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AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR
ALAN

El Sanatları Teknolojisi

DAL/MESLEK

Dekoratif Ev Sanatları

MODÜLÜN ADI

Şiş Örücülüğünde Şekillendirme

MODÜLÜN TANIMI

Şiş örücülüğünde kullanılan temel teknikler ile ilgili
bilgilerin kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir.

SÜRE

40/32

ÖN KOŞUL

Ön koşulu yoktur.

YETERLİLİK

Bu modül ile uygun araç gereç sağlandığında tekniğe ve
modele uygun şiş örücülüğünde şekillendirme
yapabileceksiniz.

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Bu modül ile uygun araç gereç sağlandığında tekniğe ve
modele uygun şiş örücülüğünde şekillendirme
yapabileceksiniz.
Amaçlar
1. Tekniğe uygun olarak kalıp hazırlayarak ilmek hesabı
yapabileceksiniz.
2. Tekniğe uygun ilik açabileceksiniz.
3. Tekniğe uygun kenar görünümlerini örebileceksiniz.
4. Tekniğine uygun olarak bordür örebileceksiniz.
5. Örgünün gelişine göre köşe hazırlayabileceksiniz.
6. Tekniğe uygun olarak ilmek artırabileceksiniz.
7. Tekniğe uygun olarak ilmek eksiltebileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Aydınlık ve temiz ortam
Donanım: Renkli iplikler, farklı numaralarda şiş

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilenölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test,
doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) kullanarak
modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek
sizi değerlendirecektir.

iii

iv

GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Rahatlığı, esnek yapısı, sınırsız renk ve desen özellikleri nedeniyle örgü herkes
tarafından sevilerek kullanılmaktadır. Ülkemizde daha çok anneden çocuğa öğretilen bir
gelenek olan örgü, günümüzde rahatlamak ve stres atmak isteyenler tarafından sıkça tercih
edilmektedir.
Şiş örgüsü kolaylıkla öğrenilebilir ve çok ekonomik bir uğraştır. Örgü örebilmek için
örgü şişi, renkli iplikler ve bazı teknik bilgiler gereklidir. Örgü örmek kadar örgüye doğru
şekli vermek de çok önemlidir. Dikişte makasla yapılan işlemler örgüde arttırma, eksilme,
kapatma vb. gibi temel tekniklerden yararlanılarak gerçekleştirilir.
Şekillendirme, şiş örücülüğünün en önemli basamağıdır. Siz de bu modülü başarı ile
tamamladığınızda çalışmalarınızı kaliteli, nitelikli ve amaca uygun olarak
hazırlayabileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam
sağlandığında örgüye başlarken kalıp hazırlama ve ilmek hesabı yapmayı amaca uygun
olarak öğreneceksiniz.

ARAŞTIRMA






Kaynak kitaplardan ilmek hesaplama ile ilgili bilgi araştırınız.
Örgüye başlamadan önce örnek model çalışınız.
Bilgisayardan güncel el örgüsü uygulamalarını araştırınız.
Şiş örücülüğünde kullanılan ip çeşitlerini ve özelliklerini çevre araştırması
yaparak inceleyiniz.
Hazırladığınız raporu ve çalışmaları sınıfınıza getirerek arkadaşlarınızla
inceleyiniz.

1. KALIP HAZIRLAMA VE İLMEK HESABI
YAPMA
Kalıp, bir şeyin şekil bakımından örneği anlamına gelir. Kalıp, örgüde kullanıldığı gibi
birçok alanlarda da kullanılmaktadır. Uygulama yapılacak örgüde başarı sağlamak
isteniyorsa kalıp çıkarmanın öneminin kavranması gerekir. Bu şekilde zamandan kazanılmış
olunur. Kalıpla çalışma, örgüde şekillendirmede büyük kolaylık ve başarı sağlar.


Kalıp çıkarmada kullanılan araç gereçler

Mulâj kâğıdı

Kalem, makas, silgi

Mezür ve ve cetvel

Model

Manken veya ölçüsü alınacak kişi
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Şekil 1.1: Beden ölçüsünün numaralandırılması

Şekil 1.2: Ceket kalıbı

Resim 1.1:Ceket modeli
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Şekil 1.3: Kazak kalıbı

Resim 1.2: Kazak modeli

Şekil 1.4: Yelek kalıbı

Resim 1.3:Yelek modeli
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1.1. Kalıp Hazırlamanın Önemi
Belirlediğimiz giysi veya aksesuar türüne göre kazak, ceket, yelek, şapka ,bere, atkı,
eldiven, patik, çorap vb. ürünlere başlamadan önce kalıp çıkartılmalıdır. Örneğin kazak
örmek için beden ölçüsüne göre kâğıt üzerinde kazağın uzunluğu, genişliği, cep, yaka, kol
yerleri belirlenmelidir. Oyuntu, arttırma veya eksiltme işlemi yapılacaksa kalıba sadık
kalınarak uygulama yapılmalıdır. Böylelikle defalarca sökülüp yeniden başlama gibi
sıkıntılar ortadan kalkar ve ipliğin yıpranması önlenir.

1.2. İnsan Vücüdunun Anatomik Yapısı
Giysi modellerindeki yaratıcılık ne kadar önemliyse insan vücudunu tanımak ve vücut
yapısına göre ürün oluşturmak da o kadar önemlidir. Canlı modelden insan vücudunun
ayrıntılarıyla çalışılması, anatomik yapısının tanınması, ölçü ve orana önem verilmesi
gerekir.
Güzel ve yerinde giyimin yaşantımızdaki rolü büyüktür. Kişinin kendine yakışan
giyimi, rengi, deseni, aksesuarı seçebilmesi için vücut özelliğini ve tipini bilmesi gerekir.
İplik, model ve renk seçerken vücudun güzel tarafına dikkati çekip, kusurlu tarafını
saklamalıdır.


Vücut yapısına ve tipine göre giyim seçerken bazı noktalara dikkat etmemiz
gerekir:

Kısa boylu ve şişman olan kişiler; koyu renk iplikler, sade modeller
seçmelidir. Geniş desenli modeller açık renk ve parlak ipliklerden ve
modellerden sakınmalıdır.

Uzun boylu ve zayıf olan kişiler; iri desenler, canlı renkler, parlak iplikler
seçebilir. Açık renk iplikler seçmemelidir, ince bükümlü iplikler ve
modellerden sakınmalıdır.

Beden boyu kısa olan kişiler; genelde beden boyunu uzun gösteren
boyuna çizgili modeller tercih etmelidir, renk olarak istenilen iplikleri
tercih edebilirler. Saç, göz ve ten rengi dikkate alınmalıdır. Açık ten rengi
olanlar, koyu renkleri tercih edebilir. Cansız, solgun cildi olanlar, koyu
tonları kullanmamalıdır.

1.3. Örgü Kalıbı Elde Etme
Çeşitli teknikler kullanılarak belirlenen ürüne uygun kalıp çıkartmak mümkündür. Bu
teknikler:

Hazır kalıpla kalıp elde etme

Mulâj-dropaj yolu ile kalıp elde etme

Pratik yolla kalıp elde etme.

Hazır giysi üzerinden kalıp elde etme

Biçki yolu ile kalıp elde etme
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1.3.1. Hazır Kalıpla Kalıp Elde Etme
Çeşitli biçki sistemlerinin hazır kalıplarından yararlanarak (model dergilerinin pafta
kalıpları) hazırlanır. Bu sistemle kalıp çıkartmadan önce her sistemin özel ölçü alma
tekniğinin olduğunu bilmek gerekir. Bu paftalar ölçüye uygun kalıp çıkarmakta yardımcı
olur. Her modelin kalıbı vücuda uymayabilir, ölçü kontrolü yaparak düzeltmeler yapılır.

1.3.2. Mulaj-Dropaj Yolu İle Kalıp Elde Etme
Canlı ya da cansız manken üzerine yapılan bu çalışma değişik modellerdeki kuplu,
asimetrik, drapeli modellerde tercih edilir. Modelin bütününü görmeyi sağlar. Model
tasarlanırken sanat gücü teknik bilgi ile beraber kullanılmalıdır. Modeldeki drape ve pililerin
kıvrımlarını tasarlamayı, ahenkli düşüşünü görmeyi, modelin özelliğini vermeyi sağlar. İnce
bir kumaşla veya kâğıt ile çalışılır

1.3.3. Pratik Yolla Kalıp Elde Etme
Kalıbı çıkarılmak istenen örgü masanın üzerine düzgünce yayılır. Üzerine mulâj
kâğıdı serilerek giysinin/aksesuarın cep, yaka çevresi, yan dikiş ve uç noktaları kalemle
çizilir. Elde edilen kalıp, ölçü kontrolü yapılarak düzeltilir (Örgü, mulâj kâğıdının üzerine
serilerek de çalışılabilir.).

1.3.4. Hazır Giysi Üzerinden Kalıp Elde Etme
Beğenilen model, dikiş yerlerinden teyel ve karşılık işareti alınarak hazır duruma
getirilir. Giysinin dikişleri sökülür, her parçası tek tek ütülenir. Parçalar masa üzerine düzgün
şekilde serilir, mulâj kâğıdına cetvel yardımı ile ölçü kontrolleri yapılıp kopyası alınarak
kalıp hazır hâle getirilir.

1.3.5. Biçki Yolu İle Kalıp Elde Etme
Biçki yolu ile kalıp elde etmek için giysiye gerekli olan ölçüler alındıktan sonra
sayfanın sağ üst köşesine ölçüler, üst sol köşeye oranları yazılır Mulâj kâğıdı üzerine cetvel
ve riga yardımıyla kalıp (biçki) çalışılır. Bu biçkiye temel kalıp denir. Bu kalıba istenilen
model uygulanabilir.

1.4. Ürüne Uygun İplik Seçimi
Şiş örücülüğünde en önemli araç gereç, çeşitli iplikler ve ipliklerin kalınlığına uygun
şişlerdir. Hızla gelişen endüstri ve teknolojinin getirdiği yeniliklerle her yılın moda
anlayışına uygun olarak yeni iplik çeşitleri çıkarmaktadır. İplik çeşitleri yün, pamuk, tiftik,
ipek gibi doğal liflerden iplik hâline getirildiği gibi bunların birbirleri arasında karıştırılması
ile değişik güncel fantezi ipler de elde edilmektedir. Bu doğal iplerin dayanıklılıklarını
arttırmak, keçeleşmelerini önlemek, görünümlerine estetik katmak amacıyla değişik menşeli
lifler (akrilik, naylon, sim, polyester) de kullanılmaktadır. Piyasalarda iplikler yumak veya
çile hâlinde satılmaktadır. İplerin üzerlerinde bulunan kâğıt bantlar ipler hakkında kısa bilgi
vermektedir.
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İyi bir ip dayanıklı, esnek, parlak, pürüzsüz olmalıdır. Örgünün muntazam ve istenilen
esneklikte olması için kalınlık ve ipin büküm sayısı önemlidir. Klasik ipliklerin 2, 3, 4 kat
bükülmüş olanları vardır. Bu ipler, en çok tercih edilen iplerdir.
Modele göre iplik kalınlığını belirlemek örgüde çok önemlidir. Ne kadar ve kaç
numara iplik alınacağı bilinmeden örgüye başlanılmamalıdır. Esas örgüye başlanmadan önce
örnek parça örülmeli, amaca ulaşıldığı takdirde kaç adet veya kilo iplik alınacağı tespit
edilmeli, ipliğin kalınlığına göre şiş belirlenmelidir. Örülecek modele ve uygulanacak desene
göre iplik seçimine dikkat edilmelidir. Mevsim değişikliğine göre örülmüş ürünler insanları
sıcaktan ve soğuktan koruma ve dekoratif (fantezi) amaçlı olmalıdır. Yazın serin tutan, teri
emen ve kolay yıkanır olması açısından merserize ve pamuklu iplikler tercih edilmelidir.
Kışın ise sıcak tutması amacıyla atkı, bere, şal, kazak vb. uygulamalar genelde hayvansal
liflerden elde edilen ipliklerden örülür. Fantezi amaçla örülen ürünler genelde değişik lif
karışımlarıyla oluşan ipliklerdir (Örneğin floş veya madensel lifler).
Örgüde kullanılan iplikler menşelerine göre beş guruba ayrılır:

Bitkisel lifler: Pamuk, merserize iplikler

Hayvansal lifler: Yün ve ipek

Madensel lifler: Altın teller, gümüş teller

Suni lifler: Viskoz ipeği, asetat ipeği, kazein yünü

Sentetik lifler: Naylon, dakron, perlon, orlon, akrilik

Resim 1.4: Fantezi iplikler

Resim 1.5: Fantezi iplikler

Resim 1.6: Merserize iplikler

Resim 1.7: Sentetik iplikler
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1.5. Örgüye Başlarken İlmek Hesaplama
Örgüye başlarken hemen herkesin karşılaştığı en büyük zorluk, kaç ilmek başlanması
gerektiği konusunda karar vermektir. Örgü örmeye yeni başlayanlar daha fazla sorun
yaşarlar ve genellikle doğru ilmek sayısını bulana kadar birkaç kez başlamak ve sökmek
zorunda kalabilirler. Bu, istenmeyen ve zaman kaybettiren bir durumdur.
Örgüye başlarken göz önünde bulundurulması gereken ve ilmek sayısını etkileyen bazı
faktörler:







İplik kalınlığı
Şiş numarası
Beden ölçüleri
Örgü özelliği (desen özelliği)
Model özelliği
Örgünün sıkı/gevşek örülmesi

İlmek ve sıra hesabı yapmak sanıldığı kadar zor değildir. Çok basit bir matematik
işlemiyle bu sorun kolaylıkla çözülebilir. Ayrıca ipliklerin üzerinde bulunan kâğıt bantlar da
bu konuda yol göstererek yardımcı olmaktadır.

1.5.1.Beden Ölçülerini Tespit Etme
Şiş örücülüğünde istenilen sonucu elde edebilmek için beden ölçülerinin doğru tespit
edilmesi gerekir. Ölçü iyi alındığı zaman elde edilen kalıplar vücuda uygunluk gösterir.
Kalıplarda çıkan kusurlar da yine ölçüleri iyi kontrol etmekle düzeltilir. Örgüyü her aşamada
kolaylıkla kontrol edebilme imkânı olması şiş örücülüğünü daha zevkli ve basit hâle
getirmektedir.
Temel ölçüler şunlardır:

Bütün boy (Bb): Kişinin baş dâhil çıplak ayakla alınan boy ölçüsüdür.

Beden (Bd): Göğsün en yüksek yerinden yere paralel olarak alınan ölçüdür.

Bel (Bl): Bel çukurundan ve yere paralel olarak alınan ölçüdür.

Kalça (Klç): Kalçanın en geniş yerinden yere paralel olarak alınan ölçüdür.

Kol boyu (Kb): Kol dirsekten hafifçe kıvrılmış durumdayken omuz başından
bilek kemiğine kadar alınan ölçüdür.

1.5.2.Ölçüye Verilen İlave Oranlar
Örgüye başlarken uygun sayıda ilmek atabilmek için elimizde örülmüş örnek ürün
olması gerekir. Örnek parça modeline uygun şişe 10 veya 20 ilmek atarak 5 cm uzunluğunda
örülmelidir. Kaç cm genişlik verdiği ölçülür. Beden ölçüsü ne kadar ise bu rakam örnek
ürünün genişlik ölçüsüne bölünür. Çıkan sayı, örnek ürün ilmek sayısı ile çarpılır. Elde
edilen ilmek sayısı kadar şişe ilmek atılır örgüye başlanır.
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1.5.3. Örnek Parça
Örnek parça hazırlamak örgünün düzgün olabilmesi için çok önemlidir. Örgüde
kullanılacak iplik ve şiş ile uygulama yapılır ve örgüyü örecek kişi tarafından (el değişikliği
olmaması 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
karelik alanda kaç ilmek ve kaç sıra olduğu bulunur. Bulunan bu sayı, istenilen genişlik ve
uzunluk için orantı kurularak hesaplanır.

Resim 1.8: Örnek parça



İlmek sayısı: Örgüye kaç ilmekle başlanacağını yani genişlik ölçülerini ifade
eder.

Şekil 1. 5: İlmek sayısı



Sıra sayısı: Örgünün kaç sıra örüleceğini yani uzunluk ölçülerini ifade eder.
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Şekil 1.6: Sıra sayısı

Aşağıda 10 cm karelik bir parça elde edebilmek için (yaklaşık olarak) 3- 3,5 numara
şiş kullanarak 24 ilmek başlamak ve 32 sıra örmek gerektiği sembollerle belirtilmiştir.

Şekil 1.7: Şiş örücülüğünde kullanılan semboller

Örnek: 44 cm arka genişlik için ilmek hazırlanırken örnek parça için 10 ilmek atılıp 5
cm yükseklik örülür. Verdiği genişlik 4 cm’dir.
4 cm’lik genişlik 10 ilmekten elde ediliyorsa
44 cm’lik genişlik x ilmekle elde edilecektir.
44 x 10: 4 = 110 ilmek
veya 44: 4x 10= 110 ilmek
Örnek: 55 cm ön genişlik için ilmek hazırlanırken örnek parça için 10 ilmek atılıp 5
cm yükseklik örülür. Verdiği genişlik 5 cm’dir.
5 cm genişlik 10 ilmekle elde ediliyorsa
55cm genişlik x ilmekle elde edilecektir.
55 x 10: 5= 110 ilmek veya 55: 5 x 10 =110 ilmek
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1.5.4. Desen Özelliği
Örgü örerken dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan biri de hiç kuşkusuz
desen özelliğidir. Bazı örgüler desen genişlerken (Selanik vb.) bazı örgülerde toplanır (lastik
vb.). Bu örgü özellikleri dikkate alınmazsa örgüde hatalı sonuçlar elde edilebilir. Doğru
sonuçlar elde edebilmek için örnek parça birebir desen özelliğe uygun olarak
hazırlanmalıdır.

Resim 1.9: Selanik örgü
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Bu faaliyette verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında
pratik yolla bere kalıbı elde edebileceksiniz.
İşlem Basamakları
 Kalıbını çıkartmak istediğiniz bereyi
mulâj kâğıdının üzerine yerleştiriniz.

Öneriler

 Berenin kenarlarından mulâj kâğıdının
üzerini dikkatlice işaretleyiniz.

 Berede kesim işleminin başladığı
noktayı işaretleyiniz.
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 İşaretli yerleri çizerek birleştiriniz.

 Kalıbınızın son hâlinin kontrollerini
yapınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.

Giyimde herhangi bir ürünün esasını oluşturmak amacıyla yapılan çizim işlemlerine ……………. denir.

2.

Kalıp hazırlarken ……… ………,. kemik, kas yapıları mutlaka dikkate alınmalıdır.

3.

El örgüsünde kullanılan en önemli malzeme …….. ……….dir.

4.

Örgü ipliklerinin hepsinin üzerinde ………. bulunan kâğıt bantlar vardır.

5.

……… ……… hazırlamak örgünün düzgün olabilmesi için çok önemlidir.

6.

Örgünün ……… …….. nedeniyle normal kumaşlara oranla daha az bolluk vermek
yeterlidir.

7.

İlmek sayısı, örgüye kaç ilmekle başlanacağını yani ………. ölçülerini ifade eder.

8.

Sıra sayısı, örgünün kaç sıra örüleceğini yani ………… ölçülerini ifade eder.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında (ilik
açma) tekniklerini öğreneceksiniz.

ARAŞTIRMA


İlik açma teknikleri ile ilgili kaynak araştırması yapınız.



İlik yapımında kullanılan araç gereçleri araştırınız.



Muntazam ilik açabilmek için örnek parça çalışınız.



Topladığınız bilgi ve dokümanları sınıfınıza getirerek arkadaşlarınızla
inceleyiniz.

2. İLİK AÇMA
Düğme geçirilmek üzere açılan küçük yarıklara (ilik) denir. Karşılıklı kenarlara
konulan ilik ve düğme, iki tarafı kavuşturmaya yarar. İlik giysilerin rahat giyilmesini
sağladığı gibi süsleme olarak da kullanılır. İlik en çok kazaklarda, yeleklerde hırkalarda vb.
yerlerde kullanılmaktadır.

Resim 2.1: İlik düğme
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2.1. İlik Çeşitleri
Yapılan ürünlerde ilikler açılış şekline göre üçe ayrılır:




Yatay ilik: Enine açılan ilik şeklidir.
Dikey ilik: Boyuna açılan ilik şeklidir.
Bebe iliği: Küçük açılan ilik şeklidir.

2.1.1.Yatay İlik
İlmekleri enine düğme genişliğinde kesilmesi ile oluşur. Bir hırka veya yelekte yatay
ilik açılacağı zaman ilik açılacağı yeri önceden hesaplamak gerekir. Enine açılacak iliklerde
iliğin ucu ön ortasına gelmelidir. İliğin ucu ön ortasına geldiğinde düğmelendiği zaman
düğme yana kaçar. Örneğin: Bir hırkanın önü 10 ilmek üst üste binecek ise işin başından 5
ilmek örülür. Sonra kapatma yoluyla düğme büyüklüğüne göre 3–4–5 ilmek kapatılır. Sonra
örgüye devam edilir. Dönüşte kapatılan yere gelince kapatılan ilmek sayısı kadar şişe örerek
ilmek atma yoluyla ilmek atılır ve uçta kalan 5 ilmek örülür Bu şekilde ilik açılmış olur.
İlikler arasındaki mesafeler eşit olmalıdır.

Şekil 2.1: Yatay ilik

2.1.2. Dikey İlik
Örgüde örgünün boyuna örülen ilmekleri doğrultusunda açılan ilik şeklidir. Genellikle
örgünün önde üst üste binen patı üzerinde yapılır. Düğmenin kenara kaymaması için
kenardan yarıya kadar olan ilmek sayısına beden tarafından kalan diğer yarıdan 1 ilmek ilave
edilir.

17

Şekil 2.2: Dikey ilik

2.1.3. Bebe İliği
Bebe iliği genelde örgüleri süslemek amacıyla açılan ilik şeklidir. Bebek
kıyafetlerinde sıkça kullanılır.

Şekil 2. 3: Bebe iliği

Resim 2.2: Bebe iliği

2.1.4. Örgüye Sonradan Açılan İlik
Bu ilik örgü bittikten sonra açılan bir ilik şeklidir. Sadece enine açılabilir. İlik yeri
belirlendikten sonra tam iliğin ortasından tek kat ilmek kesilir. İlmeklerin içinden düğme
genişliği kadar ilmek çekilir. Açılan yerdeki ilmekler iğne yardımıyla tutturulur ve ilik
yapılır. Açılan diğer ilikler kadar sağlam olmaz.

Resim 2.3: Örüldükten sonra açılan ilik
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Resim 2.4: İlik çeşitleri

Resim 2.5: İlik çeşitleri
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Bu faaliyette verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında yatay
ilik açabileceksiniz.
İşlem Basamakları
 Örgüyü ilik yerine kadar örünüz.
 Örgünün yüzünden düğmenin genişliği
kadar ilmek kesiniz.

Öneriler

Resim 2.6

 İpliğin kalınlığına göre şiş seçiniz.
 Kestiğiniz ilmek sayısı kadar ( işin
tersinden) ilmek atınız.

Resim 2.7

 Tertipli ve düzenli çalışınız.
 Örgünüzü modele uygun olarak örmeye
devam ediniz.

Resim 2.8.

 İliklerin eşit aralıklarla olmasına özen
gösteriniz.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Bu faaliyette verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında dikey
ilik açabileceksiniz.
İşlem Basamakları
 Örgüyü ilik yerine kadar örünüz.
 İlik açmak istediğiniz noktadan kenara
doğru kalan ilmekleri ayrı bir iplik
takarak ilik boyunca örünüz.

Öneriler

 Diğer tarafı da ilik boyunca örerek iliği
tamamlayınız.

 İlave olan ipliği koparıp esas iplikle
örmeye devam ediniz.

 İliklerin eşit aralıklarla olmasına özen
gösteriniz.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Bu faaliyette verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında bebe
iliği açabileceksiniz.
İşlem Basamakları
 Örgüyü ilik yerine kadar örünüz.
 Örgünün yüzünden şişinize bir ilmek
atınız.

Öneriler

 İlmek attıktan sonraki 2 ilmeği birlikte
örünüz.

 Örgünüzü modele uygun olarak örmeye
devam ediniz.

 Düğme deliğinin muntazam olması için
(örgünün yüzünden) kendi ipiyle
sarabilirsiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.

Düğme geçirilmek üzere açılan küçük açıklıklara ………………. denir.

2.

İlik, …………… amacı ile de uygulanır.

3.

Yatay ilik, ilmeklerin ………………. kesilmesi ile oluşur

4.

Dikey ilik, ilmeklerin ……….. boyuna kesilmesi ile oluşur.

5.

Kazak, yelek, hırka vb. gibi ürünlerde ilik ……… ………uygulanır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ-3
AMAÇ
Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam
sağlandığında örgüde kenar görünümleri tekniklerini öğreneceksiniz.

ARAŞTIRMA


Kenar görünümlerinin çeşitlerini araştırınız.



Kenar görünümlerinin şiş örücülüğündeki yerini araştırınız.



Topladığınız bilgi ve dokümanları sınıfınıza getirerek arkadaşlarınızla
inceleyiniz.

3. ŞİŞ ÖRÜCÜLÜĞÜNDE KENAR
GÖRÜNÜMLERİ
Kenar, şiş örücülüğünde yapılan işin sınırını oluşturan bölümlerdir. Örgüde kenar
yapımına önem verilmesi gerekir. Kenarın muntazam olması örgünün kalitesini arttırır,
dekoratif görünüm sağlar. Uç kısmın kıvrılmasını, esnemesini engellemek için kenar
görünümüne özen gösterilmelidir. Örneğin, kazak örerken iki yan ve omuz kenarlarının
ölçüleri eşit olmalıdır. İlmekler esnememeli sık ya da gevşek olmamalıdır. Net bir görünüm
sağlanmalıdır. İpin yıpranıp kirlenmemesi ve zamanın boşa gitmemesi için kalıpla çalışmaya
özen gösterilmelidir.

Resim 3.1: Kenar örgüsü

Resim 3.2: Kenar örgüsü

3.1. Kenar Görünüm Çeşitleri
Örgüde kullanılan kenar görünüm çeşitleri beş gruba ayrılır:

İşin yüzünden ve tersinden yapılan zincir kenar

Dekoratif zincir kenar

Haroşa örgüde zincir kenar

Az esneyen zincir kenar

Piko kenar

24

UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Bu faaliyette verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında
zincir kenar örebileceksiniz.
İşlem Basamakları
 İşin yüzünden kenar ilmeğini ve diğer
ilmekleri yüz olarak örünüz.
 Sıranın sonunda kalan 1 ilmeği örmeden
sol şişe aktarınız.
 Örmeden aldığınız ilmeği öbür başta
örünüz.

Öneriler

 Örgünün tersinden ve yüzünden aynı
işlemleri uygulayınız.

 Kenar ilmeklerini muntazam örmeye
dikkat ediniz.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Bu faaliyette verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında
dekoratif zincir kenar örebileceksiniz.
İşlem Basamakları
 Sıra başında ilk ilmeği örmeden alınız.
 İkinci ilmeği ters örünüz.
 Diğer ilmekleri yüz örünüz.

Öneriler

 Sıranın sonunda kalan bir önceki ilmeği
ters örüp kalan 1 ilmeği örmeden alınız.
 Örgünün tersinden ve yüzünden aynı
işlemleri uygulayınız.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Bu faaliyette verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında
haraşo örgüde zincir kenar örebileceksiniz.
İşlem Basamakları
Öneriler
 Kenar kısmında ipliği işin önünde  Çevre araştırması yapınız.
tutunuz. Ters sıralarda ilk ilmeği
örmeden alınız. Sağ şişin altından arkaya
geçiniz.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Bu faaliyette verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında piko
kenar örebileceksiniz.
İşlem Basamakları
 İşin yüzünden sağ şişe 1 ilmek dolayınız.
Sonraki 2 ilmeği birlikte yüz örünüz.

 Örgünün tersinden ve yüzünden aynı
işlemleri uygulayınız.
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Öneriler

UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayarak az esneyen zincir kenar yapınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 İşin başından sıra sonuna kadar tek ilmek
kalıncaya kadar örünüz. Son ilmeği
örmeden alınız.

 Birinci ilmeği örünüz. Son ilmeği örmeden
alınız.
 Örgünün tersinden ve yüzünden aynı
işlemleri uygulayınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler
doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) Şiş örücülüğünde yapılan işin sınırını oluşturan bölümlere kenar denir.

2.

( ) Örgüde kenar yapımı, örgü dikişe gideceği için çok önemli değildir.

3.

( ) Kenarın muntazam olması örgünün kalitesini arttırır.

4.

( ) Kenar, örgüye dekoratif görünüm sağlar.

5.

( ) Kenar, örgüde uç kısımların kıvrılmasını ve esnemesini engeller.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ-4
ÖĞRENME FAALİYETİ-4
AMAÇ
Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda, uygun ortam
sağlandığında kenar bordür tekniklerini öğreneceksiniz.

ARAŞTIRMA


Örgüde kullanılan bordürler ile ilgili kaynak araştırması yapınız.



Örgü yapımında kullanılan araç gereçleri araştırınız.



Kenar bordürleri ile ilgili örnek parça çalışınız.

4. ŞİŞ ÖRÜCÜLÜĞÜNDE BORDÜR
TEKNİKLERİ
Şiş örücülüğünde yapılan işin yaka, kol ağzı, etek ucu, cep kapağı gibi kısımlarını
çevreleyen kısmına (bordür)denir.Bordürler genelde örgünün uç kısımlarına görünüş
açısından estetik bir hava katar. Kenarların kıvrılmasını ve esnemesini engeller. Yapılan işin
uzun süre kullanılmasına olanak sağlar. Uç kısımların yıpranmasını engeller.
Bordürler çeşitli şekillerde çalışılabilir. Örgü ile beraber örülebilir veya ayrı ayrı
örülüp dikişle örgüye birleştirilebilir. Bitmiş örgü parçalarının kenarlarından ilmek
çıkartarak sonradan örmek de mümkündür. Bordür seçimi, modele uygun olmalıdır.

4.1 Kenar Bordürü Yapılırken Dikkat Edilecek Hususlar






İlmeklerin sıklık ve genişliği her yerde eşit olmalıdır.
Modele uygun bordür yapılmalıdır.
Kalıpla çalışmaya özen gösterilmelidir.
Bordürlerin daha uzun ömürlü olması için kaliteli ve sağlam ip seçilmelidir.
Sonradan örülen bordürler dikiş tekniğine uygun dikilmelidir.

4.2. Birlikte Örülen Bordür
Bordürlerin ilmekleri örgü parçaları ile birlikte örülür. İlmekler yatay ve dikey
görünümde olabilir.
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Resim 4.1: Birlikte örülen bordür






Haraşo bordür: Bordürü oluşturan ilmekler haraşo örülür. Yatay ve dikey
bordürlerde ilmek dizeleri ana örgüye ters yönde örülür
Pirinç bordür: Bordürü oluşturan ilmekler pirinç örgü tekniği ile örülür.
Lastik bordür: Örgünün özelliğine göre 1/1, 1/2, 2/2, 2/3 gibi çeşitli şekillerde
lastik bordür uygulamaları yapılabilir. Lastik bordürün örgü ile dengeli olması
gerekir.
Verev jarse bordür: İlmek dizeleri verev görünen şık bir bordürdür.

4.3. İlmek Çıkartılarak Sonradan Örülen Bordürler
Genellikle esas örgü yönüne ters yönde bir bordür şeklidir. Bitmiş örgünün
kenarlarından ilmek çıkartılarak istenilen bordür tekniklerinden biri ile örülür.

Şekil 4.1: Örgüden ilmek çıkartma
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Enine örülen haraşo bordür: Ana örgü parçasının kenarından çıkartılan
ilmekler istenilen genişlikte örülür.
Enine örülen lastik bordür: Ana örgü parçasının kenarından çıkartılan
ilmekler lastik örgü tekniği ile örülür.
Enine örülen çift kat bordür: Örgüden çıkartılan ilmekler istenilen genişlikte
jarse örülür. Sonra geriye katlanacak kısımda ilmekler 1 sıra ters örülür. İkinci
kat jarse örülünce ilmekler bordür dibine dikişle tutturulur.
Boyuna örülen haraşo bordür: Ana örgü parçasının kenarından ilmek
çıkartılır. Başka bir şişe bordür genişliğini verecek sayıda ilmek atılır. Yeni
atılan bu ilmek örülürken şiş sonundaki ilmek, ana örgü parçasının kenarından
çıkartılan ilmeklerden biri ile birlikte örülür ve geri dönülür. Ana örgü parçası
örülmez.

4.4. Ayrı Örülüp Dikilen Bordürler
Örgü parçaları örülüp bittikten sonra enine, boyuna ve verev şeklinde örülmüş
bordürle örgü parçalarının uçlarına işin tersinden makine dikişi ile işin yüzünden kaynatma
dikişi ile dikilir.

Şekil 4.2: Enine örgü dikişi

Şekil 4.3: Boyuna örgü dikişi

Resim 4.2: Ayrı örülüp dikilen bordür
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Bu faaliyette verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında
örgüyle birlikte bordür örebileceksiniz (Yatay ve dikey haraşo bordür ).

İşlem Basamakları

Öneriler

 Şişe ilmek atarak (yatay) haraşo
bordür örünüz.

 İstenilen sayıda ilmeği dikey haraşo
bordür örünüz.

 Yatay ve dikey haraşo bordür
yapınız.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Bu faaliyette verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında
pirinç bordür örebileceksiniz.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Bordürü oluşturan ilmekleri
pirinç örgü tekniğiyle; ilmekleri
birinci sırada 1 ters, 1 yüz
örünüz. Diğer sırada yüz
ilmekleri ters, tersleri yüz örünüz.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Bu faaliyette verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında verev
jarse bordür örebileceksiniz.

İşlem Basamakları

Öneriler

 1 yüz ilmek örünüz. 2. ilmeğin
arasındaki yatay ipten 1 ters ilmek örerek
arttırınız.

 2. sırada ilmeklerin hepsini ters örünüz.
 3.sırada 2 ilmek yüz, 2. ilmekle 3.ilmek
arasındaki yatay ipten 1 ilmek ters
örünüz.
 İstenilen genişlik oluncaya kadar işleme
devam ediniz.

 İstenilen bordür genişliğine ulaştığınızda
bordürün dış kenarından 2 ilmek birlikte
örünüz ve arttırma işlemine devam
ediniz.

 Bordür tamamlanınca katlayıp dikiniz.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Bu faaliyette verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında
ilmek çıkartarak sonradan (haraşo) bordür örebileceksiniz.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Enine örülen haraşo bordür için esas
örgünün kenarından tığ yardımı ile ilmek
çıkarınız.

 İlmekleri şişe aktarınız ve istenilen
uzunlukta haraşo bordür örünüz.

 İşin tersinden ilmekleri birlikte örerek
kapatınız.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Bu faaliyette verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında
ilmek çıkartarak sonradan bordür örebileceksiniz.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Enine örülen haraşo bordür için esas
örgünün kenarından tığ yardımı ile ilmek
çıkarınız.
 İlmekleri şişe aktarınız ve istenilen
uzunlukta lastik bordür örünüz.

 İşin tersinden ilmekleri birlikte örerek
kapatınız.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Bu faaliyette verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında
ilmek çıkartarak çift kat bordür örebileceksiniz.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Enine örülen haraşo bordür için esas
örgünün kenarından tığ yardımı ile ilmek
çıkarınız.
 İstenilen uzunlukta düz örgü örünüz.

 Geriye katlanacak kısımda 1 sıra ters
örünüz.

 Tekrar aynı uzunlukta düz örgü örünüz.

 Örgüyü haraşo yapılan kısımdan
katlayınız. Bordür dibinden dikişle
tutturunuz.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Bu faaliyette verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında
boyuna haraşo bordür örebileceksiniz.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Ana örgü parçasının kenarından
bordür genişliği olacak şekilde ilmek
atınız.

 Atılan bordür ilmeklerini örerken şişin
sonundaki ilmeği ana örgü parçasının
en sonundaki ilmek ile birlikte örerek
kapatınız.

 Ana örgüye devam etmeden geri
dönerek bordürü örünüz ve ilmek
kapatma işlemine her sırada devam
ediniz.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Bu faaliyette verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında ayrı
bordür örüp dikebileceksiniz.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Boyuna örülüp yüzden dikilen lastik
bordür için ana örgü parçalarını örüp
bitiriniz.
 Boyuna lastik bordür örünüz.

 Ana örgü parçası ile boyuna ördüğünüz
bordürü makine dikişi ile birleştiriniz.

 Ana örgü parçası ile boyuna ördüğünüz
bordürü örgünün yüzünden kaynatma
dikişiyle de birleştirebilirsiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler
doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) Şiş örücülüğünde yapılan işin yaka, kol ağzı, etek ucu, cep kapağı gibi kısımlarını
çevreleyen kısmına (bordür) denir.

2.

( ) Bordür uç kısımların yıpranmasını engeller.

3.

( ) Bordür seçimi, modele uygun olmaz.

4.

( ) Bordürlerin ilmekleri örgü parçaları ile birlikte örülür. İlmekler yatay ve dikey
görünümde olabilir.

5.

( ) Örgü parçaları örülüp bittikten sonra enine, boyuna ve verev şeklinde örülmüş
bordürler örgü parçalarının uçlarına, işin önünden makine dikişiyle, işin yüzünden
kaynatma dikişiyle dikilir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–5
ÖĞRENME FAALİYETİ-5
AMAÇ
Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam
sağlandığında örgüde kullanılan köşe tekniklerini yapmayı öğreneceksiniz.

ARAŞTIRMA


Örgüde kullanılan köşe teknikleri ile ilgili bilgi toplayınız.



Köşe çalışmaları yapılırken dikkat edilecek hususları araştırınız.

5. ŞİŞ ÖRÜCÜLÜĞÜNDE KÖŞE
TEKNİKLERİ
Şiş örücülüğünde örgünün kenarlarının birleştikleri yere köşe denir. Köşe, örgünün
önemli bir kısmını oluşturur. Birbirine denk gelmeyen köşeler örgünün kalitesini düşürür.
Köşelerin muntazam olması için ilmek sayıları dikkatli hesaplanmalı, ilmek alırken
gevşeklik ve sıklıkları doğru ayarlanmalıdır. Köşeler, örgüye estetik bir görünüm kazandırır
ve uzun süre kullanım olanağı sağlar. Köşe, modele uygun olarak yapılmalıdır.
Köşe çalışmaları yapılırken dikkat edilecek hususlar şunlardır:






İlmeklerin sıklık ve genişliği her yerde eşit olmalıdır.
Modele uygun köşe yapılmalıdır.
Kalıpla çalışmaya özen gösterilmelidir.
Köşelerin daha uzun ömürlü olması ve esnememesi için kaliteli ve sağlam ip
seçilmelidir.
Köşe yapımında ilmek sayılarının açılımı eşit olmalıdır.

5.1. Köşe Çalışmaları

Resim 5.1: Köşe teknikleri
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5.1.1. Aynı Yönde Örülen Köşe
Pat ve etek ucunu oluşturacak bantları örerken yatay ve dikey bantlar aynı yönde
isteniyorsa köşe çalışması yapılmaz. Yatay ve dikey bant birlikte başlanmış olur. Etek
ucundaki örgü çeşidi, ön patta aynı yönde devam edilir.

5.1.2. Açı Oluşturan Köşeler
Dış kenardan başlayan ajurlu ve ajursuz açı oluşturan köşede yatay ve dikey bantta
örgü dizeleri bir açı etrafında kenarlara paralel görünümdedir. Bu köşe yapımında belirgin
bir şekilde kenar kendini gösterir. Örgüye dıştan içe doğru başlanır.
İç kenardan başlayan ajurlu ve ajursuz açı oluşturan köşe de içten dışa doğru örülür.
Ayrıca köşe sonradan örülerek kenara dikilebilir. Arttırma işlemi işin hep ön yüzünden
yapılır. İlmekler tersten örülür.
Ajurlu köşe çeşitleri şunlardır:

Dış kenardan başlayan ajurlu köşe

Dış kenardan başlayan ajursuz köşe

İç kenardan başlayan ajursuz köşe

İç taraftan başlayan ajurlu köşe

5.1.3. Bant Şeklinde Örülüp Döndürülen Köşeler
Bant şeklinde örülüp döndürülen köşeler de ajurlu ve ajursuz dönen köşelerde olduğu
gibi bant genişliği köşe yerine kadar düz örülür, üçgen şeklinde eksiltme ile açı oluşturularak
köşe şekli verilir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Bu faaliyette verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında aynı
yönde köşe örebileceksiniz.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Yatay bant haraşo ölçüsü kadar (dikey)
ön bandı örünüz.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Bu faaliyette verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında dış
kenardan başlayan ajurlu köşe örebileceksiniz.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Dış kenardan başlayan ajurlu köşe için
örgünün ortasından 7 ilmek işaretleyiniz.

 3 ilmeği birlikte örünüz, 1 ilmek atınız. 1
ilmeği yüz örünüz, tekrar 1 ilmek atınız.
3 ilmeği birlikte örünüz.

 Örgünün tersinden ilmekleri ters örünüz.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Bu faaliyette verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında dış
kenardan başlayan ajursuz köşe örebileceksiniz.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Dış kenardan başlayan ajursuz köşe için
açının başlangıç yerinden 5 ilmek
işaretleyiniz.

 2 ilmek birlikte yüz, 1 ilmek yüz, 2
ilmeği birlikte arka ilmekten batarak
yüz örünüz (Köşenin tam ortasından 1
ilmeği yüz örünüz.).

 Örgünün tersinde ilmekleri ters örünüz.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Bu faaliyette verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında iç
kenardan başlayan ajursuz köşe örebileceksiniz.

İşlem Basamakları

Öneriler

 İç taraftan başlayan ajursuz köşe için
köşe yapılacak kısımda 3 ilmek
işaretleyiniz.

 1. ilmek dibinden bir alt sıraya batarak 1
yüz ilmek arttırınız. İşaretlenen yerden 3
ilmek yüz örünüz.
 3. ilmek dibinden bir alt sıraya batarak 1
yüz örünüz.

 Örgünün tersinde ilmekleri ters örünüz.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Bu faaliyette verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında iç
taraftan başlayan ajurlu köşe örebileceksiniz.

İşlem Basamakları

Öneriler

 İç taraftan başlayan ajurlu köşe için
eksen ilmeğinin sağ ve sol tarafından
birer ilmek artırınız.

 Aynı işlemi tekrar ediniz.

 Örgünün tersinde ilmekleri ters örünüz.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Bu faaliyette verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında bant
şeklinde örülerek döndürülen köşe yapabileceksiniz.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Dönen köşe yapımında bant genişliği  Bilgisayardan araştırma yapınız.
kadar ilmek atınız (örneğin 15 ilmek)
düz örgü örünüz.
 2.sırada 14 ilmek ters örünüz.
 1. ilmeği örmeden şişin üzerinde
bırakınız.

 Her sırada birer ilmek bırakarak sol şişte  Daha
önceden
1 ilmek kalıncaya kadar örmeye devam
inceleyiniz.
ediniz.

 Muntazam
kazanınız.
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ilmek

örülmüş

ürünleri

alma

becerisi

 Her sırada şişte bekletilen ilmeklerden
birini örerek köşeyi oluşturunuz.

 Köşe oluşunca istenilen uzunlukta düz
örgü örünüz.

51

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler
doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) Şiş örücülüğünde örgünün kenarlarının birleştikleri yere köşe denir.

2.

( ) Birbirine denk gelmeyen köşeler örgünün kalitesini artırır.

3.

( ) Köşe, modele uygun olarak seçilmek zorunda değildir.

4.

( ) Köşeler, örgüye estetik bir görünüm kazandırır ve uzun süre kullanım olanağı
sağlar.

5.

( ) Köşe yalnızca ayrı örülüp örgüye dikişle birleştirilebilir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ-6
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ-6

Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam
sağlandığında örgüde ilmek arttırmayı öğreneceksiniz.

ARAŞTIRMA


İlmek arttırma tekniklerini araştırınız.



Örgüde ilmek arttırma tekniklerinin kullanım alanlarını araştırınız.

6. İLMEK ARTTIRMA
İlmek arttırma, şiş örücülüğünde ilmek sayısının çeşitli tekniklerle (örgü kenarından
ya da örgünün ilmeklerinin arasından, ilmeklerin altından) çoğaltılması anlamına gelir. En
sık uygulanan örgü tekniklerinden biridir. İlmek arttırma, model özelliği uygulama, oyuntu
yapma (yaka, kol vb.) ve desen oluşturma amacıyla uygulanır. Arttırma işlemi ajurlu
örgülerde de sıklıkla uygulanır.
Uygulanacağı yerin veya desenin özelliğine göre değişik şekillerde arttırma
yapılabilir. Arttırmalar, uygulanış özelliklerine göre basit arttırmalar ve çift arttırmalar
olmak üzere iki ana grupta incelenebilir.

Şekil 6.1: İlmek arttırma

Şekil 6.2: İlmek arttırma

Resim 6.1: İlmek arttırma
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6.1. Basit Arttırmalar
Basit ilmek arttırmalar birçok şekilde uygulanabilir:






Şişe basit ilmek atarak arttırma
Şişe ilmek dolayarak arttırma
İlmek içinden ilmek çıkartarak (bir ilmeği birden fazla örerek) arttırma
İlmek dibinden ilmek alarak arttırma
İlmek arasından ilmek kaldırarak arttırma

6.2.Çift Arttırmalar
Çift arttırmalar da basit arttırmalar gibi yapılır. İşin sağ ve sol yanlarından arttırma
yapılarak açı oluşturulur. Bu teknik simetrik görünümlü uygulamalarda ve pens yapımında
uygulanır. Çift arttırmalar altı şekilde yapılır:







Eksenin iki yanından ilmek içinden çift arttırma
Barajlı çift arttırma
İlmek kaldırarak çift arttırma
Dik eksenin iki tarafından arttırma
Aradan çift arttırma
Ajurlu çift arttırma
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Bu faaliyette verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında basit
arttırma yapabileceksiniz.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Basit arttırmada ipliği parmağınıza
dolayınız ve şişe doğru çekerek ipi
sıklaştırınız.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Bu faaliyette verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında şişe
ilmek dolayarak arttırma yapabileceksiniz.

İşlem Basamakları

Öneriler

 (Arttırma yapılması gereken yerde) ipliği
şişin üzerine bir kere dolayarak artırınız.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Bu faaliyette verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında
ilmek içinden ilmek çıkartarak (bir ilmeği birden fazla örerek) arttırma yapabileceksiniz.

İşlem Basamakları

Öneriler

 İlmeği normal düz örünüz. Örülen ilmeği
şişten çıkartmadan ipliği öne alarak aynı
ilmeği ikinci defa düz örünüz (Model
özelliğine göre daha fazla sayıda ilmek,
1 ters 1yüz örülerek artırılabilir.).
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UYGULAMA FAALİYETİ
Bu faaliyette verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında
ilmek dibinden ilmek arttırma yapabileceksiniz.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Arttırma yapılması gereken yerde, sol şişin
altındaki ilmeğin altındaki sıradaki ilmek
içinden 1 yüz ilmek örünüz.
 Sonra sol şişteki ilk ilmeği yüz örünüz.

 Aynı işlemi tekrar ederek örgünüzü
tamamlayınız.

58

UYGULAMA FAALİYETİ
Bu faaliyette verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında iki
ilmek arasındaki yatay ipi kaldırarak arttırma yapabileceksiniz.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Şişi, iki ilmek arasında yatay olarak
duran ve bir ilmeği diğer ilmeğe
bağlayan ipin altından önden arkaya
doğru batırarak hafifçe yükseltiniz.
 Delik oluşmasını istemiyorsanız ilmeği
döndürerek yüz örünüz.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Bu faaliyette verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında
eksenin iki yanından ilmek içinden çift arttırma yapabileceksiniz.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Örgünün arttırma yapılacak kısmında
ekseni oluşturacak 3 ilmeği işaretleyiniz.

 Birinci eksen ilmeğini önce ters sonra
ilmeği döndürerek yüz örerek artırınız.
İkinci ilmeği yüz örünüz.
 Üçüncü ilmeği önce yüz sonra ilmeği
döndürerek ters örünüz.
 Örgünün tersinde tüm ilmekleri ters
örünüz.
 Arttırma işlemini, artırılmadan düz
örülmüş olan eksen ilmeğinin sağında
ve
solundaki
ilmekler
için
uygulayınız.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Bu faaliyette verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında
barajlı çift arttırma yapabileceksiniz.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Örgünün arttırma yapılacak kısmında
ekseni
oluşturacak
2
ilmeği
işaretleyiniz.
 Birinci eksen ilmeğini önce şişin
önünden soldan sağa doğru batırarak
yüz örünüz.
 İlmeği sol şişten çıkartmadan
çevirerek yüz örünüz (Böylece aynı
ilmek 2 defa örülmüş olur.). Bu
işlemi ikinci eksen ilmeği içinde
aynen uygulayınız.
 Örgünün tersinde tüm ilmekleri ters
örünüz.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Bu faaliyette verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında
ilmek kaldırarak çift arttırma yapabileceksiniz.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Arttırma yapılacak yerde eksen
ilmeğinin altında kalan ve bir alt sırada
bulunan ilmeği sağ şiş yardımıyla
yükselterek sol şişe geçiriniz.
 Bu ilmeği önce önden, soldan sağa
batarak yüz; sonra şişin arkasında kalan
ipin içinden, sağdan sola batarak yüz
örünüz (Aynı ilmek 2 defa yüz örülerek
arttırma işlemi tamamlanmış olur.).
 Sol şişte bulunan ilmekleri yüz örerek
örgüye devam ediniz.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Bu faaliyette verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında dik
eksenin iki tarafından arttırma yapabileceksiniz.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Arttırma yapılacak yerde eksen
ilmeğini işaretleyiniz. Arttırmaları
bu eksen ilmeğinin sağında ve
solunda yapınız.

 Eksen ilmeğinden bir önceki
ilmeğin altında bulunan bir alt
sıranın ilmeği içine batırarak 1 yüz
ilmek örünüz.
 Sol şişteki ilk ilmek ve ondan
sonra gelen eksen ilmeğini yüz
örünüz.
 Eksen ilmeğinden sonraki ilk
ilmeğin altında bulunan bir alt
ilmeğin içine batırarak 1 yüz ilmek
örünüz.
 Sol şişteki ilmekleri yüz örerek
örgüye devam ediniz.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Bu faaliyette verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında
aradan çift arttırma yapabileceksiniz.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Arttırma eksenini oluşturan ilmeğin sağ
tarafında ilmekler arasında bulunan
yatay ipi sağ şiş yardımıyla kaldırarak
sol şişe geçiriniz ve yüz örünüz
(Arttırma deliksiz isteniyorsa ilmek
çevrilir, delikli isteniyorsa olduğu gibi
yapılır.).

 Eksen ilmeğini de yüz örünüz.
 Bu işlemi eksen ilmeğinin solundaki
yatay iplikle tekrarlayınız.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Bu faaliyette verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında
ajurlu çift arttırma yapabileceksiniz.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Eksen ilmeğinden önce şişe 1 ilmek
dolayınız.
 Eksen ilmeğini düz örünüz. Eksen
ilmeğinden sonra şişe 1 ilmek dolayıp
kalan ilmekleri yüz örünüz.
 İşin tersinden ilmekleri ters örünüz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) Şiş örücülüğünde ilmek sayısının çeşitli tekniklerle çoğaltılmasına ilmek eksiltme
denir.

2.

( ) İlmek arttırma, en sık uygulanan örgü tekniklerinden biridir.

3.

( ) Desen oluşturma amacıyla arttırma işlemi yapılabilir.

4.

( ) Arttırmalar basit ve çiftli arttırma olarak ikiye ayrılır.

5.

( ) Uygulanacağı yerin veya desenin özelliğine göre değişik şekillerde arttırma
yapılabilir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–7

AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ-7

Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam
sağlandığında örgüde ilmek eksiltmeyi öğreneceksiniz.

ARAŞTIRMA


İlmek eksiltme teknikleri ile ilgili bilgi toplayınız.



Örgüde ilmek eksiltme tekniklerinin kullanım alanlarını araştırınız.

7. İLMEK EKSİLTME
Örgünün (kenarlardan, yaka ve kol ağızlarından veya desen oluşturmak amacıyla
örgünün içinden) ilmek sayılarının azaltılması işlemine ilmek eksiltme denir.
Eksiltme işlemi ajurlu örgülerde sıklıkla uygulanır. İki ilmek birlikte örüldüğünde bir
ilmek, üç ilmek birden örüldüğü zaman iki ilmek eksilmiş olur.
Eksiltme; örgünün başında, sonunda veya örgünün ortalarında yapılır. Eksiltmeler
yapılış şekillerine göre basit eksiltmeler ve çiftli eksiltmeler olmak üzere iki ana başlık
altında toplanır.


Basit eksiltmeler iki gruba ayrılır:

İki ilmeği birlikte örerek eksiltmeler (Örgüde çok kullanılan ilmek
eksiltme tekniğidir.) Üç gruba ayrılır:
o
İşin yüzünden sağa meyilli eksiltme
o
İşin yüzünden sola meyilli eksiltme
o
İşin tersinden yüze doğru sağa meyilli eksiltme




İki ilmeği birbirinin içinden geçirerek eksiltmeler üç gruba ayrılır:
o
İşin yüzünden sağa meyilli eksiltme
o
İşin yüzünden sola meyilli eksiltme
o
İşin tersinden yüze doğru sola meyilli eksiltme

Çift eksiltmeler beş gruba ayrılır:

Sola meyilli çift eksiltme

Sağa meyilli çift eksiltme

İlmekleri birbirinin içinden geçirerek sola meyilli çiftli eksiltme

İlmekleri birbirinin içinden geçirerek sağa meyilli çiftli eksiltme

Düz dik eksenli çiftli eksiltme
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Şekil 7.1: İlmek eksiltme

Şekil 7.2: İlmek eksiltme

Resim 7.1: İlmek eksiltme teknikleri ile şapka yapımı
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Bu faaliyette verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında iki
ilmeği birlikte örerek eksiltme yapabileceksiniz.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Örgünün tersinden veya yüzünden şişe
iki ilmeği birden alınız.

 İki ilmeği tek ilmekmiş gibi örerek
eksiltiniz.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Bu faaliyette verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında
örgünün yüzünde sağa meyilli eksiltme yapabileceksiniz.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Eksiltme yapılacak yerde, sağ şişi
sol şişteki ikinci ilmeğin içinden
soldan sağa doğru batırınız.
 Birinci ilmeği de alarak birlikte tek
ilmekmiş gibi örünüz.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Bu faaliyette verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında
örgünün yüzünde sola meyilli eksiltme yapabileceksiniz.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Eksiltme yapılacak yerde, sol
şişteki iki ilmeği birlikte yüz
ilmek örer gibi örerek eksiltiniz.

71

UYGULAMA FAALİYETİ
Bu faaliyette verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında
örgünün tersinde eksiltme yapabileceksiniz.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Örgünün tersinden ilmeklerin ikisini
birlikte alınız.

 Tek ilmekmiş gibi örerek eksiltiniz.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Bu faaliyette verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında
ilmekleri birbirinin içinden geçirerek eksiltme yapabileceksiniz.

İşlem Basamakları
 Tersten veya
belirleyiniz.

yüzden

bir

Öneriler
ilmek

 Tersten veya yüzden belirlediğiniz
ilmeği diğer ilmek veya ilmeklerin
üzerinden geçirerek eksiltiniz.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Bu faaliyette verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında sola
meyilli çift eksiltme yapabileceksiniz.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Eksiltme yapılacak yerde sol şişteki 3
ilmeği (şişin arkasından birinci, ikinci ve
üçüncü ilmeklerin ortasından batırılarak)
birlikte yüz örünüz.
 Örgünün tersinden tüm ilmekleri ters
örünüz.
 Örgünün yüzünde tekrar eksiltme
yaparken bir önceki sırada eksiltilen
ilmeğin eksiltilmek üzere alınacak 3
ilmeğin ortasında kalmasına özen
gösteriniz.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Bu faaliyette verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında sağa
meyilli çift eksiltme yapabileceksiniz.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Eksiltme yapılacak yerde sol şişteki 3
ilmeği (şişin önünden soldan sağa doğru,
önce üçüncünün sonra ikinci ve
birincinin ortasından batırarak) birlikte
yüz örünüz.
 Örgünün tersinde tüm ilmekleri ters
örünüz.

 Örgünün yüzünde tekrar eksiltme
yaparken bir önceki sırada eksiltilen
ilmeğin eksiltilmek üzere alınacak 3
ilmeğin ortasında kalmasına özen
gösteriniz.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Bu faaliyette verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında
ilmekleri birbirinin içinden geçirerek çift eksiltme yapabileceksiniz.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Sol şişteki birinci ilmeği örmeden sağ
şişe kaydırınız.
 Ondan sonra gelen iki ilmeği birlikte
yüz örünüz.
 Örmeden sağ şişe aktarılan ilmeğin
içinden geçiriniz (Bu ilmek eksiltmenin
eksenini oluşturur.).
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UYGULAMA FAALİYETİ
Bu faaliyette verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında
düz dik eksenli çift eksiltme yapabileceksiniz.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Sol şişteki 2 ilmeği sağ şiş üzerine
örmeden kaydırınız (Sağ şiş, sol şişteki
ilmeklerin önce ikincisinin içinden sonra
birincisinin içinden soldan sağa doğru
batırılarak örmeden sağ şişe alınır.).
 Sonraki ilmeği (üçüncü ilmek) yüz
örünüz. Bu ilmeği sağ şişe örmeden
kaydırdığınız 2 ilmeğin üzerinden
geçiriniz. Sıranın sonuna kadar düz
örünüz.
 Örgünün tersinde bütün ilmekleri ters
örünüz.
 Aynı işlemi uygulayınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) Örgünün (kenarlardan, yaka ve kol ağızlarından veya desen oluşturmak amacıyla
örgünün içinden) ilmek sayılarının azaltılması işlemine ilmek eksiltme denir.

2.

( ) Eksiltme işlemi ajurlu örgülerde sıklıkla kullanılmaz.

3.

( ) İki ilmek birlikte örüldüğünde bir ilmek, üç ilmek birden örüldüğü zaman iki
ilmek eksilmiş olur.

4.

( ) Eksiltme, örgünün sadece başında yapılır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız DE
1.

Örgü kalıpları, örgünün …….. …….. nedeniyle giyim kalıplarına oranla daha az
ayrıntılı ve düz hazırlanır.

2.

Kol boyu, kol dirsekten hafifçe kıvrılmış durumdayken ……… ………. bilek
kemiğine kadar alınan ölçüdür .

3.

Örgü iplikleri tüketiciye çeşitli şekillerde ve …………. sunulmaktadır.

4.

Örgü ipliklerinin hepsinin üzerinde ………. bulunan kâğıt bantlar vardır.

5.

Yatay ilik, ilmeklerin ……….. kesilmesi ile oluşur.

6.

………., şiş örücülüğünde yapılan işin sınırını oluşturan bölümdür.

7.

Bordürler, örgünün uç kısımlarına…………. bir görünüm kazandırır.

8.

Birbirine …….. gelmeyen köşeler örgünün kalitesini düşürür.

9.

İlmek arttırma, şiş örücülüğünde ilmek sayısının çeşitli tekniklerle, …………
anlamına gelir.

10.

İlmek eksiltirken üç ilmek birden örüldüğü zaman ….. ……. eksilmiş olur.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ–1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8

Kalıp
Vücut ölçüleri
Örgü ipliğidir
Semboller
Örnek parça
Esnek yapısı
Genişlik
Uzunluk

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
İlik
Süsleme
Enine
Boyuna
Daha sık

1
2
3
4
5

ÖĞRENME FAALİYETİ–3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Doğru

ÖĞRENME FAALİYETİ–4’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
Yanlış
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ÖĞRENME FAALİYETİ–5’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

Doğru
Yanlış
Yanlış
Doğru
Yanlış

ÖĞRENME FAALİYETİ–6’NIN CEVAP ANAHTARI
Yanlış
Doğru
Doğru
Doğru
Doğru

1
2
3
4
5

ÖĞRENME FAALİYETİ–7’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4

Doğru
Yanlış
Doğru
Yanlış

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI
Esnek yapısı
Omuz başından
Gramajlarda
Semboller
Enine
Kenar
Estetik
Denk
Çoğaltılması
İki ilmek

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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