 
 

 Çorap çiçek modellerini araştırınız. 

 Çiçek çeşitlerini, renklerini, özelliklerini inceleyiniz. 

 Çiçeklerle ilgili dergi, kitap ve internetten araştırma yaparak bilgi edininiz. 

 Bilgilerinizi sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

4. ÇİÇEĞİ BOYAMA 
 

4.1. Fırça ile Boyama 
 

Not: Daldırma, lekeleme, püskürtme gibi çiçek boyama yöntemleri Yapma Çiçek  

Temel-1 Modülü’nde ayrıntılı alarak anlatılmıştır. Yapılacak çiçeğin boyama şekline göre 

modülden faydalanılabilir. 

 

Aşağıdaki işlem basamaklarında ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak Fırça 

ile Boyama işlemini yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Yapraklarınızı koyudan açığa boya geçişlerinin düzgün 

olması için yaprakları alkolle veya suyla ıslatınız. 

 Fazla suyunu kağıt havlu ile alarak nemli hale 

getiriniz. 

 Boyayı fırça ile dipten uca doğru kaynaştırınız. 

 Kağıt havlu üzerinde kurutunuz. 

 Boyalarınızın kaliteli 

olmasına özen gösteriniz. 

 Boyalarınızın yaprakların 

üzerinden akmamasına 

özen gösteriniz. 

 Temiz ve düzenli 

çalışınız. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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 Çiçek yapraklarını 

çiçeğinizin özelliğine 

uygun olarak bu şekilde 

daldırarak da   

boyayabilirsiniz. 

 Yapacağınız çiçekte 

benekler varsa diş 

fırçasıyla püskürterek 

veya farklı kalınlıklardaki 

keçeli kalemlerle 

beneklendirerek de 

boyayabilirsiniz. 

 Yaprağınızın renginin 

çiçeğinize uygun renkte 

olmasına özen gösteriniz. 

 

Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmaları sınıf arkadaşlarınızla 

değiştirerek değerlendiriniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

1. Yaprakları boyarken koyudan açığa boya geçişlerinin düzgün olması için yaprakların 

alkolle veya suyla ……………………  gerekir. 

 

2. Boyanın fazla suyunu kağıt havlu ile alarak …………………. hale getirilmelidir. 

 

3. Boya ……………..  ile dipten uca doğru kaynaştırılmalıdır. 

 

4. Yapılacak çiçekte benekler varsa diş fırçasıyla püskürterek veya farklı kalınlıklardaki 

keçeli kalemle ………………………… de boyayabilirsiniz. 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-5 
 

 
 

Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda gerekli ortam 

sağlandığında, tekniğine uygun tohum hazırlayabileceksiniz. 

 

 
 

 Çorap çiçek modellerini araştırınız. 

 Çiçeklerde tohum özelliklerini inceleyiniz. 

 Çiçeklerle ilgili dergi, kitap ve internetten araştırma yaparak bilgi edininiz. 

 Bilgilerinizi sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

5. TOHUM HAZIRLAMA 
 

5.1. Tohum Yapımı 
 

Not: Farklı tohum yapımları için Yapma Çiçek Temel-2 Modülü’ne bakınız. 

 

Şekil 5.1: Çeşitli tohum şekilleri 

ÖĞRENME FAALİYETİ–5 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamaklarında ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak 

Tohum Yapımı işlemini yapınız. 

 

 3 tane tohum seçiniz. 

 Tohumlarınızı ortalayarak katlayınız. 

 10 cm’lik kalın çiçek teli kesiniz. 

 Telin ucunu kanca yapınız. 

 

 Tohumların çıkmaması 

için telin ucunu kıvırınız. 

 Kancayı tohumlara geçiriniz. 

 Telin ucunu ezerek sıkıştırınız. 

 

 Tohumları ortalayınız. 

 Kıvrılan kısmı bağlayınız. 
 İpe ilmik atarak ipi 

sağlamlaştırınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Tohumun ve telin birleştiği yeri krepon kâğıdıyla 

sararak temizleyiniz. 

 

 Tohumun dip kısmının 

göründüğü çiçeklerde dip 

kısmını krepon kâğıdıyla 

sarmak gereklidir. 

Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmaları sınıf arkadaşlarınızla 

değiştirerek değerlendiriniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

1. Tohumların çıkmaması için telin ucunu ……………… yapınız. 

2. Tohumun dip kısmının göründüğü çiçeklerde dip kısmını ………………… kağıdıyla 

sarmak gereklidir. 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-6 
 

 

 

Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda gerekli ortam 

sağlandığında tellere, tekniğine uygun şekil verebileceksiniz. 

 

 
 

 Çorap çiçek modellerini araştırınız. 

 Çiçek çeşitlerini, renklerini, özelliklerini ve yapraklarının kıvrımlarını 

inceleyiniz. 

 Çiçeklerle ilgili dergi, kitap ve internetten araştırma yaparak bilgi edininiz. 

 Bilgilerinizi sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

6. TELLERE ŞEKİL VERME 
 

6.1. Telleri Şekillendirme  
 

NOT: Taç yaprakların şekillendirilmesi toplama işleminden sonra yapılmalıdır. 

 

Aşağıdaki işlem basamaklarında ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak 

Telleri Şekillendirme işlemini yapınız. 

 

 Her iki tarafından çekerek yaprağa şekil veriniz. 

 

 Yapraklarınıza, çiçeğe uygun 

şekil veriniz. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–6 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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 Parmağınızla bükerek şekil veriniz. 

 Yaprağın ucunu aşağıya doğru kıvırınız. 

 

 Yaprak formunu telin şeklini 

bozmadan vermeye özen 

gösteriniz. 

 Bütün yaprakları toplamaya hazır hale getiriniz. 

 

 

 

Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmaları sınıf arkadaşlarınızla 

değiştirerek değerlendiriniz. 

 



 

41 
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

1. Yapraklara, çiçeğe uygun ……………… veriniz. 

 

2. Yaprak ………………… telin şeklini bozmadan vermek gerekir. 

 

3. Yapraklara parmakla …………………  şekil veriniz. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-7 
 

 

 

Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda gerekli ortam 

sağlandığında, tekniğine uygun toplama yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Çorap çiçek modellerini araştırınız. 

 Çiçek çeşitlerini, renklerini, özelliklerini ve toplama şekillerini inceleyiniz. 

 Çiçeklerle ilgili dergi, kitap ve internetten araştırma yaparak bilgi edininiz. 

 Bilgilerinizi sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız 

 

7. TOPLAMA YAPMA 
 

7.1. Çiçeği Toplama ALİYETİ 
 

Aşağıdaki işlem basamaklarında ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak 

Çiçeği Toplama işlemini yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 
 Yaprakları tohumun etrafına sırası ile sararak 

tutturunuz. 

 Çiçeklerinizi ve 

tohumlarınızı farklı 

tonlarda 

hazırlayabilirsiniz.       

ÖĞRENME FAALİYETİ–7 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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 5 adet taç yaprağı sırasıyla sararak bir çiçek oluşturunuz. 

 

 Çiçeğinizin çanağındaki 

iplikleri temizleyiniz. 

 Çiçeğin dip kısmındaki pürüzleri ince bir tabaka pamuk 

sararak kapatınız. 

 

 Pamuğu şerit haline 

getiriniz. 

 Bütün çiçekleri bu şekilde toplayarak hazır hale 

getiriniz. 

 Yaprakları çark gibi 

birbiri ardına sıralayınız. 
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 Taç yaprakların kıvrımları için tellere şekil veriniz. 

 

 Çiçeğe doğal bir hareket 

kazandırınız. 

 Çiçeği dip kısmından başlayarak sap kısmını krepon 

kağıdıyla sararak temizleyiniz. 

 

 Krepon kağıdını sap için 

0,4-0,5 cm kalınlığında 

keserek sarınız. 

 Çiçek ve yaprağınızın 

renklerine uygun tonda 

renkler seçiniz. 

 Çiçek, dal ve 

yaprağınızın renklerine 

uygun çiçek bandı da 

kullanabilirsiniz. 
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 Çiçekleri dallamaya hazır hale  getiriniz. 

 

 Başlangıç ve bitim 

yerine yapıştırıcı 

sürünüz. 

 Tomurcuk çalışmak için kalın çiçek teli, pamuk ve 

naylon çorabınızı hazırlayınız. 

 Çiçeğinizin tomurcuğunu yapmak için 10 cm 

uzunluğunda kalın çiçek teli kesiniz. 

 Telin ucunu 1,5 cm’den katlayınız. 

 Pamuğu kıvırdığınız telin içine sıkıştırarak sarınız. 

 Elinizle yuvarlak top şeklini veriniz. 

 Tomurcukların fazla 

büyük olmamasına özen 

gösteriniz. 

 Pamuk yerine elyaf da 

kullanabilirsiniz. 
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 Naylon çorabınızı pamuğun üzerine gererek 

tomurcuğunuzu oluşturunuz. 

 

 Çorabı tomurcuğun 

şeklini bozmadan 

uygulayınız. 

 Çiçeklerinizi farklı 

tonlardaki tomurcuklarla 

tanzim yapabilirsiniz. 

 Tomurcuklarınızın farklı 

tonlarda olması için 

naylon çorabınızı iki kat 

kullanabilirsiniz. 

 Tomurcukların saplarını krepon kâğıdıyla sarınız. 

 

 Başlangıç ve bitim 

yerine yapıştırıcı 

sürünüz. 

 Çiçek, yaprak ve tomurcukları dallamaya hazır hale 

getiriniz. 
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 3 adet taç yaprağı tohum üzerine sırayla bağlayınız. 

 Bağlanan yerin pürüzlerini gidermek için pamuk sarınız. 

 Üzerine krepon kağıdı sarınız. 

 Tomurcuğa şekil veriniz. 

 Resimlerdeki gibi de 

farklı tomurcuklar 

çalışabilirsiniz. 
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Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmaları sınıf arkadaşlarınızla 

değiştirerek değerlendiriniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

1. Yapraklar tohumun etrafına ………..  ……………  birbiri ardına sırası ile bağlanarak 

tutturulur. 

 

2. Çiçeğin dip kısmındaki pürüzler ince bir tabaka ……………..  sarılarak kapatılır. 

 

3. Krepon kağıdını, sap için ………………... .cm kalınlığında keserek sarınız. 

 

4. Tomurcukların farklı tonlarda olması için naylon çorap …………   ………….. 

sarılabilir. 

 

5. ……………….  kağıdının açılmaması için başlangıç ve bitim yerine yapıştırıcı 

sürülür. 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-8 
 

 

 

Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda gerekli ortam 

sağlandığında, tekniğine ve modele uygun olarak dallama ve tanzim yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Çorap çiçek modellerini araştırınız. 

 Çiçek çeşitlerini, dallama biçimlerini inceleyiniz. 

 Çiçeklerde kullanılan tanzim şekillerini araştırınız. 

 Çiçeklerle ilgili dergi, kitap ve internetten araştırma yaparak bilgi edininiz. 

 Bilgilerinizi sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

8. DALLAMA VE TANZİM YAPMA 
 

8.1. Çiçeği Dallama ve Tanzim Etme 
 

Aşağıdaki işlem basamaklarında ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak 

Çiçeği Dallama ve Tanzim Etme işlemini yapınız. 

 

 Çiçek dallarını ve tomurcukları overlok ipliği ile sararak 

birbirine tutturunuz. 

 

 Dallamaya tomurcuk, 

küçük çiçek ve 

yapraklardan başlayınız. 

 Üzerini krepon kağıdı sararak temizleyiniz. 
 Krepon kağıdının 

başlangıç ve bitim yerine 

ÖĞRENME FAALİYETİ–8 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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yapıştırıcı sürünüz. 

 

 Tomurcukları, yapraklara overlok ipliği ile sararak 

tutturunuz. 

  

 Üzerini krepon kağıdı 

sararak temizleyiniz. 

 Bütün çiçek, tomurcuk ve yaprakları bu şekilde hazır 

hale getiriniz. 

 

 Özenli çalışınız. 
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 Dal için 25-30 cm kalın teller kesiniz. 

 Telin ucuna küçük yaprak ve tomurcuklarla başlayarak 

aşağıya doğru sırayla bağlayayınız ve pamuk ya da 

krepon kağıdı sararak dalları aşağıya doğru 

kalınlaştırınız. 

 Birkaç dal yaparak dalları tanzime hazır hale getiriniz. 

 

 Pense kullanınız. 

 Dallarınızın daha doğal 

bir görünümde olması 

için doğal meyve 

dallarının uç kısımlarını 

kışın kopararak 

kurutunuz. 

 Dalların tomurcuk ve 

yaprak çıkıntı yerlerine 

hazırladığınız çiçek, 

tomurcuk ve 

yapraklarınızı sapsız 

olarak sıkıca bağlayınız.  

 Üzerine kahverengi 

krepon kağıdı sararak 

dalla bütünleştiriniz. 

 Dalların üzerine fırçayla ince bir tabaka halinde plastik 

tutkal sürünüz. 

 

 Plastik tutkal dalları 

daha esnek, parlak ve 

uzun süre dayanıklı hale 

getirecektir. 
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 Çiçeklerinize uygun bir tanzim kabı temin ediniz.  

 Kabın ortasına dalların dip kısımlarını kıvırarak 

oturtunuz.  

 Üzerine cam macunu yerleştirerek kaba sabitleyiniz. 

 Üzerini, yosun mozaik taşı veya yapay taşlar 

yapıştırarak kapatınız. 

 Dallara hareket veriniz. 

 Kurumaya bırakınız. 

 

 Dalları vazoya da 

koyabilirsiniz. 

 Tanzimi doğal kuru 

bitkilerle 

zenginleştirebilirsiniz. 

 

Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmaları sınıf arkadaşlarınızla 

değiştirerek değerlendiriniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

1. …………………… tomurcuk, küçük çiçek ve yapraklardan başlayınız. 

 

2. Plastik tutkal dalları daha esnek, parlak ve uzun süre ………………….. hale 

getirecektir. 

 

3. Tanzimi doğal …………….. bitkilerle zenginleştirebilirsiniz. 
 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-9 
 

 

 

Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda gerekli ortam 

sağlandığında, tekniğine uygun çorap çiçek yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Çorap çiçek modellerini araştırınız. 

 Çiçek çeşitlerini, renklerini, özelliklerini ve yapraklarının kıvrımlarını 

inceleyiniz. 

 Çiçeklerde kullanılan tanzim şekillerini araştırınız. 

 Çiçeklerle ilgili dergi, kitap ve internetten araştırma yaparak bilgi edininiz. 

 Bilgilerinizi sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

 

9. ÇORAP ÇİÇEK UYGULAMALARI 
 

9.1. Çorap Çiçek Uygulamaları 
 

Bu öğrenme faaliyetinde farklı çiçeklerin yapım aşamaları uygulama faaliyetlerinde 

anlatılmıştır.  

 

Aşağıdaki işlem basamaklarında ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak 

Gonca Çiçeği işlemlerini yapınız. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–9 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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İşlem Basamakları Öneriler 
 Naylon çorap çiçek malzemelerini hazırlayınız. 

 Tellerinizi ölçerek kesiniz. 

 İki eşit teli ortalayarak 2 kez bükünüz. 

 

 Telin uzunluğu seçmiş 

olduğunuz borunun 

çevresinden 4-5 cm fazla 

olmalıdır. 

 Teli ortalayarak borunun üzerine sarınız. 

 Telin uçlarını pense ile bükünüz. 

 

 Farklı boyutlarda 

goncalar yapabilirsiniz. 

 Telin şeklini bozmadan çıkarınız. 

 

 Dikkatli olunuz. 
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 Yaprağa kafes şekli veriniz. 

 

 

 Düzgün yapınız. 

 İçine elyaf yerleştiriniz. 

 

 İçerisine pamuk da 

koyabilirsiniz. 

 Yaprağınızın üzerine naylon çorabı gererek bağlayınız. 

 

 Goncalar, renk tonu 

açılmış güllerden koyu 

olduğu için naylon 

çorabı telin üzerine iki 

kat çalışabilirsiniz. 
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 Goncayı hazırladığınız boru ile 5 adet yaprak 

hazırlayınız. 

 Tellere yeşil yaprak renginde naylon çorabı geçirerek 

çanak yapraklarınızı hazırlayınız. 

 Yapraklarınızı elle şekillendiriniz. 

 Çanak yaprakları goncaya sırasıyla overlok ipliği ile 

tutturunuz. 

 Çiçeğinizin sapını çiçek teyp bandı ile sararak bitiriniz.  

 

 Çiçeğin çanağını ve 

sapını oluşturmak için 

çiçek teyp bandı veya 

krepon kâğıdı 

kullanabilirsiniz. 

 Goncayı bitiriniz. 

 

 Krepon kağıdının 

başlangıç ve bitim 

yerine yapıştırıcı 

sürünüz. 

Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmaları sınıf arkadaşlarınızla 

değiştirerek değerlendiriniz. 
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Resim 9.1: Lale                                               Resim 9.2: Lale 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Aşağıdaki işlem basamaklarında ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak Lale 

Çiçeği işlemlerini yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 6-7 cm çapında boru seçiniz. 

 Lale çiçeğini yapmak için 6 adet tel kesiniz. 

 Telleri boruya sararak bükünüz. 

 

 Naylon çorabınızın 

renginin, çiçeğinize 

uygun renkte olmasına 

özen gösteriniz. 

 Tellerinizin çok ince 

olmamasına özen 

gösteriniz. 

 Çiçeğinizin yapraklarını çorapla kaplayarak hazırlayınız. 

 

 Yaprakların 

boyutlarının birbirine 

eşit olmasına özen 

gösteriniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Yaprak için 12 cm ve 4 cm çapında borular hazırlayınız. 

 Kalın bir teli, her iki borunun üzerinden geçirerek pense 

ile bükerek sağlamlaştırınız. 

 Farklı boylarda 2 tane yaprak çalışınız. 

 

 Boruların çapları farklı 

olabilir. 

 Bu tür büyük 

yaprakları kalın çiçek 

telleri ile çalışınız. 

 Yaprakları, çiçek telini 

iki kat yaparak  

kullanabilirsiniz. 

 Telinizi her iki ucundan çekerek yaprak şekli veriniz. 

 Yeşil çorapla telleri kaplayınız. 

 

 

 Tellerin şeklini 

bozmamaya özen 

gösteriniz. 

 Çiçeğin dalı için 25–30 cm uzunluğunda kalın çiçek teli 

hazırlayınız. 

 5 adet tohum seçiniz. 

 Çiçeğin dalını yapmak 

için telleriniz ince ise 

tel sayısını 
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 Dal telinin ucuna 5. Öğrenim Faaliyeti’nde gösterildiği 

gibi tohum hazırlayınız. 

 Tohumu ve telin birleştiği yeri, krepon kâğıdıyla sararak 

temizleyiniz. 

 

arttırabilirsiniz. 

 Tohumun dip kısmını 

çiçek teyp bandı veya 

krepon kâğıdıyla 

sararak 

hazırlayabilirsiniz. 

 Tohumun tel ile birleştiği yerden 4 cm aşağıya çiçeğin ilk 

yaprağını sararak tutturunuz. 

 Diğer iki yaprağı da sırasıyla tekniğe uygun olarak 

bağlayınız. 

 

 

 Temiz ve düzenli 

çalışınız. 

 Diğer üç yaprağı da tohumun tel ile birleştiği yerden 3 cm 

aşağıya, üsttekilerin aralarına gelecek şekilde sararak 

 Bağladığınız yerin 

üstünü  çiçek bandı ile 
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tutturunuz. 

 Üç yaprağı yukarı doğru çeviriniz. 

 

sarınız. 

 Alttaki üç yaprağı da diğer yaprakların üzerine çeviriniz. 

 

 Çevirirken tellerin 

şeklini bozmamaya 

özen gösteriniz. 

 Çiçeğinizin dalını çiçek teyp bandı ile sarınız. 

 Yaprakları çiçeğinizin dalına  birleştirerek bitiriniz. 

 Yapraklara elle şekil 

veriniz. 
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Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmaları sınıf arkadaşlarınızla 

değiştirerek değerlendiriniz. 
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Aşağıdaki işlem basamaklarında ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak 

Damarlı Lale Çiçeği işlemlerini yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 
 Malzemelerinizi hazırlayınız. 

 Tellerinizi ölçerek kesiniz. 

 İki eşit teli ortalayarak ortadan 3-4 kez bükünüz. 

 Teli ortalayarak borunun üzerine sarınız. 

 Telin uçlarını pense ile bükünüz. 

 

 

 Yapraklarınızı tekniğe 

uygun olarak 

hazırlayınız. 

 3 adet küçük, 3 adet büyük boy damarlı yaprak 

hazırlayınız. 

 Telleri açarak şekil veriniz. 

 Çiçeğinizin özelliğine 

uygun olarak yaprağın 

içerisindeki tellerin 

(damarların) sayısını 

çoğaltabilirsiniz. 
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 Naylon çorabınızı telin üzerine gererek bağlayınız. 

 Lalenin tohumlarını tekniğe uygun olarak hazırlayınız. 

 

 Tohum hazırlarken 5. 

Öğretim Faaliyeti’ne 

bakınız. 

 Bir önceki uygulama faaliyetindeki işlem basamaklarını 

takip ederek çiçeğinizi yapınız. 

 Yapraklara elle şekil 

veriniz. 
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 Temiz ve düzenli 

çalışınız. 

 

Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmaları sınıf arkadaşlarınızla 

değiştirerek değerlendiriniz. 
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                     Resim 9.3: Gala                                                    Resim 9.4: Gala 
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Aşağıdaki işlem basamaklarında ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak Gala 

Çiçeği işlemlerini yapınız. 

 

 Çiçeğin tohumunu yapmak için sarı renkte krepon 

kâğıdı seçiniz. 

 Krepon kâğıdından 8 cm eninde şerit kesiniz. 

 Şeridi her iki tarafından 2 cm eninde iç tarafa katlayınız. 

 

 Krepon kâğıdının 

rengini tohum rengine 

uygun seçiniz. 

 20 veya 25 cm  uzunluğunda kalın çiçek teli kesiniz. 

 Telin ucundan 1,5  veya 2 cm kıvırınız. 

 Krepon kâğıdını telin arasına yerleştiriniz. 

 Krepon kâğıdını telin etrafında sararak gala çiçeğinizin 

tohumunu oluşturunuz. 

 

 Şeridi tohum şekline 

uygun sarmaya özen 

gösteriniz. 
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 Krepon kâğıdına yapıştırıcı sürerek çiçeğinizin 

tohumunu bitiriniz. 

 

 Tohumun pürüzsüz 

olması için yapıştırıcı 

sürünüz. 

 Tohumun üzerine iki kat çorap çalışınız. 

 Çorabı bağlayarak kesiniz. 

 Tohumun koyu renk 

olması için 2 kat 

çalışınız. 
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 Telin ucuna yapıştırıcı ve pamuk kullanarak tohum 

şekli veriniz. 

 

 Gala çiçeğinizin 

tohumunu yapıştırıcı ve 

pamuk kullanarak da 

yapabilirsiniz. 

 Tohumun üzerine naylon çorabı gererek bağlayınız 

 

 Tohumun koyu renk 

olması için 2 kat 

çalışınız. 

 10 cm çapındaki borunun üzerine telinizi tekniğe uygun 

geçirerek hazırlayınız. 
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 Telin üzerine beyaz naylon çorabı bağlayınız. 

                                        

 
 Farklı büyüklüklerde 

çiçekler  çalışabilirsiniz. 

 Tohumu çiçeğinizin üzerine tekniğe uygun yerleştirerek 

çalışınız. 

 

 Tohumun ve yaprağın 

birbirine orantılı 

büyüklükte olmasına 

dikkat ediniz. 

 Beyaz yaprağı tohumun çevresine kıvırarak sarınız. 

 Çiçeğinizin kıvrımlarını yapınız. 

 Şekil verirken tabiatına 

uygun çalışınız. 
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 Gala çiçeğine uygun büyülükte yeşil yaprak 

hazırlayınız. 

 Çiçeğin çanağını ve sapını yeşil krepon kâğıt ile sarınız. 

 Yaprağı, çiçeğin dalına bağlayarak tutturunuz. 

 Dalın üzerini krepon kâğıdı sararak temizleyiniz. 

 

 Temiz ve düzenli 

çalışınız. 

 

Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmaları sınıf arkadaşlarınızla 

değiştirerek değerlendiriniz. 
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Resim 9.5: Deffodil (altın kadeh)                         Resim 9.6: Deffodil (altın kadeh) 
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Aşağıdaki işlem basamaklarında ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak 

Deffodil (Altın Kadeh)  Çiçeği işlemlerini yapınız. 

 

 Çiçek telinizi tığın üzerine 10 veya 15 kere 

sarınız. 

 Teli açınız. 

 Plastik borunun üzerine telinizi geçirerek pense ile 

bükünüz. 

 Çiçeğinizi resimdeki sıralamayı takip ederek 

çalışınız. 

 

 Teli çok fazla açmayınız. 

 Yapmış olduğunuz yaprağın kıvrımlarını açarak 

şekil veriniz. 

 4 adet kesilmiş teli tekniğe uygun çalışarak eşit 

aralıklarla yaprağa tutturunuz. 

 Yelpaze şekli veriniz. 
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 Naylon çorabı telin üzerine gererek bağlayınız. 

 Çiçeğinizin tohumunu hazırlayınız. 

 Tohumu yerleştirerek çiçekle birleştiriniz. 

 Tohumu ve telin birleştiği yeri krepon kâğıdıyla 

sararak temizleyiniz. 

 

 

 Tohumu 6-7 cm’lik telin 

üzerine çalışınız. 

 Resimdeki gibi 6 adet damarlı çiçek yaprağı 

hazırlayınız. 

 Çorabınızı yaprakların üzerine tekniğe uygun 

çalışarak bağlayınız. 

 2. Öğrenim Faaliyeti’ne 

bakınız. 
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 Yaprakları sırasıyla çalışarak tutturunuz. 

 Tellere şekil veriniz. 

 

 Özenli çalışınız. 

 Yukarıdaki uygulama faaliyetlerindeki sıralamayı 

takip ederek çiçeğinizi bitiriniz. 

 Çiçeklerinizi cam veya 

porselen bir vazoya 

yerleştirebilirsiniz. 
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Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmaları sınıf arkadaşlarınızla 

değiştirerek değerlendiriniz. 
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Resim 9.7: Sıklamen                                                     Resim 9.8: Sıklamen 



 

80 
 

Aşağıdaki işlem basamaklarında ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak 

Sıklamen Çiçeği işlemlerini yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 
 Çiçeklerinizi resimdeki sıralamayı takip ederek 

hazırlayınız. 

 

 

 Çiçeğinizin yapraklarını kalın çiçek telinin üzerine 

sırası ile sararak tutturunuz. 

 Krepon kâğıdı ile çiçeğin çanağını ve dalını sarınız. 

 

 Krepon kâğıdı yerine çiçek 

teyp bandı ile de 

çalışabilirsiniz. 

 Yapraklarınızı açarak dalın üzerine doğru çeviriniz. 

 Taç yapraklara şekil veriniz. 

 Dalı, çiçeğiniz aşağıya bakacak şekilde eğiniz. 

 Çiçeğin tabiatına uygun 

çalışınız. 
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 Yeşil yapraklarınızı  2. Öğrenim Faaliyeti’nde 

öğrendiğiniz şekilde hazırlayınız. 

 Naylon çorabı, yaprağınızın üzerine gererek 

bağlayınız. 

 

 Yeşil yapraklarınızı 2-3 boy 

olarak çalışınız. 

 Çiçeklerinizi ve yapraklarınızı hazırlayınız.   Temiz ve düzenli çalışınız. 
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 Çiçek ve yapraklarınızı tanzim yaparak bitiriniz. 

 

 Çiçeklere uygun yayvan bir 

tanzim kabı seçiniz. 

 
Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmaları sınıf arkadaşlarınızla 

değiştirerek değerlendiriniz. 
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Resim 9.9: Küpeli çiçeği 

 

Resim 9.10: Küpeli çiçeği 
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Aşağıdaki işlem basamaklarında ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak 

Küpeli Çiçeği işlemlerini yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 
 Naylon çorap  çiçek yapma tekniğine uygun çalışarak 

çiçeğinizi yapınız. 

 2 cm çapındaki boru üzerinde tellerinizi şekillendiriniz. 

 4 adet pembe yaprak hazırlayınız. 

 Tohumlarınızı hazırlayınız. 

 

 Yukarıdaki uygulama 

faaliyetlerindeki işlem 

basamaklarını takip 

ederek küpeli 

çiçeğinizi 

yapabilirsiniz. 

 Çiçeğinizi istediğiniz 

renklerde 

yapabilirsiniz. 

 Tohum etrafına pembe yaprakları sırayla bağlayınız. 

 Tohumları 

boyayabilirsiniz. 
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 4 cm çapındaki boru üzerinde tellerinizi şekillendiriniz. 

 4 adet beyaz çanak yaprak hazırlayınız. 

 

 Çorabı gererken 

ekonomik olunuz. 

 Yaprakları elinizle form vererek şekillendiriniz. 

 Yaprakları, pembe çiçeğin 2 cm altından bağlayınız.  

 Tellere çiçeğin 

tabiatına uygun şekil 

veriniz. 
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 Çiçeğin çanağını çiçek teyp bandı ile sarınız. 

 Çiçeğin dalını da sararak devam ediniz. 

 

 Temiz çalışınız. 

 Çiçeğin çanağından itibaren 2 cm yukarıdan yaprakları bir 

araya getirerek bağlayınız.  

 İpliğinizi sağlamlaştırarak kopartınız. 

 Beyaz yaprakları geriye kıvırarak açınız. 

 Yaprağınızın renginde 

iplikle bağlayınız. 
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 Tomurcuğu tele pamuk sararak yapınız. 

 Tomurcuk için 4 adet beyaz çanak hazırlayınız. 

 Yaprakları tomurcuğun 2,5 cm aşağısından dala 

bağlayınız. 

 

 Bahar Dalı uygulama 

faaliyetindeki 

tomurcuğun işlem 

basamaklarını takip 

ederek çalışabilirsiniz. 

 Çiçeğin çanağından itibaren 2 cm yukarıdan yaprakları bir 

araya getirerek bağlayınız.  

 İpliğinizi sağlamlaştırarak kopartınız. 

 Tomurcukları kapalı 

tutunuz. 
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 Yeşil naylon çoraptan da tomurcuklar yapınız. 

 

 Yeşil çorapla en küçük 

tomurcukları yapınız. 

 Bazı tomurcuklar için 4 adet yeşil çanak yaprak 

hazırlayınız. 

 Yaprakları, tomurcuğun etrafına sararak bağlayınız. 
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 Yeşil yapraklarınızı 3 farklı boyda hazırlayınız. 

 

 

 25-30 cm kalın tel alarak dallamaya başlayınız. 

 Küçük yeşil yaprakları tomurcuğun dalı ile birleştiriniz. 

 Dallamaya küçük 

tomurcuk ve 

yapraklardan 

başlayınız. 
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 Çiçek ve yapraklarınızı dalın üzerine tekniğe uygun 

çalışarak sırasıyla birleştiriniz. 

 

 Dalların sayısını 

çoğaltarak vazoya 

koyabilirsiniz.  

 Tanzim yapınız. 

 Saksı biçiminde tanzim 

kabına çiçeklerinizi 

yerleştirebilirsiniz. 

 Tanzimin zengin 

görünmesi için 

çiçeksiz yaprak dalları 

da çalışabilirsiniz. 
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Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmaları sınıf arkadaşlarınızla 

değiştirerek değerlendiriniz. 

 

Resim 9.11: Sardunya çiçeği   
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Resim 9.12: Sardunya çiçeği 
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Aşağıdaki işlem basamaklarında ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak 

Dekoratif Sardunya  Çiçeği işlemlerini yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 
 Sarı renkteki naylon çorabın boğaz lastiğini kesiniz.  

 Büyük çiçekler için 15 cm, tohum için de 10 cm’lik 

parça kesiniz.  

 Parçayı eninden ince çizgiler halinde kesiniz. 

 

 Tohumunuzu naylon 

çorap yerine keçe vb. 

malzemelerden de 

yapabilirsiniz. 

 Kestiğiniz parçaları 15  ya  da 20 cm’lik telin üzerine 

kıvırarak   bağlayınız. 

      

 Tellerinizin, çiçeğinizi 

taşıyacak kalınlıkta 

olmasına dikkat ediniz. 

 Telinizi, tomurcuk için 3 cm, diğer çiçekler için de 5 cm 

çapındaki boru üzerinde şekillendirerek hazırlayınız. 

 Büyük çiçek için 15, küçük çiçek için 10 adet yaprak 

hazırlayınız. 

 Çiçeği özelliğine uygun 

olarak farklı renklerde 

çalışabilirsiniz. 

 Tomurcuk için 5, küçük 

çiçek için 10, büyük 

çiçek için 15 adet taç 
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yaprak çalışınız. 

 Hazırlamış olduğunuz tohumun etrafına ilk 5 yaprağı 

yerleştiriniz. 

 

 Yaprakları 

şekillendiriniz. 

 En küçük boy yaprakları 

kullanınız. 

 2. kat yaprakları yerleştirerek sırayla bağlayınız. 

 Özenli çalışınız. 
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 3. kat yaprakları yerleştirerek sırayla bağlayınız. 

 

 Temiz çalışınız. 

 Tomurcuk için 5 adet yaprak hazırlayınız. 

                                       

 En küçük boy yaprakları 

kullanınız. 
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 Tohumun üzerine yaprakları tekniğe göre uygun bir 

şekilde yerleştiriniz. 

 Tomurcuğa 4 adet çanak yaprak hazırlayınız ve 

bağlayınız. 

 

 Tomurcuğun dalını da 

yeşil krepon kâğıdıyla 

sararak temizleyiniz. 

 Çiçeklerinizi hazırlayınız. 

 Çiçeğinizin yapraklarını 12 cm çapındaki boru üzerinde 

şekillendiriniz. 

 Yaprakların saplarını krepon kâğıdıyla sarınız. 

 

 Yapraklarınızın, 

çiçeğinizin büyüklüğü 

ile orantılı olmasına 

özen gösteriniz.  

 Yapraklarınızı değişik 

boylarda hazırlayınız. 

 Krepon kâğıdı ile 

çalışırken başlangıcında 

ve bitiminde kâğıda 

yapıştırıcı sürmeyi 

unutmayınız. 

 Krepon kâğıdı yerine 

çiçek teyp bandını da 

kullanabilirsiniz. 
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 Yaprakların kenarlarına parmaklarınızla kıvrımlar 

yapınız. 

 Yapraklara doğal eğimini veriniz. 

 

 

 Yaprakların kenarlarını 

daha önceki 

uygulamalarda 

anlatıldığı gibi kalın bir 

tığ üzerine sararak da 

şekillendirebilirsiniz. 

 Yapraklarınızı limon 

sıkacağı üzerinde de 

şekillendirebilirsiniz. 

 Çiçek ve yapraklarınızı tanzime hazır hale getiriniz. 

 Çiçek ve yaprak sayısını 

istediğiniz ölçüde 

çoğaltabilirsiniz. 

 Çardak gülü için de aynı 

çiçekleri çalışabilirsiniz. 
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 Yaprakları, çiçeğin dallarına yerleştiriniz. 

 Çiçeğinizi tanzim yaparak bitiriniz. 

 

 Çiçeğinize uygun tanzim 

kabı seçiniz. 
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Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmaları sınıf arkadaşlarınızla 

değiştirerek değerlendiriniz. 

 

Resim 9.13: Karanfil 
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Aşağıdaki işlem basamaklarında ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak 

Karanfil Çiçeği işlemlerini yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Telinizi tığın üzerine 8 defa sarınız. 

 3 cm çapındaki borunun üzerinde şekil vererek pense ile sap 

kısmını bükünüz. 

 

 Yukarıdaki 

uygulama 

faaliyetlerindeki 

işlem 

basamaklarını 

takip ederek 

çiçeğinizi 

yapabilirsiniz. 

 Teli, daha ince 

olması için yorgan 

iğnesine 

sarabilirsiniz. 

 Teli elinizle şekillendiriniz. 

 Şekil vermiş olduğunuz yapraklara, renkli naylon çorabınızı 

tekniğe uygun şekilde gerdirerek bağlayınız. 

 

 Telin şeklini 

bozmamaya özen 

gösteriniz. 

 Her yaprağın sap kısmını yeşil çiçek teyp bandı ile sarınız.  

 

 Temiz ve düzgün 

çalınız. 

 

 

 Yaprakları üçerli gruplar halinde birleştiriniz. 

 

 

 Çiçek sayınızı 
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belirleyerek 

çalışınız. 

 15 cm uzunluğunda kalın çiçek teline üçlü grupları, overlok 

ipliği ile sararak tutturunuz. 

 

 Karanfilleri 

küçüklü büyüklü 

olarak 

hazırlayabilirsiniz 
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 Çiçeklerinizi toplayarak saplarını çiçek teyp bandı ile sarınız. 

 

 Krepon kâğıdı ile 

çalışırken 

başlangıcında ve 

bitiminde kâğıda 

yapıştırıcı 

sürmeyi 

unutmayınız. 

 Yapraklar için 5 cm çapında boru hazırlayınız. 

 Çiçeğinize 8 adet çanak yaprak hazırlayınız. 

 

 

 Ayrıca uzun yeşil 

yapraklar 

hazırlayınız. 

 
Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmaları sınıf arkadaşlarınızla 

değiştirerek değerlendiriniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

 

UYGULAMALI TEST 
 

Naylon çorap çiçek yapma tekniği ile papatya çiçeğini çalışınız. 

 

Çiçeğinizi istediğiniz ölçülerde yapabilirsiniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler  

 Malzemelerinizi hazırlayınız. 

 Aydınlık ve temiz bir atölye ortamı 

hazırlayınız. 

 Çorabınızın, çiçeğinizin özelliğine uygun 

olmasına özen gösteriniz. 

 Çorabınızın, çiçeğinizin özelliğine uygun 

incelikte olmasına özen gösteriniz. 

 Tel ve plastik boruları ölçü ve 

orana uygun seçiniz. 

 Çiçeğinizin büyüklüğüne uygun kalınlıkta 

tel seçiniz. 

 Seçmiş olduğunuz kâğıt vb. boruların 

çaplarının çiçeğinizin yaprak büyüklüğüne 

uygun olmasına özen gösteriniz. 

 Yaprak sayısını belirleyiniz. 

Tellerinizi keserek tekniğe uygun 

olarak hazırlayınız. 

 Temiz ve düzenli çalışınız. 

 Kesici aletleri dikkatli kullanınız.  

 Naylon çorabı, tellere tekniğe 

uygun geçirerek hazırlayınız. 

 Yaprakların üzerindeki fazla iplikleri 

keserek temizleyiniz. 

 Çiçeğinizin özelliğine uygun 

tohumu seçerek hazırlayınız. 

 Çiçeğinize uygun tohum seçmeye özen 

gösteriniz. 

 Çiçeğin tohumunu tele bağlayarak 

hazırlayınız. 
 Tekniğe uygun bağlamaya özen gösteriniz. 

 Çiçeğin yapraklarını, tohumun 

etrafına yerleştirerek sarınız. 

 Yapraklarınızı çiçeğinizin özelliğine uygun 

yerleştirmeye özen gösteriniz. 

 Dalın üzerine yaprağınızı 

yerleştirerek naylon iplikle sararak 

sağlamlaştırınız. 

 Ölçü ve orana özen gösteriniz. 

 Dalların üzerini krepon kâğıdıyla 

sararak temizleyiniz. 
 Temiz ve düzenli çalışınız. 

 Taç yaprakları, çiçeğin özelliğine 

göre elle şekillendiriniz. 

 Çiçeğinizin yapraklarını özelliğine uygun 

olarak şekillendirmeye özen gösteriniz. 

 Tanzim yaparak çiçeğinizi bitiriniz.  Çiçeğinize uygun tanzim yapınız. 

 Çiçeğinizi verilen sürede 

bitiriniz. 
 Çiçeğinizi zamanında bitirmeye özen 

gösteriniz. 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
UYGULAMALI TEST 

 

Naylon çorap çiçek tekniği ile gelincik çiçeğini renklendirerek çalışınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler  

 Malzemelerinizi hazırlayınız. 

 Aydınlık ve temiz bir atölye ortamı 

hazırlayınız. 

 Çorabınızın, çiçeğinizin özelliğine 

uygun olmasına özen gösteriniz. 

 Çorabınızın, çiçeğinizin özelliğine 

uygun incelikte olmasına özen 

gösteriniz. 

 Tel ve plastik boruları ölçü ve orana 

uygun seçiniz. 

 Çiçeğinizin büyüklüğüne uygun 

kalınlıkta tel seçiniz. 

 Seçmiş olduğunuz kâğıt vb. boruların 

çaplarının çiçeğinizin yaprak 

büyüklüğüne uygun olmasına özen 

gösteriniz. 

 Yaprak sayısını belirleyiniz. Tellerinizi 

keserek tekniğe uygun olarak 

hazırlayınız. 

 Temiz ve düzenli çalışınız. 

 Kesici aletleri dikkatli kullanınız.  

 Naylon çorabı, tellere tekniğe uygun 

geçirerek hazırlayınız. 

 Yaprakların üzerindeki fazla iplikleri 

keserek temizleyiniz. 

 Çiçeğinizin özelliğine uygun tohum 

çalışması yapınız. 

 Çiçeğinize uygun tohum seçmeye özen 

gösteriniz. 

 Çiçeğin tohumunu tele bağlayarak 

tohumu hazırlayınız. 

 Tekniğe uygun bağlamaya özen 

gösteriniz. 

 Taç  yaprakları, tohumun etrafına 

yerleştirerek birleştirip  sarınız. 

 Yapraklarınızı çiçeğinizin özelliğine 

uygun yerleştirmeye özen gösteriniz. 

 Dalın üzerine yaprağınızı yerleştiriniz ve 

naylon iplikle sararak sağlamlaştırınız. 
 Ölçü ve orana özen gösteriniz. 

 Dalların üzerini krepon kâğıdıyla sararak 

temizleyiniz. 
 Temiz ve düzenli çalışınız. 

 Taç yaprakları, çiçeğin özelliğine göre 

elle şekillendiriniz. 

 Çiçeğinizin yapraklarını özelliğine 

uygun olarak şekillendirmeye özen 

gösteriniz. 

 Tanzim yaparak çiçeğinizi bitiriniz.  Çiçeğinize uygun tanzim yapınız. 

 Çiçeğinizi verilen sürede bitiriniz. 
 Çiçeğinizi zamanında bitirmeye özen 

gösteriniz. 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ–1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1. Esneyebilen 

2. Formlarını 

3. Overlok İpliği 

4. Tohum 

5. Balmumu 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1. Pense 

2. Orantılı 

3. Kademeli 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1. Germeden 

2. Bağlanır 

3. İplikle 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1. Islatılması 

2. Nemli 

3. Fırça 

4. Beneklendirerek 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ–5’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1. Kanca 

2. Krepon 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–6’NIN CEVAP ANAHTARI 
 

1. Şekil 

2. Formunu 

3. Bükerek 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–7’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1. Çark gibi 

2. Pamuk 

3. 0,4-0,5 

4. İki Kat 

5. Krepon 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–8’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1. Dallamaya 

2. Dayanıklı 

3. Kuru 



 

107 
 

KAYNAKÇA 
 TUNALI, Fikret, Çağdaş Çiçek-Naylon Çoraptan Çiçek Yapımı, Dilem 

Yayınevi. 

KAYNAKÇA 


