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AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR
KOD

215ESB270

ALAN

El Sanatları Teknolojisi

DAL/MESLEK

Dekoratif El Sanatları

MODÜLÜN ADI

Şifre Danteline Hazırlık

MODÜLÜN TANIMI

Örme yapabileceğimiz ürün çeşitleri, araç gereç bilgisi, model
belirleme, örmeye hazırlık, çeşitli iplikleri örmeye hazırlama
ürünü tekniğe uygun germe, ütü yapmak ve kalite kontrol
konularını içeren öğrenme materyalidir.

SÜRE

40/32

ÖN KOŞUL

Ön koşul yoktur.

YETERLİK

Örmeye hazırlık yapmak.
Genel Amaç
Bu modül ile uygun araç gereç ve ortam sağlandığında şifre
danteline hazırlık yapabileceksiniz.
Amaçlar

MODÜLÜN AMACI

1. Tekniğine uygun olarak araç gereç tespiti yapabileceksiniz.
2. Tekniğine uygun olarak desen hazırlayabileceksiniz
3. Tekniğine uygun olarak tığ ile başlama halkası yaparak ilmek üretebileceksiniz.
4. Tekniğine uygun olarak ip ve şiş tutabileceksiniz.
ORTAM: Temiz, aydınlık atölye.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

DONANIM: Çalışma masası, sandalye, iplikler, desen kitapları, fotoğraflar, dergiler, yapılmış ürün örnekleri, renk katalogları, şişler, süsleme malzemeleri, tığ, mulaj kâğıdı, kareli
kâğıt
-Her cins ip (pamuk, yün, keten vb.)
-İpek, sim, floş vb.
-Tığ, şiş vb.
-Bir gagalı şişler
-İki ucu sivri beş şiş
-Yuvarlak misinalı şişler
-Kola-plastik kap-başlı iğneler - mezura

-Pergel-cetvel
-Ütü-ütü bezi

-Gerdirme örtüsü, kola, plastik kap, kâğıt, kalem
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

 Modülün içinde yer alan her faaliyetten sonra verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
 Modül sonunda ise kazandığınız bilgi ve becerileri

ölçmek amacı ile öğretmeniniz tarafından hazırlanacak ölçme araçları ile değerlendirileceksiniz.

GİRİŞ
GİRİŞ
İRİŞ
Sevgili Öğrenci;
El örücülü geleneksel el sanatları içersinde yeri tartışılmayacak kadar önemlidir.
Süsleme ve süslemeye yönelik bir el sanatı olan şiş örücülüğü, özellikle Anadolu’ da
kadınlarımızın boş zamanlarını değerlendirmek için çeşitli basit araçlar kullanarak birbirinden güzel motifler, desenler oluşturulmasıyla hak ettiği yeri bulmuştur.
Şiş örücülüğünün (şifre danteli) her mevsimde ve günün her saatinde her yaşta ve öğrenim durumunda uygulanabilir olması, bütün bireylere iş imkânı sağlaması, üretim ve pazarlama sonucu bireylerin manevi duygularının geliştirmesinin yanı sıra, ekonomik özgürlük
kazandırması ile de kişinin kendine olan güvenini kazanmasında yardımcı olmuştur.
Bu modülde öğreneceğimiz bilgiler doğrultusunda; ürüne uygun araç gereç seçebilecek, ipleri işlemeye hazırlamayı bilecek, model seçebilecek, modeldeki olan işaretleri bilecek, ürünü hatasız gerebilecek, işlem bittikten sonra ürün üzerinde kenar temizleme ve süsleme tekniklerine, kalite kontrol yapabilme becerisine kavuşacaksınız.
Bu modül size şifre danteli yapma becerisini kazandıracaktır.

ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETLERİ - 1
AMAÇ
Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, uygun araç gereç ve çalışma ortamı sağlandığında şifre dantel tekniğine uygun araç gereci seçebileceksiniz.

ARAŞTIRMA



Çevrenizde kullanılan şiş örücülüğü tekniklerine uygun araç gereçleri tespit
ediniz.
Günümüzde uygulanan şifre danteli modellerini araştırınız. Arkadaşlarınızla
paylaşınız.

1. ARAÇ GEREÇ TESPİTİ YAPMAK
Bu faaliyet sonunda, şifre danteline hazırlanmanın önemini ve gerekliliğini, kullanıldığı yerleri, şifrelerin anlamlarını öğreneceksiniz.

1.1. Şifre Dantelinin Tanımı
Tığ, şiş, firkete gibi basit araçlar yardımıyla her cins ve kalınlıkta (pamuk, keten, ipek,
yün, sim vb.) ipliğin birbirleriyle ve bir ipliğin bir düzen içinde belirli bir yöne doğru ilmeklenmesiyle(dolanmasıyla) yüzeyler oluşturulmasına örgü adı verilir.
Genellikle beş şiş kullanılarak yapılan şifre danteli örülmüş örtüye bakılarak yapılacağı gibi, desen şeması kullanılarak yapılması en doğrusudur.

Fotoğraf 1.1: Şifre Dantel Örneği

Ülkemizde de hızla gelişen şiş dantel sanatına büyük önem verilmektedir. Şiş dantel
örnekleri, uluslararası fuarlarda görücüye çıkmakta, sanatseverler tarafından büyük bir beğeni ile izlenmektedir.
Şiş örgülerin zamanla tekniği gelişip biçimlenmiş ve böylece şiş dantel bir sanat haline
gelmiştir. 6. yy.dan itibaren ise bir sanayi kolu olarak uluslararası alanda yerini almıştır.
Ülkemizde de hızla gelişen şiş dantel sanatına büyük önem verilmektedir. Şiş dantel
örnekleri, uluslararası fuarlarda görücüye çıkmakta, sanatseverler tarafından büyük bir beğeni ile izlenmektedir

1.2. Şifre Dantelinin Tarihi Gelişimi
Örgü sanatının çok eski çağlara uzanan bir geçmişi vardır. İlk kez nerede ve zaman ortaya çıktığı bilinmemekle beraber, İsa’dan önceki yıllarda önceki yıllarda yaşayan insanların
şişle örgü örmeyi bildikleri öğrenilmiştir. Orta Asya’da yapılan arkeolojik kazılarda bulunan
belgeler, bu sanatın Asya Türkleri arasında yaygın olduğunu göstermektedir.
Yapılan araştırmalarda en eski düğümlü ağ el işi örneklerin Eski Mısır mezarlarında
ve İsviçre’deki göl kıyısı evlerde rastlanmıştır.
Orta Asya’dan Mısır yoluyla Venediklilere geçen ve dönemine göre oldukça yaygın
bir el sanatı olan dantel yapımı Venedik’te dantel sanayi olarak gelişmiş ve buradan da bütün
Avrupa ülkelerine yayılmıştır.
Fransa’da XIV. Louis’in desteği ile kurulan dantel sanayi ile dantel el sanatı Venedik
hâkimiyetinden çıkmış, merkez Fransa olmuştur. 16. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar geçen süre
içinde el dantel örgüleri çok çeşitli amaçlarla kullanılmıştır. En zarif danteller, kilise törenlerinde giyilen giysilerde yer almıştır. Bu giysiler aylar süren emekler sonucunda ortaya konmuştur.
18.yüzyılın sonunda Avrupa’da moda haline gelen örgü başlangıçta erkekler tarafından yapılmaktadır. Zamanla kadınlar arasında yaygınlaştıkça, örgüyle yapılmış giysi ve ev
eşyaları( örtü, perde yastık, cüzdan… ) yaşantımızda vazgeçilmez yerlerini almışlardır.

1.3. Toplumdaki Yeri ve Ekonomiye Katkısı
Geleneksel halk el sanatları içerisinde el örücülüğünün yeri tartışılamayacak kadar önemlidir. Süslemeye ve süslenmeye yönelik bir el sanatı olan örücülük, özellikle Anadolu’da
kadınlarımızın boş zamanlarını değerlendirmek için çeşitli basit araçlar kullanarak birbirinden güzel motifler, desenler oluşturmasıyla çok büyük aşama kaydetmiştir.
Şiş dantel örücülüğü, toplumuzdaki çeyiz geleneği nedeniyle yoğun şekilde yapılmaktadır. Şiş dantelinin diğer bir adı da “şifre danteli”dir. Her motifin şifresi kendi içinde anlamlı kelimelerle belirlenmiştir. Bu şifrelerin dili bütün dünyada aynıdır. Şiş dantel eğitimlerinde

de öncelik bu şifrelerin çözümlerinin öğretilmesidir. Tek bir şifre yanlış okunduğunda bütünlük tamamen bozulmakta, motiflerin uçları denk düşmemektedir.
Emeği fazla olan ama sonucunda ortaya çıkan eserin muhteşemliğinin bu yorgunluğu
unutturduğu ve bir zevke dönüştürdüğü şiş dantel sanatı ile akla gelebilecek her türlü örtü,
giysi ve aksesuar yapılabilmektedir. Bu ince iş, kültürel bir değer olarak korunmalı, mevcut
olan motiflerin yanına yeni yeni motifler katılarak zenginleştirilmeli ve gençlere sevdirilerek
gelecek kuşaklara aktarılmalıdır.

Fotoğraf 1. 2:

1.4. Şifre Dantelinde Kullanılan İplik Çeşitleri
1.4.1. İpek
Parlak ve bükümlüdür çeşitli renkleri bulunur.

1.4.2. Sim
Pamuk iplikleri üzerine çok ince altın, gümüş ve madensel tellerin sarılması ile elde
edilir

Fotoğraf 1. 3:

1.4.3. Floş
Suni ipekten üretilmiştir. Az bükümlü yumuşak, parlaktır çeşitli renkte ve çileler halindedir.

1.4.4. Pamuk
Pamuktan üretilmiştir. Az bükümlü ve yumuşaktır. Daha çok beyaz kullanılır.

1.4.5. Yün
Yünden üretilen ipliklerdir. Çeşitli kalınlıkta ve renkte çile halinde satılmaktadır. İbrişim: ipekten yapılan ince, az bükümlü, parlak ve sağlam bir ipliktir. Çeşitli renklerde bulunmaktadır.

1.4.6. Keten
Keten kenevir bitkisinin liflerinden yapılan ince ip, kınnap. Pamuktan parlak, nem
çekme özelliği yüksek, esnekliği azdır.

1.5. Şifre Dantelinde Kullanılan Şiş Çeşitleri
Şişleri seçerken çeşitlerine ve kalınlıklarına dikkat edilmelidir. Şiş kalınlaştıkça numara büyür. Şiş seçiminde iplik kalınlığı ve desen özelliği göz önünde bulundurulmalıdır.

1.5.1. Tığ
Bir ucu çengelli diğer ucu düz 15-20 cm uzunluğunda çelik, alüminyum, kaplama,
plastik, şimşir ve fildişinden yapılan örgü aracıdır.

Fotoğraf 1. 4:

1.5.2. Bir ucu gagalı şişler
Bir ucu çengelli diğer ucu düz 25-30 cm uzunluğunda çelik, alüminyum, kaplama,
plastik, şimşir ve fildişinden yapılan örgü aracıdır.

Fotoğraf 1. 5:

1.5.3. İki ucu sivri beş şiş
Şifre dantelinde kullanılan şişler ipliklerin kalınlığına göre seçilir.
Genellikle çelik, plastik, kemik, naylon, alüminyum, tahtadan yapılır. Çeşitli kalınlıklarda olur. Halk tarafından kullanılan şişlerdir

Fotoğraf 1. 6:

1.5.4. Misina şiş
Misinalı şişler iki ucu sivri, misina ile birbirlerine bağlanmış şişlerdir. Şiş numaraları
büyüdükçe kalınlıkları artmaktadır.

Fotoğraf 1. 7:

1.6. Kolalamada kullanılan malzemeler
Bitmiş ürünü sertleştirmek için; Jelatin kola, sıvı kola, şeker ve benzeri sertlik verici
maddeler kullanılır.

1.6.1. Plastik kap
Kolayı eritmek ve ütü bezini, içinde ıslatmak için kullanılır.

Fotoğraf 1. 8:

1.6.2. Başlı iğneler
Çelikten ve demirden yapılmış olup tutturma işleminde kullanılır.
Şifre dantelinde çelikten, ince ve uzun iğneler tercih edilmelidir.

Fotoğraf 1. 9:

1.6.3. Mezura
Ölçüm yapmada kullanılır. Tahta veya plastikten yapılmıştır.

Fotoğraf 1. 10:

1.6.4. Pergel ve cetvel

Fotoğraf 1. 11:

Fotoğraf 1. 12:

1.6.5. Ütü
Kumaşların yüzeylerini ısı ve basınç yardımıyla buruşukluklarını gidermek, net ve güzel bir görünüm sağlamak amacıyla kullanılan metal araçtır.
Ütülerin; elektrikli ütüler, havagazı ile ısıtılan ütüler, parlatma ütüsü, pres ütü, sanayi
ütüsü gibi çeşitleri vardır.
Ütü seçerken tabanının kaygan olması, çabuk ısınıp geç soğuması, ısının aynı ayarda
kalmasına dikkat edilmelidir. Çelik tabanlı, geniş ve sivri uçlu ütüler tercih edilmelidir

Fotoğraf 1. 13

1.6.6. Ütü bezi
Ütülenen ürününe net bir görünüm sağlamak,kumaşın parlamasını önlemek için kullanılan beyaz pamuklu kumaştır ( mermerşahi, tülbent).

1.6.7. Gerdirme örtüsü
Bitmiş ürünün ütülenmesini sağlamak için, kolalama işlemi yapılır. Bitmiş ürün gerdirme örtüsü üzerine gerilir.

1.6.8. Kâğıt ve kalem
Desen için kareli kâğıt hazırlanır. HB resim kalemleri kullanılır.

UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Araç Gereç Tespiti Yapma
İşlem Basamakları

Öneriler

 Şifre dantelinde kullanılan şişleri
seçiniz.

 İplik kalınlığını ve model özelliğini göz önünde bulundurunuz.

 Şifre dantelinde modele uygun malzeme hazırlayınız.

 Malzeme kullanımı konusunda ekonomik
olunuz.

 Ürün bitiminde kolalama işlemi için
malzeme hazırlayınız.

 Kolalama işleminde malzemeleri dikkatli
seçiniz.

KONTROL LİSTESİ

Uygulama faaliyetinde yaptığınız çalışmayı kendiniz ya da arkadaşlarınızla değişerek
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1

Yapacağınız ürüne uygun şişlerin ve ipliğin numaralarına dikkat ettiniz mi?

2

Şifre danteline uygun modeller buldunuz mu?

3

Yapılan çalışmalarda not aldınız mı?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Yaptığınız değerlendirme sonunda “hayır” şeklinde verdiğiniz cevaplarınızı bir daha
gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Eksiklerinizi araştırarak ya da öğretmeninizden yardım alarak tamamlayınız.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyette kazanmış olduğunuz bilgileri aşağıda verilen soruları cevaplandırarak değerlendiriniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi en çok şifre dantelinde kullanılan şişlerdir?
A) Bir ucu sivri şişler
B) Bir ucu gagalı şişler
C) Tığ
D) İki ucu sivri şişler

2.

Aşağıdakilerden hangisi şifre dantelinde kullanılan ipliklerden değildir?
A) İpek
B) Naylon
C) Sim
D) Floş

3.

Aşağıdakilerden hangisi ürünü kolalama işleminde kullanılan malzeme değildir?
A) Kola
B) Plastik Kap
C) Makas
D) Mezura

4.

….. …………ütülenen ürüne net bir görünüm sağlamak,kumaşın parlamasını önlemek
için kullanılan beyaz pamuklu kumaştır

5.

Kola yapmak için,bitmiş ürün ………… ………….. üzerine gerilir.
DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz yanlış cevapladığınız sorularla ilgili öğrenme faaliyetlerini tekrarlayınız.

ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, uygun çalışma ortamı sağlandığında
Şifre danteline uygun desen hazırlayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA




Dergilerden şifre danteli deseni araştırınız.
Ortak kullanılan şifre danteli sembollerini araştırınız.
Şifre danteli modellerinden değişik tasarımlar yapınız.

2. DESEN HAZIRLAMAK
Beş şişle yapılan şifre danteli, örülmüş modele bakılarak yapılabilir, ancak esas olan
desen şemasına bakılarak yapılmasıdır. Desen hazırlamak için, şiş örücülüğünde uygulanan
ajurlu modellerden faydalanılabilir. Şifre dantelinde ilmekleri ve deseni kaydırmadan uygulamak çok önemlidir. Şifre danteli örmeye yeni başlayanlar hazır desenler kullanarak pratiklik kazandıktan sonra desen üzerinde değişiklikler yapabilir ya da yaratıcılığınızı kullanarak
özgün desenler hazırlayabilirsiniz.

2.1. DÜZ KÂĞIDA DESEN TASARIM HAZIRLAMAK
Yapılacak işe göre düz boş bir kâğıda kara kalem tasarımı yapılmalıdır.

Çizim 2 1: Çizgisiz kâğıda tasarım yapılması

2.2 KARELİ KÂĞIDA DESEN HAZIRLAMAK
Tasarım sonunda kareli kâğıt hazırlanmalıdır. Kareli kâğıt aşağıdan yukarıya, soldan
sağa numaralandırılmalıdır.

Çizim2. 2: Kareli kâğıda şifreleme işlemi yapılması

Ortak sembolleri kullanarak, kareli kâğıda başlama halkasından başlayarak çizim yapılmalıdır. Sembolleri gerekli yerlerde doğru kullanarak şifreleme işlemi yapılmalıdır. Örülmesi istenen şeklin 6-8-10 dilimli olmasına özen gösterilmelidir. Ajur yaparak artırma yapılacak alanlar hazırlanmalıdır. Kare, oval, yuvarlak gibi tasarımlar yapılmalıdır.

2.3. Şifre Dantelinde kullanılan Sembollerin Anlamları
□

1 ilmek yüz

1 ilmek ters
○
Artırma
Δ Üç ilmek soldan yüz birlikte örülür
Ụ İki ilmek arasında yatık duran ipi alarak1 ilmek yüz çapraz örülür
1 ilmek yüz çapraşık
Kesme ( 1 ilmek örmeden alınır, 1 ilmek yüz örülür, örmeden alınan ilmek
örülmüş ilmeğin üzerinden aşırılır )
Soldan iki ilmek beraber alınır (yüz örgü örer gibi)
1MV Bu sıraya ara sıranın bitiminden 1 ilmek önce başlanır.( Soldan sağa ilmek geçirilir.)
4MV Bu sıraya ara sıranın bitiminden 4 ilmek önce başlanır.( Sağdan sola il mek geçirilir.)
●

x

x5

x

●

5x

Etrafı koyulaştırılmış çerçeveli ilmek grupları sol baştaki sayı kadar yan
yana
tekrarlanır. (Örneğin: beş defa 1 ilmek yüz çapraşık, 2 ilmek çapraz örülür.)

n Üçlü kesme.( Bir ilmek örmeden alınır. 2 ilmek soldan birlikte örülür. Örmeden
alınan ilmek üzerinden aşırılır.
3 ilmekli saç örgüsü
○○ Şişin üzerine iplik iki kez dolanır. Bir sonraki sırada bir ters bir yüz örülür.
Bir ilmekten verilen sayıya kadar bir yüz bir ters örülür.

Verilen sayı kadar ilmek birlikte örülür.

UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Desen Hazırlama
İşlem Basamakları
 Düz çizgisiz kâğıda tasarım yapınız.
 Kareli kâğıt hazırlayınız.

Öneriler
 Yapılmış eski örnekleri araştırınız.
 Kullanacağınız araç ve gereci doğru
seçiniz.

 Kağıdı aşağıdan yukarı, sağdan sola  Kâğıtta numaralandırmaya dikkat ediniz.
numaralandırınız.
 Göbekten başlayarak çizim yapınız.

 Örülmesi gereken şeklin 6-8 veya 10
dilimli olmasına özen gösteriniz.

 Sembolleri gerekli yerlerde kullanarak  Sembollerin
anlamlarını
şifreleme işlemi yapınız.
öğrenmeye özen gösteriniz.

doğru

KONTROL LİSTESİ
Uygulama faaliyetinde yaptığınız çalışmayı kendiniz ya da arkadaşlarınızla değişerek
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1

Şifre danteline uygun desen, modeli belirlediniz mi?

2

İpin kalınlığına göre beş şiş belirlediniz mi?

3

Ürüne başlarken göbek halkası için 8-10 zincir çektiniz mi?

4
5

Evet

Hayır

Halka etrafında eşit ilmek ürettiniz mi? (8-10)
İlmekleri şişlere eşit dağıttınız mı?

DEĞERLENDİRME
Yaptığınız değerlendirme sonunda “hayır” şeklinde verdiğiniz cevaplarınızı bir daha
gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Eksiklerinizi araştırarak ya da öğretmeninizden yardım alarak tamamlayınız.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet kapsamında kazandığınız bilgileri aşağıdaki çoktan seçmeli soruları
cevaplayarak değerlendiriniz.

1.

Aşağıdakilerden hangi kâğıt çeşidi şifre dantelinde desen tasarlamak için kullanılır?
A) Çizgisiz kâğıt
B) Çizgili kâğıt
C) Kareli kâğıt
D) Milimetrik kâğıt

2.

Aşağıdaki hangi kâğıt çeşidi şifre danteli, şifrelerini hazırlamak için kullanılır.
A) Çizgisiz kâğıt
B) Çizgili kâğıt
C) Kareli kâğıt
D) Samanlı kâğıt

3.

Şifre dantelinde desen hazırlarken hangi noktaya dikkat edilmelidir?
A) Zordan – kolaya doğru
B) Kolaydan –zora doğru
C) Küçükten büyüğe
D) Büyükten küçüğe

4.

Şifre danteline çizim yaparken dikkat edilecek nokta hangisidir?
A) Göbekten başlamak
B) Dış kenardan başlamak
C) Ortadan başlamak
D) Ajurdan başlamak

5.

□-işaretinin anlamı nedir?

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz yanlış cevapladığınız sorularla ilgili öğrenme faaliyetlerini tekrarlayınız.

ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ–3
AMAÇ
Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak, bilgi ve beceriler doğrultusunda; uygun ortam
sağlandığında başlama halkası yaparak ilmek üretebileceksiniz.

ARAŞTIRMA




Şifre danteline uygun model ve desen araştırınız.
Çevrenizde uygulanan beş şiş dantel örneklerini araştırınız.
Şifre dantelinde kullanılan iplik çeşitlerini araştırınız.

3.TIĞ İLE BAŞLAMA HALKASI
HAZIRLAMA
Şifre dantelinde seçilen ipin özelliği ve şiş kalınlığına göre, yapılması istenilen modele
başlamak için önce zincir çekilir ve tığ ile bir halka oluşturulur.

3.1 Sık İğne Örme
Hazırlanan zincirin, halkanın birinci zinciri ile birleşmesi sağlanır. Halka üzerine bir
sıra sık iğne gidilir.
Sık iğne işlemi halkanın bitimine kadar devam edilir
İsteğe ve ipin kalınlığına göre halka üzerine sık iğne işlemi yapmadan da ilmekler zincir üzerine çoğaltılabilir

UYGULAMA FAALİYETİ-1
UYGULAMA FAALİYETİ-1
Sık İğne Örme
İşlem Basamakları

Öneriler

 Modele uygun iplik seçiniz.

 İplik kalınlığına dikkat ediniz.

 İpliği tığ örücülüğündeki gibi tutunuz.

 Tığ, tutuş şekillerini araştırınız.

 İnce dantel tığ ile zincir çekiniz.

Fotoğraf 3.1:

 İpin kalınlığına göre tığ seçiniz.
 Zincir (8–10) çekiniz.

 Zincirin sıkı veya bol olmamasına dikkat
ediniz

 Çektiğiniz zinciri halkanın birinci
zinciri ile birleştiriniz.

Fotoğraf 3.2:

 Zamanı iyi kullanınız.
 Halkanın içine bir sıra sık iğne yapınız.
 Sık iğne örgüsünü halkanın sonuna
kadar tamamlayınız.

 Sık iğne yaparken halkanın daralmamasına
dikkat ediniz.

3.2.Halka Çevresinde Tığ ile İlmek Çoğaltmak ve Şişe Geçirmek
Sık iğne halka üzerinden tığ ile ilmek çıkarılır. İlmek uzatılır ve tığın üzerinde tutulur;
tekrar sık iğne yapılıp ilmek uzatılır, bu işlem 8–10 ilmek olana kadar devam eder.
İlmeklerin aynı boyda olması sağlanır.
İlmeklerin aynı boyda olması için baştaki, ilmek tığdan çıkartılır. Diğer ilmekler ilk
ilmekle aynı boya getirilir.
Sık iğne halka üzerinden tığ ile ilmek çıkarılır İlmekler, modeline uygun şekilde şişlere (üç veya dört şişe) bölünür, boş olan şişle sağdan sola doğru ilerleyerek örgüye başlanır.
Kurulan model şiş başına geldiğinde ilk sırada ilmekler modele göre örgüye hazırlanır.

UYGULAMA FAALİYETİ-2
UYGULAMA FAALİYETİ-2
Halka Çevresinde Tığ ile İlmek Çoğaltmak ve Şişe Geçirme
İşlem Basamakları

Öneriler

 Sık iğnenin üstüne tekrar tığ batırarak zincir çekiniz ve ilmekleri uzatınız.

Fotoğraf 3.1:

 Zamanınızı iyi kullanınız.
 İlmekleri tığ üzerinde tutunuz. Eşit
sayıda ilmek çekiniz.

 İlmekleri eşit sayıda yapınız (.8–10 ) dilim
olmasına dikkat ediniz.

 İlmekleri aynı boyda yapınız.

Fotoğraf 3.4:

 İlmek yüksekliğinin aynı boyda olmasına
özen gösteriniz.
 İlmekleri aynı boyda yapmak için
baştaki, ilmeği tığdan çıkartınız.

 Temiz çalışınız.

 İlmekleri tığdan şişe geçiriniz.

 İlmekleri üç veya dört şişe eşit dağıtmaya
dikkat ediniz.

 Beşinci şişi örmek için kullanınız.

 Şişleri düşürmemeye özen gösteriniz.

 Bir sıra boş örünüz.(İsteğe göre iki
sıra örülür.)

Fotoğraf 3.5:

 Birinci sıra örgünün sıkı olmasına dikkat ediniz.

KONTROL LİSTESİ
Yaptığınız çalışmaları ölçütlere göre değerlendirerek, eksik ya da hatalı gördüğünüz
davranışları düzeltme yoluna gidiniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1

İpin kalınlığına göre tığ seçtiniz mi?

2

İpin tığ örücülüğündeki gibi tuttunuz mu?

3

Zincir sayısını 8–10 tane çektiniz mi

4

Zinciri halka yaptınız mı?

5

Halkaya bir sıra sık iğne yaptınız mı?

6

Sık iğne üzerine bir sık iğne bir zincir çekerek ilmek oluşturdunuz mu?

7
8
9
10
11
12

Evet

Hayır

İlmeklerin aynı boy olmasına dikkat ettiniz mi?
İlmek sayısını eşitlediniz mi?
İlmekleri üç veya dört şişe eşit dağıttınız mı?
İlmekleri tığdan şişe geçirdiniz mi?
Beşinci şişi örmek için kullandınız mı?
Bir sıra boş ördünüz mü? (İsteğe göre iki sıra örülür.)

DEĞERLENDİRME
Yaptığınız değerlendirme sonunda “hayır” şeklinde verdiğiniz cevaplarınızı bir daha
gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Eksiklerinizi araştırarak ya da öğretmeninizden yardım alarak tamamlayınız.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

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

1.

( ) Şiş dantelinde modele başlamak için önce zincir çekilir ve tığ ile bir halka
yapılır.

2.

( ) Hazırlanan zincirin, halkanın birinci zinciri ile birleşmesi sağlanır.

3.

( ) Sık iğne işleminin halkanın bitimine kadar devam edilmesine gerek yoktur,
yarım bırakılabilir.

4.

( ) Sık iğne halka üzerinden tığ ile ilmek çıkarılır.

5.

( ) İlmekler, modeline uygun şekilde şişlere (üç veya dört şişe) bölünür.

6.

( ) İlmekler şişlere bölündükten sonra boş olan şişle sağdan sola doğru ilerleyerek örgüye başlanır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz yanlış cevapladığınız sorularla ilgili öğrenme faaliyetlerini tekrarlayınız.

ÖĞRENME FAALİYETİ–4
ÖĞRENME FAALİYETİ–4
AMAÇ
Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, uygun çalışma ortamı sağlandığında,
şifre dantel tekniğine uygun ipi ve 5 şişi tutuş şeklini öğrenebileceksiniz.

ARAŞTIRMA




Çevrenizde beş şiş şifre danteli yapan insanları inceleyiniz.
Halk tarafından ne kadar yaygın yapılmaktadır. Araştırınız.
En çok hangi şiş tutuş şekilleri kullanılmaktadır. Araştırınız.

4. İP VE BEŞ ŞİŞİ TUTUŞ ŞEKİLLERİ
Şifre danteli (beş şiş ) örme uygulanmasında şiş ve ipin 3 farklı tutuş şekli vardır.




Boyunda örme ve tutuş şekli
Elde örme ve tutuş şekli
Kolda örme ve tutuş şekli

UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
YGULAMA FAALİYETİ
İp ve Beş Şişi Tutuş Şekilleri
İşlem Basamakları
 İpi tutuş şeklini belirleyiniz.

Öneriler
 İpi doğru elle tutunuz.

 Eski örme şekillerinden, ipin boyundan geçirilerek, şişlerin birini
sağ ele, diğerini sol ele alınız.

Fotoğraf 4.1:

 Eski tutma şekillerinden vazgeçerek yeni
metotlara yöneliniz.
 Elde tutuş ve örme şeklinden, şişlerin birini sağ ele, diğerini sol ele alınız.

Fotoğraf 4. 2:

 Örerken sağ şiş ile ilmek içine batınız.
 Sağ işaret parmağı ile ipi öne ve
arkaya hareket ettiriniz.
 Şiş ile ilmeğe batınız.

 Eski tutma şekillerinden vazgeçerek yeni
metot öğreniniz, geliştiriniz.
 Şişi düzgün olarak kullanınız.
 İpi doğru elle tutunuz.
 Örme ve tutuş şekillerinden kendinize en
uygun olanı belirleyiniz.

 İlmeği soldaki şişten çıkarınız.

 Dikkatli olunuz.

 Kolda örme ve tutuş şeklinden,
şişlerin birini sağ elden sağ kol üzerine doğru koyunuz, diğerini sol ele
alınız.

Fotoğraf 4.3:

 İşlem basamaklarını not alınız.

 Kolda örme tekniğini büyük parçalarda tercih ediniz.
 Zamanı iyi kullanınız.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyette kazanmış olduğunuz bilgileri aşağıda verilen soruları cevaplandırarak değerlendiriniz.

)
)
)
)
)

Şişlerin birini sağ ele, diğerini sol ele alınız.
Baş parmak ile ipi öne ve arkaya hareket ettiriniz.
Tığ ile ilmeği alınız.
Şişleri tutarken ellerin terlememesini sağlayınız.
Parmakta örme alışkanlığını kazanınız.

1.
2.
3.
4.
5.

(
(
(
(
(

6.
7.
8.

Şişi ve ipi ……………….. …………….tutunuz.
……………ve ………. olmayan şişler kullanınız.
Şişleri tutarken ellerin …..…………. sağlayınız.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı kontrol ediniz. Hatalı yanıtlarınız için konuyu tekrar ediniz. Tamamen
doğru ise değerlendirme ölçeğine geçiniz.

KONTROL LİSTESİ

Yaptığınız çalışmaları ölçütlere göre değerlendirerek, eksik ya da hatalı gördüğünüz
davranışları düzeltme yoluna gidiniz.
Değerlendirme Ölçütleri

1

Şişlerin birini sağ ele diğer şişi sol ele aldınız mı?

2

8-10 dilim olacak şekil de ilmek yaptınız mı?

3

Örerken sağ şiş ile ilmek içine battınız mı?

4

Boyunda örme ve tutuş şeklini denediniz mi?

5

Elde örme ve tutuş şeklini denediniz mi?

6

Kolda örme ve tutuş şekillerini denediniz mi?

7

Parmakta örme alışkanlığı kazandınız mı?

8

Sağ işaret parmağı ile ipin önüne ve arkaya hareket ettirdiniz
mi?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Uygulama faaliyetinde kazandığınız davranışlarda işaretlediğiniz “Evet” ler kazandığınız becerileri ortaya koyuyor. “Hayır” larınız için ilgili faaliyetleri tekrarlayınız.
Tamamı Evet ise modül değerlendirme sorularına geçiniz.

MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Bu öğrenme materyalinde kazanmış olduğunuz yeterliği aşağıda verilen soruları cevaplandırarak değerlendiriniz.
Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Şifre dantelinde kullanılan şiş çeşitleri …. tanedir.
Şiş seçiminde …… dikkat edilmelidir.
Halka üzerindeki ilmekleri …….. sayıda artırınız.
…… örme alışkanlığı kazanınız.
Şişleri tutarken ellerin ………. olmasını sağlayınız.
……… başlayarak çizim yapınız.

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
7. Aşağıdakilerden hangisi şifre dantelinde kullanılan şişlerden değildir?
A) Bir ucu sivri şişler
B) Bir ucu gagalı şişler
C) Eğik şişler
D) İki ucu şişler
8. Aşağıdakilerden hangisi şifre dantelinde kullanılan ipliklerdendir?
A) Koton
B) Çamaşır eki
C) Naylon
D) Floş
9. Şifre danteli deseninde, göbekte kaç dilim olması gerekir?
A) 4 veya 5 dilim
B) 6 veya 10 dilim
C) 7 veya 8 dilim
D) 10 veya 12 dilim
Aşağıdaki ifadelerden doğru olanları ( D ), yanlış olanları ( Y ) olarak işaretleyiniz.
10. Örerken sol şiş ile ilmek içine batınız
( )DOĞRU
( )YANLIŞ
11. Şifreli dantel yapabilmek için boyunda örme alışkanlığı kazanınız.
( )DOĞRU
( )YANLIŞ

12. Kareli kâğıt yukarıdan aşağı, soldan sağa numaralandırılmalıdır.
( )DOĞRU
( )YANLIŞ
13. Boş kâğıda tasarım yapılmalıdır.
( )DOĞRU
( )YANLIŞ
14. Kenardan başlanıp, çizim yapılmalıdır.
( )DOĞRU
( )YANLIŞ

DEĞERLENDİRME
Sorulara verdiğiniz cevaplar ile cevap anahtarını karşılaştırınız cevaplarınız doğru ise
modülü tamamladınız. Cevaplarınızda yanlışlar varsa faaliyetleri tekrar ediniz ve öğretmeninizden yardım alınız.

CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ -1’İN CEVAP ANAHTARI
D
B
C
Ütü bezi
Gerdirme bezi

1
2
3
4
5

ÖĞRENME FAALİYETİ -2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

A
C
B
A
1 ilmek yüz

ÖĞRENME FAALİYETİ -3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1

D

2

D

3

Y

4

D

5

D

6

D

ÖĞRENME FAALİYETİ -4’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8

Doğru
Yanlış
Yanlış
Doğru
Yanlış
Uygun Ellerde
Paslı -Eğri
Terlememesini

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Beş
Kalınlığı
Eşit
Parmakta
Terlemesini
Göbekten
C
D
B
Yanlış
Yanlış
Yanlış
Doğru
Yanlış

KAYNAKÇA
KAYNAKÇA
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