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Endüstriyel Çorap Örme

MODÜLÜN ADI

Çorapta Model AraĢtırması

MODÜLÜN TANIMI

Farklı model araĢtırmaları ile ilgili bilgilerin verildiği bir
öğrenme materyalidir.
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ÖN KOġUL

Ön koĢulu yoktur.

YETERLĠK

Çorapta model araĢtırması yapmak
Genel Amaç
Çoraplarda model araĢtırması yapabileceksiniz.

MODÜLÜN AMACI

Amaçlar
1. Amaca uygun tasarım araĢtırması yapabileceksiniz.
2. Tekniğe uygun tasarım aĢamalarını
belirleyebileceksiniz.
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AydınlatılmıĢ bir ortamda çizim masası, sandalye, yazı
tahtası

ÖLÇME VE
DEĞERLENDĠRME

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli
test, doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.)
kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve
becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.
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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Giyim ve giydirme, ilk dönemlerden günümüze kadar gerekliliğini korumuĢtur. Sosyal
yaĢantı içinde insanın giyinmesi, özellikle iyi giyinebilmesi son derece önem taĢımaktadır.
Ġnsanların farklı olma isteği, giyimi alternatifli hâle getirmiĢ; seri üretimlerin ve özel
çorap sektörlerinin giderek yaygınlaĢmasına sebep olmuĢtur.
Ġyi bir moda tasarımcısının öncelikle sanatsal ve kültürel alanlarda entelektüel
birikiminin olması gerekir. Bu alanlarda bir gözlemci olarak dünyadaki tüm yenilikleri
izlemesi, görsel zekâsı ve hafızasıyla modayı nelerin Ģekillendirdiğini kavraması ve
çevresinde rahatsız olduğu Ģeyleri düzeltmeye ve değiĢtirmeye istekli olması gerekir. Bunun
yanı sıra modanın dinamiğini göz önüne alırsak hızlı düĢünme yeteneği ve çalıĢma disiplinin
olması, farklı problemlere farklı koĢullarda çözüm bulma yeteneği kaçınılmazdır.
Toplumda her bir ferdin kazandığı statü gereği çizdiği imaj, moda olgusunu da doğal
olarak beraberinde getirmiĢtir. Görselliğe büyük önem verilen bu zamanda moda, sosyal
statülerimizi belirleyebilecek kadar güçlü, kiĢiliğimizi yansıtabileceğimiz kadar özgür ya da
seçimlerimizi yaĢayamayacağımız kadar tehlikelidir. Giysilerimiz ve ilgi çekici çoraplarımız
üzerimize yapıĢan toplumsal kimliklerimizdir.
Moda tasarımı eğitimi, sanatsal ve kültürel alanda yeni geliĢmelere ilgi duyan, yaratıcı
ve düĢünme yeteneği olanlar için çorap sektöründe araĢtırma ve geliĢtirme bölümlerinde
çalıĢma olanağı sağlamaktadır.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
AMAÇ
Amaca uygun tasarım araĢtırması yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA


Günümüz moda akımlarını araĢtırınız.



Raporlarınızı arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

1. TASARIM ARAġTIRMASI
Tasarım, bir ürün ortaya koymaya yönelik düĢünsel ya da maddi çalıĢmalar sürecidir.
Bunu, ürünün gerçekleĢtirilme amacı izler.

1.1. Tasarım AraĢtırmasının Amacı ve Önemi
Bir tasarımın oluĢabilmesi için bir konunun olması, ana fikrin yakalanması, bir planın
oluĢması, planın denetimi ve geliĢtirme çalıĢmaları gerekmektedir. Tasarımın hareket noktası
piyasa olmalı, tasarlanan ürün, iĢlevsel ve özgün olmalıdır.
Günün moda akımlarına göre üretilmiĢ çoraplar incelenerek bunlar ön araĢtırma
defterine çizilmelidir. Piyasadaki iplikler, araç gereçler ve maliyetleri araĢtırılmalıdır.
Üretime geçilmesi düĢünülüyorsa tasarımın hazırlanmasında tasarımın sunulacağı
imalatçı kuruluĢun satıĢ politikası, üretim kapasitesi, fiyat politikası, iĢletme masrafları,
makine parkı, üretim yöntemleri yani teknolojik olanakları, gelecekle ilgili planları ve kalite
kontrol ilkeleri dikkate alınmalıdır.
Ġlham kaynağını belirlemek için moda eğilimleri gözlemlenmeli, gelecekle ilgili moda
eğilimleri araĢtırılmalı, moda bilgilerini içeren kitaplar incelenmelidir. Yine bunun için renk
hikâyeleri, modanın esinlendiği çeĢitli hikâye panoları, çeĢitli tasarımcıların çalıĢmaları, o
döneme ait magazin dergileri, filmler, moda gösterileri araĢtırılmalıdır. ÇeĢitli iplik ve
materyal örnekleri toplanmalıdır.
Ayrıca satıĢa sunulacaksa tüketici tipleri, ürünün uygunluğu, kullanıĢlılığı, fiyat
düzeni, hediyelik ürün üretim eğilimleri, satıĢlar, satıĢ yöntemleri, vitrin düzenlemeleri,
genel görünüĢün bıraktığı etkiler ve moda gösterileri ile bunların çalıĢma düzeyi
araĢtırılmalıdır.
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1.2. Tasarım ile Ġlgili Temel Kavramlar
Ġnsanların gereksinimlerini karĢılamayı hedefleyen iĢlev, görünüm gibi her yönden
yüksek düzeyde yenilik getirici, yarı karmaĢık, yarı disiplinli bir olgu olarak görülebilecek
tasarım ile ilgili bazı temel kavramlar mevuttur.

1.2.1. Tasarım
Tasarım terimi; literatürde “tasarımlama iĢi, tasarımlanan biçim, zihinde canlandırma,
tasavvur etme ve tasarı dizaynlama” anlamlarına gelmektedir. “Meydana getirilecek bir
ürünün çizimini, kalıbını ve planını yaparak geliĢtirme” anlamında kullanılmaktadır.

1.2.2. Tasarımcı
Tekstil alanı ile ilgili teknik, sanatsal bilgi ve beceriye sahip, tüketici istekleri, moda
ve kullanım alanına uygun çorap modelleri tasarlayan kiĢidir. Çorap tasarımcısı, çizimlerle
özgün moda geliĢtirme, kalıp (beyz) hazırlama, üretim yapma bilgi ve becerisine sahip,
sürekli uygulanabilen fikirler üretebilen kiĢi olarak tanımlanabilir.

1.2.3. Kreasyon
Fransızca kreasyon sözcüğü, moda dilinde evrenselleĢtirilmiĢtir. Kreasyon; örmenin
tarihi evrimi ıĢığında kiĢinin yaratıcı gücünün çağdaĢ koĢullarla birleĢtirilmesinden oluĢan
renksel ve çizgisel bir tasarımlama iĢidir. Daha kısa bir tanımla “Örme alanında yeni
çoraplar ve aksesuar modellerinin yaratılmasıdır.”

1.2.4. Koleksiyon
Firmaların çorap sektöründeki yenilikleri tanıtmak için düzenlediği defilelerde
gösterilen modellerin bütünüdür.

1.2.5. Desenci (Modelist)
Stilistin çizdiği modellerin temel çizimlerini ve beyzlerini hazırlayan, bu temel çorap
kalıpları üzerine model uygulayan ve desen çizen ilk örnek çalıĢmaya yol gösteren kiĢidir.

1.2.6. Desinatör (Stilist)
Moda resmi çizen kiĢi, grafik tasarımcısı olarak eğitilmiĢtir. Moda tasarımcısının iĢini
resimleyerek organize eder, albenili hâle getirir ve bunları gazeteler, magazinler, kataloglar,
sergiler ve vitrinler için moda resmi çizimleri hâlinde üretir.
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1.2.7. Proje
Tasarımlanan biçimdir. Bir ürün ortaya koymaya yönelik, düĢünsel ya da maddi
çalıĢmalar sürecidir.

1.2.8. Moda Tasarımı
Belirli bir toplumda ortak zevklerin zamana ve koĢullara göre biçimlenerek insanların
görsel gereksinimlerini karĢılayan yenilik olgusudur.

1.3. Çorapta Moda Akımları
Moda toplumun sosyal, politik ve kültürel durumuna yansır. Moda dıĢ giyimde olduğu
kadar çorap üretiminde de çok önemli bir unsurdur. Çorap, diğer giyim alanlarda olduğu gibi
moda içerisinde dönemlere göre farklılıklar göstererek geliĢmiĢtr.

1.3.1. Yakın Çağlarda Çorap
Temel giyim ihtiyaç maddelerinden biri olan çorap, yalnızca bir örtünme malzemesi
olmayıp insan sağlığı açısından da son derece önemli bir giysidir. Çorap, insanın hayatı
boyunca çok sayıda tükettiği ve kullandığı giyim eĢyaları arasında ömrü en kısa olanıdır.
Çorap tarihi incelendiğinde MÖ 5. yüzyılda Altay Pazırık Kurgan’ında bulunan keçe
çoraplar, Türkler’de çorap geleneğinin çok eskilere dayalı olduğunu kanıtlar. Eski Yunanlı
Ģair Hesiodos, hayvan kılından örülen bir ayakkabı astarından (piloi) söz eder. Örgüyle
yapılmıĢ, ayakkabı astarı dediği Ģey, çorabın bir türü olabilir. MS 2. yüzyıldan baĢlayarak
keçe ya da hayvan postundan kesilerek dikilen, ama esnek olmayan çorap benzeri
giyeceklerin üretildiği de bilinmektedir.
Anadolu kültüründeki çorapların benzerleri Balkan ülkelerinde, Türkmenistan’da,
Yunanistan’da sürüleriyle yaĢayıp oradan oraya dolaĢan topluluklarda da görülür.
Türkçedeki çorap sözcüğü ise Farsça kökenlidir. “Gorab” sözcüğü, Arapçaya “curap”
Ģeklinde; buradan Türkçeye “çorap” Ģeklinde geçer. Balkan diline de girer. Türkmenistan’da
ise çoraba “ceĢka” adı verilir.
Ġngilizce çorap anlamına gelen “sock” sözcüğünün kökeni olan Latince “soccus” ise
aslında alçak topuklu hafif ayakkabılar için kullanılırdı. Romalılar bu sözcüğü antik
Yunanlılardan almıĢtı. Yunanlıların giydiği “sukkhos” yani ayağa dolanan bir posttan
yapılan hafif ayakkabılar, Romalılar zamanında Britanya’nın iĢgali ile adalara taĢındı;
çizmenin içine giyilebilen bu bir tür çoraplarla ayakların korunabileceğini gören
Anglosaksonlarca benimsendi.
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Resim 1.1: El örmesi çoraplar

El örgüsü çorap, bugünkü biçimine 17. yüzyılda örgü makinesini icat eden William
Leey sayesinde kavuĢtu. Ardından ipek çorapların üretimi geldi. 1930’larda naylonun
bulunmasıyla sanayi, ipek çorap üretme bağımlılığından kurtuldu ve dayanıklılığı nedeniyle
naylon çoraplar yavaĢ yavaĢ piyasaya sürülmeye baĢlandı. Amerika’da üretilen ilk naylon
çorabın “Naylon Günü” ilan edilen 15 Mayıs 1940’ta satıĢa sunulacağı duyurulmuĢtu.
Dükkânlar açılmadan önce önlerinde oluĢan kuyruklarla çoraplar daha o gün tükendi.
Türkiye’de yüzyıllar boyu elle örülen çorap, 1900’lü yılların baĢından itibaren basit
kollu makineler ile üretilmeye baĢlanmıĢtır. II. Dünya SavaĢı’ndan sonra küçük ev
atölyelerinin ve iĢletmelerin oluĢumları gözlenmiĢtir. 1980’li yılların ortalarına kadar sektör
yapısı atölye ve küçük iĢletmeler olarak tanımlanırken bu tarihten sonra ve özellikle ihracata
yönelik üretimin de baĢlaması ile fabrikalaĢmaya yönelik bir yapılanma oluĢmuĢtur. Henüz
optimum büyüklüğü yakalayamamıĢ olan çorap üreticileri ise ana fabrikalara fason üretim
yaparak kapasitelerine katkıda bulunmuĢlardır.
Türk çorap üretim sektörünün 1985 yılındaki kapasitesi yaklaĢık 127.000.000 çift
seviyelerinde bulunmakta iken 2001 yılında bu oran 1.200.000.000 çitlik bir kapasiteye
ulaĢmıĢtır. 2001 yılı verilerine bakıldığında ABD 3,5 milyar çift üretim ile dünya birincisi
durumundadır. ABD’yi 1,4 milyar çift ile Ġtalya izlemektedir. Türkiye, üretimi ile 3. sırada
yer almaktadır. Türk çorap üretim sektörü, günümüzde Türkiye ekonomisine yıllık yaklaĢık
olarak 750.000. 000 $ katma değer getiren bir büyüklüğe ulaĢmıĢtır. Bu rakam Türkiye’nin
genel ihracatı içerisinde % 3’e karĢılık gelmektedir. Sektör, bu kapasitesi ile yaklaĢık 65.000
kiĢiye istihdam sağlamaktadır.

1.3.2. El Örgüsü Çoraplarda Motiflerin Dili
Anadolu köylüsünün yaĢam felsefesi; çorapların, eldivenlerin üzerine kısa, öz
sözcüklerle yazılır. Elin uğurlu, Ģifalı, ayakların deve tabanı gibi güçlü olması; gidilen
yoldan sağ salim geri dönülmesi; doğa olaylarından, kazadan, beladan, kem gözlerden
korunması için çeĢitli motifler iĢlenir. Halı, kilim ve diğer dokuma türlerinde de görülen bu
motifler; bitkilerden, çiçeklerden, kutsal sayılan hayvan uzuvlarından, kullanılan araç ve
gereçlerden, düĢsel buluĢlardan alınıp stilize edilir. Bu gelenekselliğin içinde oluĢturulan
renk renk, çeĢit çeĢit çorap motiflerine verilen saçbağı, küçük gegekli (küçük kuĢ gagası),
töngel çiçeği (böğürtlen çiçeği), koçboynuzu, üzüm asması, gül bahçesi, bülbülgözü gibi
yüzlerce sözcük bulunur. Köyden kasaba pazarına inen evli erkek büyük ağa, bekâr erkek ise
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küçük ağa motifli çorap giyer. Bir delikanlı sevdiği ele gitmiĢse, yüreği yangınsa “Yarimi
eller aldı.” çorabını ayağına geçirir. Gelinler güllü, güveyler dallı motifli çoraplar giyer.

Resim 1.2: El örmesi çorap

Çorap, aynı zamanda önemli bir hediyedir. Bir kız çeyizi için en az 20–25 çift çorap
örülür ve bunların bir kısmı armağan olarak çevreye dağıtılır. Kızlar, niĢanlılarına çorap örüp
yollar. Düğünlerde, bayramlarda, özel ziyaretlerde de çorap bebeklere, çocuklara, gençlere,
yaĢlılara hediye edilir.
Ayak anatomisine uyan ve bugün makinelerin ürettiği gibi ayakkabı, çizme, çarık ve
botla giyilebilen bu renk renk, süslü Anadolu çorapları, yüzlerce yıl öncesinin önemli bir
buluĢuydu. Göçebe toplumların kâĢifliğini yaptığı çoraplar ve eldivenler, vazgeçilmezler
olarak günlük hayatta binbir çeĢidi ile yer almaya devam ediyor.
Antik çağlardan günümüze günlük hayatın vazgeçilmez ögeleri olan çoraplar ve
eldivenler, Anadolu geleneğinin içinde üzerine iĢlenen motifleriyle sahibinin sesi de olur.

Resim 1.3: El örmesi çoraplar
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Resim 1.4: El örmesi çorap

1.3.3. Osmanlı Döneminde Kullanılan Motifler
Lale: Laleler; Osmanlı sanatında kulluğu, masumiyeti, yalnızlığı ve elif harfini temsil
eder. Ucu kıvrımlı laleler daha çok kullanılır. Fakat ucu kıvrımlı bu lalelerin nesli tükenmiĢ
ve sadece desen ve resimlerde hatıra olarak kalmıĢtır. Dünyada laleyi bu kadar sanat içinde
kullanmıĢ ikinci bir millet yoktur.

Resim 1.6: Gül figürü

Resim 1.5: Lale figürü

Gül: Osmanlıda gül motifi kullanılmıĢ olsa da çok tercih edilmemiĢtir. Kullanılanlar
da tamamen sembol niteliğindedir.
Karanfil: Karanfil, güle benzediği için daha çok tercih edilmiĢtir. Bu, Türk
tasarımlarında ve sanatında pozitif etki yapmıĢtır.
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Resim 1.8: Çini figürleri

Resim 1.7: Karanfil figürü

Ġznik çinilerinin motifleri: Ġznik çinileri, gizem ve hayranlık uyandıran renklere
sahiptir. Özellikle mercan kırmızısının elde edilmesi ve uygulanıĢı son derece zordur. Bu
konuda yerli ve yabancı uzmanlar yıllardır araĢtırma yapmaktadır. Çinilerdeki geometrik
örgülü düzenlemeler ise semavi kurallarla kiĢi arasındaki iliĢkiye iĢaret eder.

1.3.4. Günümüzde Çorapta Moda Akımları
Moda eğilimleri diye bazen çok büyük anlamlar yüklenen akımlar, çoğu zaman günlük
geliĢmelerden etkilenir. Hava Ģartları, doğal afetler ve savaĢlar da çok garip görünse bile
moda akımları üzerinde belirleyicidir. Günümüz çorap modasında son yıllarda giyimde
olduğu gibi Uzak Doğu trendi görülmektedir. Tarihteki eski motiflerden esinlenmeler,
nakıĢlar, çiçek desenleri Asya stilini yansıtmaktadır. Asya modasının aksesuarlarında
kelebek aplikeli ve baskı desenli çoraplar, son yıllara damgasını vurmuĢtur.

Resim 1.9: Çorap modeli

Resim 1.10: Çorap defileleri

1.3.5. Model Tasarımı
Gerek kolleksiyon çalıĢmada gerekse çorap sektörü için model çiziminde bazı ortak
kurallar vardır. Moda resmi çalıĢmaları içinde çorap ve aksesuar modelleri hazırlanırken
modelin bütünüyle sağlanması gereken uyum, son derece önemlidir. Eğer bir çorap ve
aksesuar bütünüyle parçalar arasında uyum sağlanmıĢsa çorap hem teknik hem de estetik
açıdan değer kazanmıĢ demektir. Bu uyum; birlik, hareket ve denge ögelerinin birlikte
düĢünülmesi ile sağlanır.
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Çorabın iĢlevi (spor, iĢ, klasik vb.) belirlendikten sonra diğer özellikleri de tespit
edilir. Böylece çorap modelinin çizilimine geçilmiĢ olur. Bir çorap tasarımında bulunması
gereken ögeler çizgi, biçim, doku ve renktir.

Resim 1.11: Çorap çizimleri

1.3.6. Çorapta Tasarım
Bir çorabı deseninden örme iĢlemine kadar oluĢturarak tüketicinin beğenisine sunma
iĢlemidir. Tasarım esnasında kiĢi ve toplum, iĢletmenin fiyat politikası, bir sonraki sezonun
moda olacak çizgileri göz önünde bulundurulur. Belirli çorap boy ölçülerine göre seri
biçiminde üretilerek toptan ya da tüccar eliyle satılmaktadır.

Resim 1.12: Çorap



Çorap üretiminin özellikleri Ģunlardır:

Çoraplar, standart ölçülerde ve çok sayıda üretilir.

Aynı modelden çok sayıda elde edilir.

Ġpliğin daha verimli kullanılması sağlanır.

ĠĢçilerin seri çalıĢması sonucu zamandan kazanılır.

Çorap üretimi, makineleĢme sonucu ucuza mal olur.



Çoraplarda model çizimi yaparken aĢağıdaki hususlar göz önünde
bulundurulmalıdır:

Çorap modelleri, tüketicinin cinsiyetine göre belirlenmelidir.

Çorap modelleri, gerekli ayrıntılarıyla ve yalın çizgi tekniğiyle
çizilmelidir.

Kullanım özelliklerine göre model çizilmelidir.

Model çizimi ve iplik seçiminde kullanım yerleri ve özellikleri
bilinmelidir.
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1.3.7. Çorap ÇeĢitleri


Diz altı çorap: Dizin hemen altına kadar ulaĢan çoraplardır. Genellikle
bayanlar ve kız çocukları için tasarlanan bu çoraplar, elastik olduğundan bacak
kısmından aĢağıya doğru kayma yapmaz.

Resim 1.13: Diz altı çorap



Diz üstü çorap: Diz üstüne kadar uzanan ve genç kızların çok severek giydiği
bu çoraplar, mini Ģortların ve mini eteklerin altına giyilerek sevimli bir görüntü
yaratır.



Baldır ortası çorap: Çok popüler bayan ve erkek çorabıdır. Bu çoraplar baldırı
orta yerden hizalar. ÇeĢitli renk ve desenlerde üretilebilir.

Resim 1.14: Diz üstü çorap

Resim 1.15: Baldır ortası çorap

Resim 1.16: Baldır altı çorap

Resim 1.17: Bilekte çorap



Baldır altı çorap: Ayak bilek kemiğini kapatıp baldırın alt kısmına kadar
uzanan çorap çeĢididir. Genelde günlük ve takım elbise çorabı olmayan çoraplar
bu boyda üretilir.



Bilekte çorap: Ayak bileğini kapatan çoraplardır. Spor çorabı olarak özellikle
tenis sporu ile ilgilenenler arasında çok popülerdir.
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Patik çorap: Ayak bileğinin altına kadar uzanan, çeĢitli renk ve ipliklerden
imal edilen çoraba verilen isimdir.

Resim 1.18: Patik çorap



Resim 1.19: Çetik çorap

Çetik çorap: Görünmeyen çorap olarak da adlandırılır. Patikten bile daha
küçüktür. Ayakkabı giyildiği zaman çorap, dıĢarıdan ya hiç görünmez ya da çok
az görünür.

1.3.8. Çorapların Kullanım Yerleri


Günlük çorap: Takım elbise, spor ve iĢ çorapları dıĢında olan tüm çoraplar için
verilebilecek en uygun isimdir. DeğiĢik renklerde ve stillerde olabilir. En sık
rastlanan stiller ekose, çapraz dikiĢ, uzun çizgiler vs. dir.

Resim 1.20: Günlük çorap

Resim 1.21: Günlük çorap



Takım elbise çorabı: Orta, hafif ağırlıkta, genelde koyu renkli ve desensiz veya
kendinden desenli erkek çoraplarıdır. Uzunluk bakımından baldır ortasında veya
baldır üstündedir.
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Resim 1.22: Takım elbise çorapları



Tabiat- bot çorabı: Bu çoraplar ağır, kalın, daha dayanıklı, doğal pamuk veya
yünden üretilir. Performans, rahatlık ve tasarım ağırlıklı üretilir.

Resim 1.23: Tabiat bot çorapları

Resim 1.24: DeğiĢik desenli çorap

 DeğiĢik desenli çorap: Çok renkli, çok değiĢik figürlere sahip veya üzerlerinde yazılar
bulunan bayan ve erkek çoraplarına verilen isimdir.
 Genel kullanım amaçlı çorap: Pamuk veya pamuk ağırlıklı ipliklerle üretilen bu
çoraplarda beyaz renk hâkimdir.
 Spora özel çoraplar: Belirli bir spor dalına özel olarak üretilmiĢtir. Çorabın belli
bölgelerinde havlu yumuĢatıcı ve destekleyici bölümler vardır. Çorabın hangi spora ait
olarak üretildiği, yumuĢaklık/destek bölgesinin çorabın neresinde olduğuna (topuk,
parmaklar, ayak boĢluğu, ayağın üst kısmı vs.), desteğin ne kalınlıkta olduğuna ve ne tür
üretim malzemesi kullanıldığına göre değiĢir.
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Resim 1.25: Dayanıklılık spor çorabı Resim 1.26: KoĢu çorabı

Resim 1.27: Bisiklet çorabı



Dayanıklılık spor çorabı: Dayanıklılığa dayalı yapılan sporlarda kullanılan
çorap çeĢididir. Bu tür çoraplar, yüksek performans sağlayan çeĢitli özellikler
içerir. Özel iplikler (duraspun, coolmax vs.), 3 kat iplikli üretim ve
yumuĢatılmıĢ bölgeler, bu Ģekilde çorapta oluĢabilecek aĢınma ve ayakta
meydana gelebilecek ezilmeleri önler.



KoĢu çorapları: Jogging veya koĢu yapanlar için üretilen çoraplardır. Bu tür
çoraplarda topuk kısmına konulan yumuĢatıcı bölge sayesinde koĢu sırasında
topuğa gelen darbeler emilmiĢ olur. Bu tarz çoraplar, patik boyundan baldır
ortasına kadar uzanan boylara kadar çeĢitlilik gösterebilir. KoĢu çoraplarında
ayakta oluĢan teri çorabın dıĢına iten özel iplikler kullanılır.



Bisiklet çorapları: Sadece bisiklet tutkunları için üretilen çoraplardır. Bu
çoraplarda ayak taban boĢluğuna gelen yerde özel yumuĢatıcı ve destekleyici
bölümler vardır. Bisiklet kullanırken ayağın bu bölümü devamlı olarak pedalla
temas hâlinde olduğundan ayakta rahatsızlığa ve çorapta erimeye yol açabilir.

Resim 1.29: Golf çorabı

Resim 1.30: Kayak çorabı

Resim 1.31: Tenis çorabı



Golf çorapları: Golf tutkunları için özellikle sıcak yaz günlerine uygun
tasarlanmıĢtır. Bu tür çoraplar genelde tabanın tümünde yumuĢak bölge içerir,
ayrıca patik boyundadır.



Kayak çorapları: Kayak yaparken bot içinde ayağın rahat olması için tercih
edilen çoraplardandır. Bu çoraplar, kullanıldığı soğuk ortamlarda sıcaklık
sağlar. Ayağın ön tarafına doğru özel yumuĢatılmıĢ ve güçlendirilmiĢ bölge
içerir. Bu bölge sayesinde ayakta deformasyon ve ayağın parmak ucundan
baĢlayan üĢüme riski minimuma indirilir.



Tenis çorapları: Tenis sporu meraklılarına uygun üretilen özel çoraplardır.
ÇeĢitli boylarda üretilmiĢ olanları mevcuttur. Genellikle ayak tabanının ön
tarafına doğru güçlendirilmiĢ bölgeler içerir. Tenis çorapları, üreten çorap
firmaları tarafından tenis sporunda kullanılan bazı aksesuarlar da üretilmektedir
(saç bandı, bileklik vs.).
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Sağlık çorapları: Ayaklarımızda vücudumuzun küçük bir “haritası”
bulunduğunu duymuĢ muydunuz? Her organın ayaklarla doğrudan iliĢki içinde
olduğu bir yansıma var. Hani vücutta bir noktaya basınç uygulandığında
ilgisizmiĢ gibi görünen bir baĢka yer karıncalanır ya iĢte bu, vücuttaki farklı
noktaları birbirine bağlayan enerji alanlarıyla kurulan iliĢkidir. Böylece ayaklara
bilinçli bir Ģekilde masaj yapıldığında vücuttan geçen enerji kanalları
“meridyenler” bu enerjiyi uyarılan noktalardan organlara taĢır.

Tüm ağırlığı taĢıyan ve ayakkabıların içine esir edilen vücudun en ağır iĢçilerinden
ayaklara gereken önemi verilmelidir.


Spa therapy çorabı: Spa therapy çorabı, geçirilen yorucu ve yoğun bir günün
sonunda kiĢiye istenilen konforu sunar. Evde kullanılacak su bazlı bakım krem
sonrasında spa therapy çorabını giyildiğinde hissedilecek karıncalanma ve
masaj hissi günün tüm yorgunluğunu unutturur.

Resim 1.33: Spa therapy çorabı



Angora çoraplar: Angora tavĢan yününden üretilmiĢ olan ürünler, termal etkisi
sayesinde kılcal damarlardaki kan akımını artırmaktadır. Bu sayede hücrelerin
daha çabuk yenilenmesini ve metabolizma artıklarının hücrelerden daha çabuk
uzaklaĢmasını sağlayarak ayak bileği ve ayaklardaki rahatsızlıklarda iyileĢme
sağlamakta ve ağrıları yok etmektedir.

Resim 1.33: Angora çorap



Resim 1.34: GümüĢ çorap

GümüĢ çoraplar: GümüĢ, sadece asaleti ile kalmaz. Bir sağlık ürünü olarak da
milattan önceye dayanan ĢaĢırtıcı geçmiĢi; antibakteriyel, antimikrobal, toksik
olmayan özellikleri ile en etkili dezenfektanlarla yarıĢacak kadar kusursuzdur.
Sağlıklı tekstil ürünleri kullanırken Ģıklığınıza da asalet sunan bu çoraplar, Ģu
anda özellikle diyabet hastaları için kesinlikle kullanılması yönünde görüĢler
olan acil gümüĢ müdahalesi gereken ayaklara uygun bir çorap çeĢididir.
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Varis çorapları: Varis ve kronik venöz yetmezlikte uygulanan yöntemlerin
hiçbiri tek baĢına varis çorabı uygulaması olmadan baĢarılı olamaz. Bu nedenle
varis çorabı uygulamaları venöz yetmezlik tedavisinde altın standart olarak
kabul edilebilir. Varis çorapları, değiĢik basınç aralıklarında bulunur ve hastanın
Ģikâyetlerinin ve hastalığının derecesine göre ihtiyaç duyulan basınç
aralıklarında kullanılır.

Varis çoraplarının özellikleri Ģunlardır:





Bacağa yaptığı kademeli basınç ile ortaya çıkarılan sürekli masaj
hareketi, toplardamarın statikliğini engellemeyi sağlar.
Kan dolaĢımını kalbe doğru destekler.
KumaĢın özel örgü özelliği, gerçek bir sağlık hissini garanti eder.
Düzgün olmayan kan dolaĢımının neden olduğu bazı sorunları da engeller
ve tedavi eder.

Resim 1.35: Varis çorapları



Resim 1.36: Antibakteriyel çorap

Antibakteriyel çoraplar: Antibakteriyel çorapların özellikleri Ģunlardır:







Ayakta oluĢan tüm kötü kokuları ortadan kaldırır.
Cilde zarar veren, kokuya ve kaĢıntıya neden olan mikroorganizmaların
çoğalmasını engeller.
Ayak sağlığını korumak amacıyla oluĢan teri emen doğal ipliklerden
oluĢmuĢtur.
Uzun yıkamalar sonucu antimikrobiyal özelliğini yitirmez.
Kullanılan antimikrobiyal malzemeler, insan sağlığına hiçbir Ģekilde
zararlı değildir.
Dayanıklılığı artırmak için topuk ve burun kısmı takviyelidir.

Ayaklara ferahlık veren ve ayakları kötü kokulardan uzak tutan son derece rahat ve
kullanıĢlı olan, yüksek miktarda angora ihtiva eden termal ayak koruyucu çoraplar, bu
özelliği sayesinde diğer çoraplardan daha fonksiyonel ve yardımcıdır. Termoregülator
etkisiyle vücut iç ısısını korur ve dengeleme mekanizmasını güçlendirir. Teri, soğuk etkisi
yaratmadan emen bu çorapların artı özelliği, mikro masaj yapma kabiliyetidir. Mikro masajı,
çorabın tabanda bulunan özel havlu bölge gerçekleĢtirir.
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1.4. Ürün Denemesi
Deneme: Çizimine uygun makineye uygulanarak örme iĢleminin yapıldığı; çorabın
ayağa, modele, kullanım alanına uygunluğuna, boyutlarına ve estetik görünümün niteliğine
bakıldığı aĢamadır.

1.4.1. Çorap Kontrolü
Denem amaçlı örülen çorap, detaylı bir kontrolden geçirilmelidir. Kontrolde çıkan
aksaklıklar, çizime ve çorap programındaki kalıba aktarılarak gerekli yerler düzeltilmelidir.
Ayrıca bu aĢamada çorabın örme tekniği, burun dikiĢ çeĢidi, çekme payı, örme analizi,
süsleme gibi ilgili unsurların ön araĢtırması yapılmaktadır.
Çoraplar gerçek iplik ya da gerçeğe en yakın, en uygun malzeme ile uygulanmalı;
modelin uygunluğu, çorap formu ve estetik görünüĢü değerlendirilmelidir. Örnek çorabı
üreten kiĢiler, çorabın herhangi bir kısmının üretimi aĢamasında karĢılaĢılan birleĢtirme
güçlüklerini rapor edecek Ģekilde eğitilmelidir.

1.4.2. Örnek Ürünün Ġncelenmesi
Teknisyenler (makineci) örnek çorapları ürettikleri zaman tasarımcılar, üretim grubu,
satıĢ grubu üretilen örnek çorapların yaĢamsallığını ve baĢarısını tartıĢmak üzere toplanır.
Seri üretime geçmeden önce bu aĢamaya kadar yapılan çalıĢmaların sonucunu görmek için
örnek ürün örülür. Seri üretime geçilmeden gereken düzeltmelerin yapılabilmesi, modelde
düĢünülen ayrıntıların ve model özelliklerinin istenilen Ģekilde olup olmadığının
belirlenmesini sağlar. Seri üretim için tasarlanan model, aynı bedende değiĢik kiĢiler
üzerinde denenerek tartıĢılmalıdır. Kontrolden sonra gerekli düzeltmeler yapılarak tekrar
denenmelidir. Süslemeler ve süsleyiciler, model uyumları bu aĢamada düzenlenir ve
belirlenir.

1.4.3. Süsleyicilerin Seçimi
Tasarımcı, bu aĢamada kullandığı yüzeyler ile süsleyicilerin koordinasyonunu
düĢünmek zorundadır. Bu süsleyiciler aplikeler, nakıĢlar, danteller vb. olabilir. Bu tür
süsleyiciler, firma dıĢında bir baĢka firma ya da ilgili kuruluĢ tarafından üretilebilir.
Tasarımcı, tasarıları ile ilgili aksesuarların ve süsleyicilerin seçiminde büyük bir özen
göstermek zorundadır. Çünkü tüm bunlar tasarımın tamamında bütünleyici bir bölüm
olacaktır. Daha sonra ekip, hangi çorapların üretileceğine karar verir. Bu aĢama; çorabın
örme teknikleri, burun dikiĢ çeĢidi, çekme payı, proses analizi ve süslemelerin karar verildiği
aĢamadır.

17

1.4.4. Örme Analizi
Örme analizi; iĢletmenin teknolojik yapısı ve birim üretim zamanı dikkate alınarak iĢ
akımının planlanması Ģemasıdır. Çorabı üretebilmesi için birim üretim zamanını asgariye
düĢürecek ve istenilen kaliteyi sağlayacak Ģekilde iĢletmenin üretim teknolojisini de dikkate
alarak iĢ akıĢının çıkarılmasıyla hazırlanan örme analizinin kâğıt üzerinde ayrıntılı olarak
gösterilmesidir.
Üretim esnasında yapılan iĢlemlerin birbiriyle olan iliĢkilerinin belli bir sırayla
gösterilmesi ve sembollerle ifade edilmesi sonucunda örme planı yani üretim Ģemaları elde
edilir.
Örme analizi Ģemalarında malzemenin ürün hâline gelinceye kadar yapılan iĢlemler,
iĢlemlerin yapılıĢ sırası, üretim yöntemi, kullanılacak makine hakkında bilgi, yapılan
kontroller, iĢlem numaraları sembollerle belirtilir. Yine bu Ģemalarda ürünün adı, tasarım
tarihi, tasarımı yapan kiĢinin adı belirtilir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Amaca uygun tasarım araĢtırması yapınız.
ĠĢlem Basamakları
 Ayağa uygun çorap modelini seçiniz.

Öneriler
 Model belirlerken ayakta duruĢuna
dikkat ediniz.

 Çorabın kullanım alanına uygunluğunu
araĢtırınız.

 Mevsimlere göre değerlendiriniz.

 Yapılacak çorap çizimini kontrol ediniz.

 Araç gereçlerinizin ve ortamınızın
temiz olmasına dikkat ediniz.

 Tasarlanan çorabın burun dikiĢini
belirleyiniz.

 Tasarlanan çorabın ham madesine ve
modeline uyacak burun dikiĢini seçiniz.

 Tasarlanan çorabın çekme payını
belirleyiniz.

 Ham maddeye göre çekme payı
belirlemeyi unutmayınız.

 Kullanmayı düĢündüğünüz iplik
örneklerini seçiniz.

 Mevsime göre iplik seçiniz.

 Çorabın formunu ve estetik görünüĢünü
değerlendiriniz.
 KarĢılaĢılan birleĢtirme güçlüklerini rapor
ediniz.

 Hazırlanan raporda tüm aksaklıkları
belirtmeyi unutmayınız.

 ÇalıĢmanızı tamamlayınız.
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KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Ayağa uygun çorap modelini seçtiniz mi?
2. Çorabın kullanım alanına uygunluğunu araĢtırdınız mı?
3. Yapılacak olan çorap çizimini kontrol ettiniz mi?
4. Tasarlanan çorabın burun dikiĢini belirlediniz mi?
5. Tasarlanan çorabın çekme payını belirlediniz mi?
6. Kullanmayı düĢündüğünüz iplik örneklerini seçtiniz mi?
7. Çorabın formunu ve estetik görünüĢünü değerlendirdiniz mi?
8. KarĢılaĢılan birleĢtirme güçlüklerini rapor ettiniz mi?
9. ÇalıĢırken temiz ve dikkatli davrandınız mı?

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerin sonunda boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
1. ( ) Örme alanında yeni çorap ve aksesuar modellerinin yaratılmasına kreasyon denir.
2. (
) Tasarımlanan biçim, bir ürün ortaya koymaya yönelik, düĢünsel ya da maddi
çalıĢmalar sürecine proje denir.
3. ( ) Ayak bileğinin altına kadar uzanan, çeĢitli renk ve ipliklerden imal edilen çoraba bot
çorabı denir.
4. ( ) Varis çorapları, düzgün olmayan kan dolaĢımının neden olduğu bazı sorunları da
engeller ve tedavi eder.
5. (
) Örnek ürün oluĢturma: Deneme çizimine uygun makineye uygulanarak örme
iĢleminin yapıldığı; çorabın ayağa, modele, kullanım alanına uygunluğuna, boyutlarına ve
estetik görünümünün niteliğine bakıldığı aĢamadır.
6. ( ) Bütün çoraplar, kullanıldığı soğuk ortamlarda sıcaklık sağlar.
7. ( ) Angora çoraplar, tavĢan tüyünden elde edilen ipliklerle örülür.
8. ( ) Tasarımcı, kullandığı ham maddeler ile süsleyicilerin koordinasyonunu düĢünmelidir.
9.( ) KiĢiye özel model çizilmemelidir.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
AMAÇ
Tasarım aĢamalarını belirleyebileceksiniz.

ARAġTIRMA


Sektörde kullanılan katalog örneklerini araĢtırınız.



Bulduğunuz örnekleri arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

2. TASARIM AġAMALARI
Çorap, üretim bandına belli model tasarım aĢamalarından geçtikten sonra gelir. Bu
aĢamalrda çorapta kullanılacak desenler, çorabın modeli gibi üretim öncesi iĢlemleri olduğu
gibi üretim sonrası müĢteriye sunuĢ biçimi de dâhil belli aĢamalar tasarlanır, kararlaĢtırılır.

2.1. Tasarım Süreci
Çorap üretiminde tasarım süreci; giysinin kalite karakteristiklerinin, spesifik
değerlerinin ve kabul değerlerinin belirlenmesi aĢamasıdır. Çorap tasarım sürecinin
aĢamalarını Ģematik olarak ġekil 2.1’deki gibi açıklamak mümkündür.
ġekil 2.1’deki çorap tasarım süreci Ģeması incelendiğinde üç ana aĢama ortaya
çıkmaktadır:




Desen tasarımı
Model tasarımı
Üretim
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ġekil 2.1: Çorap tasarım süreci ve ürün geliĢtirme
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2.1.1. Desen Tasarımı
Çorap tasarım sürecinin birinci aĢamasını oluĢturmaktadır. Desen tasarımında
üretilmesi planlanan çoraba yönelik yeni fikirlerin oluĢması uzunca bir süreyi kapsamaktadır.
Çorap üreten firmaların satıĢ politikaları, üretim maliyetleri, makine parkları, üretim
yöntemleri, tasarlama yöntemleri, yeni teknoloji kullanma eğilimleri, gelecekteki planları,
kalite kontrol teknikleri ile ilgili bilgiler elde edilir. Esin kaynaklarına yönelik moda
eğilimleri, geleceğe yönelik bakıĢ açıları ve ipuçları veren yayınlar, renk panoları, iplik
kartelaları, moda panoları, tasarımlara yönelik çalıĢmalar, periyodik çorap desenleri, filmler,
moda gösterileri ve müzeler ile ilgili bilgiler elde edilir, doküman hazırlanır.
Pazarlamaya yönelik üretilecek ürünün tüketici profili için gerekli bilgi (yaĢ, cinsiyet,
boyutlar, sosyal ve ekonomik düzeyi, fiyat ve kalite beklentileri, estetik tercihleri), genel
moda geliĢmelerine uygunluk, fiyat düzeyi, sezonun eğilimi, pazarlama teknikleri, vitrin
düzenleme teknikleri, sipariĢlerin düzenliliği, genel görünüm-estetik, satıĢ imajı, moda
gösteri yöntemleri ve genel etki ile ilgili bilgiler elde edilir.
Elde edilmiĢ bilgilerin tamamı desen tasarım için bir iĢletme ise ARGE (AraĢtırmaGeliĢtirme) biriminde, bir tasarımcının özgün ya da bireysel çalıĢması ise kendisinde analiz
edilmek üzere birleĢtirilir. ARGE birimi, firma içinden üst düzey yöneticilerin ve çalıĢan
elemanların fikirlerini de alarak diğer bilgilerle birlikte değerlendirir; tasarım/desenhane
birimlerine gönderir. Ġster büyük ister küçük olsun her firmanın bir desen/tasarım
bölümü/odası vardır. Tüm tasarlama süreci burada baĢlar. Burada görevli tasarımcılar,
tüketici tercihleri doğrultusunda çorap hazırlamakla sorumludur. Bu birim ya da odada bir
araya getirilen bilgiler, iĢletme politikaları, mevcut pazarlama, üretim, finasman, iĢ gücü,
teknoloji, makine araç gereçleri, tüketici tercihleri göz önüne alınarak desen tasarımı yapılır.
Tasarımı yapılan desenler, incelenir. Ġnceleme sonucunda elde kalan desen tasarımları
tekrar tarafsız bir Ģekilde analiz edilir. Kabul edilen desen tasarımlarının ön tasarımları
hazırlanır. Ön tasarımda saptanan desen tasarımları temel alınıp küçük değiĢikliklerle
uygulanmak üzere alternatif desen tasarımları yapılır. Hazırlanan alternatif desen tasarımları
maliyet analizleri çıkarılır. En uygun olan desen tasarımları saptanır.

2.1.2. Model Tasarımı
Alternatifli model tasarımında saptanan modellerin fonksiyonelliği, biçimi ve üretim
teknikleri göz önünde bulundurularak kalıp (beyz) hazırlanır. Hazırlanan kalıpların
(beyzlerin) benzer ipliklerden ve gerçek ipliklerden olmak üzere en az üç kez eleĢtirisel bir
yaklaĢımla örnek örme iĢlemleri yapılır. Bunun sonucunda çorabın üretim ölçütleri belirlenir.
Bu belirlemelere bağlı olarak çorabın çalıĢma çizimleri hazırlanır. Model aĢaması üzerinde
bu kadar önemle durulması, çorabın tüketici boyutları ile uygunluğunun maksimum düzeyde
sağlanması içindir.

24

2.1.3. Üretim
Üretim aĢamasında model tasarımından gelen çorapla ilgili ayrıntılı tasarım ve
dokümanlar doğrultusunda ön üretim yapılır. Ön üretim sonucunda feed back/dönüt/geri
besleme bilgileri elde edilir. Elde edilen dönütler, üretim ve pazar için olmak üzere yeniden
değerlendirilir ve üretime baĢlanır. Çorap tasarım sürecinin özünde bu çalıĢmaları
gerçekleĢtiren insanlar ve tüketiciler arasında tasarım girdi ve çıktıları arasında görüĢ birliği
sağlama amacı vardır.

2.2. Çorap Tasarımı
Bu süreçte çorabın ortaya çıkıĢ hikâyesi, modeli ortaya konur.

2.2.1. Hikâye Panosu
AraĢtırma sonucunda tasarımcıyı etkileyen tüm verilerin bir araya toplandığı tablodur.
Hikâye panosunda uluslararası moda eğilimlerini yansıtan çorap formları, renk eğilimleri,
araĢtırma ve konuya dayalı ürüne yönelik kumaĢ örnekleri, yardımcı malzemeler, dikim
teknikleri, süsleme tekniklerini yansıtan örneklerle iplik ve her türlü obje ve üç boyutlu
malzeme kullanılabilir.
Hikâye panosu, tasarımcının yaratım kaynağı araĢtırmalarının sanatsal olarak bir araya
getirildiği tablodur. Tasarımcı, hikâye panosuna yoğunlaĢarak desenlerini üretecektir. Hikâye
panoları, tek baĢına yapıldığı gibi renk ve iplik kartelâları ile birlikte de yapılır. Burada en
önemli husus; tasarım yapılan çorabın esin kaynağının (temasının) doğru olarak
vurgulanmasıdır. Panoda tasarımı yapılan çorapla ilgili aĢağıdaki bilgiler yer almalıdır.











Kullanılacağı ortam
Hazırlanan sezon
Etkilendiği desen, düĢünce, duygu vb.
Esinlendiği renk ve kumaĢlar
Olası süsleme araç gereçleri, düğme, fermuar, bant, dantel, nakıĢ, aplikeler
Tasarım yapılan çorabın üretiminde kullanılabilecek farklı teknikleri
Tasarımı yapılan çorabın üretiminde kullanılan olası makine ve teçhizat
Tasarımı yapılan çorabın üretim akıĢ bütünü ve bölümleri
ÇalıĢma çizimleri vb. bilgileri içeren çizim
Kullanılacak aksesuar, resim gibi materyaller

2.2.2. Model Tasarımı
Ayak oranlarının değiĢtirilip abartılarak çizgiye dökülmesi ve bunun üzerine aynı
özelliklere dikkat edilerek modellerin giydirilmesi iĢlemidir. Bu görüntüler, modelin
özelliklerini ya da belirgin hatlarını vurgulamalıdır. Bu, tasarım için çok önemlidir.




Model, hareketli bir silüet üzerinde düĢünülmelidir.
Çizim son derece artistik tasarlanmalıdır.
Silüet ile modelin cinsi birbiri ile uyumlu olmalıdır.
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Çorabın en çarpıcı özellikleri vurgulanmalı, özellikle istenilen imaj abartılarak
çizime aktarılmalıdır.
Üretim özelliklerinin tüm detayları ile gösterilmesi gerekmeyebilir.
Ġnsan ayaklarının ölçekli ya da gerekli özelliklerde olması beklenmez.
Silüet üzerinde istenilen defarmasyon yapılabilir (Ayak Ģekli istenilen Ģekilde
değiĢtirilebilir.).

Resim 2.1: Çorap modelleri

2.3. SunuĢ Çizimleri
Bu aĢamada üretilen çorapların müĢteriye sunuĢ Ģekilleri tasarlanır. Tüm
üretimlerde olduğu gibi çorap üretiminde de ürünü oluĢturmak kadar müĢteriye sunuĢ
Ģkeli de önemlidir. Burada hitap ettiği kesim ve günümüz modasına uygun kataloglar ve
koleksiyonların hazırlanması ele alınır.

2.3.1. Koleksiyon
Her mevsim için değiĢik modeller, yeni renkler ve desen (Örneğin; yaz için ince
iplikler, kıĢ için kalın iplikler) gerekir.
Her koleksiyon dikkatle araĢtırılır ve planlanır. Böylece her parça birbirini tamamlar
ve o Ģirketin bilinen özel moda stilini ortaya çıkarır. Modacılar için en zor ustalık gelecekteki
akımı yönlendirmektir. Bunu yapmak için bir önceki sezondaki moda eğilimine bakarlar,
diğer kuruluĢların ne yaptıklarını takip eder ve modayı önceden tahmin eden dergileri
okurlar. Ayrıca daha önceki sezonda hangi stillerin baĢarılı, hangilerinin daha az popüler
olduğunu anlamak için kendi müĢteri bilgilerine güvenirler. Modacılar, yeni fikirler
yaratmak için kendi hayal güçlerini kullanırlar. Esin sağlamak için bir konu seçerler. Bir
koleksiyonun konusu; tarihin bir dönemi, yabancı bir yer, renk armonisi, desen tipi gibi
kuvvetli görsel etkisi olan her Ģey olabilir.
Modacılar, modellerin mağazalarda zamanında olabilmesi için 12 ay önceden
çalıĢırlar. Böylece ilkbaharda stüdyo, gelecek yılın ilkbahar koleksiyonu için çalıĢmıĢ olur.
Bir koleksiyon biter bitmez hemen diğerine baĢlarlar.

2.3.2. Katalog
Bir firmanın içinde bulunduğu sezondaki çorap örneklerinden oluĢan kitapçığa katalog
denir. Katalog hazırlarken çorapların seçiminde o firmayı tanıtacak çarpıcı, göze hitap eden
modeller seçilir. Hedef, müĢteriyi çekmek ve mağazanın tanıtımını yapmaktır.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ



Tekniğe uygun tasarım aĢamalarını belirleyebileceksiniz.
Tasarım aĢamalarını belirleyip hikâye panosu hazırlayınız.

ĠĢlem Basamakları
 Sezonun ve projenizin renklerine göre
karton seçiniz.
 Konuya göre seçilen resimleri ve
fotografları karton üzerine yerleĢtiriniz.

Öneriler
 Kartonun çok ince olmamasına dikkat
ediniz.
 Hikâye panosuna baĢlamadan önce
araĢtırma yapınız, resimler ive gerekli
objeleri hazır bulundurunuz.

 Sezona ve konuya uygun çorap örneklerini  Araç gereçlerinizin ve ortamınızın
kartona yerleĢtiriz.
temiz olmasına dikkat ediniz.
 Konuya uygun bulduğunuz objeleri
kartona yerleĢtiriniz.

 Malzemeleri yapıĢtırmadan önce
kartonun üzerine baĢlık yeri ayrılacak
Ģekilde plan yapınız.

 Burun dikim teknikleri örneklerini kartona  Materyaller yapıĢtırılırken silikon
yerleĢtiriniz.
yapıĢtırıcı kullanınız.
 Kullanmayı düĢündüğünüz iplik
örneklerini yerleĢtiriniz.
 Bütün malzemeleri yapıĢtırınız.
 Kullanılan renklere uygun kalemlerle
baĢlığınızı yazınız.

 Sim ve çeĢitli renkli kalemler
kullanarak panonuzu daha gösteriĢli
hâle getirebilirsiniz.

 ÇalıĢmanızı tamamlayınız.
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KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Sezonun ve projenizin renklerine göre karton seçtiniz mi?
2. Konuya göre seçilen resimleri ve fotografları karton üzerine
yerleĢtirdiniz mi?
3. Sezona ve konuya uygun çorap örneklerini kartona yerleĢtirdiniz
mi?
4. Konuya uygun objeleri kartona yerleĢtirdiniz mi?
5. Burun dikim teknikleri örneklerini kartona yerleĢtirdiniz mi?
6. Kullanmayı düĢündüğünüz iplik örneklerini yerleĢtirdiniz mi?
7. ÇalıĢırken temiz ve dikkatli davrandınız mı?

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
1. ( ) Çorap üretiminde tasarım süreci; giysinin kalite karakteristiklerinin, spesifik

değerlerinin ve kabul değerlerinin belirlenmesi aĢamasıdır.
2. ( ) Çorap tasarım sürecinin ikinci aĢamasını oluĢturmaktadır.
) Tasarımı yapılan desenler incelenir. Ġnceleme sonucunda elde kalan desen
tasarımları tekrar tarafsız bir Ģekilde analiz edilir.

3. (

) Tasarımı yapılan desenler incelenir. Ġnceleme sonucunda elde kalan desen
tasarımları tekrar tarafsız bir Ģekilde analiz edilir.

4. (

5. ( ) Hazırlanan alternatif desen tasarımlarının maliyet analizleri çıkarılmaz. Daha fazla
deneme ile en uygun desen tasarımları saptanır.
6. (

) Alternatifli model tasarımında saptanan modellerin fonksiyonelliği, biçimi

ve üretim teknikleri göz önünde bulundurularak kalıp (beyz) hazırlanır.
7. (

) ARGE, tasarımcının yaratım kaynağı araĢtırmalarının sanatsal olarak bir

araya getirildiği tablodur.
8. ( ) Tasarımcı, kullandığı ham maddeler ile süsleyicilerin koordinasyonunu
düĢünmelidir.
9. ( ) KiĢiye özel model çizilmemelidir.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
1. ( ) Çorapta moda resmi çizen kiĢiye desinatör denir.
2. ( ) Hikâye panosunda konuya göre seçilen resimler ve fotoğraflar karton üzerine
yerleĢtirilir.
3. ( ) Çorabın günlük çorap olarak üretildiği, yumuĢaklık/destek bölgesinin çorabın
neresinde olduğuna (topuk, parmaklar, ayak boĢluğu, ayağın üst kısmı vs.), desteğin ne
kalınlıkta olduğuna ve ne tür üretim malzemesi kullanıldığına göre değiĢir.
4. ( ) Modellerin mağazalarda zamanında olabilmesi için modacılar 24 ay önceden
çalıĢırlar.
5. ( ) Koleksiyonda her mevsim için değiĢik modeller, yeni renkler ve desen (Örneğin; yaz
için ince iplikler, kıĢ için kalın iplikler) gerekir.
6. ( ) Ayak oranlarının değiĢtirilip abartılarak çizgiye dökülmesi ve bunun üzerine aynı
özelliklere dikkat edilerek modellerin giydirilmesi iĢlemine çorap tasarımı denir.
7. ( ) Hikâye panosu, tasarımcının yaratım kaynağı araĢtırmalarının sanatsal olarak bir
araya getirildiği tablodur.
8. ( ) Hikâye panosunda burun dikim teknikleri örneklerini göstermeye gerek yoktur.
9. ( ) Çorap tasarım sürecinin birinci aĢamasını oluĢturmaktadır.
10. ( ) Çorap tasarım süreci Ģeması incelendiğinde üç ana aĢama ortaya çıkmaktadır.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Doğru
Doğru
YanlıĢ
Doğru
YanlıĢ
YanlıĢ
Doğru
Doğru
YanlıĢ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Doğru
YanlıĢ
Doğru
YanlıĢ
Doğru
YanlıĢ
Doğru
YanlıĢ
Doğru

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Doğru
Doğru
YanlıĢ
YanlıĢ
Doğru
YanlıĢ
Doğru
YanlıĢ
Doğru
Doğru
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KAYNAKÇA
KAYNAKÇA


ÇeĢitli firmaların çorap modeli katalogları.
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