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AÇIKLAMALAR 
ALAN El Sanatları Teknolojisi 

DAL/MESLEK Dekoratif El Sanatları 

MODÜLÜN ADI Şiş Örücülüğünde Reglan Kol Kesimi 

MODÜLÜN TANIMI 
Şiş örücülüğünde reglan kol kesimleri ile ilgili bilgi ve 

becerileri içeren öğrenim materyalidir.  
SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL “Şiş Örücülüğünde Şekillendirme” modülünü almış olmak. 

YETERLİLİK Oyuncak yapımında bitirme işlemlerini yapmak. 

MODÜLÜN AMACI 

Genel amaç: Öğrenci bu modül ile uygun ortam ve araç-

gereç hazırlandığında tekniğe ve modele uygun muntazam 

olarak reglan kol oyuntusu ve reglan kol yapabileceksiniz. 

Amaçlar: 

1. Tekniğe ve modele uygun muntazam olarak reglan kol 

oyuntusu yapabileceksiniz. 

2. Tekniğe ve modele uygun muntazam olarak reglan kol 

örebileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Kaynak kitaplar, Bilgisayar, Projeksiyon, Fotoğraflar, Afiş, 

Dergiler, Uyarıcı pano, Tepegöz, Fotoğraflar, CD, VCD, 

Televizyon 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Bu modülü başarıyla bitiren öğrenci; 

Giysi modeline uygun reglan kol modeli seçer. 

Seçtiği modele uygun kol kesimini bedenin ön ve arka 

parçalarında muntazam şekilde yapar. 

Kolda, kesime başlanması gereken ölçüyü hesaplar.  

Beden parçalarındaki kesim modeline uygun olarak kolda da 

muntazam şekilde reglan kol kesimi yapar. 

Farklı reglan kol çeşitlerini uygulayarak pratiklik ve tecrübe 

kazanır. 

Örülen arka-ön beden ve kol parçalarını birleştirir. 

Öğrencinin yukarıda sıralanan performans ölçütlerini uygun 

süre ve yeterlilikte yerine getirmesinin belirlenmesinde 

aşağıda belirtilen ölçme araçlarından yararlanılabilir: 

Her faaliyetin başındaki araştırma konuları derse hazırlık 

olarak değerlendirilebilir. 

Her faaliyetin sonunda bilgi konuları çoktan seçmeli testler 

veya kısa cevaplı yazılı yoklamalar ile değerlendirilebilir. 

Öğretmen her modülün sonunda kazanılan yeterliliği 

performans değerlendirme ile ölçebilir. 

Modül içindeki faaliyetler ürün seçki dosyası hazırlanarak 

değerlendirilebilir. 

Modül konuları ile ilgili yapılan araştırmalar rapor haline 

getirilerek değerlendirilebilir. 

Faaliyet veya modül sonunda kazanılan bilgi ve beceriler 

AÇIKLAMALAR 
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sunum yapılarak değerlendirilebilir. 

Öğrenci modül değerlendirme içindeki objektif testleri ve 

performans testini uygulayarak kendi kendini 

değerlendirebilir. 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Giyinmek insanın doğuşundan başlayarak yaşamı boyunca devam eden temel 

gereksinimlerinden biridir. Doğa şartları insanları değişik şekillerde giyinmeye zorlamış ve 

insanlığın gelişmesi giyimi etkilemiştir. Kişinin şık ve güzel görünme isteği, dış etkenlerden 

korunma ihtiyacı, moda giyim tarzını belirleyen etkenlerdir. 

 

Şiş örücülüğü ile yapılan çalışmalar moda ve giyimde önemli bir yer tutar. Örgü 

kumaşları yumuşak, eğilip bükülebilen, şekle göre uyum sağlama yeteneği ile hoş ve rahat 

bir görünüm olanağı oluşturabilmektedir.  

 

Örgü giysilerin elde edilmesinde kullanılan biçki sistemleri ve hazır kalıplar dokuma 

giysi kalıplarından farklılık göstermektedir. Şiş örücülüğünde kullanılan değişik kol 

kesimleri vardır. Reglan kol da spor, rahat, şık, uygulaması kolay olan bir kesim tekniğidir.  

 

Bu modülle şiş örücülüğünde ölçü alabilme tekniklerini aldığınız ölçülerle kalıp 

hazırlayabilmeyi reglan kol kesim tekniklerini uygulayabilme bilgi ve becerilerini 

kazanacaksınız. Ayrıca bilgi konularının yanında kolay anlaşılır çabuk ve pratik elde 

edilebilen temel çizim ve çeşitli model uygulamaları örneklerini bulacaksınız.  

  

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1 
 

 

 

Bu öğrenme faaliyetiyle gerekli ortam hazırlandığında verilecek bilgiler ve 

kazanılacak bilgiler doğrultusunda temiz ve aydınlık ortam sağlandığında örgüde kalıp 

hazırlama tekniklerini bedende reglan kol oyuntusu uygulayabilme bilgi ve becerisini 

kazanacaksınız. 

 

  

 

 

 Şiş örücülüğünde kalıp hazırlama tekniğini araştırınız. 

 Reglan kol oyuntusu çeşitlerini araştırınız. 

 Bulduğunuz bilgileri ve örnek çalışmaları sınıfa getirip öğretmeninizle ve 

arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

1. BEDENDE REGLAN KOL OYUNTUSU 
 

1.1. Örgüde Kalıp Hazırlama 
 

İpliklerin birbirleriyle ve bir ipliğin belli bir yöne ilerlemesi suretiyle meydana gelen 

yüzeye örücülük adı verilir. Tek ya da çok ipliklerin yan yana ve üst üste birbirleriyle ilmek 

bağlantısı yapma tekniğidir. Günümüzde de uygulanan şiş örücülüğü yaygın bir el örme 

tekniği olarak 2 şişle gerçekleştirilir. Burada temel ilke, bir şiş üzerinde oluşturulan ilmek 

dizisinin son ilmeğin içinden diğer şiş yardımıyla oluşturulan yeni bir ilmeğin geçirilmesi ve 

daha sonra da eski ilmeğin diğer şişe aktarılarak bu şiş üzerinde yeni bir ilmek dizisi 

oluşturmasıdır.  

 

Resim 1.1                      Resim 1.2                      Resim 1.3                    Resim 1.4 

Şiş örücülüğü 

Şiş örücülüğünde ilmeklerle oluşturulan yüzeye biçim vermek için kullanılacak yerin 

şeklinin örneği anlamında kalıbı tanımlayabiliriz. Hazırlanacak olan giysinin modeline göre, 

giyecek kişinin ölçülerine uygun bir şekilde hazırlanmış parçalardır (ön beden, arka beden, 

kol vb.). 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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Kalıp hazırlamada başarılı bir sonuç elde edebilmek için iyi ölçü almak gerekir. 

Çünkü kalıbın vücuda uyum sağlaması düzgün alınan ölçülerle mümkün olabilir. Kalıp elde 

etmeyi iki şekilde açıklayabiliriz: 

 

1.1.1. Örgü Kalıbı Elde Etme Teknikleri 
 

Vücudun yaka omuz kısımlarından başlayıp göğüs, bel, kalça kısımlarını kapsayan,  

kâğıt, karton ve bezden yapılabilen işleme beden kalıbı denir. 

 

 Temel Çizimlerle Elde Edilen Kalıplar: Belli bir temel sisteme dayanarak 

belli ölçüde kalıp çıkarmak için yapılan işlemlerdir. Çizimi yapılacak kişinin 

ölçüleri alındıktan sonra bu ölçülere örgü için gerekli olan ilaveler yapılır. 

İlaveli ölçüler esas alınarak sistemin özelliğine göre ve işlemlerin sırasına göre 

temel çizimler yapılır. 

 Hazır Kalıplar Kullanılarak Elde Edilen Kalıplar: Bu yolla kalıp elde 

etmede, önceden hazırlanmış standart kalıplar üzerine ölçü ve model 

uygulaması yapılarak elde edilen kalıplardır. Bu tip çalışmada önceden 

hazırlanmış bir standart kalıbın elimizde bulunması gerekmektedir. 

 Pratik Olarak Elde Edilen Kalıplar: Bunlar herhangi bir biçki sistemi veya 

hazır kalıp kullanmadan kişinin kendi mesleki tecrübesine dayanarak yapılan 

uygulamalardır. Burada ya doğrudan doğruya kumaş kişinin üzerinde 

şekillendirilir veya bu şekillendirme herhangi bir kâğıt üzerinde yapılarak kalıp 

hazırlanabilir. Bu yol ekonomik ve vücuda uygunluk yönünden elverişli 

olmadığı için tercih edilmez. 

 Drapaj Yoluyla Elde Edilen Kalıplar: Canlı veya cansız manken üzerinden 

modelin özelliğini vererek kalıp hazırlamaktır. Bu yöntem de ekonomik 

olmadığı için tercih edilmez. Genel olarak kalıpla uygulanmakta güçlük çekilen 

fantezi modeller için kullanılabilir. 

 

 Hazır Giysi Üzerinde Kopya Alarak Elde Edilen Kalıplar: Önceden 

hazırlanmış, beğenilmiş modelleri aynen uygulamak amacıyla dikilmiş 

giysilerin sökülerek kalıbının kopya edilmesi işlemidir. Bu yöntem genel olarak 

Avrupa’dan gelen veya butiklerde hazırlanan ve beğenilen giysilerin seri halde 

üretimi için kullanılmaktadır. 

 

1.1.2. Ölçü Almada Dikkat Edilecek Noktalar 
 

 Bel yeri saptanmalıdır. 

 Ölçü alınacak kişinin normal duruşu sağlanmalıdır. 

 Ölçü alınırken kullanılacak mezura, kalem, kâğıt gibi malzemeler hazır 

bulundurulmalıdır. 

 Ölçüsü alınan kişinin vücut yapısına dikkat edilmeli, simetrik olmayan bedenler 

dikkate alınmalıdır. 

 Ölçü alan ve alınan kişinin vücut temizliğine dikkat etmesi gerekir. 

 İç giyimi düzgün olmalı, devamlı giyilecek olan korse vb. gibi iç giyimler ölçü 

alınırken de giyilmelidir. 
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 Ölçüsü alınan kişi normal duruşu nasılsa ölçü alınırken de duruş şeklini 

değiştirmemelidir. 

 Ölçü alınırken bolluk vermeden, fazla sıkmadan ölçü alınmalıdır. 

 Bütün boya göre; baş, koltuk derinliği, arka uzunluk, kalça düşüklüğü ve vücut 

 Oranları aşağıdaki resimde gösterilmiştir. 

 

1.1.3. Kişinin Bedeninden Ölçü Alma Tekniği 
 

 Mezura arkada, kürek kemiklerinin üzerinden, koltuk altından ve göğsünün 

üzerinden geçirilerek alınır. 

 Bel Çevresi: Vücudun bel bölgesindeki en dar yerinin çevresel ölçüsü, yine 

mezura yere paralel olacak şekilde alınır. 

 Kalça Ölçüsü: Belden kalçanın en geniş yerine kadar ölçülür. 

 Ön Uzunluk: Önde boyun çukurundan bele kadar alınır. 

 Arka Uzunluk: Ense kemiğinden bele kadar alınır. 

 Etek Boyu: Belden aşağıya istenilen uzunlukta alınır. 

 Ön Genişlik: Önden bedenle kolun birleştiği yerden ve koltuk oyuntusunun 

1/2’den geçmek üzere alınır. 

 İki Göğüs Arası: İki göğüsün en yüksek noktaları ölçülerek alınır. 

 Arka Genişlik: Arkada bedenle kolun birleştiği yerden ve kol oyuntusunun 

1/2’’den geçmek üzere alınır. 

 Kol Boyu: Omuz başından bileğe kadar uzun kol alınır (Kolun normal duruşuna 

göre). 

 Kol Genişliği: Kolun en geniş yerinden rahat bir şekilde alınır.  
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Resim 1.5: Ölçü alma    Resim 1.6: Ölçü alma 
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Resim 1.7: Kalça ölçüsü alma  Resim 1.8: Kalça ölçüsü alma 

 

Resim 1.9: Bel ölçüsü alma 
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Resim 1.10: Kol boyu ölçüsü alma  Resim 1.11: Yaka ölçüsü alma 

 

 

 

 

  

Resim 1.12: Kol bitiş çizgisi    Resim 1.13: Kol bitiş çizgisi 
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   Resim 1.14: Göğüs ölçüsü alma                                         Resim 1.15: Sırt ölçüsü alma 

 

 

Resim 1.16: Sırt yüksekliği (bele kadar)                    Resim 1.17: Sırt yüksekliği (kalçaya kadar) 
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Resim 1.18: Ölçü alma                                 Resim 1.19: Ölçü alma 

 

1.1.4. Yardımcı Ölçüleri Hesaplama İşlemleri 
 

Yardımcı ölçüler, temel ölçülerden hesaplanarak bulunan ölçülerdir. Kalıp hazırlama 

tekniğine göre oranlama yöntemine göre hazırlanır. Türk beden ölçülerine göre hazırlanmış 

standart ölçü tablosu ve kalıp hazırlama sistemi yoktur. Değişik ülkelerin ölçü tabloları ve 

kalıp hazırlama sistemleri kullanılmaktadır (Müller, Pfaff, İngiliz Kalıp Hazırlama Sistemi 

vb.). Bu ölçülerin en uygun ölçü tablosundan alınması gerekir. Görülen aksaklıklar 

hazırlanan kalıplar üzerinde düzeltmeler yapılarak giderilir. Aşağıda ölçü sistemlerinden 

birine göre yardımcı ölçü formülleri verilmiştir: 

 

 Koltuk derinliği: Beden 1/10+10,5 cm. 

 Arka Uzunluk: Bütün Boy ¼  

 Arka Yaka: ½ Beden 1/10 +2 cm. 

 Arka Genişlik: 1/8 Beden+5,5 cm. 

 Koltuk Genişliği:1/8 Beden %1,5 cm. 

 Ön Genişlik: ¼ Beden % 2 cm. 

 

1.1.5. Artık Ölçü 
 

Beden ölçüsü 100 santimetrenin üzerindeki ölçüdür. Örneğin 106 santimetre olan 

bedenin artık ölçüsü 6 cm’dir. Ölçü hesaplamaları yapıldıktan sonra giysi türü ve model 

özelliğine uygun bolluk ilaveleri verilir. 
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1.1.6. Kalıp Çıkarmak İçin Gerekli Araç ve Gereçler: 

 
 Çalışma Masası: Düz ve ruletle zedelenmeyecek şekilde korunan bir yüzey 

olmalıdır. 

 Kâğıt: Temel kalıplar için parşömen, çalışma kalıpları için kahverengi paket 

kâğıdı kullanılır. 

 Kalem: Çizim için sert uçlu (2H) kurşun kalem, karmaşık noktalarda renkli 

kalem kullanılmalıdır. 

 Keçeli Kalem: Kalıplar üzerine işaretlemelerde kullanılır. 

 Silgi, riga, cetvel, rulet, mezura, yapışkan bant, toplu iğne, maket bıçağı, makas, 

manken, hesap makinesi. 

 

Resim 1.20: Silgi 

 

 

Resim 1.21: Cetvel 

 

 

Resim 1.22: Mezura 
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Resim 1.23:Yapışkan bant 

 

 

Resim 1.24:Toplu iğne 

 

 

Resim 1.25: Maket bıçağı 
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Resim 1.26:Makas 

 

 

Resim 1.27: Vitrin Mankenleri 
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Resim 1.28: Hesap Makinesi 

 

 

Resim 1.29: Dikiş Makinası 

 

 

Resim 1.30: Riga 
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Aşağıdaki adımları takip ederek hazır giysi üzerinden kalıp çıkarınız. 
 

 

 

 Gerekli araç-gereçleri 

hazırlayınız. 

 

 

 Giysiyi parşömen 

kâğıdına belli 

yerlerden toplu iğne ile 

tutturunuz. 

 

 

 

 Hazır giysinin 

etrafından kurşun 

kalemle noktalama 

şeklinde çiziniz. 

 

 

 

 Tüm giysi için aynı 

işlemi yapınız. 

 

 

 

 

 İşaretlemeleri kontrol 

ediniz Kalıp çıkarma 

işlemini noktaları 

birleştirerek 

tamamlayınız.  

Gerekli işaretleri ve 

 

Resim 1.31: Araç gereç hazırlığı 

 

Resim 1.32: Giysiyi iğneleme 

 

Resim 133: Giysinin etrafından çizme 

 

Resim 1.34: Kalıp işaretlemeleri yapma 

UYGULAMA FAALİYETİ -1 
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sayıları yazıp 

kalıbınızı kesiniz. 

 

Resim 1.35: İşaretleme yapma 

 

1.1.7. Çocuk İç Giyimi Üzerinden Vücut Ölçüleri Alma Şekli 
 

Ölçüler, çocuk iç giyimi üzerinden çıplak ayakla alınmalıdır. Bir şeritle esas bel hattı 

belirlenmelidir. 

 

 A:Boy: Çocuğun boyu ve diğer dikey ölçümler çocuk ayakları bitişik ve dik 

dururken alınır. Boy, kafanın en üstünden topuklara ölçülür. 

 B:Beden/Göğüs: Kol altından, kürek kemiklerinin üzerinden mezura ile yere 

paralel alınan ölçü. 

 C: Bel: Çocuğun karın bölgesinden esas bel çevresi ölçülür. 

 Ç: Bel altı: Esas bel hattının 3-4 cm altından ölçülür (Jean ve diğer düşük 

kenarlar için). 

 D: Kalça: Kalçanın en geniş,  dolgun yerinden alınır. 

 E: Arka genişlik: Kol oyuntusundan kol oyuntusuna kürek kemiklerinin 

üzerinden ölçülür. 

 F: Boyun çevresi: Köprücük kemiğinin üstünden, boynun en altından çevre 

ölçülür. 

 G-H: Omuz: Boyun kenarından omuz ucuna ölçülür. 

 I: Kol genişliği: Kol bükükken, dirsek omuz arası orta noktanın çevresi ölçülür. 

 J: Bilek: Kol dibinden bilek kemiği üzerinden alınır. 

 K-L: Koltuk derinliği: Enseden beden hattına kadar alınan ölçüdür. 

 K-M: Arka uzunluk: Ense altından bel hattına alınır. 

 M-N: Kalça düşüklüğü: Bel hattı, kalça arasında alınır. 

 K-O: Enseden yere: Boyundan ayak topuğuna kadar ölçülür. 

 M-P: Diz Boyu: Bel hattının arka ortasından dize kadar alınan ölçüdür. 

 Q-R: Oturuş yüksekliği: Bu ölçü çocuk taburede otururken, bel hattından 

tabureye alınır. M-O eksi S-O olarak hesaplanabilir. 

 S-O: İç boy: Ağdan, ayak topuklarına alınır. 

 H-T: Kol uzunluğu: Omuz kenarından bilek kemiğine ölçülür. 

 U: Baş çevresi: Kafanın yatay çevresidir. 

 V: Kontrol ölçüsü: Bir omuz ortasından arkadan inip, ağdan geçip karın ve 

göğüsten aynı omuz noktasına gelinerek alınan ölçüdür. 
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1.2. Diğer (Giysi İle İlgili Ölçüler) 
 

Giysilere ait ölçülerdir. Kalıp çıkarılırken yararlı olurlar. 

 

Bunlar: 

 Bilek genişliği ölçüsü, iki parçalı kol için; 

 Bilek genişliği ölçüsü, gömlekte; 

 Pantolon paçası, 

 Jean paçasıdır. 
 

1.3. Vücut Ölçülerinden Alınan Ölçülere Göre Temel Kalıp 

Hazırlama 
 

Verilen tablolardaki standart ölçüler yerine özel ölçüler alınırsa kişiye özel kalıplar 

elde edilir. Ölçümler hassas alınırsa temel kalıplar başarılı çıkar. Yukarıdaki talimatlar 

harfiyen takip edilmelidir. Koltuk derinliği ve kalça düşüklüğü ölçüsünün alınması zor 

olduğundan bu ölçüler dikkatli alınmalıdır. Kız çocuklarında pens boylarını belirlerken 

göğüslerin gelişmesi dikkate alınarak özel ölçüler alındıktan sonra o yaş grubundaki standart 

ölçüler ile karşılaştırılır. Bariz farklılıklar gözlenirse ölçü tekrardan alınıp standart daha dar 

ve daha bol olup olmadığı kontrol edilir. 

Çocuk Giyiminde Kalıp Hazırlama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 1.36: Çocuk bedeninden ölçü alma 
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Resim 1.37: Yaşa göre beden ölçüsü alma 

1.4. Reglan 
 

 Beden kısmı: İstenen temel beden kalıbından kopya alınız. Arka omuz çizgisi, 

artı bedenlere göre: 

 92 cm-122 cm boyda 0,3 cm. 

 128 cm-152 cm boyda 0,6 cm. 

 158 cm- 170 cm boyda 0,9 cm. 

  



 
 

18 

Yukarıdaki miktarlarda ön omuz çizgisinden eksiltiniz. Yeni omuz noktalarında A ve 

B’yi işaretleyiniz. AC ve B-D:  

 92 cm-122 cm boyda 2,25 cm 

 128 cm- 152cm boyda 2,50 cm. 

 158 cm-170 cm boyda 2,75 cm. 

 Kol birleşim noktaları E ve F’yi işaretleyiniz. E-G=1 cm.  

Ön kol oyuntusunda H noktasını G noktasının tam karşıtı olarak işaretleyiniz. C-G ve 

D-H arasını kavisli çiziniz. Arka omza omuzdaki bolluk payı kadar pens çiziniz. 

 

Taramalı kısımları kesip ayırınız. Arka omuz pensini kapatınız.  

 

 Kol: Tek parçalı temel kol kalıbından kopya alınız. Kol orta hattını çiziniz. Kol 

oyuntusunda J’yi işaretleyiniz. J-K arka omza yapılan uzantıya eşittir. K’den dik 

düşey ininiz. L-N arka bedendeki E-G’ye eşittir. M-P ön bedendeki F-H’ye 

eşittir. Çizgiyi K’den kesiniz. G noktası N noktasına, omuz noktası kol üstüne 

değecek şekilde arka bedeni arka kola yerleştiriniz. Her iki kol hattına 0,5 ilave 

ediniz. Kol üstünden 5 cm aşağıda Q noktasını işaretleyiniz. Omuz çizgilerini 

şekildeki gibi kavisli olarak Q noktasında birleştiriniz. 

 

1.5. Pelerin Reglan Kol (Kol ağzı bol) 
 

Ön ve arka kol üzerinde boyun orta noktalarını A ve B olarak işaretleyiniz. Kol ucuna 

doğru kavisli çiziniz. Bu çizgilerden kesiniz. Arka ve ön kolu kol ucunda 4 cm açınız. 

Birleştirerek boyun çevresi pensini 3 cm kısaltınız. Kol alt kenarlarında kol ucunu 1 cm 

uzatınız. (Kol manşete büzgülü olarak da takılabilir. 

 

1.6. Düşük Reglan Kol 
 

Düşük koltuk işlemlerini uygulayınız. 

 

 Beden kısmı: Reglandaki gibi omuzlarda yükseltme ve düşürme işlemini 

yapınız. A, B, C, D noktalarını işaretleyiniz. Arka kol birleşim noktasında E’yi, 

ön kol birleşim noktasında F’yi işaretleyiniz. Arka kol oyuntusunda G noktasını 

F noktasının tam karşısı olarak işaretleyiniz. C-G ve D-F’yi kavisli işaretleyiniz. 

Arka omuzda omuzdaki bolluk payı kadar bir pens çiziniz. Taramalı kesimleri 

kesip ayırınız. Arka omuz pensini kapatınız. 

 

 Kol: Reglan kolda yapıldığı gibi orta hattını çiziniz. Kol oyuntusunda H’yi kol 

birleşim noktalarında J ve K’yi işaretleyiniz. J-L Bedendeki E-G’ye eşittir. G’yi 

arka kolda L’ye F’hi ön kolda K’ye denk getirerek klasik reglan işlemlerini 

tamamlayınız.  
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Resim 1.38: Reglan kol çizimleri 
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Standart Vücut Ölçüleri 

(Erkek Giyimi) 

 

Resim 1.39: Erkek bedeninden ölçü alma 
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A BEDEN 88 92 96 100 104 

B KALÇA 90* 94* 98* 102* 106* 

C BEL 70 74 78 82 86 

D BELALTI(Bel 

ölçüsünün 4 cm 

altından ölçülür) 

73 77 81 85 89 

E-F ARKA 

GENİŞLİK 

18,5 19 19,5 20 20,5 

G-H ARKA 

UZUNLUK(EN

SE-BEL 

43,4 43,8 44,2 44,6 45 

G-I SIRT 

YÜKSEKLİĞİ 

22 22,8 23,6 24,4 25,2 

J BOYUN 37 38 39 40 41 

K-L KOL BOYU- 

TEK PARÇA 

KOL 

63,6 64,2 64,8 65,4 66 

E-M KOL BOYU-

İKİ PARÇA 

KOL 

79 80 81 82 83 

N-O İÇ BACAK 78 79 80 81 82 

P-Q OTURUŞ 

YÜKSEKLİĞİ 

26,8 27,2 27,2 28 28,4 

R BİLEK 

GENİŞLİĞİ 

16,4 16,8 17,2 17,6 18 

 İLAVE 

ÖLÇÜLER 

     

 

STANDART VÜCUT ÖLÇÜLERİ GENÇ ERKEK BEDENİ (ATLETİK YAPILI 

OTUZ BEŞ YAŞ ALTINDA BOY 1.70 CM-1.78 CM) 

 
İLAVE ÖLÇÜLER 

GİYSİ 

UZUNLUĞU 

Moda ve giysiye göre değişir 

MANŞET,İKİ 

PARÇA KOL 

AĞIZI 

26 27 28 29 30 

PANTOLON 

PAÇA 

GENİŞLİĞİ 

23,5 24 24,5 25 25,5 

JEAN PAÇA 

GENİŞLİĞİ 

20,5 21 21,5 22 22,5 
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GÖMLEKLER İÇİN BEDEN TABLOSU 

J  BOYUN (YAKA)  36 37 38 39 40  41 42 

A   BEDEN 84 88  92 96 100 104 108 

G-I SIRT YÜKSEKLİĞİ 21.2 22 22.8 23.6 24.4 25.2 26 

G-H  ARKA UZUNLUK (ENSE-

BEL) 

43 43.4  43.8  

44.2 

44.6 45 45 

E-F ARKA GENİŞLİK 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 

G-M  KOL BOYU 85 86 87 88 89 89 89 

GÖMLEK BOYU 74 76 78 80 80 80 80 

MANŞET 22 22 22.5  

22.5 

23 23 23.5 

 

 Klasik Reglân Kol 

 Beden: ilgili temel kalıptan beden parçasını kopyalayınız. Ön omuz çizgisinden 

1cm eksiltip arka omuz çizgisine ilave ediniz. Yeni omuz noktalarından 4 cm 

içeri A ve B’yi işaretleyiniz;  arka kol birleşim noktasından 2.5 cm altında 

kolevi hattı üzerinde C,yi işaretleyiniz; ön kolevinde reglân çizgisi hattının tam 

karşısında D’yi üzerinde E’yi işaretleyiniz. A-C ve B-D’yi kavisli birleştiriniz; 

arka omuzda 1cm’ lik bir pens çiziniz. Taramalı kısımları kesip ayırınız. Arka 

omuz pensini kapatanız. Ön ve araka beden kısımlarını ayırınız. A-C ve B-

D’den yan ve reglân dikişlerine dikiş payı ilave ediniz. 

 Kol: Tek parça kol temel kalıbından kopyalayınız, kol ortası hattın 1cm öne 

alınız. Yeni kol orta noktası F’yi işaretleyiniz; arka kol birleşim noktasının 

2.5cm altında kol çevresi üzerinde G’yi, ön kol birleşim noktasını kol çevresi 

üzerinde h,yi işaretleyiniz. 

Bedende ED=H-K 

Kolu F’den düşey ayırınız, kesiniz. 

Arka beden üst paçasını arka kola yerleştiriniz;  C’yi G’ye denk getiriniz; omuz 

noktasını F,ye yerleştiriniz. 

A-G ve B-K’dan dikiş paylarını ilave ediniz. 

Kol ortası dikişlerine içe doğru kavisli F,ye dokunacak şekilde dikiş paylarını 

şekildeki gibi ilave ediniz. 

 Düşük Reglân Kol:İstenilen miktarda kol evinin düşürülmesi ve vücudun 

genişletilmesi işlemlerin tamamlanması yapılır. 

 Beden: Ön omuz çizgisinden 1cm eksiltip araka omuz çizgisine ilave ediniz. 

Arka ve ön kol birleşim noktalarında kol çevresi hattı üzerinde C ve D ‘yi işaretleyiniz; arka 

kol evinin reglân çizgisi hattının tam karşısında E’yi işaretleyiniz.  

 Kol: Kol orta noktasında 1cm öne kaydırınız, F’yi işaretleyiz. Kol çevresi hattı 

üzerinde kol birleşim noktaları G ve H’yi işaretleyiniz. G-K=C-E. 

Artık yeni düşük kol birleşim noktalarını kullanarak klasik reglân uygulamasını yapınız. 

  Model Uygulamalı Reglan: Klasik veya derin düşük reglan uyarlamasından 

kopya alınız. (Örnek: Derin-düşük reglan)  Kol birleşim noktalarını bedende A ve B kollarda 

C ve D’yi işaretleyiniz. 

 Arka: Roba çizgisini çiziniz. Kol evinde E’yi işaretleyiniz. Kenarına 

dikiş payı ilave ediniz. 
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 Kollar: C-F= Arka kısımdaki A-E  F noktasından kol üstü çizgilerini 

çiziniz G’yi işaretleyiniz. Kol üstü parçalarının kopyasını alıp alt kenara 

dikiş payı ilave ediniz. Omuza 0,5 cm rahatlık payı ilave ediniz. 

 Ön: Ön kol evinde H’yi işaretleyiniz. B-H=D-G  

 

  Reglan kol (İki parçalı kol üzerine) 

 

 Beden: Uygun kalıptan bedeni kopyalayınız. Kolevi çizgisinden 14’ü 

işaretleyiniz. Ön omuzdan 1 cm eksiltip arka omuza ilave ediniz. Yeni omuz 

noktalarından 4’er cm içeri A ve B noktalarını işaretleyiniz. 14’ün 4 cm 

altında oturma çizgisi üzerine C’yi işaretleyiniz. Kol birleştirme noktasını 

dikiş çizgisi üzerinde E’yi işaretleyiniz. Dikiş çizgisi üzerinde E’nin 5 cm 

yukarısına D’yi işaretleyiniz. A-C  ve B-D’den kavis çiziniz. Arka omuza 1 

cm’lik pens çiziniz. 

Taramalı kısımları kesip omuz pensini kapatınız. 

Arka ve ön kısımları ayırıp klasik reglandaki gibi dikiş payları ilave ediniz. 

 

 Kollar: İki parça kol temel kalıbından kol üst ve kol alt üst parçasından 21-

13 arasındaki kısmını kopyalayınız. Dirsek hattını ve 5 noktasını 

işaretleyiniz. 

 

 Üst kol: Kol çevresindeki kol orta noktasından 1 cm öne doğru F’yi 

işaretleyiniz. Arkasını 5-G’den 4 cm uzatınız. Kol çevresi çizgisi üzerinde 

G’yi işaretleyiniz. Ön kol birleşim noktasının kol dikiş çizgisi üzerinde H’yi 

işaretleyiniz. Ön bedende E-D=H-K 13-L=1 cm G’yi L’ye bir kavisle 

birleştiriniz. Dirsek hattında M ve N’yi işaretleyiniz. Arka beden üst 

parçasını kol arkasına yerleştiriniz. C, G’ye denk gelmeli ve omuz F’ye 

oturmalıdır. A-G ve B-K’den dikiş paylarını ilave ediniz. Bilekte O’yu 

işaretleyiniz. P,L-O’nun orta noktasıdır. M-N’nin orta noktasında Q’yu 

işaretleyiniz. F’den P’ye Q’dan geçen bir kavis çiziniz. Üst kolun kopyasını 

alınız. F,Q,P kol ortasını dikiş kavisinden kesiniz. Kol orta dikişlerine omuz 

hattından F’ye değecek şekilde içe doğru kavislenen dikiş paylarını çiziniz.  

 

 Alt Kol: Kol temel kalıbında G1’den yatay çiziniz. Arka bedende kolevi 

kenarında V’yi işaretleyiniz.21-R kol altında B’den kol altı noktasına olan 

ölçü +0,5 cm’dir. (21-R düz doğru olarak ölçülür.) 21-R’den 1,75 cm içeri 

kavisli çiziniz. L-S=1,5 cm 13-T=1 cm M-U=5,5 cm S-T kavisi birleştiriniz. 

Alt kol arka dikiş hattını S’den 0,5R’den 0,75 cm yukarı uzatınız. 
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Nüfusun büyük çoğunluğu orta boy yelpazesi içindedir. Her ne kadar kadınların 

genişlik ölçüleri değişkense de genel kabul ağırlığın boy ile artmasıdır. Bu özellik tablolara 

yansıtılmıştır. 

 

                      ORTALAMA BOY KADINLAR 160 cm- 170 cm Kü

çük 

Or

ta 

Bü

yü

k 
BEDEN 

SEMBOLÜ 

8(3

4) 

10(

36) 

12(

38) 

14(

40) 

16(

42) 

18(

44) 

20(

46) 

22(

48) 

24(

50) 

26(

52) 

28(

54) 

30(

56) 
S M L 

BEDEN 80 84 88 92 97 102 107 112 117 122 127 132 82 88 94 

BEL  60 64 68 72 77 82 87 92 97 102 107 112 62 68 74 

KALÇA 85 89 93 97 102 107 112 117 122 127 132 137 87 93 99 

ARKA 

GENİŞLİK 

32,

4 

33,

4 

34,

4 

35,

4 

36,

6 

37,

8 
39 

40,

2 

41,

4 

42,

6 

43,

8 
45 

32,

8 

34,

4 

34,

2 

ÖN 
GENİŞLİK 

30 
31,
2 

32,
4 

33,
6 

35 
36,
5 

38 
39,
5 

41 
42,
5 

44 
45,
5 

30,
6 

32,
4 

34,
2 

OMUZ 
11,

75 
12 

12,

25 

12,

5 

12,

8 

13,

1 

13,

4 

13,

7 
14 

14,

3 

14,

6 

14,

9 

11,

9 

12,

25 

12,

6 

YAKA 35 36 37 38 
39,
2 

40,
4 

41,
6 

42,
8 

44 452 
46,
4 

47,
6 

35,
5 

37,
7 

38,
5 

PENS 5,8 6,4 7 7,6 8,2 8,8 9,4 10 
10,

6 
112 

11,

8 

12,

4 
6,1 7 7,9 

KOL 
GENİŞLİĞİ 

26 
27,
2 

28,
4 

29,
6 

31 
32,
8 

34,
4 

36 
37,
8 

39,
6 

41,
4 

43,
2 

26,
6 

28,
4 

30,
2 

BİLEK 15 
15,

5 
16 

16,

5 
17 

17,

5 
18 

18,

5 
19 

19,

5 
20 

20,

5 

15,

2 
16 

16,

8 

ARKA 
UZUNLUK 

39 
39,
5 

40 
40,
5 

41 
41,
5 

42 
42,
5 

43 
43,
2 

43,
4 

43,
6 

39,
2 

40 
40,
8 

ÖN 

UZUNLUK 
39 

39,

5 
40 

40,

5 

41,

3 

42,

1 

42,

9 

43,

7 

44,

5 
45 

45,

5 
46 

39,

2 
40 

40,

8 

KOLTUK 
DERİNLİĞİ 

20 
20,
5 

21 
21,
5 

22 
22,
5 

23 
23,
5 

24,
2 

24,
9 

25,
6 

26,
3 

20,
2 

21 
21,
8 

BEL-DİZ 
57,

5 
58 

58,

5 
59 

59,

5 
60 

60,

5 
61 

61,

25 

61,

5 

61,

75 
62 

57,

7 

58,

5 

59,

3 

KALÇA 
DÜŞÜKLÜ

ĞÜ 

20 
20,

3 

20,

6 

20,

9 

21,

1 

21,

5 

21,

8 

22,

1 

22,

3 

22,

5 

22,

7 

22,

9 

20,

2 

20,

6 
21 

BEL-YER 
10
2 

103 104 105 106 107 108 109 
109
,5 

110 
110
,5 

111 
102
,5 

10
4 

10
5,5 

OTURUŞ 

YÜKSEKLİ

Ğİ 

26,
6 

27,
3 

28 
288
,7 

29,
4 

30,
1 

30,
8 

31,
5 

32,
5 

33,
5 

34,
5 

35,
5 

27 28 29 

KOL BOYU 
57,

2 

57,

8 

58,

4 
59 

59,

5 
60 

60,

5 
61 

61,

2 

61,

4 

61,

6 

61,

8 

57,

4 

58,

4 

59,

4 

Diğer Ölçü (Giysiler) 

GÖMLEK,
MANŞET 

21 21 
21,
5 

21,
5 

22 
22,
5 

33 
23,
5 

24 
24,
5 

25 
25,
5 

21 
21,
5 

22 

İKİ 

PARÇALI 

KOL, KOL 
AĞZI 

GENİŞİLİĞİ 

13,

25 

13,

25 

13,

75 
14 

14,

25 

14,

5 

14,

75 
185 

15,

25 

15,

5 

15,

75 
16 

13,

5 

13,

75 
14 

PANTOLO
N, PAÇA 

GENİŞLİĞİ 

21 
21,

5 
22 

22,

5 
23 

23,

5 
24 

24,

5 

25,

4 

26,

2 
27 

27,

8 

21,

5 
22 

22

5 

JEAN, 
PAÇA 

GENİŞLİĞİ 

18,

5 

18,

5 
19 19 

19,

5 
20 

20,

5 
21 - - - - 

18,

5 
19 

19,

5 
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Resim 1.40: Kadınlarda temel beden kalıbı 
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 Temel Beden Kalıbı 

 

Rahat elbise modelleri, reglan için, kalıp çizimi için gerekli ölçüler örnek beden 12(36)  

standart ölçüleri için sayfa 11’deki tabloya bakınız. 

Göğüs-

beden  

88 cm  Omuz 12.25 cm 

Arka 

uzunluk 

40 cm  Arka 

genişlik 

34.4 cm 

Kalça 

düşüklüğü 

20.6 cm Pens 7 cm 

Koltuk 

derinliği 

21 cm  Ön 

genişlik  

32.4 cm 

Yaka 

çevresi  

37 cm    

 

 Penssiz Temel Beden Kalıbı 

Pensin modeli bozabileceği hallerde penssiz kalıp kullanılabilir. Bu kalıp büyük göğüs 

kadınlar için uygun değildir.  

 

Resim 1.41: Temel beden kalıbı 
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Temel Beden Kalıbı Şeması 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Kâğıdınızın sağ tarafına bir dik açı 

çiziniz. 
 Uygun ortam sağlayınız. 

 Dik açının köşesinden aşağı doğru dik 

çizgi üzerinde (arka ortası) arka 

uzunluğu ölçüsünü işaretleyiniz ve 

sola doğru uzatınız.(bel çizgisi) 

 Araç gereçlerinizi kontrol ediniz. 

 Arka uzunluğundan aşağı doğru kalça 

düşüklüğü ölçüsünü işaretleyiniz ve 

sola doğru uzatınız. (Kalça çizgisi) 

 Ölçülendirmeyi düzgün yapınız. 

 Yaka oyuntusundan aşağıya arka 

ortası üzerinde arka uzunluk ½+2 

ölçüsünü işaretleyiniz ve sola doğru 

uzatınız. (Beden çizgisi) 

 Gerektiğinde hesap makinesi kullanınız. 

 Beden çizgisi üzerinde, arka ortasında 

yana doğru arka genişlik ½ ölçüsünde 

işaretleyiniz. 

 İşaretlemelerde renkli kalemler kullanınız. 

 Bulduğunuz noktayı yukarı doğru 

uzatarak dik açının üst kenarı ile 

birleştiriniz. Bir dikdörtgen elde 

ediniz. 

 Açı noktası bulunmasında dikdörtgen elde 

ediminde öğretmeninizden yardım isteyiniz. 

 Dik açının köşesinden sola doğru 

1/20+2’yi işaretleyiniz. (Arka yaka) 
 Arkadaşlarınızla bilgi paylaşımı yapınız. 

 Bulduğunuz noktadan yukarıya 2 cm 

çıkınız. Dik çiziniz 
 Süreyi iyi kullanınız. 

 Dik açının karşı köşesinden soldan 

aşağı inerek 1,5 cm işaretleyiniz. 
 Ölçü aletlerini dikkatli kullanınız. 

 Beden çizgisi üzerinde arka 

ortasından sola doğru beden+4 ¼’ü 

işaretleyiniz. Kalçaya kadar dik 

çiziniz. 

 Temiz çalışınız. 

 Kalça çizgisi üzerinden kalça +2 ¼’ü 

işaretleyiniz. 
 

 Arka genişliği ile omuz başı arasını 

dörde bölünüz. 
 

 Beden çizgisinden yukarı doğru olan 

ilk ¼ noktasından bir cm dışarı 

çıkınız. 
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Temel Beden Kalıbı Şeması 

ARKA BEDEN 

 

 

 

 

İşlem Basamakları Öneriler 
 Beden, bel ve kalça çizgilerini sol 

taraftan aşağıdan yukarı bir dik 

çizerek birleştiriniz. (Ön ortası) 

 Çalışma için uygun ortam sağlayınız. 

 Belden yukarı ön ortası üzerinde ön 

uzunluğu ölçüsünü işaretleyiniz. 

 İşaretlemelerde renkli keçeli kalem 

kullanınız. 

 Ön uzunluktan yukarı arka yaka +1 

kadar işaretleyiniz. 

 Hesaplamalarda öğretmeninizden yardım 

isteyiniz. 

 Bulduğunuz noktayı dik açı yaparak 

sağa doğru uzatınız. 
 

 Dik açının köşesinden sağa doğru 

arka yaka kadar işaretleyiniz. 
 

 Arkadan indiğiniz 1,5 cm’ lik noktayı 

ön bedene taşıyınız. (Omuz başı) 
 Bilgilerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 Beden çizgisi üzerinde ön genişliği 

½’yi işaretleyiniz. 
 

 Bulduğunuz noktayı yukarıya doğru 

bedene dik olarak uzatınız. Arka ¼ 

noktasını öne taşıyınız. 

 Süreyi ekonomik kullanınız. 

 Beden çizgisi üzerinde ön ortasından 

sağa doğru iki göğüs arası ½ ölçüsünü 

işaretleyiniz veya ön genişlik ½’yi 

bulunuz. (İki göğüs arası ölçüsü 

alınmadığı zaman kullanılır. 

 

 Bulduğunuz noktayı ön ortasına 

paralel ve dik açının üst kenarına 

kadar uzatınız. 

 Araç gereçlerinizi ekonomik kullanınız. 

 Uzattığınız çizgi üzerinde beden 

1/20’yi işaretleyiniz. (Ön omuz başı) 
 Temiz ve düzenli olunuz. 

 Beden çizgisi üzerinde beden +4 ¼’ü 

işaretleyiniz. Kalçaya kadar dik 

çiziniz. 

 Ölçülendirmenizi sık sık kontrol ediniz. 

 Kalça çizgisi üzerinde kalça +2 ¼’ü 

işaretleyiniz. 
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ÖN 

Temel Beden Kalıbı Şeması 

 

Resim 1.41: Temel beden kalıbı 
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Temel Beden Kalıbı Çizimi 

ARKA 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Temel beden kalıbı şemasını çalışınız.  Temel beden kalıp şemasını inceleyiniz. 

 Arka yaka oyuntusunu çiziniz.  Uygun çalışma ortamı sağlayınız. 

 Yaka oyuntusundan başlayarak 

1,5cm’den geçmek üzere ve 1,5 cm 

dışarı çıkacak şekilde omzu çiziniz. 

 Bilgilerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 Bel çizgisinden yandan içeri 1 cm 

giriniz. 
 İşaretlemelerde renkli kalemler kullanınız. 

 Koltuk altının beldeki 1 cm ve kalça 

çizgisi üzerinde işaretlediğiniz noktalar 

arasını birleştirerek yan dikişi çiziniz. 

 Gerektiğinde öğretmeninizden yardım 

isteyiniz. 

 

ÖN 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Ön yakayı oyunuz.  Uygun çalışma ortamı sağlayınız.  

 Beden 1/20 noktasından başlayarak 

dikdörtgenin üst kenarı üzerinde arka 

omuz 1 cm ayırınız ve çiziniz. 

 Ölçülendirmelerinizi sık sık kontrol ediniz. 

 Yaka oyuntusunun başladığı nokta ile 

göğüs arası çizgisinin birleştiği küçük 

parçayı ölçünüz. Aynı miktar kadar 

omuz çizgisi üzerinde yukarıdan 

aşağıya doğru atınız. 

 Gerektiğinde öğretmeninizden yardım 

isteyiniz.  

 Attığınız küçük parçadan sonra 

bulduğunuz noktayı göğüs ucuyla 

birleştiriniz. (Pensin sağ kenarı) 

 Bilgilerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 Pensin sağ kenarını ölçünüz ve soldaki 

göğüs arasını işaretlediğiniz çizgi 

üzerine taşıyınız. Kesin çizgi çiziniz. 

 Süreyi ekonomik kullanınız. 

 Omuzu kesin çizgi çiziniz.  Araç gereçlerinizi dikkatli kullanınız. 

 Omuz başından başlayarak arka 

koltuktan taşıdığınız ¼ noktasından 

geçerek ön koltuk oyuntusunu çiziniz. 

 Temiz ve düzenli çalışınız. 

 Koltuk altından başlayarak beldeki 1 

cm geçerek kalçaya kadar yan dikişi 
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çiziniz. 

 Etek ucunu çiziniz.  

 Ön ve arka bedenleri yazarak belirtiniz.  

 

 

Resim 1.42: Temel beden kalıbı çizimi 
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Temel Kol Çizimi 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Bir dik çizgi çiziniz.(Kol ortası çizgisi) 

 Tüm kalıp çizimlerinde okulunuzun 

trikotaj ve giyim öğretmenlerinden 

yardım alınız. 

 Dik çizgiyi bir yatay çizgiyle 

kesiştiriniz. 
 Bilgilerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 Kol ortası ile yatay çizginin kesiştiği 

noktadan sağa ve sola kol genişliği ½ 

ölçüsünü işaretleyiniz. 

 Süreyi ekonomik kullanınız. 

 Arka koltuk oyuntusunu ölçünüz. 2 cm 

ilave ediniz. (Koltuk çevresi ½+2) 
 Ölçülerinizi sık sık kontrol ediniz. 

 Bulduğunuz ölçüyü kol genişliğinden 

başlayıp kol ortası üzerinde soldan ve 

sağdan (ön ve arkadan) arayınız ve 

çiziniz. 

 Araç gereçlerinizi dikkatli kullanınız. 

 Bu çizgileri 4 eşit parçaya bölünüz.  Temiz ve düzenli çalışınız. 

 Kol ortasının sağ tarafındaki (arka kol) 

1. ¼ noktasından dışa doğru 2cm 4. ¼ 

noktasından dışa doğru 1,5 cm çıkınız. 
 

 Kol ortasının sol tarafındaki (ön kol) 1. 

¼ noktasından 1,5 cm dışarı ve 4. ¼ 

noktasından 1 cm içeri çıkınız. 
 

 Bulduğunuz noktalardan ve kol 

ortasından geçirerek kol oyuntusunu 

çiziniz. 
 

 Kol ortasından kol boyunu işaretleyiniz.  

 Bulduğunuz noktadan kol ortasından 

sağa ve sola kol ağızı ½ ölçüsünü 

işaretleyiniz. 

 İşaretlemeleri renkli kalemle yapınız. 

 Koltuk oyuntusu ile bilek arasına 

birleştirerek çizimi tamamlayınız. 
 Temiz ve düzenli çalışınız. 
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Resim 1.43: Kol çizimi 
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Model Uygulamalı Reglan Çizimi 

 

ARKA VE ÖN 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Arka ortası ve ön ortasını çakıştırarak, 

kalıpları üst üste koyunuz. Yaka, kol 

oyuntusu, yan dikişi bele kadar çiziniz. 

 Çizimlerinizde yardımcı araç-gereçler 

kullanınız. 

 Ön yaka oyuntusunun ½’sini bulunuz.  Ölçümlerinizi sık sık kontrol ediniz. 

 Omuza paralel ½’den geçerek çiziniz.  Temiz ve düzenli çalışınız. 

 Ön yaka oyuntusundan 2 cm çıkarak 

kapanma payını çiziniz. 
 

 Omuz başını ön ortasına paralel bele 

kadar çiziniz.  
 

 Belden aşağı 5 cm lastik çiziniz.  

 

KOL 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Kol kalıbının kopyasını alınız. 
 Okulunuzun giyim ve trikotaj 

öğretmenlerinden yardım alınız. 

 Kol ortasından kol genişliğinin ½’sini 

sağa ve sola çiziniz. 
 Bilgilerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 Kol ortasından kol boyunu çiziniz. 

Lastik yerini 5 cm genişliğinde çiziniz. 
 Uygun çalışma ortamı sağlayınız. 

 Bedendeki ön ve arka kola ilave 

edilecek parçaların kopyasını alınız.  
 

 Kol ortasından yukarı doğru omuz 

başından dışarıya çıktığınız 4 cm kadar 

işaretleyiniz. 

 İşaretlemelerinizde renkli kalemler 

kullanınız. 

 Kopyasını aldığınız ön ve arka 

parçaların kenarlarından kesiniz. 
 Araç ve gereçlerinizi dikkatli kullanınız. 

 Ön ve arka omzu ortak alarak kol 

ortasına yerleştiriniz. 
 Süreyi ekonomik kullanınız. 

 Kenarlarından çizerek kalıbı elde 

ediniz. 

 Kalıpların çiziminin ve kesiminin 

düzgün olmasını sağlayınız. 
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Resim 1.44: Reglan kol 
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Reglan Kollu Elbise Çizimi (Ölçülerinize Göre Arka ve Ön Beden Kalıbı Çiziniz.) 

 

ARKA 

İşlem Basamakları Öneriler 
 Arka yakadan aşağıya arka ortası 

üzerinde 1 cm işaretleyiniz. 

 İşaretlemelerde farklı renkte kalemler 

kullanınız. 

 Bulduğunuz noktayı omza doğru 13 cm 

genişliğinde hafif yuvarlayarak çizip 

yakayı oyunuz. 

 Araç ve gereçleri dikkatli kullanınız.  

 Koltuk oyuntusundan yan dikiş 

üzerinden 4 cm aşağıya inip 2 cm 

içeriye girerek çiziniz (Yan dikişe dik). 

 Aldığınız ölçüleri sık sık kontrol ediniz. 

 Temel çizimin yaka oyuntusu üzerinde 

omuzdan 2 cm işaretleyiniz. 
 Temiz ve düzenli çalışınız. 

 Bu noktayı 2 cm’lik çizgiyle 

birleştiriniz. 
 Süreyi ekonomik kullanınız. 

 Etek boyunu ölçüye göre uzatınız.  Bilgilerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 Bele 7 cm genişliğinde 2 cm’lik lastik 

çiziniz. 

 Gerektiğinde öğretmenizden yardım 

alınız. 

 

ÖN 

İşlem Basamakları Öneriler 
 Ön ortasından 2 cm çıkarak bedeni 

genişletiniz. 

 Okulunuzun giyim ve trikotaj 

öğretmenlerinden yardım alınız. 

 Ön ortasından, yaka oyuntusundan 2 cm 

yukarıya çıkınız. 
 Bilgilerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 Bulduğunuz noktayı 13 cm genişliğinde 

hafif yuvarlayarak çizip yakayı oyunuz. 
 Uygun çalışma ortamı sağlayınız. 

 Koltuk oyuntusundan yan dikiş 

üzerinde 4 cm aşağıya ininiz. 2 cm 

içeriye girerek çiziniz (Yan dikişe dik). 

 Ölçülerinizi dikkatli alınız. 

 Temel çizimin yaka oyuntusu üzerinde 

omuzdan 3 cm işaretleyiniz.  

 İşaretlemelerinizde renkli kalemler 

kullanınız. 

 Bu noktayı 2 cm’ lik çizgiyle 

birleştiriniz. 
 Araç ve gereçlerinizi dikkatli kullanınız. 

 Etek boyunu işaretleyiniz.  Süreyi ekonomik kullanınız. 

 Yan dikiş ve etek ucunu çiziniz. 
 Kalıpların çiziminin ve kesiminin düzgün 

olmasını sağlayınız. 

 Ön bele 7 cm’lik etek ucuna 2 cm’lik 

lastik çiziniz.  

 Okulunuzun giyim ve trikotaj 

öğretmenlerinden yardım alınız. 

 

KOL 
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İşlem Basamakları Öneriler 
 Bir dik çiziniz. Yatay çizgiyle 

kesiştiriniz. 

 Okulunuzun giyim ve trikotaj 

öğretmenlerinden yardım alınız. 

 Yatay çizgi üzerinde kol genişliğini 

işaretleyiniz. 
 Bilgilerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 Arka ve ön reglanları ölçünüz.  Uygun çalışma ortamı sağlayınız. 

 Kol ortasından arkada 2 cm, önde 3 cm 

işaretleyiniz. 
 

 Kol genişliğinden arkada 2 cm, önde 3 

cm içeri giriniz. 

 İşaretlemelerinizde renkli kalemler 

kullanınız. 

 Bulduğunuz noktaları reglan çizgisi 

ölçüsünde kol ortasındaki 2 cm ve 3 cm 

ile birleştiriniz.  

 Araç ve gereçlerinizi dikkatli kullanınız. 

 Kol boyu ölçüsünde kolu uzatınız.  Süreyi ekonomik kullanınız. 

 Kol ortasından bilek ½ kadar sağa ve 

sola işaretleyiniz. 

 Kalıpların çiziminin ve kesiminin düzgün 

olmasını sağlayınız. 

 7 cm genişlikte kola lastik çiziniz. 
 Okulunuzun giyim ve trikotaj 

öğretmenlerinden yardım alınız. 

 

YAKA 

İşlem Basamakları Öneriler 
 15cmx15cm den bir dikdörtgen 

hazırlayınız. 
 Temiz ve düzenli çalışınız. 

 Ön ortasını kumaş katı gösteriniz.  Araç ve gereçleri dikkatli kullanınız.  

 Dikdörtgenin köşesinden yukarıya 9 cm 

işaretleyiniz. 
 Aldığınız ölçüleri sık sık kontrol ediniz. 

 6 cm dışarı çıkınız. Üçgenin kenarlarını 

birleştiriniz (Lastik örgü örülecek). 

 İşaretlemelerde farklı renkte kalemler 

kullanınız. 

 25 cm x10 cm’lik lastik yaka bandı 

hazırlayınız. 
 Süreyi ekonomik kullanınız. 

 

 

 

 

 

  



 
 

38 

Klasik Reglan Kollu Bluz Çizimi 

 

ARKA 

İşlem Basamakları Öneriler 
 Tişört kalıbının kopyasını alınız.  Araç ve gereçleri dikkatli kullanınız.  

 Yaka oyuntusu üzerinde omuzdan 2 cm 

işaretleyiniz. 
 Aldığınız ölçüleri sık sık kontrol ediniz. 

 Omuz başından bedene kadar arka 

ortasına paralel bir dik çiziniz. Bu dik 

çizgiyi dörde bölünüz. 

 Temiz ve düzenli çalışınız. 

 Beden hattından yukarı ilk ¼ noktasını 

yakadan işaretlediğiniz 2 cm ile 

birleştiriniz. 

 Süreyi ekonomik kullanınız. 

 Koltuk altı ile ¼ noktasını önce cetvelle 

birleştiriniz. Bu çizginin ½’ sini 

işaretleyiniz ve 2 cm aşağı inerek 

koltuğu oyunuz. 

 Bilgilerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

ÖN 

İşlem Basamakları Öneriler 
 Ön yaka oyuntusu üzerinde omuzdan 2 

cm işaretleyiniz.  

 İşaretlemelerinizde renkli kalemler 

kullanınız. 

 Arka reglan çizimini aynen 

tekrarlayınız. 
 Süreyi ekonomik kullanınız. 
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Resim 1.45: Klasik reglan kol 

 

KOL ÇİZİMİ 

İşlem Basamakları Öneriler 
 Bir dik çizgi ve bunu kesen bir paralel 

çiziniz. Bu dik çizginin (kol ortası) 

sağından ve solundan kol genişliği ½ 

ölçüsünü işaretleyerek çiziniz. 

 Araç ve gereçleri dikkatli kullanınız.  

 Kol ortasına paralel 2 cm ara ile sağa ve 

sola birer çizgi çiziniz. 

 Aldığınız ölçüleri sık sık kontrol 

ediniz. 

 Arka ve ön bedendeki koltuk altı işlemlerini 

¼  noktasına kadar aynen çiziniz. 
 Temiz ve düzenli çalışınız. 

 Arka ve ön bedendeki ¼ noktasından 

yakaya kadar olan reglan çizgilerini 

ölçünüz, aynı ölçüleri arka ve ön kolda 

koltuk altındaki ¼  den ve kol ortasının sağ 

ve solundaki 2 cm’lik çizgileri kesecek 

şekilde işaretleyiniz. 

 Süreyi ekonomik kullanınız. 

 Yaka oyuntusuna gelecek kısmı (kol 

ortasından sağa ve sola 2 cm’lik çizgi 

üzerinde işaretlenen yer)  oyunuz. 

 Bilgilerinizi arkadaşlarınızla 

paylaşınız. 

 Kol ortası üzerinde yakadan başlayarak kol 

boynu işaretleyiniz.  
 

 Kol ağzından birer cm içeri giriniz, bileği 

çiziniz. 
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Resim 1.46: Klasik reglan kollu bluz çizimi 
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Amerikan Reglan Kollu Bluz Çizimi 

ARKA 

İşlem Basamakları Öneriler 
 Arka yaka oyuntusunun ½’sini 

işaretleyiniz. 
 İşaretlemelerde renkli kalem kullanınız. 

 Omuzu üçe bölünüz. Omuzdan birinci 

1/3’ten 3 cm aşağıya ininiz. 
 Ölçümlerinizi sık sık kontrol ediniz. 

 Koltuk oyuntusunu 5 cm aşağı ininiz. 1 

cm içeri giriniz. Yakadan başlayıp 

½’den 3 cm den ve koltuk altındaki 1 

cm den geçerek reglanı çiziniz. 

 Araç gereçlerinizi dikkatli kullanınız. 

 Belden 5 cm’ lik lastik payı çiziniz.  Süreyi dikkatli kullanınız. 

 

ÖN 

İşlem Basamakları Öneriler 
 Ön yaka oyuntusunu üçe bölünüz.  Temiz ve düzenli çalışınız. 

 Ön omuzu üçe bölünüz.  Süreyi ekonomik kullanınız. 

 Omuzdaki 1/3’ten 4 cm aşağıya 

ininiz. 
 Ölçümleri sık sık kontrol ediniz. 

 Koltuk oyuntusundan 5 cm aşağıya 

ininiz. 1 cm içeri giriniz. 
 Gerektiğinde renkli kalemler kullanınız. 

 Yakadan başlayıp 1/3’ten 4 cm’den 

koltuk altındaki 1 cm’den geçerek 

reglanı çiziniz. 

 Bilgilerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 Belden 5 cm lastik payı çiziniz.  Araç gereçlerinizi dikkatli kullanınız. 

 

KOL 

İşlem Basamakları Öneriler 
 1 dik çizgi çiziniz (kol ortası), yatay bir 

çizgi ile kesiştiriniz. 
 

 Bu çizgi üzerinde kol ortasından sağa ve 

sola doğru kol genişliği ½ ölçüsünü 

işaretleyiniz. 

 İşaretlemelerde renkli kalemler 

kullanınız. 

 Kol genişliğinden sağdan 1 cm (arka) 

soldan 2 cm (ön) içeri giriniz. 
 

 Arka ve ön reglanı ölçünüz.  Ölçmelerinizi sık sık kontrol ediniz. 

 Kol ortasından 3 cm sağa 4 cm sola 

işaretleyiniz. 
 

 Koltuk altından işaretlediğiniz 1 ve 2 

cm’lerden geçmek üzere kol ortasındaki 3 
 Bilgilerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. 
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cm ve 4 cm’den geçerek arka ve ön reglan 

ölçülerini işaretleyiniz ve çiziniz. 

 Arka ve ön omuz ile reglan çizgileri 

arasında kalan işaretli parçaların kopyasını 

alıp ön ve arka omuzu kol ortasında 

birleştirerek 3 ve 4 cm’lerin devamı olarak 

yerleştiriniz. Kenarlarından çiziniz. 

 Sürenizi ekonomik kullanınız. 

 Kol boyunu kol ortasında işaretleyiniz. 
 Araç ve gereçlerinizi dikkatli 

kullanınız. 

 Bilekte ½’yi sağa ve sola işaretleyiniz 

çiziniz. 
 

 Bilekte 5 cm’lik lastik çiziniz.  
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Köşeli Reglan Kollu Bluz Çizimi 

 

ARKA 

 

ÖN 

İşlem basamakları Öneriler 

 Ön beden kalıbının bele kadar kopyasını 

alınız. 

 Kopyalama işlemini dikkatli 

çalışınız. 

 Ön yaka oyuntusu üzerinde omuzdan 

başlayarak 3 cm işaretleyiniz. 

 Gerektiğinde öğretmeninizden 

yardım alınız. 

 Koltuk altından 4 cm aşağı ininiz. 
 Araç gereçlerinizi dikkatli 

kullanınız. 

 İndiğiniz noktadan 3 cm bedene girerek 

çiziniz. 
 Süreyi iyi kullanınız. 

 Yakadaki işaretlediğiniz nokta ile 

birleştirerek reglanı çiziniz. 
 Düzenli çalışınız. 

 Ön ortasından 2 cm dışarı çıkarak kapanma 

payı çiziniz. 
 Bilgilerinizi paylaşınız. 

 Bele 4 cm genişliğinde lastik çiziniz.  Ölçümlerinizi sık sık kontrol ediniz. 

 8 cm ara ile ilk yerlerini işaretleyiniz.  İşaretlemeleri renkli kalemle alınız. 

 

  

İşlem Basamakları Öneriler 
 Arka beden kalıbının bele kadar 

kopyasını alınız. 
 Araç gereçleri dikkatli kullanınız. 

 Omuzdan yaka oyuntusu üzerinde 

1 cm işaretleyiniz. 
 İşaretlemeleri renkli kalemle yapınız. 

 Koltuk altından 4 cm aşağı ininiz.  Ölçümleri sık sık kontrol ediniz. 

 İndiğiniz noktadan 2 cm bedene 

doğru girerek çiziniz. 
 Temiz çalışınız. 

 Yakadaki işaretlediğiniz nokta ile 

reglanı çiziniz. 
 Süreyi ekonomik kullanınız. 

 Bele 4 cm genişliğinde lastik 

çiziniz. 

 Gerektiğinde öğretmeninizden yardım 

isteyiniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ-9 
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KOL 

İşlem Basamakları Öneriler 
 Bir çizgi çiziniz.(Kol ortası)  Süreyi ekonomik kullanınız. 

    

 Dik çizginin sağ tarafından 2 cm (arka) 

sol tarafından 3 cm işaretleyiniz.(ön) ve 

dik çizgiye paralel bir miktar uzatınız. 

 İşaretlemelerde renkli kalem 

kullanınız. 

 Dik çizgiyi bir yatay çizgiyle kesiştiriniz.  Araç gereçlerinizi dikkatli kullanınız. 

 Kol ortasından sağa ve sola yatay çizgi 

üzerinde kol genişliği ½ ölçüsünü 

işaretleyiniz.  

 Ölçümlerinizi sık sık kontrol ediniz.  

 Kol genişliğinden ve arkadan 2 cm önde 3 

cm içeri girerek çiziniz.(Koltuk altı) 

 Bilgilerinizi arkadaşlarınızla 

paylaşınız. 

 Arka ve ön bedendeki reglanı ölçünüz.  Temiz ve düzenli çalışınız. 

 Aynı ölçüyü koltuk altından girdiğiniz 2 

ve 3 cm’lik noktalardan başlayarak kol 

ortasına paralel uzattığınız çizgiler 

üzerinde arayarak işaretleyiniz. 

 Gerektiğinde öğretmeninizden yardım 

alınız. 

 Kolun yakaya geçen oyuntusunu çiziniz.  Çizimlerinizi uygun araçlarla yapınız. 

 Kol ortası üzerinde yaka oyuntusundan 

aşağıya doğru kol boyunu alınız. 
 

 Bilek 1/2 kol ortasının sağına ve soluna 

işaretleyiniz. Bileği çiziniz. 
 

 

MANŞET ve YAKA BANDI 

İşlem Basamakları Öneriler 
 Manşet genişliği ve manşet boyu 

ölçüsünden bir dikdörtgen 

hazırlayınız. 

 Temiz ve düzenli çalışınız. 

 Manşet boyuna 2 cm ilik düğme payı 

ilave ediniz. 

 Gerektiğinde öğretmeninizden yardım 

alınız. 

 Bir kenarını kumaş katı göstererek 

manşetin alt parçasını aynen çiziniz. 

 Uygun araç gereç kullanınız. 

 Yaka Bandı:150 cm boyunda 2cm 

genişliğinde arka ortası kumaş katı 

lastik bir bant çiziniz. 

 Ölçümlerinizi sık sık kontrol ediniz. 
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Resim 1.47: Amerikan reglan kolu bluz çizimi 
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1.7. Reglan Kol Oyuntusu 
 

Reglanın sözlük anlamı omuzlardan geçerek boyna uzanan koldur. Geniş kullanıma 

sahip bir kol kesim şeklidir.  Özellikle hareket kabiliyeti ve koltuk altlarında serbestlik 

isteyen spor giysi modellerinin uygulanmasında kullanılır. Reglanın yapılışı kolaydır çünkü 

eksiltilecek ilmeklerin hesabında belli bir kural yoktur. Bu sebeple örgülerin hatalı olmasına 

imkân yoktur. Bu yöntemle kollar mükemmel görünür. Reglan kol oyuntusu kesimi yaka 

açıklığı ile orantılı sonlanır. Bu nedenle ilmeklerin bitiminde yaka açıklık, başlangıç 

yüksekliğine gelecek şekilde eksiltmeleri baştan hesaplamak gerekir.  

 

 

Resim 1.48: Reglan kol 

En fazla uygulanan reglan kol çeşitleri: 

 Klasik reglan kol 

 Yarım reglan kol 

 Basit reglan kol 

 Arkaya dönen reglan kol 

 Dikişsiz reglan kol 

 

Resim 1.49: Dikişsiz reglan kol 

  

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOWzqoj4iccCFUtcFAodD2wOmQ&url=http://www.kisaca-nedir1.info/hirka-kazak-modelleri/15347-reglan-kol-kazak-yapimi.html&ei=FM-9VeXZHsu4UY_YucgJ&bvm=bv.99261572,d.bGQ&psig=AFQjCNGQ6K9JVlIjECLQSFEIwNkhx-0czA&ust=1438588960688764
http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOWzqoj4iccCFUtcFAodD2wOmQ&url=http://www.guzguzeli.com/ornekleri/reglan-kol-kesimi/page/2/&ei=FM-9VeXZHsu4UY_YucgJ&bvm=bv.99261572,d.bGQ&psig=AFQjCNGQ6K9JVlIjECLQSFEIwNkhx-0czA&ust=1438588960688764
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Resim 1.50: Dikişsiz reglan kol 

 Eksiltme Ve Kesme Tekniği 

Yuvarlak kol evleri kesimlerine şekil vermek için kesmelerin ve eksiltmelerin 

yapılması: Kesmeler sıranın başında yapılır, halbuki kol evlerine şekil verecek eksiltmeler 

değişik sonuçlar elde etmek için, sıranın bitiminde veya örgü esnasında yapılır. Bu şekilde 

sağa veya sola doğru ince bir kenar gibi dekoratif efektler elde edilir. 

 

 Kol Evinin Başlangıçta Kesimi 

Örgünün ön yüzünde yer alan baştaki imlekler (anlatılan resimdeki miktarda) bir 

seferde şu şekilde kesilir:  

1 ilmek örmeden geçirilir, takib eden ilmek resimde gösterilen şekilde örülür ve bunun 

üstüne atlanan ilmek indirilir, normal devam edilir. Sıra bitiminde örgü döndürülür. Örgünün 

ters yüzünde, sıranın başlangıcında, ilmeklerin kesilmesi aynı şekilde yapılır. 

 

 Sağda İçeride Eksiltme 

Kol evi kesimini tamamlamak için içeride bir veya iki ilmek, sıra sonundaki iki veya 

üç ilmeğin eksiltme yapılması gereklidir. Örgünün sağ kenarında, Sıranın başında iki veya üç 

ilmek olduğu gibi örülür. Daha sonra basit veya çift üst üste bindirme yapılır: bir ilmek 

örmeden geçirilir, bir ilmek düz ve atlanan ilmek düz ilmeğin üstüne bindirilir. 

 

  

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNrQ6MeFiscCFYlrFAod4AwPWQ&url=http://www.orkidebulut.com/misinali-sisle-kazak-kol-yapimi/&ei=O929VZrHEonXUeCZvMgF&bvm=bv.99261572,d.d24&psig=AFQjCNGHmtVouPybhmQ9bVR0KLwJ0H9HTg&ust=1438592692511784


 
 

48 

 Solda İçeride Eksiltme 

Sıranın bitiminde, örgünün sol kenarında son dört veya beş ilmeğe kadar normal 

örülür. İki veya üç ilmek düz beraber örülür. Sağ şiş sol şişteki ilk 2 veya 3 ilmeğe bastırılır 

ve beraber düz örülür. Son iki veya üç ilmek gösterilen şekilde örülür. 

 

 Reglan Nasıl Yapılır? 

Kol evi yüksekliğine gelindiği zaman , üç veya dört ilmek bir seferde kesilir; 

dolayısıyla içeriden her iki kenar bir veya iki ilmek eksiltilerek devam edilir. İşin başında 

tespit edilen eksiltme bitinceye kadar her iki sırada bir ilmek eksiltilir. Klasik reglanda arka 

yakanın sarkmasını önlemek için arka daima önden en az 1 cm daha uzundur.Bu durumda 

arkada 1 veya 2 ilmik eksiltmek gerekir. Daha sonra yaka açıklığı için bir seferde kesilecek 

olan ilmek sayısı azaltılır. Kollar için ilmek sayısına bakmaksızın bileklerden başlanır. Kol 

evleri kesime gelindiği zaman arka ve ön reglan için eksiltilen ilmek sayısının toplamı kadar 

omuz oyuğu için 6 ila 8 ilmek fazla olmalıdır.  

 

1.8. Reglan Kol Oyuntusunda Dikkat Edilecek Noktalar 
 

Reglan kolda eksiltilecek ilmekleri hesap ederken kullanılacak yöntemler vardır. Ön 

(veya arka, genellikle ikisi de aynıdır.) ilmek sayısı 3’e bölünür her iki omuz için de eşit 

sayıda ilmek ayrılır. Yaka için de bundan biraz daha küçük olan bir bölüm hesap edilir. Bu 

durumda öndeki fazla ilmeklerin hepsini reglana başlarken birden kesmek gerekecektir. 

Çünkü reglan için yapılacak eksiltmeler arkada ve önde aynı sayıda olmalıdır. Arka ve ön 

hesaplarını yaptıktan sonra kendiliğinden kol hesabını da elde etmiş olacaksınız. Kol 

ağızlarına başlarken kaç ilmek yaptıysanız kol omzuna geldiğinizde şişin üzerinde arka ve ön 

eksiltmelerine eşit (6-8 ilmek fazlasıyla) bir ilmek sayısı bulundurmak zorundasınız. Bu 

ilmekler işin bitiminde bir defada kesilecektir.  

 

1.9. Klasik Reglan Kol Oyuntusu 
 

Reglana başlarken (her iki kenardan) 3-4 ilmek kesin, sonra her iki sırada bir ilmek 

eksiltin. İki sırada 1 ilmek kesme uyumu tüm uygulamalarda geçerlidir. Yani ince yün ipiyle 

olduğu gibi kalın yün ipiyle de aynı sonucu verir. Çünkü yün ince olduğunda eksiltilecek 

ilmek sayısı fazla olduğu kadar gerekli boya ulaşmak için çalışılacak sıra sayısı da artacaktır. 

Kalın yün ile çalışıldığında ise tam tersi olur. Buna rağmen işin aslı eksiltilecek ilmeklerle 

ilmeklerin eksildiği sıralar arasındaki ilişkinin değişmemesindendir. Arka reglanın ön 

reglandan 1 cm daha yüksek olması arka yakanın sarkmasına engel olduğu için yararlıdır. 

Öyleyse arka reglan üzerinde öne oranla fazladan bir ilmek eksiltilir. Bu ilmeği sonradan 

keseceğimiz yaka eksiltmelerinden çalışabilirsiniz. Aynı başlangıç kesimleri ve aynı 

eksiltmeler kolların üzerinden uygulanacaktır. Kolların bir kenarı üzerinde (arkaya dikecek 

kenar olmalı) reglanı 1 cm daha uzatın ve geri kalan ilmekleri yakanın yuvarlaklığını 

izlemek amacıyla 2 veya 3 defada kapatın. 
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Resim 1.51: Reglan kol 
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Klasik Reglan Kol Oyuntusu 

 

SOL BEDEN 

ÖNDEN AÇIK GİYSİLER İÇİN 

 

İşlem Basamakları Öneriler 
 Kol oyuntusuna kadar bedeni örünüz.  Uygun çalışma ortamı hazırlayınız. 

 (İşin yüzünden) sıra başında 3 ilmek, 

geniş bedenlerde 5 ilmek kapatınız (Kol 

altında yığılma olmaması ve kolun rahat 

hareketi için). Diğer ilmekleri yüz 

örünüz, geri dönünüz. 

 Gerektiğinde öğretmenlerinizden yardım 

alınız. 

 (İşin tersinden) İlmeklerin tümünü ters 

örünüz. 
 Temiz ve düzenli çalışınız. 

 Sıra başında iki ilmek örünüz. İki 

ilmekle birlikte yüz örünüz. Diğer 

ilmekleri sıra sonuna kadar göründüğü 

gibi örünüz, geri dönünüz. 

 Süreyi ekonomik kullanınız. 

 İlmekleri göründüğü gibi örünüz, geri 

dönünüz. 

 Araç ve gereçlerinizi ekonomik 

kullanınız 

 4. İşlemi tekrarlayınız.  İlmekleri eşit sıklıkta örünüz. 

 5. İşlemi tekrarlayınız.  Bilgilerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 Arka bedeni ön beden gibi örünüz.  

 

İşin yüzünde 4. İşlemi, işin tersinde 5. İşlemi tekrarlayarak reglan oyuntusunu boyun 

çevresine gelinceye kadar devam ettiriniz. Yaka oyuntusunu yaparken reglan oyuntusuna 

devam ediniz, bir ilmek kalınca oyuntu bitmiş olacaktır. 

Arka yaka oyuntusu, ön beden yaka oyuntusundan az olduğundan arka reglan 

uzunluğu ön reglandan daha uzun olacaktır. 

UYGULAMA FAALİYETİ-10 
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Resim 1.52: Reglan kol çocuk hırkaları 

 

 

Resim 1.53: Reglan kol çocuk kazağı 



 
 

52 

 

Resim 1.54: Reglan kol fermuarlı çocuk hırkası 

 

 

Resim 1.55: Reglan kol düğmeli çocuk hırkası 
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1.10. Yarım Reglan Kol 
 

Ön ve arka alt kısımda klasik reglan üst kısım ve omuzlarda ise yuvarlak kolevi kesimi 

gibi yapılır. Bu tip kesimler sportif giysiler için uygundur.  Birleştirmeleri pratiktir. Klasik 

yuvarlak kol görünümünden dolayı dekoratif reglan kol imkânı verir. 

 

 Arka: Koltuk altı kesimler (A) kol evi yüksekliğinin yarısı kadar genelde 

kenardan iki veya üç ilmek içeri alınarak uzun bir çapraza dağıtılır. Yaka 

açıklığı düzdür. 

 Ön: Arka gibidir. Yaka açıklığı (C) köşeli yuvarlak veya V olabilir. 

 Omuzlar: Hafif meyillidir. (D) Örgüdeki ilmek sayısının 1/3’ü kadar kademeli 

kesilerek yapılır. 

 Kollar: Kolların eksiltilmesi (E) arkadaki ve öndekilerle orantılıdır.  

 

1.10.1. Yarı Reglan Kol Oyuntusunun Yapılış İşlemi 
 Ön ve arkadaki ilmekler her iki omuz için iki defa da eşit hesaplanarak yaka 

açıklığı için çok az bir fazlalık bırakılarak üç kısma bölünür.  

 Bir seferde koltuk altından 2 veya 3 ilmek keserek başlanır. Kalan eksiltmeler 

kol evi yüksekliğinin yarısına kadar yapılır. Omuzların kesimine kadar düz 

devam edilir. En çok yarı için kesilecek ilmekler üç veya dörde bölünür. 

 Kolların yapılışı için tepeleri ön ve arka kolevi kesimlerinin 2 katı kadar düz 

çekilmiş bir çizgi halinde olmalıdır. Bu noktada kolevi kesimleri tamamlanınca 

şişte kalan ilmekler bir seferde düzenlenmelidir.  

 

1.11. Bantlı Reglan Kol (Amerikan Reglanı) 
 

Bu reglan tipinde kol omzu meydana getirerek devam etmektedir. Arkada ve önde 3-4 

ilmeklik başlangıç kapatmalarından sonra her 4 sırada bir ilmek eksiltin. Tam boya, yani 

omza, 3-4 cm kala durun. Önde omuzların geri kalan ilmeklerini bir defada kapatın. Arkadan 

her sırada bir ilmek olmak üzere ilmekleri eksiltin. Kollar için klasik reglan eksiltmelerini 

izleyerek her 2 sırada bir ilmek eksilterek çalışın. Şişin üzerinde kalan ilmekler 6-8 cm’lik 

bir genişlik verdiği zaman artık eksiltmeden omuzlar için kapatılmış ilmeklere eşit uzunlukta 

oluncaya kadar örgüyü sürdürün. Sonra da hepsini iki kerede kapatın. 
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Resim1.56: Bantlı Amerikan reglan kol ve beden çalışması 

 

1.12. Arkaya Dönen Reglan Kol Oyuntusu 
 

Ön bedende kol reglanı kadar reglan kesimi yapılır. Birkaç sıra düz örüldükten sonra 

belli aralıklarla birkaç ilmek artırılarak kolun omuzdaki düz kesimi kadar omuzdan arka 

bedene dönecek kısım örülür.  

Arka bedende kol reglanı kadar klasik reglan kesimi yapıldıktan sonra omuz kesilir 

.  

1.12.1. Arkaya Dönen Reglan Kol Yapımında Dikkat Edilecek Noktalar 
Genellikle makinada örülen kazaklarda uygulanan değişik bir kesim şeklidir. Kol 

klasik reglan gibi çalışılır. Omuz dikişi hizasına gelinince düz kesilir. Kolun omuzdaki düz 

kesimi kadar arkaya dönecek bandın örülmesi en önemli özelliğidir. 

 

1.13. Dikişsiz Reglan Kol 
 

Özellikle yeni doğan bebeklere yapılan örgülerde ilmek sayısı az olduğu için 

kullanılan bir reglan çeşididir. Önü (veya iki ön parçayı), arkayı ve iki kolu kol oyuntularına 

kadar ayrı olarak çalışın. Sonra ilmekleri beş şişle dağıtın. Eğer ön bir parçadan oluşuyorsa 

ilmekleri değirme olarak, önde bir açıklık varsa gidiş-dönüş sıraları olarak çalışın. Önü ve 

arkayı sağ koldan ayıran ilmekleri renkli bir iplikle işaretleyin. Kullandığınız örgü şekli ne 

olursa olsun daima jarse örgü yaparak işaretlenen ilmeklerin her iki kenarında düzenli bir 

şekilde (klasik reglanda olduğu gibi) eksiltin. Sonra yanları ve kolları bir dikişle kapatın. 
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Resim 1.57: Dikişsiz reglan kol 

 

 

 Resim 1.58: Dikişsiz reglan kol 
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Resim 1.59: Dikişsiz reglan kol 

 Yuvarlak Reglan Örgü 

Dikişsiz reglan, özellikle yeni doğmuş bebeklerin giysileri için kullanılır. Bütün 

parçalar kol evi kesiminin yüksekliğine kadar örüldükten sonra, bütün ilmekler küçük özel 

şişlere dağıtılır. Eğer önde açıklık yoksa yuvarlak, bunun aksi durumunda gidiş geliş 

sırasıyla örülür. Değişik kısımların kenarlarının sonlarından ilmekler eksiltilerek daha önce 

anlatıldığı gibi reglan kol evleri yapılır. 

 

 

Resim 1.60: Dikişsiz reglan kol oyuntusu 
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Dikişsiz Reglan Kol Tekniğiyle Çocuk Kazağı Çalışması 

 

İşlem Basamakları Öneriler 
 70 ilmekle yakadan başlayınız.  Uygun renk ve şiş numarası seçiniz. 

 5 sıra tekli lastik örünüz.   İlmekleri eşit sıklıkta örünüz. 

 13 kol, 22 ön, 22 arka olmak üzere 

ilmekleri ayırınız. 

 Lastik ve ana örgüde farklı numaralı şiş 

kullanınız. 

 Ön kısım için ayırdığınız 22 ilmekten; 4 

ilmek sağdan, 4 ilmek soldan lastik 

olarak örünüz. 

 Bilgilerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. 

  5cm kadar ördüğümüz lastiğe iki adet 

ilik açınız. 
 Çalışmak için uygun ortam sağlayınız. 

 5 cm’den sonra örgüyü üst üste örerek 

birleştiriniz (Önde pat çalışması 

yapınız). 

 Temiz ve düzenli çalışınız. 

 Bel kısmına kadar iki adet 4 numaralı 

misinalı şiş ile örünüz. 
 Süreyi iyi kullanınız. 

 Kalan kısmı tek misinalı şişle örünüz. 
 Gerektiğinde öğretmeninizden yardım 

alınız. 

 18 adet ajur olunca kolları ayırınız. Kol 

ve bedenleri ayrı örüp örgüyü bitiriniz. 
 

 

Resim 1.61: Uygulama 1.11’in resmi 

  

UYGULAMA FAALİYETİ-11 
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1.14. Reglan Kolların Giysilere Göre Uygulanma Şekilleri 

 

 

Dekoratif Kesimli Klasik Reglan Kollu Bayan Kazağı 

Ön ve Arka Beden Çalışması  

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Ön ve arkaya 90 ilmekle başlayın. 
 Sayı, istenilen beden ölçüsünde 

değişebilir. 

 İki sıra lastik örün.  İlmekleri eşit sıklıkta örünüz. 

 Üzerine ön ortasında 22 ilmeği ön yüzde 

ters örün. 
 Uygun çalışma ortamı hazırlayınız. 

 Arka sırada bir ters, bir düz örün. 
 Gerektiğinde öğretmeninizden yardım 

alınız. 

 Yanlardaki ilmekleri düz örün.  İlk ilmekleri örmeden alınız. 

 10 sıra sonra ilmekleri ortalayıp 2 ters, 10 

düz, 2 ters olarak örüp aradaki 10 düz 

örgüyü saç örgü olarak burun.  

 

 Bilgilerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

 

 

 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ-12 
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Kol Kesimi Çalışması 

 

Kullanılacak araç ve gereçler 

 

 6,5 ve 10 numara normal şiş 

 10 numara 

 80 cm uzunluğunda dairesel şiş 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Kol kesimini 2-1 kesin. 
 Okulunuzun giyim ve trikotaj 

öğretmenlerinden yardım alınız. 

 Her sırada 1 ilmek keserek reglan 

şeklini verin. 

 Bilgilerinizi arkadaşlarınızla 

paylaşınız. 

 Kol kesimine gelince saç örgüyü bitirin.  Uygun çalışma ortamı sağlayınız. 

 Arkayı lastikten sonra düz örün.  

 Kollara 52 ilmekle başlayın. 
 İşaretlemelerinizde renkli kalemler 

kullanınız. 

 Lastik üzerine düz örgü örün. 
 Araç ve gereçlerinizi dikkatli 

kullanınız. 

 Kolların her iki tarafından birer ilmek 

olmak üzere 10’ar ilmek artırın. 
 Süreyi ekonomik kullanınız. 

 Kolu 2-1 kesin. 
 Kalıpların çiziminin ve kesiminin 

düzgün olmasını sağlayınız. 

 Her sırada 1 ilmek keserek reglan 

şeklini verin. 

 Okulunuzun giyim ve trikotaj 

öğretmenlerinden yardım alınız. 

 Yaka kol ve etek ucuna tığla ince oya 

yapın. 
 

 

UYGULAMA FAALİYETİ-13 
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Resim 1.68:Uygulama 1.13’ün görüntüsü 

Beden: Medium 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Bayan Reglan Kol 

ARKA 

 

İşlem Basamakları Öneriler 
 6,5 numara şişe 42 ilmek atılır; 1. sıra: 

Düz,  2.Sıra: Ters 

 Sayı, istenilen beden ölçüsünde 

değişebilir. 

 Bu iki sıra tekrar edilirken her 6 düz 

sırada her iki kenardan 1′er ilmek 

arttırılır. 

 İlmekleri eşit sıklıkta örünüz. 

 48 ilmek oluncaya kadar bu işlem 

yapılır. Parça boyu 25 cm olana kadar 

çalışılır. 

 Uygun çalışma ortamı hazırlayınız. 

ARKA KOL ŞEKLİ 

İşlem Basamakları Öneriler 
 Sıra:1 düz, iki ilmeği örmeden sağ şişe 

alıp sol şişi ikisinin içinden geçirerek 

(ikisini birlikte ör) kes, 3 ilmek kalana 

kadar düz ör, 2 ilmek birlikte ör,1 düz 

ör. 

 Sayı, istenilen beden ölçüsünde 

değişebilir. 

 Sıra: Ters  İlmekleri eşit sıklıkta örünüz. 

 1.ve 2. sıra 14 defa tekrarlanır.  Uygun çalışma ortamı hazırlayınız. 

 Elimizde 18 ilmek kalmış olacak ve 18 

ilmek kalınca arka parça bitirilecek. 

 Gerektiğinde öğretmeninizden yardım 

alınız. 

SAĞ KOL 

İşlem Basamakları Öneriler 

 10 numara düz şişe 30 ilmek atılır. 
 Sayı, istenilen beden ölçüsünde 

değişebilir. 

 1.sıra: 2 düz, 2 ters sıra sonuna kadar 

örülür. 
 İlmekleri eşit sıklıkta örünüz. 

 2.sıra:2 ters, 2 düz, 2 ters sıra sonuna 

kadar örülür. 
 Uygun çalışma ortamı hazırlayınız. 

 Lastik boyu 25cm olana kadar bu şekilde 

lastik çalışılır ve 25 cm olduktan sonra 6,5 

numara şişe geçilir. 

 Gerektiğinde öğretmeninizden yardım 

alınız. 

 Lastikten sonraki ilk sıra: sıra başında ve 

sonunda 1 er ilmek arttırılarak düz örülür. 
 İlk ilmekleri örmeden alınız. 

 Lastikten sonraki ikinci sıra: ters 
 Bilgilerinizi arkadaşlarınızla 

paylaşınız. 

 Bundan sonra 1 sıra ters bir sıra düz  Ters- düz ilmeklerin alınışına dikkat 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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örülürken her 6.sıra başında ve sonunda 1 

ilmek arttırılır. Bu işlem (2 defa) 36 ilmek 

olana kadar devam eder ve parça boyu 

42,5 cm olana kadar örülür. Son örülen 

sıra ters olmalıdır. 

ediniz. 

SAĞ KOL KESİMİ 

İşlem Basamakları Öneriler 
 1. Sıra: 1 düz, iki ilmeği sağ şişe örmeden 

al sol şişi bu iki ilmeğin içinden geçirerek 

ikisini birlikte ör, 3 ilmek kalana kadar düz 

ör, 2 ilmek birlikte ör,1 düz ör (34 ilmek 

kalacak). 

 Sayı, istenilen beden ölçüsünde 

değişebilir. 

 2.sıra: ters (bütün ters sıralar aynı ters 

örülecek) 
 İlmekleri eşit sıklıkta örünüz. 

 Bu iki sırayı 32 ilmek kalana kadar 

tekrarlayın. 
 Uygun çalışma ortamı hazırlayınız. 

 Sonraki düz sırada ve her düz sırada; 3 

ilmek kalana kadar düz ör,2 ilmek birlikte 

ör,1 düz ör. 18 ilmek kalana kadar düz 

sıralar bu şekilde ters sıralarda yine ters 

örülecek,18 ilmek kaldığında 1 sıra ters 

örülüp bitirilecek. 

 Gerektiğinde öğretmeninizden 

yardım alınız. 

1. sıra: 1 düz, iki ilmeği sağ şişe örmeden al sol şişi bu ki ilmeğin içinden geçirerek ikisini 

birlikte ör, 3 ilmek kalana kadar düz ör, 2 ilmek birlikte ör,1 düz ör (34 ilmek kalacak). 

SOL KOL 

İşlem Basamakları Öneriler 
 Kol kesimine kadar sağ koldaki gibi 

çalışılacak. 

 Sayı, istenilen beden ölçüsünde 

değişebilir. 

SOL KOL ŞEKLİ 

İşlem Basamakları Öneriler 
 1.sıra: 1 düz, iki ilmeği örmeden sağ şişe 

al sol şişi iki ilmeğin içinden geçirerek 

birlikte ör, 3 ilmek kalana kadar düz ör, 2 

ilmek birlikte ör,1 düz 34 ilmek kalmış 

olacak. 

 Sayı, istenilen beden ölçüsünde 

değişebilir. 

 2.sıra: ters (bütün ters sıralar aynı ters 

örülecek). 
 İlmekleri eşit sıklıkta örünüz. 
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 Bu iki sıra 32 ilmek kalana kadar 

tekrarlanacak. 
 Uygun çalışma ortamı hazırlayınız. 

 Sonraki düz sırada ve her düz sırada; 1 

düz, iki ilmeği örmeden sağ şişe al sol şişi 

bu iki ilmeğin içinden geçirerek ikisini 

birlikte ör. Sıra sonuna kadar düz ör 

sonraki sıra ters olacak.18 ilmek kalana 

kadar bu işlem devam edecek.18 ilmek 

kalınca 1 sıra ters örülüp bitirilecek. 

 Gerektiğinde öğretmeninizden yardım 

alınız. 

ÖN (2 adet çalışılacak) 

İşlem Basamakları Öneriler 

 6,5 numara şişe 20 ilmek atılır. 
 Sayı, istenilen beden ölçüsünde 

değişebilir. 

 Sıra: düz.  İlmekleri eşit sıklıkta örünüz. 

 Sıra: ters  Uygun çalışma ortamı hazırlayınız. 

 Sıra:1 düz iki ilmeği örmeden sağ şişe al 

sol şişi bu iki ilmeğin içinden geçirerek 

birlikte ör, 3 ilmek kalana kadar düz ör, 

2 ilmek birlikte ör,1 düz. 

 

 Gerektiğinde öğretmeninizden yardım 

alınız. 

 2.ve 3. sıra 1 ilmek kalana kadar çalışılır 

ve bitirilir. 
 İlk ilmekleri örmeden alınız. 

 

 Birleştirme 

Aşağıdaki diyagram yardımıyla parçaları birleştirebilirsiniz. 

Birleştirme bittikten sonra 10 numara dairesel şiş ile bütün parçanın kenarlarından 

düzenli aralıklarla ilmek alın, çok sık veya çok aralıklı olmamasına dikkat edin, yaklaşık 108 

ilmek gibi alınması uygun olur. Bu ilmekleri 2 düz 2 ters lastik olacak şekilde 11,5 cm örün. 

İstenilen ölçüye gelince fazla gerdirmeden bitirin. 

 
Resim 1.69: Uygulama resmi 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) İpliklerin birbirleriyle ve bir ipliğin belli bir yöne ilerlemesi suretiyle meydana 

gelen yüzeye reglan adı verilir.  

 

2. (   ) Kalıp, şiş örücülüğünde ilmeklerle oluşturulan yüzeye biçim vermek için 

kullanılacak yerin şeklinin örneğidir.  

 

3. (   ) Ön genişlik önden bedenle kolun birleştiği yerden ve koltuk oyuntusunun 1/4’ten 

geçmek üzere alınır.  

 

4. (   ) Bel çevresi vücudun bel bölgesindeki en dar yerinin çevresel ölçüsü, yine mezura 

yere dik olacak şekilde alınır. 

 

5. (   ) Artık ölçü, beden ölçüsü 120 santimetrenin üzerindeki ölçüdür.  

 

6. (   ) Beden ölçüsü 125 cm olan bir bedenin artık ölçüsü 5 cm’dir.  

 

7. (   ) Çizim için sert uçlu (2H) kurşun kalem, karmaşık noktalarda renkli kalem 

kullanılmalıdır.  

 

8. (   ) K-O Boyundan ayak topuğuna kadar ölçülür.  

 

9. (   ) H-T Omuz kenarından bilek kemiğine ölçülür.  

 

10. (   ) Vücudun yaka omuz kısımlarından başlayıp göğüs, bel, kalça kısımlarını 

kapsayan, kâğıt,  karton ve bezden yapılabilen işleme beden kalıbı denir.  

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

Bu öğrenme faaliyetiyle gerekli ortam hazırlandığında verilecek bilgiler ve 

kazanılacak bilgiler doğrultusunda temiz ve aydınlık ortam sağlandığında şiş örücülüğünde 

reglan kol kesim tekniklerini uygulayabilmeyi bilgi ve beceri olarak kazanacaksınız. 

 

 

 Reglan kol kesim tekniklerini araştırınız. 

 Çevrenizde uygulanmış reglan kol kesim teknikleriyle ilgili örnekleri araştırınız. 

 Bulduğunuz bilgileri ve örnek çalışmaları sınıfa getirip öğretmeniniz ve 

arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

2. REGLAN KOL  
2.1 Reglan Kesim Teknikleri 

 

Geniş kullanıma sahip bir kol kesim şeklidir. Özellikle hareket kabiliyeti ve koltuk 

altlarında serbestlik isteyen spor giysi modellerinin uygulanmasında kullanılır. 

  

 Özellikler 

Reglan kol evi kesimi yaka açıklığı ile orantılı sonlanır. Bu nedenle ilmeklerin 

bitiminde yaka açıklık başlangıç yüksekliğine gelecek şekilde, eksiltmeleri baştan saplamak  

gerekmektedir. 

 

 Oranlar: 

 Arka: 1 veya 2 cm’li eşdeğer ilk ilmekler bir seferde kesilir. Sonra her 

iki kenardan her iki sırada bir ilmek olmak üzere ilmekler eksiltilir. Yaka 

açıklığı düzdür. 

  Ön:  Arkadaki gibidir. Yaklaşık 1-2 cm daha kısadır, yaka açıklık kesimi 

hafif yuvarlaktır. 

 Kollar: Arka ve ön reglan aynıdır. Tepede yaklaşık 5 cm uzunluğunda 

ilmek kalır. Yakanın yuvarlaklığı devam ettirilerek iki veya üç seferde 

kesilir.  

 Eksiltmeler nasıl hesaplanır? 

 Ön ve arka için gerekli miktar dikkate alınarak örgüdeki ilmek sayısı 3’e 

bölünür. Aynı olan 2 kısım her bir reglan için ve daha az olan kısım yaka 

kesimi için kullanılır. 

 Bu hesaptan sonra kol reglanına ayrılan ilmek sayısı otomatik olarak 

bulunur. Kol evi kesimleri başlangıcı yapılarak reglan eksiltmeleri, ön ve 

arkada olduğu gibi aynı şekilde yapılır. 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 
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2.2. Reglan Kol Oyuntusunda Dikkat Edilecek Noktalar 
 

 Kadın giyeceklerinde göğüslere genişlik verebilmek için ön bedenlerde ilmek 

sayısı arka bedenden daha fazladır.  

 Bu fazla ilmeklerin hepsi reglana başlarken kol oyuntusunda kesilmelidir.  

 Arka yaka oyuntusu ön beden yaka oyuntusundan az olduğundan arka reglan 

uzunluğu ön reglandan daha fazla olacaktır. 

 Kol içinde ilmekler ön ve arkada olduğu gibi eksiltilir. Eksiltilecek olan 

ilmekler kol oyuklarının ve omuzların ilmekleridir. 

 Arka reglan, ön reglandan 2 cm daha uzundur. 

 Kolun sağ tarafı arka reglan, sol tarafı ön reglan uzunluğunda olmalıdır.  

 Omuzları belirlemek için kolun sağ tarafı arka reglan, sol tarafı ön reglan 

uzunluğunda olmalıdır.  

 Omuzları belirlemek için kol oyuğundan 10 cm sonra orta 2-3 ilmeğin 

yanlarından iki sırada bir ilmek eksiltmek iyi olur. 
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2.3 Klasik Reglan Kol 
 

İşlem Basamakları                   Öneriler 
 Elin rahat geçebileceği sayıda ilmek 

atarak bilekten başlayınız. 

 Sayı, istenilen beden ölçüsünde 

değişebilir. 

 İstediğiniz yükseklikte lastik örünüz.  İlmekleri eşit sıklıkta örünüz. 

 İşin yüzünden, şişin iki ucundan birer 

ilmek artırınız. 
 Uygun çalışma ortamı hazırlayınız. 

 Tersten ilmekleri göründüğü gibi 

örünüz. 

 Gerektiğinde öğretmeninizden yardım 

alınız. 

 Dört şiş ilmekleri göründüğü gibi 

örünüz. 
 İlk ilmekleri örmeden alınız. 

 İşin yüzünden, şiş başlarından birer 

ilmek artırınız. 
 Bilgilerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

Bilekten koltuk altına kadar olan ölçünün ½ sine gelinceye kadar işlem 5 ve işlem 6’yı 

tekrarlayınız. Ondan sonraki artırma işlemini iki şişte bir, birer ilmek artırarak yapınız.  

Koltuk altı oyuntusuna gelindiğinde şişteki ilmekler arka bedenin kol oyuntusu 

hizasındaki ilmek sayısından 15 veya 20 ilmek kadar eksik olmalıdır (Arka ve ön 

eksiltmelerini eşit ilmek sayısından 6-8 ilmek daha fazla). 

 

 

Resim 2.1: Klasik reglan kol oyuntusu 

 

UYGULAMA FAALİYETİ-1 
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Resim 2.2: Klasik reglan kol kesimi 

 

2.4. Yarım Reglan Kol 
 

Klasik reglanın yarım çalışılan şeklidir. İşlemler klasik reglandaki gibidir. Beden 

oyuntusu ½ ye kadar reglan çalışılır sonra omza kadar düz örülür.  

Kol örülürken bedendeki kadar reglan kesimi yapıldıktan sonra kol düz olarak bitirilir. 

Dekoratif bir görünüm için kesimler belli aralıklarla şekilli yapılabilir.  

 

Resim 2.3: Yarım reglan kolun kesim işlemi 
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2.5. Bantlı Reglan Kol 
 

Bedenin kol oyuntusu (yuvarlak kol oyuntusu) gibi yapılır. Yalnız oyuntu omza 

dönecek bant genişliğinin ½ si kadar aşağıdan kesilerek bitirilir.  

Kol, yuvarlak takma kol gibi şekillendirilir. Kol oyuntusu, beden oyuntusu kadar 

olunca ortadaki ilmekler yakaya kadar düz bant şeklinde örülür. Bant boyu, beden, omuz 

kesimine eşit olmalıdır. 

 

2.6. Arkaya Dönen Reglan Kol 
 

Makinada örülen kazaklarda uygulanan değişik bir kesim şeklidir. Kol klasik reglan 

gibi çalışılır omuz dikişi hizasına gelince düz kesilir. 

Ön bedenden kol reglanı kadar reglan kesimi yapılır. Birkaç sıra düz örüldükten sonra 

belli aralarla birkaç ilmek artırılarak (kolun omuzdaki düz kesimi kadar) omuzdan arka 

bedene dönecek kadar kısım örülür.  

Arka bedende kol reglanı kadar klasik reglan kesimi yapıldıktan sonra omuz kesilir. 

 

2.7. Reglan Kol Birleştirme Teknikleri 
 

Bir örgünün başarılı olması için dikişlerinin çok düzgün olması gerekir. En kolay en 

hızlı en kullanışlı tekniklerden biri çırpma dikiş tekniğidir. Örgüde duruma göre uygulanacak 

başka dikiş yöntemleri de vardır. Örülmüş bir parçayı dikmeden önce ütülemek çok 

önemlidir. Ütülenecek örgü ters yüzü size bakacak şekilde ütü masasına toplu iğnelerle 

tutturulur. Nemli bir bez örgünün üzerine yayılır. Ütüleyeceğiniz örgü parçasına ütünün en 

kuvvetli buharı sıkılır. Ve elle örgü parçası düzeltilir. Soğuduktan sonra toplu iğneleri 

çıkarılır. Örgü parçasının kabarık kalmasını istediğiniz yerleri ütülenmez (Lastik yerleri 

gibi.).  

 Reglan kol birleştirme tekniklerini şöyle sıralayabiliriz: 

 

 Dikey örgü gibi dikme: 

Yüzü size gelecek şekilde örgünün iki kenarını yan yana tutarak ilk iki ilmeği 

birleştirin. Sonra iğneyi sağ kenar üzerindeki ilmeğin ortasından batırın. Yatık olarak iki 

kapalı ilmeğin altından geçirin ve sol kenar üzerinde tam karşısına gelen sıranın ilmeğini 

içinden çıkarın. İğneyi bir önceki dikişin yatık ipliğinin altından geçirin, kenarları 

yaklaştırmak için çekin ve çektikten sonra işlemi tekrarlayın. 
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Resim 2.4:Dikey birleştirme tekniği 

 

 

Resim 2.5:Dikey birleştirme tekniği 

 

 Yatay Örgü Gibi Dikme:  

Birleştirilecek örgüleri iki şiş üzerinde örgünün yüzü size gelecek şekilde karşılıklı 

tutun. Üstteki parçanın ipliğini bir yün iğnesine geçirerek başlayın, iğneyi alttaki parçanın 1. 

ilmeğine geçirerek aşağıdan yukarıya doğru batırın ve iğneyi şişten düşürün. İğne ile üst 

parçanın 1. ilmeğine yukarıdan aşağıya doğru ipliğin çıktığı yerden girin ve yanındaki 

ilmeğin içinden aşağıdan yukarıya doğru ilmeği şişten düşürerek çıkarın. İğneyi alttaki 

parçaya götürerek bir kere daha alınmış olan ilmeğin içinden yukarıdan aşağıya doğru girin 
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ve yanındaki ilmeğin içinden aşağıdan yukarıya doğru ilmeği şişten düşürerek çıkarın. İşlemi 

örgü dikişi bitinceye kadar tekrarlayın. 

 

Resim 2.6: Yatay birleştirme tekniği 

 

 Oyulgama İle Dikilen Kenarlar 

 

 Oyulgama Dikiş Tekniği 

İki parçayı yüz yüze gelecek şekilde karşılıklı tutun. Her iki tarafın kenarından 3 veya 

4 mm alarak oyulgama yöntemi ile dikin. Kol birleştirmede en çok kullanılan dikiş 

tekniğidir. 

 

 

Resim 2.7: Oyulgama tekniği 
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 Çapraz İğne ile Dikme: 

Sürfile dikişinin yün iğne ve yün ipliği ile yapılan tekniğidir. 

 

 

Resim 2.8: Çapraz iğneyle dikme 

 

 Çırpma Tekniği: 

Birleştirilecek örgü parçalarını yüz yüze gelecek şekilde karşılıklı tutun ve çırpma 

tekniği ile birleştirin. 

 

Resim 2.9: Çırpma tekniği 
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Resim 2.10: Örgüde çırpma tekniğinin uygulanışı 

 

 

Resim 2.11: İlmek dikişiyle reglan kolu birleştirme tekniği 
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 Makine Dikişiyle Birleştirme 

Bu dikiş kumaşın yüzünde görünen teyel gibi geçici olmayan, sağlam bir dikiştir. İğne 

düz dikiş gibi bir kez batırılıp çıkarıldıktan sonra, kumaşın yüz tarafından yeniden bir önceki 

deliğe batırılır ve ikinci deliğin biraz ilerisinden kumaşın yüzüne çıkılır. Böylece dikiş, 

kumaşın yüzünde kesintisiz bir çizgi biçiminde görülür. 

 

Resim 2.12: Makine dikişi 
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Reglan Kolda Makine Dikişiyle Birleştirme 

UYGULAMA FAALİYETİ 

İşlem Basamakları Öneriler 
 Sağ alttan ipliği yukarı çıkarınız.  Araç gereçlerinizi hazırlayınız. 

 3 mm ileriden iğneyi batırınız.  Örgünüzü ütüleyiniz. 

 Altta 3 mm soldan iğneyi yukarı 

çıkarınız. (Şekil 1) 

 Örgü parçalarını yüz yüze bakacak 

duruma getiriniz. 

 İğneyi geriden (sağdan) ilk adımın 

bittiği yerden batırarak alttan geçiriniz. 
 Dikerken ilmekleri takip ediniz. 

 Alt sola doğru 6mm ileriden iğneyi 

yukarı çıkarınız.(Şekil 2) 
 Bilgilerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 Bu şekilde aynı işlemleri tekrar ederek 

istediğiniz kadar yapınız. 

 Gerektiğinde öğretmeninizden yardım 

alınız. 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Çapraz iğne ile dikme sürfile dikişinin yün iğne ve yün ipliği ile yapılan 

tekniğidir. 

 

2. (   ) Oygulama tekniği kol birleştirmede en çok kullanılan dikiş tekniğidir.  

 

3. (   ) Şiş örücülüğünde reglan kol görünüm olarak resmi olduğu için tercih edilir.  

 

4. (   ) Öne dönen reglan kol bir uygulama tekniğidir.  

 

5. (   ) Kadın giyeceklerinde göğüslere genişlik verebilmek için ön bedenlerde ilmek 

sayısı arka bedenden daha azdır.  

 

6. (   ) Arka reglan, ön reglandan 2 cm daha uzundur. 

 

7. (   ) Omuzları belirlemek için kol oyuğundan 10 cm sonra orta 2-3 ilmeğin yanlarından 

iki sırada bir ilmek eksiltmek iyi olur. 

 

8. (   ) Reglan eksiltmeleri ön ve arka bedende aynı sayıda olmalıdır. 

 

9. (   ) Arka yaka oyuntusu ön beden yaka oyuntusundan az olduğundan arka reglan 

uzunluğu ön reglandan daha az olacaktır. 

 

10. (   ) Kolun sağ tarafı arka reglan, sol tarafı ön reglan uzunluğunda olmalıdır.  

 

 

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. 

 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

1. ……………………… belden aşağıya istenilen uzunlukta alınır. 

2. ……………………… belden kalçanın en geniş yerine kadar ölçülür. 

3. ……………………… özellikle yeni doğmuş bebeklerin giysileri için kullanılır. 

4. ……………………… göre hazırlanmış standart ölçü tablosu ve kalıp hazırlama 

sistemi yoktur. 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

5. (   ) Görülen aksaklıklar hazırlanan kalıplar üzerinde düzeltmeler yapılarak giderilir.  

6. (   ) Bedenden ölçü, mezur arkada, kürek kemiklerinin üzerinden, koltuk altından ve 

göğsünün üzerinden geçirilerek alınır. 

7. (   ) Drapaj yoluyla elde edilen kalıplar;  önceden hazırlanmış, beğenilmiş modelleri 

aynen uygulamak amacıyla dikilmiş giysilerin sökülerek kalıbının kopya edilmesi 

işlemidir.  

8. (   ) Ölçü alınırken ölçü alınacak kişinin normal duruşu sağlanmalıdır. 

 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi bir reglan kol çeşidi değildir? 

A) Klasik reglan kol 

B) Basit reglan kol 

C) Deri reglan kol 

D) Dikişsiz reglan kol 

E) Yarım reglan kol 

10. Aşağıdakilerden hangisi ölçü almada dikkat edilecek noktalardan değildir? 

A) Bel yeri saptanmalıdır. 

B) Ölçüsü alınan kişi normal duruşu nasılsa ölçü alınırken de duruş şeklini 

değiştirmemelidir. 

C) Ölçü alınırken bolluk vermeden, fazla sıkmadan ölçü alınmalıdır. 

D) İç giyimi düzgün olmalı, devamlı giyilecek olan korse vb. gibi iç giyimler ölçü 

alınırken de giyilmelidir. 

E) Ölçüsü alınan kişi ölçü alınırken yemek yiyor olmalıdır. 

 

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. 
 

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

1 Yanlış 

2 Doğru 

3 Yanlış 

4 Yanlış 

5 Yanlış 

6 Doğru 

7 Doğru 

8 Doğru 

9 Doğru 

10 Doğru 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ -2’NİN CEVAP ANAHTARI 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 Yanlış 

4 Yanlış 

5 Yanlış 

6 Doğru 

7 Doğru 

8 Doğru 

9 Yanlış 

10 Doğru 

 

MODÜL DEĞERLENDİRMECEVAP ANAHTARI 

1 Etek boyu 

2 Kalça ölçüsü 

3 Dikişsiz reglan 

4 Türk beden ölçülerin 

5 Doğru 

6 Yanlış 

7 Doğru 

8 Doğru 

9 C 

10 E 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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