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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 215ESB476 

ALAN El Sanatları Teknolojisi 

DAL/MESLEK Dekoratif El sanatları 

MODÜLÜN ADI Şiş örücülüğünde şal örme 

MODÜLÜN TANIMI 
Şiş örücülüğü ile şal örmek İle ilgili bilgi ve becerileri içeren 

öğrenim materyalidir.  

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL Şiş örücülüğü temel teknikleri modülünü almış olması  

YETERLİK Şiş örücülüğünde şal örme 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç: Uygun ortam sağlandığında şalın özelliklerini 

tanıyarak hatasız şal örebileceksiniz. 

Amaç 
1. Şalın özelliklerini tanıyabileceksiniz. 

2. Şal örebileceksiniz. 

3. Ördüğünüz şalı süsleyebileceksiniz  
EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Atölye ortamı  

Donanım: Örgü şişleri, yünler, dikiş ve süsleme malzemeleri. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

1. Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra veri-

len ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

2. Modül sonunda ise, kazandığınız bilgi ve becerileri belirle-

mek amacıyla hazırlanan ölçme aracıyla değerlendirilecek-

siniz. 

 

AÇIKLAMALAR 



 

GİRİŞ 
Sevgili Öğrenci 

 

Giyinmek, insanların doğuşundan başlayarak yaşamı boyunca devam eden en önemli 

ihtiyaçlarındandır. Doğa şartları, insanları değişik şekillerde giyinmeye zorlamış ve insanlı-

ğın gelişmesi, giyim tarzını etkilemiştir. 

 
Giyimde meydana gelen değişmeler, aksesuarlara olan ilginin artmasına sebep olmuş-

tur. Örgü şallar moda ve giyimde önemli bir yer tutmaktadır. Şallar, yumuşak, eğilip büküle-

bilen, istenilen şekle göre uyum sağlama yeteneği ile hoş ve rahat bir görünüm olanağı sun-

maktadır. 

 
Sizlerde bu modül ile şal hakkında bilgi sabi olacak, şal örmeyi ve şal örme-de kulla-

nılan temel bilgileri öğreneceksiniz 

 
Ayrıca sizlerde kendi yaratıcı fikirlerinizi kullanarak farklı modeller üretebileceksiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

 

 

Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam 

sağlandığında, şal örmeye hazırlık yapabileceksiniz. 

  

 

 

 

 Şal çeşitlerini araştırınız.  

 Şal örmede kullanılan araç ve gereçleri araştırınız. 

 Şal ölçüleri tespit edilirken dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir? Araştırı-

nız. 

 

1. ŞAL 
 

Şal, günümüzde insanların sıkça kullandığı aksesuarların başında gelmektedir. Çok 

farklı malzemeler kullanılarak yapılabilen şallar, şiş örücülüğü tekniği ile de yaygın olarak 

üretilmektedir. 

 

   

Resim 1.1: Şal 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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1.1. Tanımı 
 

İnsanların kıyafetlerinin üzerine örttükleri, çeşitli ipliklerden örülmüş aksesuarlardır.  

 

Hemen her yaştaki bayanın günlük hayatında tercih ettiği farlı renk, desen ve boyutta-

ki şallar, birçok kişi tarafından sevilerek kullanılmaktadır. 

 

Şal kısaca; genellikle, kadınların omuzlarına örttükleri geniş atkı olarak tanımlanmak-

tadır. 

 

 

Resim 1.2: Şal 

 

Farsça olan şal kelimesi, dilimizde her çeşit yünlü kumaşlardan ve ipeklilerden, yün 

örgülerden yapılan bütün boyun ve omuz atkılarına isim olmuştur. Aslında atkı, eşarp, kaşkol 

olarak adlandırılan tüm omuz atkılarına günümüzde şal denilmektedir. 

 

1.2. Şal Modelini Tespit Etmek 
 

Dergileri karıştırıp beğendiğimiz veya başka birinin üzerinde gördüğümüz modellerin 

bizim üzerimizde güzel durmayabileceğini unutmamalıyız. Boyumuz, kilomuz, vücut yapı-

mız da bize yakışacak modeli belirlemede dikkat etmemiz gereken unsurlardan bazılarıdır. 
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Beğendiğimiz modeli ufak tefek değişikliklerle kendimize daha uygun hale getirmek sonu-

cun daha iyi olmasını sağlayacaktır. 

Öreceğimiz şalın modelini tespit ederken aşağıdaki unsurlara dikkat edilmelidir. 

 

 Seçilen şal modeli, günün modasına uyumlu olmalıdır. 

 Şal modeli, kişiye uyumu ve kullanışlı olmalıdır. 

 Seçilen ipliğe göre model tespiti yapılmalıdır. 

  

  

 al modelinin kolay temizlenebilir olmasına dikkat edilmelidir. 

 

1.3. Şal Yapımında Kullanılan Malzeme Özellikleri 
 

Şal yapımında kullanılan malzemelerin tanınması, model seçiminde ve eldeki malze-

meleri en iyi şekilde kullanmada önemlidir. Şal yapımında kullanılan iplikler çeşitlilik göste-

rir.  

 

 Pamuklu iplikler 

 Yün iplikler 

 Merserize iplikler 

 Floş iplikler 

 Sentetik iplikler 

 Karışım iplikler 

 Simli iplikler 

 

1.3.1. Çeşitleri 
 

Şallar çok çeşitli amaçlara göre kullanılmaktadır. Bunları kısaca şu şekilde sıralayabi-

liriz 

 

1.3.1.1. Kullanıldığı yere göre şal çeşitleri 

 

 Abiye şal 

 Günlük Şal 

1.3.1.2. Şekline göre şal çeşitleri 

 

 Dikdörtgen şal 

 Üçgen şal 

 Kare şal 

 Uzun şal 

 Verev şal 

 Diğerleri 
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Resim 1.4:Şal 
 

  

Resim 1.5: Üçgen Şal Resim 1.6: Üçgen Şal 
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1.3.1.3. Desen özelliğine göre şallar 

 

 Ajurlu 

 İki renkli 

 Çok renkli 

 Toplamalı örgü 

 Saç örgülü 

 Diğerleri 

 

1.3.1.3. Boyuna göre şallar 

 

 Uzun  

 Kısa 

 Diğerleri 

 

1.4. Şal Yapımında Kullanılan Desenler 
 

Şal yapımında neredeyse sayısız denecek kadar çok desen ve renk seçeneği kullanıla-

bilir. Desen seçimi yapılırken kişinin istekleri ve diğer bazı faktörler( yaş cinsiyet, mevsim 

vb) göz önünde bulundurularak hareket etmek doğru olur. 

 
Örneğin aksesuar olarak kullanılmak üzere örülen şallar için daha fantezi iplikler ve 

ajurlu desenler tercih edilebilir, kış ayları ve daha soğuk dönemlerde kullanmak içinse yünlü 

karışımlar ve daha kalın örgüler uygundur. 

 
Şal örerken en çok rastlanan sorunlardan biri de kenarların kıvrılarak içe dönmesidir. 

Buna engel olabilmek için uygun modeller seçilmelidir. Ön ve arka yüzü birbirine eşit olan 

modellerde bu sorunla karşılaşılmamaktadır (haraşo. Pirinç, kesme şeker, lastik örgü vb) 

Diğer desenlerde şalın kenar kısımlarının kıvrılmaması için lastik örmek veya uygun teknik-

lerle süslemek gereklidir. 

 

  

Resim 1.7  Resim 1.8 
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Resim 1.9 

  

Resim 1.10 Resim 1.11 

 

1.5. Şal Modeli Seçiminde Dikkat Edilecek Noktalar 
 

Örülecek şalın modelini belirlemek oldukça önemlidir. Abartılı modellerden ve fazla 

kullanılmış aksesuarlardan kaçınmak gerekir. Hem rahat edilebilecek model özelliklerini 

içeren hem de mevsim şartlarına uygun ipliklerden üretilmiş şalları tercih etmek, saygınlığı-

nızdan taviz vermeden şık ve ferah olmamızı sağlayacaktır. 

 
Şalın kullanım amaçları göz önünde bulundurularak model belirlemek, kullanacak ki-

şinin de özelliklerini bilmek bu konuda oldukça yardımcı olacaktır.  

 
Örülecek şalın modelini belirlemede etken olan diğer hususları aşağıdaki şekilde sıra-

lanabilir. 
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 Yaş 

 Moda 

 Mevsim 

 Cinsiyet 

 Kullanılacağı yer 

 İplik özellikleri 

 Diğerleri 

 

1.6. Şal Yapımında Kullanılan Araç ve Gereçler 
 

Şiş örücülüğünde kullanılan temel araç şiştir. Şişler genellikle çelik, plastik, alümin-

yum kaplama, tahta ve bambudan yapılmış, bir ucu sivri ince uzun çubuklardır. Günümüzde 

çok çeşitli incelikte ve kalınlıkta şiş bulmak mümkündür. Örülecek ipliğin kalınlığına göre 

seçilerek kullanılan şişler bayanların vazgeçilmez yardımcılarıdır. 

 

 

Resim 1.12: Şiş 

 

1.6.1 Şiş Örücülüğünde Kullanılan İplikler 
 

El örgüsünde kullanılan en önemli malzeme kuşkusuz örgü ipliğidir. Şiş örücülüğünde 

kullanılacak ipliği doğru seçmek ve iplik türü hakkında bilgi sahibi olmak, örgünün başarılı 

olması açısından büyük önem taşımaktadır. Aşağıda örnek iplik çeşitleri verilmiştir. 

 

   

 Resim 13  Resim 1.14 Resim 1.15 
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Resim 1.16 Resim 1.17 Resim 1.18 

 

   

Resim 1.19  Resim 1.20  Resim 1.21 

 

   

Resim 1.22 Resim 1.23 Resim 1.24 

 

  

Resim 1.25  Resim 1.26 

 

Hızla gelişen tekstil sektörü, iplik çeşitlerinin armasına yardımcı olmuştur. İmalatçılar, 

yün, pamuk, ipek, tiftik, floş gibi hammaddeleri değişik oranlarda karıştırıp, farklı büküm 

teknikleri kullanılarak her geçen gün piyasaya çok çeşitli yeni iplikler sunmaktadır. Bu iplik-

ler şiş örücülüğüne olan talebin artmasına yardımcı olmaktadır. 

 

Örgü iplikleri tüketiciye çeşitli şekillerde ve gramajlarda sunulmaktadır. Bu ipliklerin 

hepsinde üzerinde semboller bulunan kâğıt bantlar bulunur.  İpliği markası, büküm özelliğine 

göre aldığı isim ve % de kaç oranında yün veya sentetik olduğu yazılıdır. Ayrıca ipliğin özel-
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liğine göre kullanılışı ile ilgili kısa bilgiler verilmiştir. İple kullanılacak şişin numarası ütü-

leme ısısı, yıkama özellikleri belirtilmiştir. 

 

  

Şekil 1.1: Örgüde Kullanılan Semboller 

 

1.7. Ölçü Belirlemek 
 

Şal esnek yapısından dolayı çok rahatlıkla kullanılabilir. Hemen her bedene rahatlıkla 

uyum sağlar. Ayrıca örgü devam ettiği sürece boyunu uzatmak ve (üçgen şallarda) enini 

genişletmek mümkündür. Yinede örgüye başlamadan önce ölçüleri belirlemek işimizi olduk-

ça kolaylaştıracaktır. Şal örmeye başlamadan önce genişliğine ve boyuna karar vermek ayrı-

ca örnek parça hazırlayarak ilmek ve sıra sayısını belirlemek yeterlidir. 

 

1.7.1. Örgüye Başlarken İlmek Hesaplama 
 

Örgüye başlarken hemen herkesin karşılaştığı en büyük zorluk, kaç ilmek başlanması 

gerektiği konusunda karar vermektir. Bu konuda profesyonel olmayanlar daha fazla sorun 

yaşarlar ve genellikle doğruyu bulana kadar birkaç kez tekrar başlamak ve sökmek zorunda 

kalabilirler, buda istenmeyen ve zaman kaybettiren bir durumdur. 

 

Örgüye başlarken göz önünde bulundurulması gereken ve ilmek sayısını etkileyen bazı 

faktörler mevcuttur.  

 İplik kalınlığı 

 Şiş numarası 

 Beden ölçüleri 

 Örgü özelliği 

 Model özelliği 

 Örgünün sıkı/gevşek örülmesi 

 

İlmek ve sıra hesabı yapmak sanıldığı kadar zor değildir. Çok basit bir matematik iş-

lemiyle bu sorun kolaylıkla çözülebilir. Ayrıca ipliklerin üzerinde bulunan kâğıt bantlarda bu 

konuda yol göstererek yardımcı olmaktadır. 
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Resim 1.28: İplik bantları 

 

1.7.2. Örnek parça örme 
 

Örnek parça hazırlamak örgünün düzgün olabilmesi için çok önemlidir. Örgüde kulla-

nılacak iplik ve şiş ile uygulama yapılır ve örgüyü örecek kişi tarafından(el değişikliği ol-

maması için) hazırlanır. 

 

Bu uygulama ile örgünün duruşu, desenin ve ipliğin uyumu test edilmiş olur 

 

Örnek parça, yaklaşık 20 ilmek genişliğinde ve 5–6 cm uzunluğunda örülür. 5 cm ka-

relik alanda kaç ilmek ve kaç sıra olduğu bulunur. Bulunan bu sayı İstenilen genişlik ve 

uzunluk için orantı kurularak hesaplanır. 

 

 

Resim1 .29: Örnek Parça 
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Şal örmek için belirleyeceğiniz iplik ve uygun şişle örnek parça hazırlayınız 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Uygulayacağınız modeli belir-

leyiniz 
 Model belirlerken araştırmacı olunuz 

 Modele uygun iplik seçiniz. 

Resim1.1.129 

 

Resim 1.1.1.29 

 Doğal iplikler seçmeye dikkat ediniz 

 Örgüye uygun şiş seçiniz. 

Resim 1 .1. 30 

 

Resim 1.1. 30 

 Şişinizin kalınlığının ipliğinizin kalınlığına uygun 

olmasına özen gösteriniz. 

 Şişe 25 ilmek başlayınız 
 Şişi doğru şekilde tutunuz.  

 Özenli ve titiz çalışınız 

 İstediğiniz modeli uygulaya-

rak 5–6 cm uzunluğunda örü-

nüz 

 Her aşamayı dikkatlice kontrol ediniz ve örgünün 

kenarlarının düzgün olmasına dikkat ediniz 

 İlmekleri kapatınız  Örgüyü yarım saat kadar dinlendiriniz 

 5cm de kaç ilmek olduğunu 

sayınız 
 Örgüyü esnetmemeye dikkat ediniz 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 5cm de kaç sıra olduğunu 

sayınız 
 Her aşamayı tekrar kontrol ediniz 

 Çıkan sayılara göre orantı 

kurabilirsiniz 
 

 

 

Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmaları kontrol listesi ile karşılaştırarak 

değerlendiriniz. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

 

Değerlendirme ölçütleri Evet Hayır 

1. Ürüne uygun iplik seçtiniz mi?   

2. İpliğe ve ürüne uygun şiş seçtiniz mi?   

3. Model belirlediniz mi?   

4. Şişe 25 ilmek başladınız mı?   

5. 5-6 cm uzunluğunda ördünüz mü?   

6. İlmekleri kapattınız mı?   

7. Örnek parçanızı dinlendirdiniz mi?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Yapmış olduğunuz değerlendirme sonunda “hayır” şeklinde cevaplarınızı bir daha 

gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme ve uygulama faaliyeti ile ilgili 

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

 

ÖLÇME SORULARI 

 

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanları ( D ), yanlış olanları ( Y ) olarak işaretleyiniz. 

 

1. (   ) Şal kısaca, kadınların omuzlarına örttükleri geniş atkı olarak tanımlanmaktadır. 
 

2. (   ). Şal modelinin, kullanacak kişiye uyumu ve kullanışlı olmasına dikkat edilmeli-

dir. 

 

3. (   ) Şal yapımında kullanılan desen ve renk sayısı son derece sınırlıdır. 

 

4. (   ) Şal yapımında yalnızca yün, merserize ve pamuk iplikleri kullanılabilir. 

 

5. (   ) Şişler genellikle çelik, plastik, alüminyum kaplama, tahta ve bambudan yapılmış, 

bir ucu sivri ince uzun çubuklardır. 

 

6. (   ) Şiş örücülüğünde kullanılacak ipliği doğru seçmek ve iplik türü hakkında bilgi 

sahibi olmak, örgünün başarılı olması açısından çokta önemli değildir. 

 

7. (   ) Örgü iplikleri tüketiciye çeşitli şekillerde ve gramajlarda sunulmaktadır. 

 

8. (   ) Yaş ve cinsiyet şal modeli seçimini etkileyen faktörlerden değildir. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı, cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız ya da cevaplarken tereddüt ettiğiniz sorular-

la ilgili konulara dönerek öğrenme faaliyetlerini tekrarlayınız. Cevaplarınızın hepsi doğru ise 

bir sonraki öğrenme faaliyetine geçebilirsiniz 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

 

 

Bu faaliyet ile verilen bilgiler doğrultusunda,  şal örebileceksiniz 

 

 

 

 

 

 Şiş örgü şal örmede kullanılabilen iplik çeşitlerini araştırınız 

 Şiş örgü şal modellerini araştırınız 

 Şiş örgü şal modeline uygun örnekleri araştırınız 

 Şiş örgüde ilmekler hangi tekniklerle kapatılabilir? Araştırınız 

 Şiş örgü şal örerken karşılaşılabilecek sorunlar nelerdir? Araştırınız 

 

2. ŞAL ÖRMEK 
 

 

Resim 2.1: Verev Şal 

Şal örmek son derece keyifli ve bi okadarda zevkli bir iştir. Birbirinden hoş ve ferahla-

tıcı renkler, yumuşacık örgüler ve çeşit çeşit desenler bu işi daha da zevkli hale getirmekte-

dir. 

Şal, kol ve yaka oyuntusu yapmak ilik açmak vb gibi ayrıntılarla uğraşmayı gerektir-

mez. Bu sebepten dolayı daha rahat örülebilir. Modası hemen geçmediğinden ve kilo alınıp 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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verilse bile rahatlıkla kullanılabileceğinden dolayı bayanlar tarafından çok sevilerek örülen 

ve kullanılan bir aksesuardır. 

 
Şal bir aksesuar olarak kullanılmanın yanı sıra bezende kıyafetin açık kısımlarını ka-

patmak, vücut kusurlarını örtmek, istenmeyen kiloları saklamak gibi çok farklı amaçlarla 

kullanılmaktadır. 

 
Farklı şekillerde örülebilen şal modelleri arasında en çok tercih edilenler üçgen ve 

dikdörtgen şallardır. 

 
 Dikdörtgen şallar, genel olarak eninden başlanır ve istenilen uzunluğa ulaşana 

kadar boyuna örülür. 

 Üçgen şallar, uç kısmından başlanıp yukarı doğru artırılarak örülebileceği gibi 

model özelliğine göre geniş kısmından başlanılarak uç kısmına doğru eksiltile-

rek de örülebilir. Bu eksiltme ve artırma işlemi örgünün kenarlarında olabilece-

ği gibi orta kısmında da uygulanabilir. 

 

  

Resim 2.2: Üçgen Şal  Resim 2.3: Dikdörtgen  şal 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

 

Ajurlu dikdörtgen şal çalışması yapınız 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 5 numaralı şişe 60 ilmek atınız.Resim 

2.1.4. Resim 2.1.5.  

 Tiftik iplik kullanınız  

 

Resim 2.1.4. 

  

Resim 2.1.5.  

 60 ilmeğin tamamını 4 sıra haraşo 

örünüz 

 İlmeklerin sıklık ayarının eşit olmasına özen 

gösteriniz. 

 Şişe bir ilmek atıp iki ilmeği birlikte 

örerek eksiltiniz. 

 Kendi seçtiğiniz ajur modeli uygulayabilirsi-

niz 

 4 ilmek düz örünüz  İlmeklerinizi muntazam alınız. 

 Tekrar şişe bir ilmek atıp iki ilmeği 

birlikte örerek eksiltiniz. 
 Eksiltmeleri aynı esneklikte yapınız 

 Sıranın sonuna kadar aynı şekilde 

devam ediniz. 

 

Resim 2.1.6. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Kenardaki 4 ilmeği haroşa örünüz. 

Resim 2.1.7. 

  

Resim 2.1.7. 

 Kenar ilmeklerinin düzgün olmasına dikkat 

ediniz 

 Örgünün ters tarafında herhangi bir 

işlem yapmadan ters örerek yüz kıs-

mına geliniz. 

 Temiz ve titiz çalışınız 

 Kenardaki 4 ilmeği haroşa örünüz.  

 1 ilmek düz örgü örünüz daha sonra 

şişe bir ilmek atıp iki ilmeği birlikte 

örerek eksiltiniz ve dört ilmek düz 

örünüz 

 Eksiltmelerinizin sıra sayısını kaydırmamaya 

özen gösteriniz. 

 Örgünün ters tarafında herhangi bir 

işlem yapmadan ters örerek yüz kıs-

mına geliniz. 

 Örgünüzde ilmeklerinizin aynı sıklıkta olma-

sına dikkat ediniz. 

 2 ilmek düz örgü örünüz daha sonra 

şişe bir ilmek atıp iki ilmeği birlikte 

örerek eksiltiniz ve dört ilmek düz 

örünüz 

 İpliğinizin muntazam gelmesine dikkat edi-

niz. 

 Bu işlemi kenarda 5 ilmek olana ka-

dar tekrarlayınız ve haroşadan sonra 

yeni bir ajur oluşturarak şalın bitimi-

ne kadar bu şekilde devam ediniz. Re-

sim 2.1.8. 

 

Resim 2.1.8. 

 Kenarlarını saçak takarak süsleyi-

niz.Resim 2.1.9. 

 Şalınızı farklı teknikler kullanarak ta süsle-

yebilirsiniz. 
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Resim 2.1.9. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

 

Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmaları kontrol listesi ile karşılaştırarak 

değerlendiriniz. 

 
Değerlendirme Kriterleri Evet Hayır 

1. 5 numaralı şişe 60 ilmek attınız mı?   

2. 60 ilmeğin tamamını 4 sıra haraşo ördünüz mü? 

  

3. Kenardaki 4 ilmeği haraşo ördünüz mü?   

4. Şişe bir ilmek atıp iki ilmeği birlikte örerek eksilttiniz mi?   

5. Tekrar 4 ilmek düz ördünüz mü?   

6. Tekrar şişe bir ilmek atıp iki ilmeği birlikte örerek eksilttiniz 

mi? 

  

7. Sıranın sonuna kadar bu şekilde devam ettiniz mi?   

8. Kenarda kalan 4 ilmeği haraşo ördünüz mü?   

9. Örgünün ters tarafında herhangi bir işlem yapmadan ters örerek 

yüz kısmına geldiniz mi? 

  

10. Kenardaki 4 ilmeği haraşo ördünüz mü?   

11. 1 ilmek düz örgü örüp, daha sonra şişe bir ilmek atıp iki ilmeği 

birlikte örerek eksilttiniz mi ve dört ilmek düz ördünüz mü? 

  

12. Örgünün ters tarafında herhangi bir işlem yapmadan ters örerek 

yüz kısmına geldiniz mi? 

  

13. 2 ilmek düz örgü örüp, daha sonra şişe bir ilmek atıp iki ilmeği 

birlikte örerek eksiltiniz mi ve dört ilmek düz ördünüz mü? 

  

14. Bu işlemi kenarda 5 ilmek olana kadar tekrarlayıp,  haraşodan 

sonra yeni bir ajur oluşturdunuz mu? 
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Üçgen şal çalışması yapınız 

 

 Model özelliğne uygun örneğinizi 

belirleyiniz. 

 İstediğiniz her türlü modeli(ajurlu örgü, 

Selanik, saç örgüsü, kesme şeker vb uygula-

yabilirsiniz) 

 Model özelliğine uygun iplik seçiniz.   

Resim 2.2.10 

 

Resim 2.2.10 

 Yaklaşık 300 gr iplik temin ediniz. 

 Model özelliğine uygun iplikler  seçebilirsi-

niz. 

 İplik kalınlığına göre şiş seçiniz. 
 Modelinizin ve ipliğinizin özelliğine uygun 

şişlerinizi seçiniz. 

 7 ilmek atınız. Resim 2.2.11 

 

Resim 2.2.11 

 Deseninizin özelliğine uygun şişinize ilmek-

lerinizi atınız. 

 1sıra düz örgü örünüz  Deseninizi tekniğe uygun örünüz. 

UYGULAMA FAALİYETİ-2 
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 3 ilmek örünüz 1 ilmek artırınız, tek-

rar 1 ilmek örüp (ortadaki ilmek) 

1imek artırınız 3 ilmek örünüz. Resim 

2.2.12. 

 

Resim 2.2.12. 

 Bir sıra düz örgü örünüz  Örgünüzde el değişikliği yapmayınız. 

 Ortadaki ilmek sabit kalmak koşulu 

ile artırma işlemine devam ediniz 
 İlmek sıralarını kaydırmamaya dikkat ediniz. 

 Üçgen şalı istediğiniz genişliğe ulaşa-

na kadar örmeye devam ediniz.( yak-

laşık150 cm) Resim 2.2.13. 

 

Resim 2.2.13. 

 İstediğiniz genişliğe ulaşınca ilmekle-

ri kapatınız. Resim 2 

 

  

Resim 2.2.14. 

 Şalı esnetmeden uygun ısıdaki ütü ile 

ütüleyiniz 

 Ütü bezi kullanabilirsiniz 

 Ütünün çok sıcak olmamasına dikkat ediniz. 

 Sıcak ütüyü örgünüzün üzerine değdirme-

meye özen gösteriniz. 
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 Şalınızı istediğiniz teknikle süsleyebi-

lirsiniz (saçak, püskül tığ oyası vb) 

 Şalın modeline uygun süsleme tekniği seçi-

niz 

 
 

 

Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmaları kontrol listesi ile karşılaştırarak 

değerlendiriniz. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmaları kontrol listesi ile karşılaştırarak 

değerlendiriniz. 

 
Değerlendirme Kriterleri Evet Hayır 

1. İpliği temin ettiniz mi?   

2. İpliğe uygun şiş seçimi yaptınız mı?   

3. Şişinize 7 ilmek attınız mı?   

4. 1sıra düz örgü ördünüz mü?   

5. Ortadaki ilmeği sabit bırakarak artırma işlemi taptınız mı?   

6. Örgü modelinizi belirlediniz mi?   

7. Şal istediğiniz genişliğe ulaşana kadar örmeye devam ettiniz 

mi? 

  

8. İlmekleri kapattınız mı?   

9. Dikkatli ve özenli bir şekilde ütülediniz mi ?   

10. Şalınızı uygun teknikle süslediniz mi?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Yapmış olduğunuz değerlendirme sonunda “hayır” şeklinde cevaplarınızı bir daha 

gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme ve uygulama faaliyeti ile ilgili 

kısmı tekrarlayınız. Tamamı “evet” ise diğer faaliyete geçebilirsiniz 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

 

 

ÖLÇME SORULARI 

 
Aşağıdaki cümleleri boşlukları uygun kelimelerle tamamlayınız. 

 

 

1. Şal, kol ve yaka oyuntusu yapmak ……….. vb gibi ayrıntılarla uğraşmayı ge-

rektirmez 
 

2. Şal bir …….. olarak kullanılmanın yanı sıra bezende kıyafetin açık kısımlarını 

kapatmak, vücut kusurlarını örtmek içinde kullanılabilir 
 

3. Şal örmeye başlamadan önce ………. ve boyuna karar vermek doğru olur 

 

4. ………… şallar, genel olarak eninden başlanır ve istenilen uzunluğa ulaşana 

kadar boyuna örülür 

 
5. Örgüye başlarken hemen herkesin karşılaştığı en büyük zorluk, kaç …… başlanması 

gerektiği konusunda karar vermektir 

 

6. İlmek ve sıra hesabı yapmak sanıldığı kadar …….. bir işlem değildir 

 

7. Örnek parça hazırlamak örgünün …….. olabilmesi için çok önemlidir 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı, cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız ya da cevaplarken tereddüt ettiğiniz sorular-

la ilgili konulara dönerek öğrenme faaliyetlerini tekrarlayınız.  

 

Cevaplarınızın hepsi doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçebilirsiniz 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 

 

 

 

 

Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam 

sağlandığında, Örülen parçaları ürüne dönüştürebileceksiniz 

 

 

 

 

 

 Örgü aksesuarlara uygun farklı süsleme çeşitlerini araştırınız 

 Örgülerde ütü yapılırken nelere dikkat edilmelidir araştırınız 

 Şal süslemesinde kullanılan araç ve gereçleri araştırınız. 

 

3. ŞAL SÜSLEME 
 

 

Resim 3.1: Süsleme Malzemeleri 

 

3.1. Süslemenin Tanımı ve Süsleme Çeşitleri 
 

Kıyafetin göze daha güzel görünmesi için, çeşitli tekniklerle yapılan estetik ilavelere 

süsleme denir. Örgüler renk ve desen özelliklerinden dolayı son derece estetik giysi-

lerdir. Sadelik güzel ve dinlendirici olabilir ama ince bir zevkle ve yakıştırılarak yapılan 

süslemelerle daha da zarif hale gelebilirler 

  Giysilerimizi süsleme nedenleri; 

 

 Model özelliği uygulamak için 

 Göze hoş görünmesi için 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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 Örgüyü fantezileştirmek için 

 Örgüdeki ek yerlerini gizlemek için 

 Hatalı ve lekeli yerleri kapatmak için diye sıralanabilir 

 

3.1. Süsleme çeşitleri 
 

 Ponpon, püskül, saçak, kordon ile yapılan süslemeler 

 Dikiş tekniği ile yapılan süslemeler 

 Örgü tekniği ile yapılan süslemeler ( ajurlar, tek ve çok renkli desenler) 

 Kürk ve deri ile yapılan süslemeler 

 Nakış tekniği ile yapılan süslemeler 

 Hazır gereçlerle yapılan süslemeler 

 Pul ve boncukla yapılan süslemeler 

 Diğerleri 

 

 
Resim 3.2: Tığ işi ile süsleme 

 

Ponpon; Küçük yuvarlak yün toplardır. Tek renk olabildiği gibi renklide yapılabilir, 

Çok farklı yerlerde ve farklı amaçlarla kullanılabilir 
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Resim 3.3: Ponpon 

 

Püskül; Tepesi düğme gibi bağlanmış, bir noktadan sarkan oluşan püsküller ponponlar 

gibi birçok yerde kullanılabilirler. 

 

 

Şekil  3.1: Püskül 

 

Saçak; Modası hiç geçmeyen saçaklar genellikle bitmiş örgülerin kenar süslemesinde 

kullanılır. Özellikle şalların kenar süslemesinde çok tercih edilen saçaklar örgülere değişik 

bir hava kazandırırlar. 

 

 
Resim 3.4: Saçak 

 

Kordon; Örgülerde hem süsleme hem de bağlama amacıyla kullanılırlar. Farklı yön-

temlerle kordon yapmak mümkündür. 
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Örgü çiçekler: Tığ örgü tekniğiyle yapılan bu süslemeler çok eskiden beri yaygın ola-

rak kullanılmakta ve örgüleri süsleyerek daha da estetik bir görünüm kazandırmaktadır. 

 

  

Resim 3.5: Örgü Çiçekler Resim 3.6: Tığ işi süs 

 

  

Resim 3.7: Tığ işi süsleme  Resim 3.8: Tığ işi süsleme  
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Resim 3.9: Örgü Çiçek ve Yapraklar  Resim 3.10: Örgü Çiçek ve Yapraklar 

 

 Yaka İğneleri; Şalın kaymasını engellemek için kullanılan iğneler, aynı zaman-

da süsleme amacıyla da kullanılmakta ve şallara son derece zarif ve estetik bir 

hava katmaktadır. 

 

 
Resim 3.11: Yaka iğneleri 

 

3.2. Modele Uygun Süsleme Seçiminde Dikkat Edilecek Noktalar 
 

Süsleme için kullanılacak modeller ve malzemeler örgüye, modele, yaşa, tipe, mo-

daya, mevsime ve giyilecek yere göre seçmek gerekir. Gündüz giyilecek giyimlerde ağır pul, 

boncuk işlemesi kullanmak çok doğru olmayacağı gibi, yazlık bir giysiye de kürk geçirile-

meyeceği unutulmamalıdır. Örgü özelliğinin taşıyabileceği süsleme çeşidi olmalı, renkler 

birbirine uyumlu olmalıdır. 

 

3.3. Örgü Ütüleme Teknikleri 
 

Örgülerin net, güzel ve daha dayanıklı olması için mutlaka ütülenmesi gerekir. Ancak 

Örgüler yapısı itibariyle çok çabuk esneyebilme özelliğine sahiptir. Bu yüzden dikkatli ol-

mak ve çok yüksek ısıda ütüleme yapmamaya özen göstermek gereklidir. 
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3.3.1. Örgü ütülemede dikkat edilecek noktalar 
 

 Ütü örgünün ters tarafından yapılmalıdır. 

 Ütü çok sıcak olmamalıdır. 

 Hafif nemli ütü bezi kullanılabilir. 

 Ütü örgünün üzerinde hafifçe gezdirilmeli, asla fazla bastırılmamalıdır. 

 Lastik kısımlar ütülenmemelidir. 

 Örgü ütülendikten sonra sıcakken hemen yerinden kaldırılmamalı ve bir miktar 

soğuması beklenmelidir.  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

 

Ördüğünüz şalı saçak tekniğini kullanarak süsleyiniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 İstenilen saçak boyunun iki katını 

alarak iplerinizi bu boyda kesiniz 

 Saçak boyunu istediğiniz genişlikteki bir 

kartona sararak daha kolay ve eşit kesebilir-

siniz. 

 Saçak iplerini istediğiniz sayıda grup-

layarak ortadan ikiye katlayınız 

 Kaç kat iplik kullanacağınızı örgünüzün 

kalınlığına göre ayarlayınız. 

 Katlanan kısımdaki halkayı sol eli-

nizde tutunuz. Resim 3.1.12 

 

Resim 3.1.12 

 Tığınızı saçak yapılacak yerin kena-

rından birkaç milimetre içeriden batı-

rınız 

 İpliğinizin kalınlığına uygun tığ seçiniz. 

 Sol elinizdeki iplik grubunun halka-

sına tığınızı takarak battığınız yerden 

geri çekiniz. Resim 3.1.13 

 

Resim 3.1.13 

 İplerin uçlarını tığla çektiğiniz halka 

içinden geçirerek düğümü sıkıştırınız. 
 Saçağı sıkılayarak açılmamasını sağlayınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Aynı işlemleri belirli aralıklarla tek-

rarlayınız.  

 Saçakların çok sık ya da çok aralıklı olma-

masına özen gösteriniz 

 Tüm saçaklar takıldıktan sonra örgü-

yü düz bir zemine seriniz . Resim 

3.1.14 

 Örgünüzü sererken esnetmemeye dikkat 

ediniz 

 

Resim 3.1.14 

 Saçakları hafifçe elinizle düzeltiniz 

ve fazlalıkları makasla keserek düzel-

tiniz. Resim 3.1.15 

 

Resim 3.1.15 

 Saçakları aynı boyda olmasına dikkat edi-

niz. 
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KONTROL LİSTESİ 

 

Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmaları kontrol listesi ile karşılaştırarak 

değerlendiriniz. 

 

 
Değerlendirme Kriterleri Evet Hayır 

1. İstenilen saçak boyunun iki katını alarak iplerinizi bu boyda 

kestiniz mi? 

  

2. Saçak iplerini istediğiniz sayıda gruplayarak ortadan ikiye 

katladınız mı? 

  

3. Katlanan kısımdaki halkayı sol elinizde tutunuz mu?   

4. Tığınızı saçak yapılacak yerin kenarından birkaç milimetre 

içeriden batırdınız mı? 

  

5. Sol elinizdeki iplik grubunun halkasına tığınızı takarak battığı-

nız yerden geri çektiniz mi? 

  

6. İplerin uçlarını tığla çektiğiniz halka içinden geçirerek düğümü 

sıkıştırdınız mı? 

  

7. Aynı işlemleri belirli aralıklarla tekrarladınız mı?   

8. Tüm saçaklar takıldıktan sonra örgüyü düz bir zemine serdiniz 

mi? 

  

9. Saçakları hafifçe elinizle düzeltiniz ve fazlalıkları makasla 

keserek düzelttiniz mi? 

  

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Yapmış olduğunuz değerlendirme sonunda “hayır” şeklinde cevaplarınızı bir daha 

gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme ve uygulama faaliyeti ile ilgili 

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

 

ÖLÇME SORULARI 

 
Aşağıdaki ifadelerden doğru olanları ( D ), yanlış olanları ( Y ) olarak işaretleyiniz. 

 

1. (   ).Örgülerde yalnızca hatalı kısımları kapatmak için süsleme yapılabilir. 

 

2. (   ).Ponponlar küçük yuvarlak yün toplardır. 

 

3. (   ).Kordon, örgülerde hem süsleme hem de bağlama amacıyla kullanılırlar.  

 

 

4. (   )Yaka iğneleri yalnızca şalın kaymasını engellemek amacıyla kullanılır 

 

5. (   ).Örgüler ılık ütü ile ütülenmelidir. 

 

6. (   ).Örgüler tersinden ve ütü bezi kullanılarak ütülenmelidir. 

 

7. (   ) .Örgü ütülendikten sonra sıcakken hemen yerinden kaldırılabilir, soğumasını bek-

lemeye gerek yoktur. 

 

8. (   ) Kıyafetin göze daha güzel görünmesi için, çeşitli tekniklerle yapılan estetik 

ilaveleresüsleme denir. 

 

9. (   ) Pul ve boncuklarla yapılan süslemeler günümüzde çok yaygın olarak kullanılmak-

tadır. 

 

10. (   ) Süsleme için kullanılacak modeller ve malzemeler örgüye, modele, yaşa, tipe, 

modaya, mevsime ve giyilecek yere göre seçmek gerekir 
 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı, cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız veya cevaplarken tereddüt ettiğiniz sorularla 

ilgili konulara dönerek öğrenme faaliyetlerini tekrarlayınız. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

 

 

Modül ile kazandığınız bilgileri, aşağıdaki soruları doğru veya yanlış olarak cevaplan-

dırarak değerlendiriniz. 

 

ÖLÇME SORULARI 
 

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanları ( D ), yanlış olanları ( Y ) olarak işaretleyiniz. 

 

1. (   ) Şal kısaca; genellikle, kadınların omuzlarına örttükleri geniş atkı olarak tanım-

lanmaktadır. 

 

2. (   ) Şal yapımında öncelikle giyecek kişinin istekleri ve vücut tipi göz önünde tutula-

rak model seçimi yapılmalıdır 

 

3. (   ) Örgüye başlamadan önce örnek parça hazırlamak gerekli değildir. Göz kararı örgü 

örmek mümkündür. 

 

4. (   ) Şişler genellikle çelik, plastik, alüminyum kaplama, tahta ve bambudan 

yapılmış, bir ucu sivri ince uzun çubuklardır. 

 

5. (   ) Örgü ipliğini doğru seçmek ve iplik türü hakkında bilgi sahibi olmak, ör-

günün başarılı olması açısından büyük önem taşımamaktadır. 
 

6. (   ) Yaş ve cinsiyet şal modeli seçimini etkileyen faktörlerden değildir. 

 

7. (   ) Örgüler sıcak ütü ile bastırılarak ütülenmelidir. 

 

8. (   ) Şal esnek yapısından dolayı çok rahatlıkla kullanılabilir. Hemen her bedene rahat-

lıkla uyum sağlar. 

 

9. (   ) .Süsleme yaparken renklerin birbirine uyumlu olmasına dikkat edilmelidir  

 

10. (   ) Ponpon, püskül, saçak, kordon ile yapılan süslemeler şal süslemesinde yaygın 

olarak kullanılmaktadır. 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. 

 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ -1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 D 

3 Y 

4 D 

5 D 

6 Y 

7 D 

8 Y 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 İlik açmak 

2 Aksesuar 

3 Genişliğine 

4 Dikdörtgen 

5 İlmek 

6 Zor 

7 Düzgün 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Yanlış 

2 Doğru 

3 Doğru 

4 Yanlış 

5 Doğru 

6 Doğru 

7 Yanlış 

8 Doğru 

9 Doğru 

10 Doğru 

 
 

MODÜL DEĞERLENDİRME’NİN CEVAPANAHTARI 

 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 Yanlış 

4 Doğru 

5 Yanlış 

6 Doğru 

7 Yanlış 

8 Doğru 

9 Doğru 

10 Doğru 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Şal örme modülü ile kazandığınız bilgilerin cevaplarını cevap anahtarı ile karşılaştı-

rınız. Doğru cevap sayısını belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya 

da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları, faaliyete geri dönerek tekrar 

inceleyiniz. 

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz eğer modülü başarıyla tamamlamışsınız demektir. 

Tebrikler 
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