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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Örgünün ilk kez nerede, ne zaman, nasıl ve kim tarafından yapıldığı kesin olarak bilinmemekle beraber 18. yüzyılda Avrupa’da örgüye karĢı ilginin arttığı bilinmektedir.
Günümüzde ise çeĢitli arttırma eksiltme vb. teknikleri veya değiĢik renk iplikler kullanılarak estetik nitelik taĢıyan özgün ürünler oluĢturulmaktadır.
ġiĢ örgüler genel olarak paspas, çanta, hırka, kazak, yelek, Ģal, kaĢkol, çorap, elbise,
eldiven ve Ģapka gibi ihtiyaçları karĢılamak amacıyla kullanılmıĢtır.
Ġnsanlar baĢlarını iklim Ģartlarından korumak (sıcak, soğuk gibi) ve kıyafetlerinin tamamlayıcı aksesuarı olarak Ģapka kullanmıĢlardır.
Bu modülde ĢiĢ örgü Ģapka yapımında kullanılan araç ve gereçleri tanıyarak, ĢiĢ örgü
tekniklerini yaratıcılığınızla birleĢtirerek, değiĢik örgü desenleriyle örgü Ģapka çeĢitleri yapabilecek ve süsleme tekniklerini kullanarak Ģapkayı süsleyebileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
AMAÇ
Bu faaliyette verilecek bilgiler ve kazandırılacak beceriler doğrultusunda aydınlık temiz bir ortamda tekniğe ve modele uygun olarak ĢiĢ örgü çocuk Ģapkası yapmak için hazırlık
yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA


Yörenizde bulunan yün çeĢitlerini araĢtırınız.



Örücülükte kullanılan ĢiĢ çeĢitlerini araĢtırınız.



ġiĢ örgü Ģapka yapımında yaygın olarak kullanılan motif ve desenleri
araĢtırınız.



Basılı kaynaklardan model taraması yapınız.



Topladığınız bilgi ve dokümanları rapor hâline getiriniz.



Hazırladığınız raporu ve çalıĢmaları sınıfınıza getirerek arkadaĢlarınızla
inceleyiniz.

1. HAZIRLIK YAPMA
1.1. ġiĢ Örücülüğü
1.1.1. Örgü
ÇeĢitli ipliklerin firkete navet, ĢiĢ, iğne (iğne oyası), mekik, tığ gibi araçlar kullanılarak, ilmeklerin eksiltilmesi, birleĢtirilmesi, birbirlerinin arasından, altından, üstünden geçirilmesi veya dolanmasıyla meydana getirilen ürüne örgü denir.

1.1.2. Örgünün Tarihçesi
Örgü sanatının çok eski çağlara giden bir tarihi vardır. XVIII. yüzyıl Avrupa’sında
örücülük sanatının yaygın olarak kullanıldığı ve ilerlediği kaydedilmiĢtir.
Londra’daki Victoria and Albert Müzesi, Washington’da Textile Müzesi, Toron’da
Royal Ontorio Müzesi ve Metropolitan Müzesi gibi tanınmıĢ müzelerde bulunan zengin örgü
koleksiyonları üzerindeki bilimsel araĢtırmalar devam etmektedir. AraĢtırmacılar, örgünün
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kaynağının doğu kökenli olduğunu kabul etmiĢlerdir. En eski örgü örneklerinden biri Yale
Üniversitesi’nin Suriye’de yaptığı araĢtırmalarda bulunan Araplara ait konçlu bir çoraptır.

1.2. ġiĢ Örücülüğünde Kullanılan Gereçler
ġiĢ örücülüğünde kullanılan gereçler Ģunlardır:





Yün
Pamuk
Sentetik ipler

1.2.1. Yün
Bazı otçul hayvanların (koyun, tavĢan, Ankara keçisi, lama) vücudunu kaplayan yumuĢak kıllardan elde edilir. Türkiye en iyi cins merinos ve büyük kuyruklu koyun türünden
elde edilir.
Birçok ülkede yün elde edilmesi için koyun üretimi önemli bir endüstri dalı olarak kabul edilir. Dünyanın çeĢitli yörelerinden elde edilen yün, kalite farklılıkları gösterir. Genelde
koyun cinsine bağlı olarak da değiĢebilen kaliteler temel alınırsa Merinos yünleri, Melez
(crossbred) yünleri ve Asya yünleri olmak üzere dünyada üç farklı yün cinsi sayılabilir:
Yünler piyasada buklet yün, makine yünü, moher, makarna, bebe yünü gibi isimlendirilmiĢtir. Pamuk, naylon karıĢımı olanlarla %100 naylon, orlon ve dakron olanları da mevcuttur.
ġiĢ örücülüğünde ayrıca merserize, rafya, floĢ, ipek, altın, gümüĢ teller gibi çeĢitli iplikler de fantezi yün olarak kullanılır.

1.2.2. Pamuk
Pamuk bitkisinden elde edilen lifler, hafif sarımsı beyaz renktedir. Pamuk liflerine göre yün ve ipek liflerinin esneme oranı daha fazladır. Pamuk, yün ve ipeğe nazaran daha az
nem çeker. AĢınma ve sürtünmeye karĢı çok dayanıklıdır.
Örücülükte daha çok sodyum hidroksit yardımıyla merserize edilmiĢ pamuk lifleri kullanılır. Merserize, pamuk liflerinin ipekleĢtirilmesine denir.
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Resim 1.1: Pamuk ipler

1.2.3. Sentetik Ġpler
Örgü ipliklerinin %55’ini sentetik oluĢturur. Doğal iplere ve yünlere karıĢtırılan sentetik maddeler iplerin dayanıklılığını arttırır ve maliyetini düĢürür. Yünlere karıĢtırıldığında
keçeleĢmeyi önler. Bu özelliklerinden dolayı yün, tiftik ve pamuğa değiĢik oranlarda karıĢtırılır. Sentetik ip çeĢitleri arasında naylon, orlon, dakron, royan, sayılabilir. Örücülükte bu ip
çeĢitlerinden en çok orlon ve viskoz ipeği kullanılmaktadır. Ham maddesi kayın ağacından
elde edilen odun selülozudur. Ülkemizde viskoz iplerine floĢ denir. FloĢ örücülükte yalnız
kullanıldığı gibi diğer ipliklerle karıĢtırılarak kullanılır. Temizliği kolay olması, leke tutmaması, ütü istememesi sebebi ile orlon ve floĢ örücülükte tercih edilir.

Resim 1.2: Örğü ipleri

Resim 1.3: Sentetik ipler

1.3. ġiĢ Örücülüğünde Kullanılan Araçlar
ġiĢ örücülüğünde temel araç olarak kullanılan ĢiĢin metal, kemik, plastik, tahta ve
bambudan yapılmıĢ çeĢitleri vardır. Genel olarak ĢiĢler; bir ucu sivri ĢiĢler, iki ucu sivri ĢiĢler, yuvarlak ĢiĢler olmak üzere üç grupta toplanır.

1.3.1. Bir Ucu Sivri ġiĢler
Bir uçları sivri diğer uçları top veya boncuklarla kapatılmıĢtır. ġiĢler ince numaradan
kalın numaraya doğru 2–2,5; 3–3,5; 4–4,5; 5–5,5; 6–6,5; 7–7,5 mm sıralanır.
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Resim 1.4: Bir ucu sivri iĢler

1.3.2. Ġki Ucu Sivri ġiĢler
Uzunlukları 12 ile 20 cm arasında olup iki ucu da sivri ĢiĢlerdir. Bu ĢiĢler beĢli takım
hâlinde satılır. Eldiven, çorap, yaka ve dikiĢsiz örgülerde kullanılır.

Resim 1.5: Ġki ucu sivri iĢler

1.3.3. Yuvarlak ġiĢler
Ġki kısa ĢiĢ birbirine misina (naylon) ile bağlanmıĢtır. Misinanın uzunluğu 40 cm ile
120 cm arasında değiĢir. DikiĢsiz yuvarlak örgülerde yaka, roba, Ģapkanın tepe kısmının
örülmesinde tercih edilir.

Resim 1.6: Yuvarlak ĢiĢler

1.4. ġapka
ġapka insanları iklim Ģartlarından (sıcak-soğuk) koruyan, kıyafetin aksesuarı ve tamamlayıcısıdır. ÇeĢitli malzemelerden ve değiĢik Ģekillerde yapılabilir. Genellikle Ģapkalar
iki kısımdan oluĢur.




Tepe: ġapkanın baĢı saran, baĢa oturan kısmıdır.
Kenar: Tepenin etrafında yüzü çevreleyen kısımdır.
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Resim 1.7: Badem Ģapka

Resim 1.10: Büzmeli Ģapka

Resim 1.8: Bademli Ģapka

Resim 1.11: Büzmeli Ģapka

Resim 1.13:Çiçekli Ģapka

Resim 1.9:Fizyerli Ģapka

Resim 1.12: Filli Ģapka

Resim 1.14: Ponponlu Ģapka

1.4.1. Giyim Süslemesinde ġapkanın YaĢantımızdaki Yeri
ġapka kıyafetin bir aksesuarıdır. ÇeĢitli materyallerden yapılabilir. ġapka modeli seçerken bazı unsurları göz önünde bulundurmak gerekir. Bunların en önemlisi birlikte kullanılacak kıyafettir. Kıyafetin modeli, rengi, kıĢlık ve baharlık oluĢu, Ģapka seçimini etkileyen
faktörlerdendir. KıĢlık manto veya elbise ile kullanılmak üzere seçilen Ģapkalar arasında
büyük farklılıklar vardır. Yazlık elbise üzerine kürk veya örgü Ģapka kullanılması, kıĢlık bir
kıyafetin üzerinde ise keten bir Ģapka kullanılması hatalı olur.
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ġapka modeli seçiminde modanın da büyük etkisi vardır. ġapkanın motif ve deseni,
Ģapkanın büyük veya küçük oluĢu, Ģapkanın kenarlı veya kenarsız oluĢunun, Ģapka yapımında kullanılan malzemenin cinsi ve rengini belirlemede rolü büyüktür.

1.5. Örgü ġapka Seçiminde Dikkat Edilecek Hususlar
Örgü Ģapka seçiminde dikkat edilecek hususlar;








Vücut Ģekli,
Saç modeli,
Ten rengi,
Beraber kullanılacak giysi,
YaĢ,
Modadır.

1.6. Örgü ġapka Yapımında Kullanılan Motif Desenler

Resim 1.15: ġapka yapımında kullanılan motifler

Resim 1.16: Ġki düz iki ters modeli

Resim 1.17: Dört düz iki ters modeli
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Resim 1.18: Pirinç örgü modeli

Resim: 1.19: Üç düz üç ters

Resim 1.120: Saç örgüsü

Resim 1.21: Saç örgüsü

1.7. ġapka Yapımında BaĢ Ölçüsü Alma
Ense ve alnın en yüksek yerinden geçmek üzere baĢ çevresinin ölçüsü mezür veya baret yardımıyla alınır.

ġekil 1.1: BaĢ ölçüsü alma

1.8. ġapka Kalıbı Hazırlama
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Kalıp, sözlük anlamı olarak herhangi bir Ģeye belirli bir biçim vermek için kullanılan
ve o biçimi taĢıyan araç demektir.

1.8.1. ġapka Tepe Kalıbı Hazırlama
Modaya veya seçtiğimiz Ģapka modeline uygun baĢ çevresi ve baĢ yüksekliğini dikkate alarak Ģapka tepe kalıbı hazırlanır. Üzerinde arttırma ve eksiltme yerleri açıkça belirlenir.




BaĢ ölçüsü: 54 cm
Tepe yüksekliği: 22 cm

Kalıp kâğıdı üzerine 54 cm uzunluğunda 22 cm yüksekliğinde bir dikdörtgen çizilir.
Dikdörtgenin orta noktası iĢaretlenir. (A noktası) pergel yardımıyla yarım daire çizilir. Eksiltme yerleri üzerinde açıkça belirlenir.

ġekil 1.2: ġapka tepe kalıbı

9

UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını uygulayarak Ģapka yapımı için hazırlık yapınız.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 ÇalıĢma ortamınızı hazırlayınız.
 ÇalıĢmalar için aydınlık, temiz bir ortam  Atölye önlüğünüzü giyiniz.
ve gerekli malzemeleri hazırlayınız.
 ÇalıĢmalarda kullanacağınız malzemeleri
hazırlayınız.
 Modaya ve tipinize uygun Ģapka modeli  Vücut Ģekli, ten rengi, saç modeli, yaĢınızı
belirleyiniz.
göz önünde bulundurunuz.
 BaĢ ölçüsü alınız.
 BaĢ ölçünüzü alnınızın ve ensenin en
yüksek yerinden alınız.
 Tepe yüksekliğinizi alınız.

 Tasarladığınız modelinize uygun Ģapka  BaĢ çevrenizin ve baĢ yüksekliğinizin ölçükalıbı hazırlayınız.
lerine ve modelinize uygun kalıbınızı hazırlayınız.
 Belirlediğiniz modele uygun ip seçiniz.  Model ile seçtiğiniz ip kalınlığını kontrol
ediniz.
 Ġp rengi seçerken renk uyumuna dikkat ediniz.
 Seçilen ipin kalınlığına uygun ĢiĢ kalın-  Yünlerin etiketleri üzerindeki önerilen ĢiĢ
lığını belirleyiniz.
kalınlığı numarasına dikkat ediniz.
 ġiĢ kalınlığının modele uygunluğunu kontrol ediniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

Bazı otçul hayvanların vücudunu kaplayan yumuĢak kıllara ne ad verilir?
A) Yün
B) YumuĢak
C) Naylon
D) Orlan

2.

Ülkemizde viskoz iplerine ne ad verilir?
A) Makine yünü
B) Bebe yünü
C) Makarna yünü
D) FloĢ

3.

ġiĢler kaç grupta toplanır?
A) 3
B) 5
C) 4
D) Hiçbiri

4.

Genellikle Ģapkalar kaç kısımdan oluĢur?
A) 4
B) 2
C) 3
D) 5

5.

Bir uçları sivri diğer uçları top veya boncuklarla kapatılmıĢ ĢiĢlere ne ad verilir?
A) Uzun ĢiĢler
B) Bir ucu sivri ĢiĢler
C) Yuvarlak ĢiĢler
D) Ġki ucu sivri ĢiĢler

6.

Ġnsanları iklim Ģartlarından koruyan, baĢa giyilen, kıyafet tamamlayıcısı ve aksesuarına ne ad verilir?
A) Toka
B) Kolye
C) ġapka
D) Etol

7.

Herhangi bir Ģeye belirli bir biçim vermek için kullanılan ve o biçimi taĢıyan araca ne
ad verilir?
A)Kalıp
B)Firkete
C)Ġğne
D)ġiĢ
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8.

AĢağıdaki seçeneklerden hangisi örgü Ģapka seçiminde dikkat edilecek hususlardan
değildir?
A)Ten rengi
B)YaĢ
C)Kolye modeli
D)Saç modeli

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
AMAÇ
Bu faaliyette verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında tekniğine, modaya ve modele uygun örgü Ģapka yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA


YapılmıĢ örgü Ģapka örneklerini araĢtırınız.



Örgüye baĢlama teknikleri ile ilgili inceleme yapınız.



Örgü Ģapka yapım yöntemleri ile ilgili araĢtırma yapınız.



Topladığınız bilgi ve dokümanları sınıfınıza getirerek arkadaĢlarınızla inceleyiniz.

2.ÖRGÜ ġAPKA ÇALIġMA
2.1. Örgü ġapka Yapımında Kullanılan Temel Teknikler
Örgü Ģapka yapımında kullanılan temel teknikler Ģunlardır:








Ġlmek atma
Yüz örgü
Ters örgü
Ġlmek eksiltme
Ġlmek arttırma
Ġlmek kapatma

2.1.1.Ġp TutuĢ ġekli Ġlmek Atma
Örgü yünü, sağ elin serçe parmağına önden arkaya doğru dolanır. Yüzük ve orta parmağın içinden geçirilerek iĢaret parmağının üzerine alınır.
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ġekil 2.1: Ġp tutuĢ Ģekli

Yünü baĢ ve iĢaret parmaklarınızın arkasından geçiriniz. Yünün iki ucu avuç içinde
diğer parmaklarla tutulur. ġiĢ, baĢ ve iĢaret parmakları arasındaki yünün altından batırılır.
BaĢ ve iĢaret parmakları üzerinden dolanmıĢ olan yünlerin aralarından geçirilerek ilmek çekilir. Aynı iĢlem ile baĢ ölçünüze uygun sayıda ilmek atılır.

2.1.2.Yüz (Düz) Örgü
Asıl ismi “Jarse” olan bu tekniğe yüz örgü veya düz örgü de denilmektedir. Ġlmek attığınız ĢiĢi sol elinize, boĢ ĢiĢi sağ elinize alınız. Sağ elinizdeki boĢ ĢiĢi önden arkaya doğru
ilmeğin içinden batırınız. Ġpi sağ elinizin iĢaret parmağı yardımı ile sağ ĢiĢin altından üstüne
doğru dolandırınız. ġiĢi, dolanmıĢ olan iple birlikte, batırmıĢ olduğunuz ilmeğin içinden geri
çekiniz. Bu Ģekilde yeni yüz ilmekler oluĢur.
Modelinizde desen ve motif oluĢturmalarda yeri geldikçe bu teknik uygulanır.

Resim 2.1: Yüz örgü

ġekil 2.2: Yüz örgü

2.1.3. Ters Örgü
Ġlmekli ĢiĢi sol elinize, boĢ ĢiĢi sağ elinize alınız. Sağ elinizdeki boĢ ĢiĢi arkadan öne
doğru ilmeğin içinden batırınız. Ters örgüde yün mutlaka iĢin ön tarafında olmalıdır. Yünü
ĢiĢe önden arkaya doğru dolayınız, ĢiĢi arkaya doğru yeni bir ilmekle çekiniz.
ġapka modelinizde desen ve motif oluĢturmalarda ters örgü tekniği uygulanır.
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Resim 2.2: Ters örgü

ġekil 2.3: Ters örgü

2.1.4 Ġlmek Eksiltme
Sağ ĢiĢ üzerindeki ilmek ile sol ĢiĢ üzerindeki ilmeğin birlikte alınıp sağ ĢiĢ üzerine tek
ilmek olarak çıkarılması iĢlemidir. Örgü Ģapka yapımında baĢ çevresinin Ģekillendirilmesinde, motif uygulamada, desen oluĢturmada ilmek eksiltme tekniği uygulanır.

Resim 2.3: Ġlmek eksiltme

2.1.5. Ġlmek Arttırma
Sol ĢiĢ üzerindeki bir ilmeğin önünden, arkasından veya içinden yünü dolayarak ikinci
bir ilmeğin oluĢturulması iĢlemidir. Örgü Ģapkanın modelinin veya deseninin oluĢturulmasında, baĢ kavisini vermek amacıyla ilmek arttırma iĢlemi uygulanır. Sıra baĢlarında, ortalarında, sonlarında model ve desen oluĢturmada Ģapkaya Ģekil vermede uygulanır.

Resim 2.4: Ġlmek arttırma
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2.1.6. Ġlmek Kapatma
Sağ ĢiĢ üzerindeki ilmeği, sol ĢiĢ üzerine aktarınız. Ġki ilmeği birlikte alıp bir ilmek
olarak çekiniz. Sağ ĢiĢ üzerindeki ilmeği tekrar sol ĢiĢ üzerine aktarıp aynı iĢlemi tekrar ediniz. Genellikle örgü Ģapka yapımında model özelliğine uygun olarak eksilterek azaltılan ilmeklerin (4–5–6–7–8) arasından yün tığ yardımıyla çekilerek ilmekler kapatılır.

2.2. Örgü ġapka Yapım Teknikleri
 BaĢ çevresine uygun baĢlayarak Ģapka örme
 Tepeden baĢlayarak Ģapka örme

2.2.1. BaĢ Çevresi Ölçüsüne Uygun BaĢlayarak ġapka Örme
Yünün kalınlığına uygun ĢiĢ numarası belirlenir. BaĢ ölçüsüne uygun sayıda ĢiĢ üzerine tekniğine uygun olarak ilmek atılır. 1–2 cm yüksekliğinde modele uygun (düz-ters lastik
örgü) örülür. Belirlenen motif veya deseni uygulayarak örülen parça 10–12 cm yükseltilir.
ġiĢ üzerindeki ilmekleri 5 veya 6 eĢit parçaya ayırdığımızı düĢünelim. Sıra baĢlarında ve
örgünün önyüzünde birer ilmek eksilterek örülür. 6–7 cm eksilterek örgü yükseltilir. Model
özelliğine uygun olarak eksiltme iĢlemini örgünün ön ve arka yüzünde (her sırada) uygulayarak daraltma hızlandırılır. ġiĢ üzerine 6–7 ilmek kaldığında ilmekler arasından yünü geçirerek örgü kapatılır.

Resim 2.5: BaĢ çevresi ölçüsüne uygun baĢlayarak Ģapka örme

2.2.2. Tepeden BaĢlayarak ġapka Örme
Yünün kalınlığına uygun ĢiĢ numarası belirlenir. ġiĢ üzerine 5–6 ilmek atılır. Her sıra
baĢında örgünün ön ve arka yüzlerinde arttırma iĢlemi uygulanır. Örülen örgü parçası kalıp
üzerine konur ve kontrol yapılır. Model özelliğine uygun olarak sıra baĢlarında ve desen
aralarında eĢit aralıklarla arttırma iĢlemi uygulanır. Örgü parçası belli bir yüksekliğe geldiğinde arttırma iĢlemi sadece örgünün ön yüzüne yapılarak motif ve desen oluĢturulmaya
devam edilir. Kalıbımıza uygun olarak baĢ çevresi ölçüsüne ulaĢtığımızda ilmekler, ilmek
kapatma tekniğine uygun olarak kapatılır.
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Resim 2.6:Tepeden baĢlayarak Ģapka örme

2.3. DeğiĢik Model Tekniklerle YapılmıĢ Çocuk ġapkalar

Resim 2.7: ġapka modelleri

Resim 2.8: ġapka modelleri

17

Resim 2.9: ġapka modelleri

Resim 2.10: Büzgülü figürlü Ģapka modelleri

Resim 2.11: ġapka modelleri
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Resim 2.12: ġapka modelleri
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını uygulayarak Ģapka örünüz.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 ÇalıĢmalar için aydınlık, temiz bir ortam  ÇalıĢma ortamını hazırlayınız.
hazırlayınız.
 ġapka tepesi örmek için ĢiĢ üzerine ilmek  ġiĢ üzerine baĢ çevresinin ölçüsüne
atınız.
uygun olarak ilmek atınız (ilmek atma
tekniğe uygun).
 ġiĢ üzerine 72 ilmek atınız.(Yün ve ĢiĢ
numaranız ince ise ilmek sayısı değiĢecektir.).
 ġiĢ üzerine attığınız ilmekleri kalıbınızın üzerine koyarak kontrol ediniz.
 Ters ve yüz ilmek tekniklerini kullanarak  Model özelliğinize uygun olarak 1–2
lastik örgü yapınız.
cm lastik örgü yapınız.
 Modelinize uygun Ģapka tepesinin motif  Lastik örgü üzerine motif ve deseninizi
ve deseninizi uygulayınız.
uygulayarak örgünüzü 7–8 cm yükseltiniz.
 12 ilmekte birer eksiltiniz. Her sırada 6
ilmek eksiltmiĢ olacaksınız.
 Eksiltme iĢlemini her sırada örgünün ön
yüzünde uygulayınız.
 Modelinize uygun Ģapka tepesinin arttırma  Eksiltme iĢlemine ĢiĢ üzerinde 42 ilmek
ve eksiltme iĢlemlerini yapınız.
(Örgüye baĢlarken ĢiĢ üzerine attığınız
ilmek sayısına göre değiĢebilir.) kalıncaya kadar devam ediniz.
 ġapka kalıbınız ile ördüğünüz Ģapka
tepesini kontrol ediniz.
 Eksiltme iĢlemini örgünün ön ve arka  Eksiltme iĢlemini örgünün her iki yüzeyüzlerinde uygulayarak baĢ kavisini veriyinde yaparak daraltmayı hızlandırınız.
niz.
 Eksiltme iĢlemi yaparken ilmek kaçırmamaya dikkat ediniz.
 Ördüğünüz tepeyi kalıbınızla kontrol
ediniz.
 ġapka tepesinin örme iĢlemini bitiriniz.
 ġiĢ üzerinde 6 ilmek kaldığında örgüyü
ĢiĢten çıkarınız.
 Ġlmeklerin arasından yününüzü ĢiĢ veya
tığ yardımıyla geçirip büzünüz.
 Ġpinizin ucunu sabitleyiniz.
 Kalıbınızla kontrol ediniz.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını uygulayarak çocuk Ģapkası örünüz.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 ÇalıĢmalar için aydınlık temiz bir ortam  ÇalıĢma ortamını hazırlayınız.
hazırlayınız.
 Örnek parça örünüz.

 Örgünüzü örerken ölçünüzü kontrol
etmeyi unutmayınız.
 Siz de elinizdeki malzemeyle bu deneme örgüyü uygulayarak ĢiĢ örgü çocuk
Ģapkasının ölçüsünün ortaya çıkmasını
kolaylaĢtırabilirsiniz.
 Fotoğraftaki 10x10 büyüklüğündeki
örgü parçası 3,5 numara ĢiĢ üzerine 21
ilmek atılarak 34 sıra düz örgü örüldüğünde ortaya çıkmıĢtır.
 BaĢ çevresinin ölçüsünü alınız.

 BaĢ çevresi 48 cm dir.
ġiĢ üzerine 40 ilmek atınız.
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 10 sıra haroĢa örgü örgü örünüz.

 Çocuk Ģapkasının alın bölümüne devam
etmek için istediğiniz diğer renk yün iple
düz taraftan düz örgüye baĢlayınız

 Düz taraftan düz, ters taraftan ters örgüye
devam ediniz.

 35 sıra ördükten sonra düz taraftan 8 ilmek
daha örünüz.(ġapkanın tepe bölümü için
eksiltme iĢlemine geçilir.).9. ve 10.ilmeği
birlikte alarak eksiltme yapınız.

 Aynı Ģekilde 11.ve 12. ilmeği de eksiltiniz.  Fotoğrafta 9. ve 10. ilmek eksiltilmiĢ,
11. ve 12.ilmek eksiltir iken görülmektedir.
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 11. ve 12. ilmek eksilttikten sonra 18 sıra
düz örerek aynı eksiltme iĢlemini 19. ve
20.ilmekle 21. ve 22. ilmeğe örgünün ön
yüzünde uygulayınız.

 Ters tarafta hiç bir iĢlem yapmadan
sadece ters örünüz.
 Fotoğrafta görüldüğü gibi sağ ve sol
taraftan eksilmeleri, örgünün ön yüzünde tekrar ederek ilmek sayısını giderek
azaltınız.
 Eksiltme iĢlemi yaparken ilmek sıra
sayısına dikkat ediniz.
 12 ilmek kalana kadar devam ediniz.12
ilmek kalınca ĢiĢ ipten çıkarılarak yün ipinizi 30 cm fazla bırakarak kesiniz.

 Ġğnenizi boĢ ilmeklerin içerisinden geçirerek büzünüz. Büzdükten sonra Ģapkanızın
ucunu dikerek sabitleyiniz.

23

 ġapkanızın kenar dikiĢini sürfile dikiĢi
tekniğini uygulayarak dikiniz.

 Ġlmekler karĢılıklı denk gelecek Ģekilde
dikiniz.

 ġapkanızı dikerken haraĢo örgü bölümünde, haraĢo örgü rengindeki ipinizle sürfile
dikiĢini uygulayarak, ipinizi 2 cm fazla bırakarak tığınızın yardımıyla örgünüzün tersine tutturunuz.

 ġapkanızın bitmiĢ ütüsünü yapınız.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını uygulayarak Ģapka örünüz.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 ÇalıĢmalar için aydınlık, temiz bir ortam
hazırlayınız.

 ġiĢinize 16 ilmek atınız.
Örneği ĢiĢe tersten yerleĢtiriniz.

 1 düz 2 ters, 8 düz 3 ters, 1 düz ilmek
örünüz ve arttırınız.
 Resimde görüldüğü gibi 1 düz ilmekten
sonra hep aynı yerde 1 ilmek arttırarak 8
sıra örünüz.

 8 ilmek olarak ördüğünüz düz örgüye 12
sırada bir 4-4 çapraz yer değiĢtirerek saç
örgüsü yapınız.
 Arttırdığınız ilmekler çoğalarak üst kısımdaki üçgenleri oluĢturacaktır.

 Üçgen kısımdaki ilmeklerin sayısı 14
olunca kesiniz ve ikinci üçgene baĢlayınız.
 Ġkinci üçgene baĢlarken dikkat edilmesi
gereken bir husus da ilmeklerin hepsinin
birden kesilmemesidir
 Ġlmekler ĢiĢte bırakılır ve her sırada 1 ilmek kesilir.
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 Ġki kat veya kalın yün ve 6-7 numaralı
ĢiĢ kullanınız.

 Ġkinci üçgende de yine arttırma iĢlemi hep
aynı yerden yapılmalıdır.
 15. ilmeği arttırma kısmına geldiğinizde
yünü ĢiĢe dolayınız ve yanındaki iki ilmeği
kesip geri dönünüz.
 Bir yandan kesip bir yandan arttırdığınız
için ikinci üçgende oluĢumunu tamamlar.
 Kesilecek ilmeklerin bitiminde yine attırmadan hemen sonra diğer üçgenin kesimini takip eder.

 Üçgenlerinizi altı tane olana kadar aynı
iĢlemleri devam ettiriniz.

 Alın kısmını oluĢturacak olan lastiği yapmak için ipliği örnek kısmından yürüterek
ters kısma gelecek Ģekilde (düz ilmeğin
arasında oluĢan deliklerden geçirerek) ilmek alınız.

 12 sıra örüp kesiniz.
 Dikerek Ģapkayı bitiriniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

1.

Sol ĢiĢ üzerindeki bir ilmeğin önünden, arkasından veya içinden yünü dolayarak ikinci bir ilmeğin oluĢturulmasına …………………denir.

2.

Sağ ĢiĢ üzerindeki ilmek ile sol ĢiĢ üzerindeki ilmeğin birlikte alınıp sağ ĢiĢ
üzerine tek bir ilmek olarak çıkarılmasına ……………….. denir.

3.

Ters örgüde yün mutlaka iĢin …………………..tarafında olmalıdır.

4.

Yüz örgüde yün mutlaka iĢin ……………… tarafında olmalıdır.

5.

ġiĢ örücülüğünde kullanılan ilmek atma ……………….. tekniktir.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3
AMAÇ
Bu faaliyette verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında tekniğe uygun, hatasız bir Ģekilde örgü Ģapkayı bitirebileceksiniz.

ARAġTIRMA





YapılmıĢ örgü Ģapka örneklerini araĢtırınız.
Örgüye baĢlama teknikleri ile ilgili inceleme yapınız.
Örgü Ģapka yapım yöntemleri ile ilgili araĢtırma yapınız.
Topladığınız bilgi ve dokümanları sınıfınıza getirerek arkadaĢlarınızla inceleyiniz.

3.ÖRGÜ ġAPKAYI BĠTĠRME SÜSLEME
YAPMA
3.1. Örgü ġapka Yapımında BirleĢtirme Teknikleri
Örgü Ģapka yapımında birleĢtirme teknikleri Ģunlardır:





Gizli dikiĢ
Makine dikiĢi
Sürfile dikiĢi

3.1.1. Gizli DikiĢ
DıĢarıdan bakıldığında dikiĢin belli olmaması istendiğinde yan, arka ve parçalı Ģapkaların birleĢtirilmesinde uygulanır.

3.1.2. Makine DikiĢi
Örgünün tersinden elde makine dikiĢi yapılır. Genellikle örgü Ģapkaların arka dikiĢlerinde ve siperlik birleĢtirmelerinde uygulanır.

3.1.3. Sürfile DikiĢi
ġapkanın arka, siperlik, motif ve desen aralarında birleĢtirme yapılırken uygulanır. Ġki
ayrı örgü uçlarının yan yana getirilerek sürfile dikiĢi ile birleĢtirilmesi iĢlemidir (Halk arasında çırpma dikiĢi olarak bilinen, özen gösterilerek yapılması gereken dikiĢtir.).
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3.2. ġapka Kenar Kalıbı Hazırlama
3.2.1. Siperlik Kalıbı Hazırlama
BaĢ çevresinin 1/3’ü uzunluğunda 5–6 cm yüksekliğinde yarım ay Ģeklinde kalıp elde
edilir.





BaĢ ölçüsü: 57 cm
Siperlik uzunluğu: 54/3=18 cm
Siperlik Yüksekliği: 5 cm

Kalıp kâğıdı üzerine 19 cm yatay çizgi çizilir. 5 cm yükseklikten ikinci yatay çizgi çizilir ve orta nokta belirlenir. A-B-C olarak noktalar adlandırılır. A ve B noktaları yatay bir
çizgi ile birleĢtirilir. A ve B doğrusunun ortası bulunur. Orta noktadan 1,5 cm yukarı çıkarılarak iĢaretlenir. Pistole yardımıyla A ve B noktaları birleĢtirilir.

ġekil 3.1: Siperlik kalıbı hazırlama

ġekil 3.2: Siperlik kalıbı
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3.3. Örgü ġapkada Kenar Örme
3.3.1. Siperlik Örme
Örülen tepenin alını çevreleyen kısmında ön orta iĢaretlenir. Kalıba uygun sayıda ilmek, tepenin uç kısmından ilmekler arasından çekilir veya ĢiĢ üzerine kalıbımıza uygun sayıda ilmek atılır. 2 sıra modelde belirlenen teknikte (düz, ters, lastik örgü gibi) örülür. Siperlik kalıbına uygun olarak her sıra baĢında iki taraftan birer ilmek eksiltilerek örülür. 3 sıra
her sıra baĢında ikiĢer ilmek eksiltilir. Tekrar her sıra baĢında birer ilmek eksiltilir. Ġstenilen
yüksekliğe ve küçültmeye ulaĢılır. Bu Ģekilde siperliğin ön yüzü oluĢturulur. Siperliğin arka
yüzünü oluĢturmak için ĢiĢ üzerinde kalan ilmekler her sıra baĢlarında iki taraftan attırılarak
örmeye devam edilir. Siperliğin açık kalan yan kısımları gizli dikiĢ ile dikilir. Araya kalıbımıza uygun olarak hazırlanan sertleĢtirici (plastik tabaka veya kalın asetat) yerleĢtirilir. Siperliğin açık olan kısmı Ģapkanın iç tarafına gizli dikiĢ ile dikilir.

Resim 3.1: Siperlik örme

Resim 3.2: Siperlik örme

3.4. Örgü ġapkayı Süsleme Yöntemleri
Örgü Ģapkayı süsleme yöntemleri Ģunlardır:







Ponpon ile süsleme
Püskül ile süsleme
Örgü motiflerle süsleme
NakıĢ ile süsleme
Kordon, saç örgü vb. ile süsleme
30



Düğme ve hazır gereçlerle süsleme

3.4.1. Ponponla Süsleme
Daire Ģeklinde iki adet karton kesilir (Yapılmak istenen ponponun büyüklüğüne göre
dairenin çapı belirlenir.). Ortası yuvarlak olarak kesilir ve çıkartılır (Orta yuvarlak dairenin
büyüklüğü ve ipin kalınlığı ile orantılı olur.) Kartonlar üst üste konulur. Kartonların ortası
doluncaya kadar yünle sarılır. Sarılan yünlerin dıĢ kenarları kesilir ve iki karton arasından
yün geçirip sıkıca bağlanır. Kartonlar kesilerek yünlerin aralarından çıkartılır.

Resim 3.3: Ponpon ile süsleme

3.4.2. Püskülle Süsleme
Dikdörtgen bir karton parçası hazırlanır (Yapılmak istenen püskülün büyüklüğüne göre dikdörtgen ölçüsü belirlenir.). Üzerine isteğe uygun miktarda yün sarılır. Sarılan yünün
arasından karton çıkartılır. Yün demeti üst kısmından sıkıca bağlanarak toplanır. Yünün sarılıp toplanan kısmından 1–2 cm aĢağıya örerek püskülün top kısmını oluĢturmak için yün ile
4–5 kez yan yana sarılır, püskülün uç kısmı makas ile kesilerek düzeltilir.

Resim 3.4: Püskül ile süsleme

3.4.3. Örgü Motifleriyle Süsleme
Örgü Ģapkanın rengine uygun (Zıt renk de tercih edilebilir.) Tığ veya ĢiĢ yardımı ile
çeĢitli (yaprak, dal, gül, mine vb.) küçük objeler örülür. Ġğne veya tığ yardımı ile Ģapkanın
istenilen yerlerine monte yapılır.
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Resim 3.5: Örgü motifleri ile süsleme

Resim 3.6: Örgü motifleri ile süsleme

3.4.4. NakıĢla Süsleme
Örgü Ģapka bittikten sonra kumaĢ iĢler gibi üstten renkli ipliklerle iĢlenir. En çok kullanılan basit nakıĢ iğnelerinden sap iĢi, rokoko çöp iĢi tekniğidir.

Resim 3.7: NakıĢ ile süsleme

3.4.5. Kordon ve Saç Örgüsüyle Süsleme


Kordon yapımı: Yün kalınlığını dikkate alarak 3–4 kat yün hazırlayınız.
Yapılacak kordon uzunluğunun iki katı hesaplanır. Ġstenilen uzunluğun
1/3’ü kadar da büküm payı ilave edilir.

Örneğin 60 cm uzunluğunda kordon elde etmek için
60 x 2 = 120 cm
1/3: 40 cm
120 + 40 = 160 cm ip kesilecektir.

Resim 3.8: Kordon
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Saç örgüsü yapımı: Yünler belirlenen uzunlukta kesilir. Üst üste 6–7 kat
olacak Ģekilde hazırlanır. Yünler ortasından ikiye katlanır. Yün demeti
üçe ayrılır ve birbirlerinin aralarına dolanarak saç örgüsü oluĢturulur.

Resim 3.9: Saç örgüsü

3.4.6. Düğme ve Hazır Gereçlerle Süsleme
Ortadan tek delikli metal objenin üzerine yün dolayarak istenilen büyüklükte yünden
düğmeler hazırlanır. Piyasada bulunan çeĢitli kurdelelerle, çiçeklerle veya pullarla Ģapkanın
süslemesi yapılır.

Resim 3.10: Düğme (hazır gereçlerle süsleme)

Resim 3.11: Düğme (hazır gereçlerle süsleme)

3.5. Kalite Kontrol
16. yüzyılda Latince bir kelimeden türetilen kalite kavramı, bir ürünün ya da hizmetin
durumu, niteliği ya da değeri anlamındadır.
Kalite kontrol, ürünün oluĢturulması süresince oluĢabilecek hataları engellemek ya da
en aza indirmek ve üretimdeki kaliteyi sağlamak için önemlidir. Kalite kontrolün birinci
amacı ürün kalitesini emniyet altına almaktır. BitmiĢ ürün için kontrol normları hazırlanır.
Bu normlara göre ürün kontrol edilerek kabul edilir. Tolerans sınırları da belli olmalıdır.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını uygulayarak Ģapka siperliği yapınız.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Örgü Ģapkanızın tepe arka birleĢtirme di-  BirleĢtirme tekniklerini kullanarak ĢapkiĢlerini yapınız.
ka tepesini birleĢtiriniz.
 Tasarladığınız modelinize uygun siperlik  BaĢ çevresinin 1/3’ü uzunluğunda 5–6
kalıbı hazırlayınız.
cm yüksekliğinde yarım ay Ģeklinde siperlik kalıbı hazırlayınız.
 Siperlik kalıbına serleĢtirici malzemeye  Siperlik kalıbını plastik tabaka veya
uygulayınız.
kalın asetat malzeme üzerinde çizip kesiniz.
 Siperliği belirlenen ölçüde ve örgü tekni-  Kalıba uygun ĢiĢ üzerine ilmek atınız.
ğinde çalıĢınız.
 1 cm örünüz 2 sıra, her sıra baĢında
birer eksiltme yaparak kalıba uygun küçülme yapınız. 2 ve 3 sırada ikiĢer eksiltme yapınız. Tekrar birer eksiltme
yapınız.
 Ġstenilen yüksekliğe ulaĢınca ĢiĢ üzerinde kalan ilmekler ile her sıra baĢında
arttırılarak siperliğin ön ve arka yüzeyini oluĢturunuz.
 Siperlik kalıbına uygun hazırlanan plastik
tabaka veya kalın asetatı örgü ile kaplayınız.

 ġapka tepesi ile siperliği birleĢtiriniz.

 Örülen parçanın iki tarafını gizli dikiĢ
ile dikiniz.
 SertleĢtirici malzemeyi örgünün arasına
yerleĢtiriniz.
 Örülen Ģapka tepesinin ön kısmına siperliği yerleĢtiriniz ve dikiĢini yapınız.
 Siperlik ile Ģapka tepesinin birleĢtirildiği yere kordon, saç örgüsü gibi süsleme
gerecini hazırlayıp dikiniz.
 Saç örgüsünün baĢ tarafına ve bitim
yerine düğme dikiniz.

 Örgü Ģapkanızın süslemelerini yapınız.
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 Bitirilen Ģapkanızın kalite kontrolünü ya-  Örme iĢlemi sırasında oluĢabilecek
pınız.
hataların kontrolünü yapınız.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını uygulayarak Ģapka süslemesini yapınız.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 ÇalıĢmalar için aydınlık, temiz bir ortam  ÇalıĢma ortamını hazırlayınız.
hazırlayınız.
 Atölye önlüğünü giyiniz.

 Çocuk Ģapkasını süslemek için istediğiniz  Zincirinizi çekerken zincirin doğal gö-

rünüĢünü engellemeden dönmesini sağlayınız.

renk yün ipinizle (Ģapkanızın rengine
uyumlu) orta kalınlıkta tığın yardımıyla
zincir çekiniz.

 Kıvrımlı Ģeridinizi 15 cm ördükten sonra
ipinizi sabitleyiniz.

 ġapkanıza uyumlu olabilecek 3-4 renk yün
ipinizle Ģeritlerinizi örmeye devam ediniz.

 Kıvrımlı Ģeritlerinizin boyu, bazılarında
15 cm bazılarında 20 cm olacak Ģekilde
6-7 adet hazırlayınız.
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 Kıvrımlı Ģeritlerinizin uçlarına ponpon
çalıĢması için Ģeridinizin rengindeki yün
ipinizle iki parmağınızın etrafına 15–20
defa düzgünce sarınız.

 Sardığınız ip halkasının bozulmamasına
dikkat ediniz.
 Hazırladığınız ip halkasının tam ortasını
aynı renk ipinizle sıkıca bağlayınız.

 Bağladığınız ipin uçlarını 10-15 cm
uzun bırakmayı unutmayınız.
 Ġp halkasının her iki tarafını küçük bir
makasla keserek açınız.
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 Dağınık ponpon görüntüsünü makasınızla
tam yuvarlak olacak Ģekilde keserek düzeltiniz.

 Ponpon çalıĢmasının bitmiĢ görüntüsü
inceleyiniz.

 Hazırladığınız kıvrımlı Ģeritlerinizi ve
ponponlarınızı eĢleĢtiriniz.

 Kıvrımlı Ģeritlerinizin ucunda bıraktığınız
iple ponpon çalıĢmasının ucunda bıraktığınız ipi birbirine sıkıca 2-3 defa bağlayınız.

 Bağlama iĢlemini ponponun tam dibinden yapınız.
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 Bağladığınız kıvrımlı Ģeritlerin ucundaki
ipi iğneye takarak, ipin ucunu Ģapkanızın
tepe ortasına dikerek sabitleyiniz.

 Dikilen bütün Ģeritlerin ucunu en son Ģapkanızın içine çekerek sırayla iç tarafında
birbirine bağlayınız.

39

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıda verilen seçeneklerden hangisi örgü Ģapka yapımında kullanılan birleĢtirme
tekniklerinden değildir?

A)
B)
C)
D)
2.

ġapka kenar kalıbı yöntemleri kaç grupta toplanır?

A)
B)
C)
D)
3.

7
3
5
6

Örgü Ģapka yapımında kullanılan birleĢtirme yöntemleri kaç grupta toplanır?

A)
B)
C)
D)
5.

1
2
4
3

Örgü Ģapka süsleme yöntemleri kaç grupta toplanır?

A)
B)
C)
D)
4.

Gizli dikiĢ
Makine dikiĢi
Sürfile dikiĢi
Overlok çekme

2
5
3
4

Örgü Ģapkanın dıĢarıdan bakıldığında dikiĢin belli olmaması istendiğinde hangi dikiĢ
tekniği kullanılır?

A)
B)
C)
D)

Ġngiliz dikiĢi
Gizli dikiĢ
Sürfile dikiĢi
Makine dikiĢi

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

1. AraĢtırmacılar örgünün kaynağının …………………….. kökenli olduğunu söylemiĢtir.
2. ………............. Ģapkanın baĢı saran, baĢa oturan kısmıdır.
3. Ġki ucu sivri ĢiĢler……………… takım hâlinde satılır.
4. Örgü Ģapkanın modelinin veya deseninin oluĢturulmasında, baĢ kavisini vermek amacıyla ………………….. ………………………… iĢlemi uygulanır.

5. Örgü Ģapka yapımında birleĢtirme tekniklerini …………. grupta toplanır.
6. DıĢarıdan
bakıldığında
dikiĢin
belli
olmaması
durumlarda ……………….. dikiĢ ile birleĢtirme yapılır.

istendiği

7. ……………………….. ………………………….. ürünün oluĢturulması süresince oluĢabilecek hataları engellemek ya da en aza indirmek ve üretimdeki kaliteyi sağlamak için
önemlidir.

8. …………………………. dikiĢi Ģapkanın arka, siperlik, motif ve desen aralarında birleĢtirme yapılırken uygulanır.

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
A
D
A
B
B
C
A
C

1
2
3
4
5
6
7
8

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2’NĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

Ġlmek Arttırma
Ġlmek Eksiltme
Ön
Arka
Temel

ÖĞRENME FAALĠYETĠ- 3’ÜN CEVAP ANAHTARI
D
B
D
C
B

1
2
3
4
5

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

doğu
tepe
beĢli
ilmek arttırma
3
gizli
kalite kontrol
sürfile
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