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AÇIKLAMALAR
KOD 542TGD879

ALAN Tekstil teknolojisi

DAL/MESLEK Dokuma desinatörlüğü/dokuma operatörlüğü

MODÜLÜN ADI Ana örgülerden türetilmiş örgüler-2

MODÜLÜN TANIMI
Ana örgülerden türetilmiş örgülerin çizilmesiyle ilgili temel
bilgi ve becerilerin kazandırıldığı öğrenme materyalidir

SÜRE 40/32

ÖNKOŞUL Bu modül için ön koşul yoktur.

YETERLİK Ana örgülerden türetilmiş örgüleri çizmek

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Öğrenci bu modül ile uygun ortam sağlandığında ana
örgülerden türetilmiş örgüleri tekniğine uygun olarak
çizebileceksiniz.

Amaçlar

1. Balıksırtı, diyagonal ve gölgeli dimi örgülerinin,
tahar ve armür planını, çözgü ve atkı kesitlerini tekniğine
uygun olarak çizebileceksiniz.

2. Saten örgüsü ve saten örgüsünden türetilmiş
örgüleri, tahar ve armür planını, çözgü ve atkı kesitlerini
tekniğine uygun olarak çizebileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Aydınlık sınıf
Donanım: Desen kâğıdı, renkli kalem, kareli tahta, kurşun
kalem, silgi.

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test,
doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.)
kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve
becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.
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GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Dokuma tekniği ile kumaş oluşturmada kullanılan dokuma örgülerinin önemli bir
grubu da türetilmiş örgülerdir. Bir çözgü ve bir atkı sistemiyle meydana gelen basit
dokumalar üç temel örgüye dayanarak geliştirilirler. Bunlar: Bezayağı, Dimi ve Saten örgülü
dokumalardır.

Dimi örgü türevleri ile daha ağır gramajlı ve elastik kumaşlar yapılabilmektedir. Ayrıca
örnek olarak diminin bir türevi olan diyagonal dimilerde desenlendirme imkânının çok geniş
olduğunu da söylemek gerekir. Dimi örgüden türetilen örgülerle elde edilmiş kumaşlara
denim, gabardin, divitin, pazen, diril, filefil ve şayak kumaşı örnek olarak göstermek
mümkündür.

Saten örgüleri parlak, pürüzsüz ve düzgün yüzeyli kumaşların dokunmasında kullanılan
temel dokuma örgülerindendir. Ancak bu örgülerde iplik atlamaları fazla olduğundan kumaş
yapısı fazla sağlam yapılı değildir.

Bu nedenle saten örgülerine sağlamlık ve farklı görünüm özellikleri kazandırmak
amacıyla bağlantı noktalarının sayısı arttırılarak kuvvetlendirilmiş saten örgüleri, çözgü ve
atkı ipliklerinin yerlerini değiştirmek suretiyle karışık saten örgüsü, atkı sateninden çözgü
satenine kademeli geçiş sağlayarak gölgeli saten örgüsü elde edilir.

Bu modül sonunda edineceğiniz bilgi ve beceriler ile tekstil-dokuma alanında
kullanılan dimi ve saten örgüden türetilmiş örgüleri, tekniğine uygun olarak tahar ve armür
planlarıyla birlikte çizebilecek, dokumaya hazır duruma getirebileceksiniz.

GİRİŞ



2



3

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam
sağlandığında balıksırtı dimi örgülerini tekniğine uygun olarak çizebileceksiniz.

 Çevrenizi araştırarak balıksırtı, diyagonal ve gölgeli dimi örgülerden üretilmiş kumaş

örnekleri toplayınız.

 Kumaş örneklerini inceleyerek özellikleri hakkında rapor hazırlayınız.

1.BALIKSIRTI DİYAGONAL VE GÖLGELİ
DİMİ ÖRGÜLER

1.1. Balıksırtı Dimi Örgüsünün Tanımı ve Çeşitleri

Bu örgüler, örgü raporunun yarısından sonra dimi diyagonalinin yön değiştirerek
doluların karşısı boş boşların karşı dolu olarak çizildiği dimi örgüleridir.

Balıksırtı örgüleri ceketlik, eteklik, paltoluk,takım elbiselik, paltoluk kumaşların
dokumasında kullanılır.

Tablo 1.1: Balıksırtıdimi örgü çeşitleri

1.1.1. Çözgü Yönünde Balıksırtı Dimi Örgüsünün Çizimi
Çözgü yönünde balıksırtı dimi örgüsü çiziminde ana örgü çizilir. Son çözgüden sonra

son çözgüdeki doluların karşısına boş, boşların karşısına dolu yazılır. Ana örgü sağ yollu ise
ikinci kısım sol yollu, ana örgü sol yollu ise ikinci kısım sağ yollu olarak çizilir.

Balıksırtı Dimi Örgüleri

Çözgü Yönünde Balıksırtı Dimi
Örgüleri

Atkı Yönünde Balıksırtı
Dimi Örgüleri

ARAŞTIRMA

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ
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Çözgü yönünde balıksırtı dimi örgülerinde, rapordaki çözgü sayısı ana örgünün iki
katı,atkı sayısı ise temel alınan dimi örgü raporundaki atkı sayısı kadardır.
Örnek:

D Z Örgüsünden, çözgü yönünde balıksırtı dimi örgüsü aşağıdaki şekilde

çizilmelidir.

Rapor çözgü tel sayısı =2+2=4 tel iki katı ise 4x2=8 teldir.

Rapor atkı tel sayısı ise 2+2=4 teldir.

Örgü raporu desen kâğıdına işaretlenir. Ana örgü çizilir.

Ana örgünün son çözgüsünde dolu
olanların karşısına boş, boş olanların
karşısına dolu olarak işaretlenir.

Ana örgü sağ yollu ise ikinci kısım sol
yollu, ana örgü sol yollu ise sağ yollu
olarak çizilir.

Şekil 1.1: Çözgü yönünde balıksırtı dimi örgüsünün çizimi



Şekil 1.2: Örgünün kumaş görünümü

1.1.2. Taharve Armür Planlarının Çizimi

Çözgü yönünde balıksırtı dimi örgüsünün tahar ve armür planları yukarıdaki örnek
kullanılarak aşağıdaki şekilde çizilmelidir

Şekil 1.3: Örgünün tahar ve armür

1.1.3. Çözgü ve Atkı Kesitlerinin Çizimi

Çözgü yönünde balıksırtı dimi örgüsünün çözgü ve atkı kesitleri yukarıdaki örnek
kullanılarak aşağıdaki şekilde çizilmelidir

5

Şekil 1.2: Örgünün kumaş görünümü

nın Çizimi

dimi örgüsünün tahar ve armür planları yukarıdaki örnek
kullanılarak aşağıdaki şekilde çizilmelidir:

Şekil 1.3: Örgünün tahar ve armür planlarının çizimi

ve Atkı Kesitlerinin Çizimi

dimi örgüsünün çözgü ve atkı kesitleri yukarıdaki örnek
kullanılarak aşağıdaki şekilde çizilmelidir:

dimi örgüsünün tahar ve armür planları yukarıdaki örnek

dimi örgüsünün çözgü ve atkı kesitleri yukarıdaki örnek
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Şekil 1.4: Örgünün çözgü ve atkı kesit görüntüsü

1.1.4.Atkı Yönünde Balıksırtı Dimi Örgüsünün Çizimi

Atkı yönünde balıksırtı dimi örgüsü çiziminde ana örgü çizilir. Son atkıdan sonra, son atkıdaki
doluların karşısına boş, boşların karşısına dolu yazılır. Ana örgü sağ yollu ise ikinci kısım sol yollu, ana
örgü sol yollu ise ikinci kısım sağ yollu olarak çizilir.

Atkı yönünde balıksırtı dimi örgülerinde, rapordaki çözgü sayısı ana örgünün çözgü
sayısı kadar, atkı sayısı ise dimi örgü raporundaki atkı sayısınıniki katı kadardır.
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Örnek:

D Z örgüsünden, çözgü yönünde balıksırtı dimi örgüsü aşağıdaki şekilde

çizilmelidir:

Rapor çözgü tel sayısı =2+2=4 teldir.

Rapor atkı tel sayısı ise 2+2=4 tel iki katı ise 4x2=8 teldir.

Örgü raporu desen kâğıdına işaretlenir.
Ana örgü çizilir.

Ana örgünün son atkısından sonra dolu
olanların karşısına boş, boş olanların karşısına
dolu olarak işaretlenir.

Ana örgü sağ yollu ise ikinci kısım sol
yollu, ana örgü sol yollu ise sağ yollu
olarak çizilir.

Şekil 1.5: Çözgü yönünde balıksırtı dimi örgüsünün çizimi



8

Şekil 1.6: Örgünün kumaş görünümü

1.1.5.Tahar ve Armür Planlarının Çizimi

Atkı yönünde balıksırtı dimi örgüsünün tahar ve armür planları yukarıdaki örnek
kullanılarak aşağıdaki şekilde çizilmelidir:

Şekil 1.7: Örgünün tahar ve armür planlarının çizimi

1.1.6.Çözgü ve Atkı Kesitlerinin Çizimi

Atkı yönünde balıksırtı dimi örgüsünün çözgü ve atkı kesitleri yukarıdaki
örnek kullanılarak aşağıdaki şekilde çizilmelidir:
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Şekil 1.8: Örgünün çözgü ve atkı kesit görüntüsü

1.2. Diyagonal Dimi Örgüsünün Tanımı ve Çeşitleri

Yukarıya doğru atlamasayısıiki veya daha fazla olan dimi örgülerine diyagonal dimi
örgüleri denir.Bunun sonucu olarak da dimi yolları (diyagonalleri)45 derecelik bir açı yerine
farklı açılar oluşturmaktadır.

Şekil 1.9: Dimi diyagonallerinin oluşturduğu açılar

Diyagonal dimi örgüleri bayan elbiselik, ceketlik ve pantolonluk kumaşların
dokunmasında kullanılır.
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Tablo 1.2: Diyagonal dimi örgü çeşitleri

1.2.1. Çözgü Yönünde Diyagonal Dimi Örgüsünün Çizimi

Çözgü yönünde diyagonal dimi örgülerini elde etmek için temel dimi örgülerinden
yararlanılır.

Diyagonal dimi örgülerinin çizim yöntemi, normal dimi örgüleri çizim yöntemleri ile
aynıdır. Çözgü yönünde diyagonal dimi örgüsünün rapor alanı hesaplanırken verilmiş olan
dimi örgü raporu tel sayısı atlama sayısına bölünmek suretiyle elde edilen değer göz önünde
bulundurulur. Rapor tel sayısı atlama tel sayısına tam bölünemiyorsa rapor çözgü ve atkı tel
sayıları rapor tel sayısına eşittir. Tam bölünmesi durumunda ise elde edilen bölüm değer
sayısı çözgü tel sayısını, rapor tel sayısı ise atkı tel sayısını verir.

Örnek 1:

Z Rapor tel sayısı : 5 X 5 Atlama sayısı : 2 ise

Rapor tel sayısı atlama sayısına tam bölünemediği için rapor çözgü ve atkı tel sayısı
Rapor tel sayısı olan 10 tel olarak alınmalıdır.

Birinci çözgüye raporun ilk çözgüsü
yerleştirilir.

2. çözgüye yukarıya doğru 2 atlama
yapılarak bağlantı yerleştirilir.

Diyagonal dimi
örgüleri

Çözgü yönünde
diyagonal dimi

örgüleri

Atkı yönünde
diyagonal dimi

örgüleri
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3. çözgüye yukarıya doğru 2 atlama yapılarak
bağlantı yerleştirilir.

4. çözgüye yukarıya doğru 2 atlama
yapılarak bağlantı yerleştirilir.

5. çözgüye yukarıya doğru 2 atlama yapılarak
bağlantı yerleştirilerek örgü tamamlanır.

Şekil 1.10: Çözgü yönünde diyagonal dimi örgüsü çizimi

İkinci yöntem olarak ana örgü çizilir. Diyagonal dimi çizmek için ana örgünün önce tek
çözgüler sonra çift çözgüleri yazılır, örgü tamamlanır.Raporu çift sayı olanlarda ya tek sayı
yada çift sayılı çözgüler yazılarak örgü tamamlanır.

Ana örgü çizilir.
Önce ana örgünün tek sayılı çözgüleri, sonra çift
sayılı çözgüleri yazılarak örgü tamamlanır.

Şekil 1.11:Diyagonel dimi çizimi

Şekil 1.12: Örgünün kumaş görünümü
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1.2.2.Tahar ve Armür Planlarının Çizimi

Çözgü yönünde diyagonal dimi örgüsünün tahar ve armür planları yukarıdaki
örnekler kullanılarak aşağıdaki şekilde çizilmelidir

Şekil 1.13: Örnek 1 tahar ve armür planı

1.2.3.Çözgü ve Atkı Kesitlerinin Çizimi

Çözgü yönünde diyagonal dimi örgüsünün çözgü ve atkı kesitleri yukarıdaki örnekler
kullanılarak aşağıdaki şekilde çizilmelidir:

Şekil 1.14: Örnek 1 çözgü ve atkı kesit görünümü

1.2.4.Atkı Yönünde Diyagonal Dimi Örgüsünün Çizimi

Atkı yönünde diyagonal dimi örgülerini elde etmek için temel dimi örgülerinden
yararlanılır. Dimi örgüsü çizildikten sonra örgünün ilk atkı iplik hareketi oluşturulacak olan
örgünün rapor alanı içerisine ilk atkı ipliği olarak işaretlenir. Bağlantı noktaları atlama
sayısına göre atkı ipliği istikametinde kaydırılarak örgü oluşturulur.

Atkı yönünde diyagonal dimi örgüsünün rapor alanı hesaplanırken verilmiş olan dimi
örgü raporu tel sayısı atlama sayısına bölünmek suretiyle elde edilen değer göz önünde
bulundurulur. Rapor tel sayısı atlama tel sayısına tam bölünemiyorsa rapor çözgü ve atkı tel
sayıları rapor tel sayısına eşittir. Tam bölünmesi durumunda ise elde edilen bölüm değer
sayısı atkı tel sayısını, rapor tel sayısı ise çözgü tel sayısını verir.
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Örnek 1:

Z

Rapor tel sayısı : 7x7
Atlama sayısı : 2 ise

Ana örgü çizilir. Atkılar önce tek sonra çift sayılı atkılar yazılarak örgü tamamlanır.

Ana örgü çizilir.

Önce ana örgünün tek sayılı atkıları sonra çift sayılı
atkıları yazılarak örgü tamamlanır.

Şekil 1.15: Atkı yönünde diyagonal dimi örgüsü çizimi

Şekil 1.16: Örgünün kumaş görünümü
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Örnek 2:

(Z)
33

32
D

Rapor tel sayısı : 11
Atlama sayısı : 2
Rapor tel sayısı atlama sayısına tam bölünemediği için rapor çözgü ve atkı tel sayısı

Rapor tel sayısı olan 11 tel olarak alınmalıdır.

Şekil 1.17: Atkı yönünde diyagonal dimi örgüsünün çizimi

Şekil 1.18: Örgünün kumaş görünümü
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1.2.5.Tahar ve Armür Planlarının Çizimi

Atkı yönünde diyagonal dimi örgüsünün tahar ve armür planları yukarıdaki örnekler
kullanılarak aşağıdaki şekilde çizilmelidir.

Şekil 1.19: Örnek 1 tahar ve armür planı

Şekil 1.20: Örnek 2 tahar ve armür planı

1.2.6.Çözgü ve Atkı Kesitlerinin Çizimi

Atkı yönünde diyagonal dimi örgüsünün çözgü ve atkı kesitleri yukarıdaki örnekler
kullanılarak aşağıdaki şekilde çizilmelidir:

Şekil 1.21: Örnek 1 çözgü ve atkı kesit görünümü
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Şekil 1.22: Örnek 2 çözgü ve atkı kesit görünümü

1.3.Gölgeli Dimi Örgüsünün Tanımı ve Çeşitleri

Gölgeli dimi örgüleri, çözgü dimisinden atkı dimisine ya da atkı dimisinden çözgü
dimisine kademeli bir şekilde geçişiyle kumaşa gölge efektinin verildiği örgülerdir.

Tablo 1.3: Gölgeli dimi örgüsü çeşitleri

1.3.1.Çözgü Yönünde Gölgeli Dimi Örgüsünün Çizimi

Çözgü yönünde gölgeli dimi örgüsü yukarıdaki tabloda da verildiği gibi tam gölgeli ve
yarım gölgeli olmak üzere iki şekilde elde edilir. Yarım gölgeli dimi örgüsü, verilmiş olan
atkı dimi örgü raporunun çözgü dimi hâline dönüşmesiyle sonuçlanarak elde edilir. Tam
gölgeli dimi örgüsü ise atkı dimi örgü raporunun çözgü dimi örgü raporuna dönüştükten sonra
tekrar atkı dimi örgü raporuna dönüşene kadar devam ettirilmesiyle oluşur.

Çözgü yönünde oluşturulan tam ya da yarım gölgeli dimi örgüleri, verilmiş olan dimi
örgü raporuna bağlı olarak çok sayıda çerçeveye ihtiyaç duyulacağından daha çok jakarlı
dokuma makinelerinde uygulanmaktadır.

Gölgeli dimi
örgüler

Çözgü yönünde
gölgeli dimi

örgüler

Yarım gölgeli
dimi örgüler

Tam gölgeli dimi
örgüler

Atkı yönünde
gölgeli dimi

örgüler

Yarım gölgeli
dimi örgüler

Tam gölgeli dimi
örgüler
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 Yarım gölgeli dimi örgüsü
Çözgü yönünde yarım gölgeli dimi örgüsü için kullanılacak olan çözgü tel sayısı,

verilmiş olan dimi örgüsü rapor tel sayısı ile rapor tel sayısının bir eksiğinin çarpımı
sonucunda elde edilen değer olarak belirlenir. Atkı tel sayısı ise verilmiş olan dimi örgü rapor
tel sayısı olarak alınır.

Verilen örgü çizilir. Yanına yeni bir rapor yazılır. Önceki örgüye 1dolu eklenir, 1 boş
kalana kadar bu işleme devam edilir.

Örnek:

D Z

Rapor atkı tel sayısı : 4
Rapor çözgü tel sayısı : (4 x 3)=12

Şekil 1.23: Çözgü yönünde yarım gölgeli dimi örgüsünün çizimi

Şekil 1.24: Örgünün kumaş görünümü

 TamGölgeli Dimi Örgüsü



18

Çözgü yönünde tam gölgeli dimi örgüsü için kullanılacak olan çözgü tel sayısı,
verilmiş olan dimi örgüsü rapor tel sayısı ile rapor tel sayısının bir eksiğinin çarpımı
sonucunda elde edilen değerin iki katından iki rapor çıkartılarak elde edilen değer olarak
belirlenir. Atkı tel sayısı ise verilmiş olan dimi örgü rapor tel sayısı olarak alınır.

Verilen örgü çizilir. Yanına yeni bir rapor yazılır. Önceki örgüye 1dolu eklenir. 1 boş
kalana kadar bu işleme devam edilir. Sonra yeniden bir eksiltilerek rapor tekrarına kadar
işlene devam edilir.

Örnek:

D Z

Rapor atkı tel sayısı : 4
Rapor çözgü tel sayısı : {(4 x 3) x 2} – (2 x 4)=16

Şekil 1.25: Çözgü yönünde tam gölgeli dimi örgüsünün çizimi

Şekil 1.26: Örgünün kumaş görünümü
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1.3.2.Tahar ve Armür Planlarının Çizimi

Çözgü yönünde yarım gölgeli dimi örgüsünün tahar ve armür planları yukarıdaki
örnek kullanılarak aşağıdaki şekilde çizilmelidir:

Şekil 1.27: Yarım gölgeli dimi örgüsü tahar ve armür planı

Çözgü yönünde tam gölgeli dimi örgüsünün tahar ve armür planları yukarıdaki örnek
kullanılarak aşağıdaki şekilde çizilmelidir:

Şekil 1.28: Tam gölgeli dimi örgüsü tahar ve armür planı

1.3.3.Çözgü ve Atkı Kesitlerinin Çizimi

Çözgü yönünde yarım gölgeli dimi örgüsünün çözgü ve atkı kesitleri yukarıdaki
örnekkullanılarak aşağıdaki şekilde çizilmelidir:

Şekil 1.29: Yarım gölgeli dimi örgüsü çözgü ve atkı kesit görüntüsü

Çözgü yönünde tam gölgeli dimi örgüsünün çözgü ve atkı kesitleri yukarıdaki
örnekkullanılarak aşağıdaki şekilde çizilmelidir:
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Şekil 1.30: Tam gölgeli dimi örgüsü çözgü ve atkı kesit görüntüsü

1.3.4.Atkı Yönünde Gölgeli Dimi Örgüsünün Çizimi
Atkı yönünde gölgeli dimi örgüsü yukarıdaki tabloda da verildiği gibi tam gölgeli ve

yarım gölgeli olmak üzere iki şekilde elde edilir. Yarım gölgeli dimi örgüsü, verilmiş olan
atkı dimi örgü raporunun, çözgü dimi hâline dönüşmesiyle sonuçlanarak elde edilir. Tam
gölgeli dimi örgüsü ise atkı dimi örgü raporunun çözgü dimi örgü raporuna dönüştükten sonra
tekrar atkı dimi örgü raporuna dönüşene kadar devam ettirilmesiyle oluşur.

 Yarım gölgeli dimi örgüsü

Atkı yönünde yarım gölgeli dimi örgüsü için kullanılacak olan atkı tel sayısı, verilmiş
olan dimi örgüsü rapor tel sayısı ile rapor tel sayısının bir eksiğinin çarpımı sonucunda elde
edilen değer olarak belirlenir. Çözgü tel sayısı ise verilmiş olan dimi örgü rapor tel sayısı
olarak alınır.

Örnek:

Rapor çözgü tel sayısı : 4

Rapor atkı tel sayısı : (4 x 3)=12

Şekil 1.31: Atkı yönünde yarım gölgeli dimi örgüsünün çizimi
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Şekil 1.32: Örgünün kumaş görünümü

 Tam gölgeli dimi örgüsü

Atkı yönünde tam gölgeli dimi örgüsü için kullanılacak olan atkı tel sayısı, verilmiş
olan dimi örgüsü rapor tel sayısı ile rapor tel sayısının bir eksiğinin çarpımı sonucunda elde
edilen değerin iki katından iki rapor çıkartılarak elde edilen değer olarak belirlenir. Çözgü tel
sayısı ise verilmiş olan dimi örgü rapor tel sayısı olarak alınır.

Örnek:

Rapor çözgü tel sayısı : 5

Rapor çatkı tel sayısı : {(5 x 4) x 2} – (2 x 5)=30

Verilen örgü çizilir. Üzerine bir dolu eklenerek her atkıda bir boş kalana kadar çizilir.
Tekrar iki boşluk kalana kadar boşaltılarak örgü tamamlanır.

Şekil 1.33: Atkı yönünde tam gölgeli dimi örgüsünün çizimi
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Şekil 1.34: Örgünün kumaş görünümü

1.3.5.Tahar ve Armür Planlarının Çizimi

Atkı yönünde yarım gölgeli dimi örgüsünün tahar ve armür planları yukarıdaki örnek
kullanılarak aşağıdaki şekilde çizilmelidir:

Şekil 1.35: Atkı yönünde yarım gölgeli dimi örgüsünün tahar ve armür planları

Atkı yönünde tam gölgeli dimi örgüsünün tahar ve armür planları yukarıdaki örnek
kullanılarak aşağıdaki şekilde çizilmelidir:
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Şekil1.36: Atkı yönünde tam gölgeli dimi örgüsünün tahar ve armür planları

1.3.6.Çözgü ve Atkı Kesitlerinin Çizimi

Atkı yönünde yarım gölgeli dimi örgüsünün çözgü ve atkı kesitleri yukarıdaki örnek
kullanılarak aşağıdaki şekilde çizilmelidir:

Şekil 1.37: Atkı yönünde yarım gölgeli dimi örgüsünün çözgü ve atkı kesitleri

Şekil 1.38: Atkı yönünde tam gölgeli dimi örgüsünün çözgü ve atkı kesitleri
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UYGULAMA FAALİYETİ
Z örgüsünden çözgü yönünde balıksırtı dimi örgüsü oluşturaraktahar, armür

planları ve kesit görüntülerini çiziniz.

İşlem Basamakları Öneriler

 Desen boyutlarını belirleyiniz.

 Desen kâğıdı üzerinde rapor sınırlarını
belirleyiniz.

 Rapor tekrar sayısına dikkat ediniz.

 Birinci alana dimi örgüsünü çiziniz.

 İkinci alanın başlangıç çözgüsünü
doluların karşısı boş, boşların karşısı
dolu olacak şekilde işaretleyiniz.

 Boş ile dolulara dikkat ediniz.

 İkinci alana birinci alanın tersi yönde yol
oluşturacak şekilde dimi örgüsü çizerek
örgüyü tamamlayınız.

 Tekrarda örgünün doğruluğuna dikkat
ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Örgünün tahar ve armür planlarını

çiziniz.

 Aynı hareketlere dikkat ediniz.

 Örgünün çözgü ve atkı kesit
görüntülerini çiziniz.

 Hareketini inceleyeceğiniz çözgü ve atkı
ipliklerinin hangileri olduğuna dikkat
ediniz.
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KONTROLLİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Desen boyutlarını belirlediniz mi?

2. Desen kâğıdı üzerinde rapor sınırlarını belirlediniz mi?

3. Birinci alana dimi örgüsünü çizdiniz mi?

4. İkinci alanın başlangıç çözgüsünü, doluların karşısı boş,
boşların karşısı dolu olacak şekilde işaretlediniz mi?

5. İkinci alana birinci alanın tersi yönde yol olacak şekilde
dimi örgüsü çizdiniz mi?

6. Örgünün tahar ve armür planlarını çizdiniz mi?

7. Örgünün çözgü ve atkı kesit görüntülerini çizdiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “Evet”
ise “bir sonraki uygulama faaliyetine” geçiniz.
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Z Örgüsünden atkı yönünde balıksırtı dimi örgüsü oluşturaraktahar, armür

planları ve kesit görüntülerini çiziniz.

İşlem Basamakları Öneriler

 Desen boyutlarını belirleyiniz.

 Desen kâğıdı üzerinde rapor sınırlarını
belirleyiniz.

 Rapor tekrarı olup olmadığına
dikkat ediniz.

 Birinci alana dimi örgüsünü çiziniz.

 Sol dikey sütun ilk çözgü
olduğunu unutmayınız.

 İkinci alanın başlangıç atkısını doluların
karşısı boş, boşların karşısı dolu olacak şekilde
işaretleyiniz.

 Örgü çaprazları arasında boşluk
bırakmayınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 İkinci alana birinci alanın tersi yönde yol
oluşturacak şekilde dimi örgüsü çizerek örgüyü
tamamlayınız.

 Ters diyagonal alacağınızı
unutmayınız.

 Örgünün tahar ve armür planlarını çiziniz.

 Tahar sırasına dikkat ediniz.
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 Örgünün çözgü ve atkı kesit görüntülerini
çiziniz.

 Hareketini inceleyeceğiniz
çözgü ve atkı ipliklerinin hangileri
olduğuna dikkat ediniz.
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KONTROLLİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Desen boyutlarını belirlediniz mi?

2. Desen kâğıdı üzerinde rapor sınırlarını belirlediniz mi?

3. Birinci alana dimi örgüsünü çizdiniz mi?

4. İkinci alanın başlangıç atkısını doluların karşısı boş,
boşların karşısı dolu olacak şekilde işaretlediniz mi?

5. İkinci alana birinci alanın tersi yönde yol oluşturacak
şekilde dimi örgüsü çizdiniz mi?

6. Örgünün tahar ve armür planlarını çizdiniz mi?

7. Örgünün çözgü ve atkı kesit görüntülerini çizdiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “Evet”
ise “bir sonraki uygulama faaliyetine” geçiniz.
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ZÖrgüsündenatlama sayısı 2 olan, çözgü yönünde diyagonaldimi örgüsü

oluşturarak tahar, armür planları ve kesit görüntülerini çiziniz.

İşlem Basamakları Öneriler

 Desen boyutlarını belirleyiniz.

 Desen kâğıdı üzerinde rapor sınırlarını
belirleyiniz.

 Rapor tekrarı olup olmadığına dikkat
ediniz.

 Birinci çözgü ipliğine örgü raporunu
işaretleyiniz.

 Atlama sayısı ve eğim yönüne göre
dimi örgüsünü tamamlayınız.

Atlama sayılarına dikkat ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Örgünün tahar ve armür planlarını
çiziniz.

 Örgünün çözgü ve atkı kesit
görüntülerini çiziniz.

 Hareketini inceleyeceğiniz çözgü ve
atkı ipliklerinin hangileri olduğuna dikkat
ediniz.
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KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Desen boyutlarını belirlediniz mi?

2. Desen kâğıdı üzerinde rapor sınırlarını belirlediniz mi?

3. Birinci çözgü ipliğine örgü raporunu işaretlediniz mi?

4. Atlama sayısı ve eğim yönüne göre dimi örgüsünü çizdiniz
mi?

5. Örgünün tahar ve armür planlarını çizdiniz mi?

6. Örgünün çözgü ve atkı kesit görüntülerini çizdiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “Evet”
ise “bir sonraki uygulama faaliyetine” geçiniz.
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Z Örgüsünden atlama sayısı 3 olan, atkı yönünde diyagonal dimi örgüsü

oluşturarak tahar, armür planları ve kesit görüntülerini çiziniz.

İŞLEM BASAMAKLARI ÖNERİLER

 Desen boyutlarını belirleyiniz.

 Desen kâğıdı üzerinde rapor sınırlarını
belirleyiniz.

 Rapor tekrarı olup olmadığına dikkat
ediniz.

 Birinci alana dimi örgü raporunu çiziniz.

 İkinci alanın birinci atkı ipliğine, birinci
alana çizilen örgü raporunun birinci atkı
ipliği hareketini işaretleyiniz.

 Atlama sayısı ve dimi eğim yönüne uygun
olarak diğer atkı ipliklerini de
işaretleyerek örgüyü tamamlayınız.

 Atlama sayısına dikkat ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Örgünün tahar ve armür planlarını
çiziniz.

 Örgünün çözgü ve atkı kesit
görüntülerini çiziniz.

 . Hareketini inceleyeceğiniz çözgü ve
atkı ipliklerinin hangileri olduğuna dikkat
ediniz.
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KONTROLLİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Desen boyutlarını belirlediniz mi?

2. Desen kâğıdı üzerinde rapor sınırlarını belirlediniz mi?

3. Birinci alana dimi örgü raporunu çizdiniz mi?

4. İkinci alanın birinci atkı ipliğine, birinci alana çizilen örgü
raporunun birinci atkı ipliği hareketini çizdiniz mi?

5. Atlama sayısı ve dimi eğim yönüne uygun olacak şekilde
diğer atkı ipliklerini de işaretlediniz mi?

6. Örgünün tahar ve armür planlarını çizdiniz mi?

7. Örgünün çözgü ve atkı kesit görüntülerini çizdiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “Evet”
ise “bir sonraki uygulama faaliyetine” geçiniz.
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Z Örgüsünden çözgü yönünde yarım gölgeli dimi örgüsü oluşturarak tahar,

armür planları ve kesit görüntülerini çiziniz.

İşlem Basamakları Öneriler

 Desen boyutlarını belirleyiniz.
 Örgünün tam yada yarım gölgeli

olduğuna dikkat ediniz.

 Desen kâğıdı üzerinde rapor sınırlarını
belirleyiniz.

 Rapor tekrarı olup olmadığına dikkat
ediniz.

 Bütün alanlara dimi örgü raporunu
işaretleyiniz.

 İkinci alandaki bağlantı noktalarına çözgü
istikametinde birer bağlantı noktası ilave
ediniz.

 Her seferinde 1 dolu eklemeyi
unutmayınız.

 Üçüncü alandaki bağlantı noktalarına
çözgü istikametinde ikişer bağlantı noktası
ilave ediniz.

 Dördüncü alandaki bağlantı noktalarına
çözgü istikametinde üçer bağlantı noktası
ilave ederek örgüyü tamamlayınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Örgünün tahar ve armür planlarını çiziniz.

.

 Örgünün çözgü ve atkı kesit görüntülerini
çiziniz.

 Hareketini inceleyeceğiniz çözgü ve
atkı ipliklerinin hangileri olduğuna
dikkat ediniz.
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KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Desen boyutlarını belirlediniz mi?

2. Desen kâğıdı üzerinde rapor sınırlarını belirlediniz mi?

3. Bütün alanlara dimi örgü raporunu çizdiniz mi?

4. İkinci alandaki bağlantı noktalarına çözgü istikametinde
birer bağlantı noktası ilave ettiniz mi?

5. Üçüncü alandaki bağlantı noktalarına çözgü istikametinde
ikişer bağlantı noktası ilave ettiniz mi?

6. Dördüncü alandaki bağlantı noktalarına çözgü
istikametinde üçer bağlantı noktası ilave ettiniz mi?

7. Örgünün tahar ve armür planlarını çizdiniz mi?

8. Örgünün çözgü ve atkı kesit görüntülerini çizdiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “Evet”
ise “bir sonraki uygulama faaliyetine” geçiniz.
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Z Örgüsünden atkı yönünde yarım gölgeli dimi örgüsü oluşturaraktahar, armür

planları ve kesit görüntülerini çiziniz

İşlem Basamakları Öneriler

 Desen boyutlarını belirleyiniz.
 Örgünün tam yada yarım gölgeli

olduğuna dikkat ediniz.

 Desen kâğıdı üzerinde rapor sınırlarını
belirleyiniz.

 Rapor tekrarı olup olmadığına dikkat
ediniz.

 Bütün alanlara dimi örgü raporunu
işaretleyiniz.

 İkinci alandaki bağlantı noktalarına
çözgü istikametinde birer bağlantı noktası

UYGULAMA FAALİYETİ
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ilave ediniz.

 Üçüncü alandaki bağlantı noktalarına
çözgü istikametinde ikişer bağlantı noktası
ilave ediniz.
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 Dördüncü alandaki bağlantı noktalarına
çözgü istikametinde üçer bağlantı noktası
ilave ederek örgüyü tamamlayınız.

 Örgünün tahar ve armür planlarını
çiziniz.

.

 Örgünün çözgü ve atkı kesit
görüntülerini çiziniz.

 Hareketini inceleyeceğiniz çözgü ve
atkı ipliklerinin hangileri olduğuna dikkat
ediniz.
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KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Desen boyutlarını belirlediniz mi?

2. Desen kâğıdı üzerinde rapor sınırlarını belirlediniz mi?

3. Bütün alanlara dimi örgü raporunu çizdiniz mi?

4. İkinci alandaki bağlantı noktalarına çözgü istikametinde
birer bağlantı noktası ilave ettiniz mi?

5. Üçüncü alandaki bağlantı noktalarına çözgü istikametinde
ikişer bağlantı noktası ilave ettiniz mi?

6. Dördüncü alandaki bağlantı noktalarına çözgü
istikametinde üçer bağlantı noktası ilave ettiniz mi?

7. Örgünün tahar ve armür planlarını çizdiniz mi?

8. Örgünün çözgü ve atkı kesit görüntülerini çizdiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “Evet”
ise “Ölçme ve Değerlendirme” sorularına geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1. ( ) Balıksırtı dimi örgüleri örgü raporunun yarısından sonra dimi diyagonalinin yön
değiştirerek doluların karşısı boş boşların karşı dolu olarak çizildiği dimi
örgüleridir.

2. ( ) Çözgü yönünde balıksırtı dimi örgülerinde çözgü sayısı temel alınan dimi örgüdeki
atkı sayısının iki katıdır.

3. ( ) Atkı yönünde balıksırtı dimi örgülerinde çözgü ve atkı sayısı her zaman birbirine
eşittir.

4. ( ) Çözgü yönünde balıksırtı dimi örgülerinde dimi diyagonali, raporun yarısında
aşağıdan yukarıya doğru ise diğer yarısında yukarıdan aşağıya doğru yönlenir.

5. ( ) Yukarıya veya yana doğru atlamasayısıiki veya daha fazla olan dimi örgülerine
diyagonal dimi örgüleri denir.

6. ( ) Çözgü yönünde diyagonal dimi örgülerini elde etmek için bezayağı örgülerinden
yararlanılır.

7. ( ) Ana örgü raporu sayısı atlama sayısına tam bölünüyorsa Atkı yönünde diyagonal
örgü raporunun atkı sayısını hesaplamak için örgü raporunu verilen atlama sayısına
böleriz.

8. ( ) Diyagonal dimi örgülerinde dimi yolları farklı açılar oluşturmaktadır.
9. ( ) Gölgeli dimiler, kademeli olarak atkı dimisinden çözgü dimisine ya da çözgü

dimisinden atkı dimisine geçiş yapılarak elde edilen örgülerdir.
10. ( ) Dimi örgülerinden yalnızca çözgü yönünde gölgeli dimi elde edilir.

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

Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam
sağlandığında Saten örgülerini tekniğine uygun olarak çizebileceksiniz

 Çevrenizi araştıraraksaten örgülerden üretilmiş kumaş örnekleri toplayınız.

 Kumaş örneklerini inceleyerek özellikleri hakkında rapor hazırlayınız.

2.SATEN ÖRGÜSÜ

2.1. Saten Örgüsünün Tanımı, Özellikleri ve Kullanım Alanları

Saten denilince düz, pürüzsüz, yumuşak, dökümlü, parlak ve bu özelliklere uyumlu
ipliklerle dokunmuş kumaşlar akla gelir. Saten örgü oluşumunda bağlama noktaları diğer örgü
şekillerinin aksine birbirleriyle hiç temas etmezler. Çözgü ipliği rapor içinde sadece bir kere
yükselerek (atkı sateni) veya bir kere alçalarak (çözgü sateni) bağlantı oluşturur. Bağlantı
noktaları yüzeye düzgün bir şekilde yayılmaktadır.

Atlas örgüler olarak da bilinen saten örgülerin en küçük raporu 5 çözgü 5 atkı
ipliğinden oluşur. Saten örgülerde çok büyük raporlardan kaçınmak gerekir çünkü uzun
atlamalar kumaşa istenenden fazla gevşeklik vereceğinden kumaş görünümü ve kullanımı
açısından özelliğini kaybeder. Saten örgülerde daha çok ince, tabii veya suni ipek ipliği
kullanılır. İplik sıklığı ve bağlama noktalarının seyrekliği nedeniyle meydana gelen uzun
atlamalar kumaşa düz, parlak, yumuşak ve akıcı bir görünüm kazandırır. Ayrıca kumaşın bir
yüzeyi parlak, diğer yüzeyi mattır. Yüzeydeki renk ile tersteki renkler farklıdır

Uzun atlamaların yan yana, dimi çizgileri oluşturmadan dizilmeleri nedeniyle saten
örgü kumaş yüzeyine düzgünlük, kayganlık ve parlaklık verir. Bu nedenle döşemelik,
perdelik, örtülük ve astarlık kumaşlarda saten örgü geniş çapta kullanılır

2.2. Saten Örgüsünün Çizimi
Saten örgüleri yukarıda da belirtildiği gibi atkı ve çözgü sateni olmak üzere iki

çeşittir. Bu sebeple atkı ve çözgü sateni olmak üzere iki farklı saten örgüsünün çizim yöntemi
anlatılacaktır.

Saten örgülerinde en önemli husus atlama sayılarının tespit edilmesidir. Bu sebeple
atlama sayılarının tespit edilmesi için gerekli kurallar şunlardır:

 1 atlama sayısı olamaz.
 Rapor sayısı atlama sayısı olamaz.
 Rapor sayısının bir eksiği atlama sayısı olamaz.
 Rapor sayısını bölen sayılar atlama sayısı olamaz.
 Rapor sayısı ile ortak bölünen sayı varsa bu sayılar atlama sayısı olamaz.

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Saten örgüsü Atlama sayısı

5’li saten örgüsü 2, 3

6’lı saten örgüsü YOKTUR

7’li saten örgüsü 2, 3, 4, 5

8’li saten örgüsü 3, 5

9’lu saten örgüsü 2, 4, 5, 7

10’lu saten örgüsü 3, 7

11’li saten örgüsü 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

12’li saten örgüsü 5, 7

Tablo 2.1: Saten örgüsü atlama sayıları

Atkı saten örgüsü çizimi
 Bu örgüde dokunmuş kumaşların yüzeyinde atkı iplikleri hâkim olacağından

çözgü ipliklerinin raporda bir kez yüzeye çıkarak(dolu) bağlama yapmasını
sağlayan örgülerdir.

 Saten örgüleri atlas adının baş harfi olan (A) ya da saten adının baş harfi olan (S)
harflerinden biri kullanılarak sembolize edilir (Bu modülde S harfi tercih
edilmiştir.).Rapor sonunda ise parantez içi ifade ile atlama sayısı gösterilir.

Örnek 1: 2

Atkı ipliklerinin yüzeyde göründüğü saten örgüleridir. Etiket dokuma, kravat dokuma
gibi atkı hâkimiyeti istenen kumaşların dokunmasında kullanılır.

5’li atkı satenin çizimi
İlk nokta sol alt noktaya
konur.

1. dolunun üstünden yukarı
doğru atlama sayısı kadar
atlanarak sağ kısmı dolu
olarak işaretlenir.

2. dolunun üstünden yukarı
doğru atlama sayısı kadar
atlanarak sağ kısmı dolu
olarak işaretlenir.
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3. dolunun üstünden yukarı
doğru atlama sayısı kadar
atlanarak sağ kısmı dolu
olarak işaretlenir.

4. dolunun üstünden yukarı
doğru atlama sayısı kadar
atlanarak sağ kısmı dolu
olarak işaretlenir.

Örgü çizimi tamamlanmış
olur.

Şekil 2.1: Atkı saten örgüsünün çizimi

Şekil 2.2: Atkı saten örgünün kumaş görünümü

Çözgü saten örgüsü çizimi

 Bu örgüde dokunmuş kumaşların yüzeyinde çözgü iplikleri hâkim olacağından
çözgü ipliklerinin bir kez aşağı inerek (boş) bağlama yapmasını sağlayan örgü
raporu tercih edilecektir.

 Çözgü ipliklerinin yüzeyde göründüğü saten örgüleridir. Perdelik, giyim, masa
örtüsü, yatak örtüsü gibi kumaşların dokunmasında kullanılır.

Atkı sateninin tersi alınarak çizilir.

Dokumada örgülerin boşla başlaması kabul edilmediğinden aşağıdaki gibi çizilmesi daha
doğrudur (ilk yöntemle çizimlerde dokumada herhangi bir sorun çıkmaz.):

Örnek 2: 2
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Bir boş dört dolu olarak
ilk çözgüye yazılır.

Atkı satenindeki dolular
boş bırakılarak 2. çözgü
hareketleri işaretlenir.

Atkı satenindeki dolular
boş bırakılarak 3. çözgü
hareketleri işaretlenir.

Atkı satenindeki dolular
boş bırakılarak 4. çözgü
hareketleri işaretlenir.

Atkı satenindeki dolular
boş bırakılarak 5. çözgü
hareketleri işaretlenir.

Örgü tamamlanır.

Dokuma kuralında ilk sol alt kısım doluyla başlar kuralına göre aşağıdaki gibi çizilir:

İlk çözgüye dört çözgü
yazılır.

1. dolunun üstünden yukarı
doğru atlama sayısı kadar
atlanarak sağ kısmı dolu
olarak işaretlenir ve dolu
tamamlanır.

Aynı işlem tekrarlanır.
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Aynı işlem tekrarlanır. Aynı işlem tekrarlanır. Örgü tamamlanır.

Şekil 2.3:Çözgü saten örgüsünün çizimi

Şekil 2.4: Örgünün kumaş görünümü

2.3. Taharve Armür Planlarının Çizimi

Atkı ve çözgü saten örgülerinin tahar ve armür planları yukarıdaki örnekler
kullanılarak aşağıdaki şekilde çizilmelidir:

Şekil 2.5: Örnek 1 tahar ve armür planları
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Şekil 2.6: Örnek 2 tahar ve armür planları

2.4. Çözgü ve Atkı Kesitlerinin Çizimi

Atkı ve çözgü sateni örgülerinin çözgü ve atkı kesitleri yukarıdaki örnekler
kullanılarak aşağıdaki şekilde çizilmelidir:

Şekil 2.7: Örnek 1 çözgü ve atkı kesit görünümü

Şekil 2.8: Örnek 2 çözgü ve atkı kesit görünümü
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UYGULAMA FAALİYETİ

3saten örgüsünü, tahar-armür planlarını ve kesit görüntülerini çiziniz.

İşlem Basamakları Öneriler

 Desen boyutlarını belirleyiniz.
 Desen kâğıdı üzerinde rapor sınırlarını

belirleyiniz.
 Rapor tekrarı olup olmadığına dikkat

ediniz.

 Birinci çözgü ipliğine örgü raporunu
işaretleyiniz.

Sol alt köşeden başlayınız.

 Diğer çözgü ipliklerine atlama sayısına
uygun olarak bağlantı noktasını taşıyarak
saten örgüsünü oluşturunuz.

Rapor dışına taşmayınız.

 Örgünün tahar ve armür planlarını çiziniz

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Örgünün çözgü ve atkı kesit
görüntülerini çiziniz.

 Hareketini inceleyeceğiniz çözgü ve
atkı ipliklerinin hangileri olduğuna
dikkat ediniz.
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KONTROLLİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Desen boyutlarını belirlediniz mi?

2. Desen kâğıdı üzerinde rapor sınırlarını işaretlediniz mi?

3. Birinci çözgü ipliğine örgü raporunu işaretlediniz mi?

4. Diğer çözgü ipliklerine atlama sayısına uygun olarak
bağlantı noktasını taşıdınız mı?

5. Örgünün tahar ve armür planlarını çizdiniz mi?

6. Örgünün çözgü ve atkı kesit görüntülerini çizdiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “Evet”
ise “bir sonraki uygulama faaliyetine” geçiniz.
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5 örgüsünü, tahar-armür planlarını ve kesit görüntülerini çiziniz.

İşlem Basamakları Öneriler

 Desen boyutlarını belirleyiniz.
 Desen kâğıdı üzerinde rapor sınırlarını

işaretleyiniz.
 Rapor tekrarı olup olmadığına dikkat

ediniz.

 Birinci çözgü ipliğine örgü raporunu
işaretleyiniz.

 Diğer çözgü ipliklerine atlama sayısına
uygun olarak bağlantı noktalarını taşıyarak
saten örgüsü oluşturunuz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Örgünün tahar ve armür planlarını çiziniz.

 Örgünün çözgü ve atkı kesit görüntülerini
çiziniz.

 Hareketini inceleyeceğiniz çözgü ve
atkı ipliklerinin hangileri olduğuna
dikkat ediniz.
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KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Desen boyutlarını belirlediniz mi?

2. Desen kâğıdı üzerinde rapor sınırlarını işaretlediniz mi?

3. Birinci çözgü ipliğine örgü raporunu işaretlediniz mi?

4. Diğer çözgü ipliklerine atlama sayısına uygun olarak
bağlantı noktasını taşıdınız mı?

5. Örgünün tahar ve armür planlarını çizdiniz mi?

6. Örgünün çözgü ve atkı kesit görüntülerini çizdiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “Evet”
ise “Ölçme ve Değerlendirme” sorularına geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Saten örgüsünün en küçük raporundaki çözgü ve atkı ipliği sayısı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) 4 çözgü–4 atkı
B) 5 çözgü–5 atkı
C) 6 çözgü–6 atkı
D) 7 çözgü–7 atkı

2. 7’li saten örgüsü için aşağıdakilerden hangisi atlama sayısı olamaz?
A) 6
B) 5
C) 4
D) 3

3. Saten örgülerinde uzun atlamaların yan yana, dimi çizgileri oluşturmadan
dizilmeleri kumaş yüzeyine hangi özelliği vermez?
A) Düzgünlük
B) Kayganlık
C) Parlaklık
D) Sertlik

4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Atlama sayısı, 1 ve rapor tel sayısının bir eksiği olamaz
B) Rapor tel sayısını tam bölen sayı atlama sayısı olamaz
C) Atlama sayısı, 2 ve rapor tel sayısının iki eksiği olamaz
D) Rapor tel sayısı ile aynı sayıya tam bölünebilen sayı atlama sayısı olamaz

5. 8’li saten örgüsünün atlama sayıları aşağıdakilerden hangileridir?
A) 2, 3, 4, 5
B) 3, 5
C) 2, 4, 5, 7
D) 3, 7

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–3

Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam
sağlandığında saten örgülerden türetilmiş örgüleri tekniğine uygun olarak çizebileceksiniz.

 Dokuma işletmelerine giderek saten örgülerden türetilmiş kumaş örnekleri

toplayınız.

 Kumaş örneklerinin teknik bilgilerini alınız.

 Kumaş örneklerini inceleyerek özellikleri hakkında rapor hazırlayınız.

3.SATEN ÖRGÜSÜNDEN TÜRETİLMİŞ
ÖRGÜLER

3.1. Kuvvetlendirilmiş Saten Örgüsünün Tanımı ve Çeşitleri

Atkı saten örgülerine, çözgü ipliğinin üstte olduğu bağlantı noktası ilâvesi ya da
çözgü saten örgülerine, atkı ipliğinin üste olduğu bağlantı noktası ilâvesi ile elde edilen
örgülerekuvvetlendirilmiş saten örgüleri denir. Bu şekilde iplik yüzmeleri azaltıldığından
dokuya daha sağlam bir yapı kazandırmak mümkündür.

Tablo 3.1:Kuvvetlendirilmiş saten örgü çeşitleri

Kuvvetlendirilmiş saten
örgüleri

Çözgü yönünde
kuvvetlendirilmiş saten

örgüleri

Atkı yönünde
kuvvetlendirilmiş saten

örgüleri

AMAÇ

ARAŞTIRMA

ÖĞRENME FAALİYETİ–3
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3.1.1. Çözgü Yönünde Kuvvetlendirilmiş Saten Örgüsünün Çizimi

Çözgü yönünde kuvvetlendirilecek herhangi bir atkı sateni örgüsünde, çözgü ipliğinin
üstte olduğu her bağlantı noktasına bir veya birden fazla bağlantı noktası ilâve edilir. Çözgü
sateni örgüsünde ise çözgü ipliğinin altta olduğu her bağlantı noktasına bir veya birden fazla
bağlantı noktası ilave edilerek kuvvetlendirilmiş saten örgüsü oluşturulur.

Çözgü sateninde doluların azaltılması, atkı sateninde doluları artırılmasıyla elde edilen
satene denir.

Örnek 1:

(3) çözgü yönünde bir bağlantı noktası ilave edilerek kuvvetlendirilmişsaten örgüsü

aşağıdaki şekilde çizilmelidir:

Şekil 3.1: Çözgü yönünde kuvvetlendirilmiş örgü çizimi

Şekil 3.2: Örgünün kumaş görünümü

Örnek 2:

(3) çözgü yönünde bir bağlantı noktası ilave edilerek kuvvetlendirilmiş

saten örgüsü aşağıdaki şekilde çizilmelidir.
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Şekil 3.3: Çözgü yönünde kuvvetlendirilmiş saten örgü çizimi

Şekil 3.4: Örgünün kumaş görünümü

3.1.2. Taharve Armür Planlarının Çizimi

Çözgü yönünde kuvvetlendirilmiş saten örgülerinin tahar ve armür planları
yukarıdaki örnekler kullanılarak aşağıdaki şekilde çizilmelidir:

Şekil 3.5: Örnek 1 tahar ve armür planı
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Şekil 3.6: Örnek 2 tahar ve armür planı

3.1.3. Çözgü ve atkı kesitlerinin çizimi

Çözgü yönünde kuvvetlendirilmiş saten örgülerinin çözgü ve atkı kesitleri yukarıdaki
örnekler kullanılarak aşağıdaki şekilde çizilmelidir.

Şekil 3.7: Örnek 1 çözgü ve atkı kesit görüntüsü

Şekil 3.8: Örnek 2 çözgü ve atkı kesit görüntüsü

3.1.4.Atkı Yönünde Kuvvetlendirilmiş Saten ÖrgüsününÇizimi

Atkı yönünde kuvvetlendirilecek herhangi bir atkı sateni örgüsünde, çözgü ipliğinin
üstte olduğu her bağlantı noktasına bir veya birden fazla bağlantı noktası ilâve edilir. Çözgü
sateni örgüsünde ise çözgü ipliğinin altta olduğu her bağlantı noktasına bir veya birden fazla
bağlantı noktası ilave edilerek kuvvetlendirilmiş saten örgüsü oluşturulur.
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Örnek 1:

(2) atkı yönünde bir bağlantı noktası ilave edilerek kuvvetlendirilmiş

saten örgüsü aşağıdaki şekilde çizilmelidir:

Şekil 3.9: Atkı yönünde kuvvetlendirilmiş saten örgü çizimi

Şekil 3.10: Örgünün kumaş görünümü

Örnek 2:

(2) atkı yönünde bir bağlantı noktası ilave edilerek kuvvetlendirilmişsaten

örgüsü aşağıdaki şekilde çizilmelidir:

Şekil 3.11: Atkı yönünde kuvvetlendirilmiş saten örgüsü çizimi
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Şekil 3.12: Örgünün kumaş görünümü

3.1.5. Taharve Armür Planlarının Çizimi

Atkı yönünde kuvvetlendirilmiş saten örgülerinin tahar ve armür planları yukarıdaki
örnekler kullanılarak aşağıdaki şekilde çizilmelidir:

Şekil 3.13: Örnek 1 tahar ve armür planı

Şekil 3.14: Örnek 2 tahar ve armür planı
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3.1.6. Çözgü ve Atkı Kesitlerinin Çizimi

Atkı yönünde kuvvetlendirilmiş saten örgülerinin çözgü ve atkı kesitleri yukarıdaki
örnekler kullanılarak aşağıdaki şekilde çizilmelidir:

Şekil 3.15: Örnek 1 çözgü ve atkı kesit görüntüsü

Şekil 3.16: Örnek 2 çözgü ve atkı kesit görüntüsü

3.2. Karışık Saten Örgüsünün Tanımı ve Çeşitleri

Standart bir saten örgüsünün çözgü ya da atkı sıralamalarının gelişigüzel
değiştirilmesi sonucunda formüle edilemeyecek düzeyde karışık yapıya sahip bir görüntü
oluşturan saten örgüleridir.

Tablo 3.2: Karışık saten örgü çeşitleri

Karışık

Saten örgüleri

Çözgü yönünde
karışık saten

örgüleri

Atkı yönünde
karışık saten

örgüleri
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3.2.1. Çözgü Yönünde Karışık Saten Örgüsünün Çizimi

Çözgü yönündeki karışık saten örgüsü herhangi bir saten örgüsüne ait çözgü iplik
sıralamalarının değiştirilmesiyle elde edilir. Çözgü iplik sıralarının değişimi bir kurala bağlı
olmamakla birlikte çizim yapılacak örgüde hangi ipliklerin yer değiştireceği belirtilmelidir.

Örnek:

(2) örgüsünde 1 ve 5 numaralı çözgü ipliklerinin yer değişimi ilekarışık saten

örgüsü aşağıdaki şekilde çizilmelidir.

Şekil 3.17: Çözgü yönünde karışık örgü çizimi

Şekil 3.18: Örgünün kumaş görünümü

3.2.2. Taharve Armür Planlarının Çizimi

Çözgü yönünde karışık saten örgülerinin tahar ve armür planları yukarıdaki örnek
kullanılarak aşağıdaki şekilde çizilmelidir:

Şekil 3.19: Örgünün tahar ve armür planı
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3.2.3. Çözgü ve atkı kesitlerinin çizimi

Çözgü yönünde karışık saten örgülerinin çözgü ve atkı kesitleri yukarıdaki örnek
kullanılarak aşağıdaki şekilde çizilmelidir:

Şekil 3.20: Örgünün çözgü ve atkı kesit görünümü

3.2.4. Atkı Yönünde Karışık Saten Örgüsünün Çizimi

Atkı yönündeki karışık saten örgüsü herhangi bir saten örgüsüne ait atkı iplik
sıralamalarının değiştirilmesiyle elde edilir. Atkı iplik sıralarının değişimi bir kurala bağlı
olmamakla birlikte çizim yapılacak örgüde hangi ipliklerin yer değiştireceği belirtilmelidir.

Örnek:

(3)örgüsünde 2 ve 7 numaralı atkı ipliklerinin yer değişimi ilekarışık saten

örgüsü aşağıdaki şekilde çizilmelidir:

Şekil 3.21: Atkı yönünde karışık saten örgüsü çizimi

Şekil 3.22: Örgünün kumaş görünümü
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3.2.5. Taharve Armür Planlarının Çizimi

Atkı yönünde karışık saten örgülerinin tahar ve armür planları yukarıdaki örnek
kullanılarak aşağıdaki şekilde çizilmelidir:

Şekil 3.23: Örgünün tahar ve armür planı

3.2.6. Çözgü Ve Atkı Kesitlerinin Çizimi

Atkı yönünde karışık saten örgülerinin çözgü ve atkı kesitleri yukarıdaki örnek
kullanılarak aşağıdaki şekilde çizilmelidir:

Şekil 3.24: Örgünün çözgü ve atkı kesit görüntüsü
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3.3. Gölgeli Saten Örgüsünün Tanımı ve Çeşitleri

Gölgeli saten örgüleri gölgeli dimi örgülerinde olduğu gibi, çözgü sateninden atkı
satenine ya da atkı sateninden çözgü satenine kademeli bir şekilde geçişiyle kumaşa gölge
efektinin verildiği örgülerdir.

Tablo 3.3: Gölgeli saten örgü çeşitleri

3.3.1.Çözgü Yönünde Gölgeli Saten Örgüsünün Çizimi
Çözgü yönünde gölgeli saten örgüsü yukarıdaki tabloda da verildiği gibi tam gölgeli ve

yarım gölgeli olmak üzere iki şekilde elde edilir. Yarım gölgeli saten örgüsü, örneğin verilmiş
olan atkı saten örgü raporunun, çözgü saten hâline dönüşmesiyle sonuçlanarak elde edilir.
Tam gölgeli saten örgüsü ise atkı saten örgü raporunun çözgü saten örgü raporuna
dönüştükten sonra tekrar atkı saten örgü raporuna dönüşene kadar devam ettirilmesiyle
oluşur.

Çözgü yönünde oluşturulan tam ya da yarım gölgeli saten örgüleri, verilmiş olan dimi
örgü raporuna bağlı olarak çok sayıda çerçeveye ihtiyaç duyulacağından daha çok jakarlı
dokuma makinelerinde uygulanmaktadır.

 Yarım gölgeli satenörgüsü

Çözgü yönünde yarım gölgeli saten örgüsü için kullanılacak olan çözgü tel sayısı,
verilmiş olan saten örgüsü rapor tel sayısı ile rapor tel sayısının bir eksiğinin çarpımı
sonucunda elde edilen değer olarak belirlenir. Atkı tel sayısı ise verilmiş olan saten örgü rapor
tel sayısı olarak alınır.

Gölgeli saten
örgüler

Çözgü yönünde
gölgeli saten

örgüler

Yarım gölgeli
saten örgüler

Tam gölgeli
saten örgüler

Atkı yönünde
gölgeli saten

örgüler

Yarım gölgeli
saten örgüler

Tam gölgeli
saten örgüler
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Örnek:

(4) rapor atkı tel sayısı : 7

Rapor çözgü tel sayısı : (7 x 6)=42

Şekil 3.25: Çözgü yönünde yarım gölgeli çözgü saten örgüsünün çizimi
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 Tam gölgeli satenörgüsü
Çözgü yönünde tam gölgeli saten örgüsü için kullanılacak olan çözgü tel sayısı,

verilmiş olan saten örgüsü rapor tel sayısı ile rapor tel sayısının bir eksiğinin çarpımı
sonucunda elde edilen değerin iki katından, iki rapor çıkartılarak elde edilen değer olarak
belirlenir. Atkı tel sayısı ise verilmiş olan saten örgü rapor tel sayısı olarak alınır.

Örnek: (2)

Rapor atkı tel sayısı : 5

Rapor çözgü tel sayısı : {(5 x 4) x 2} – (2 x 5)=30

Şekil 3.26: Çözgü yönünde tam gölgeli saten örgüsünün çizimi
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Şekil 3.27: Örgünün kumaş görünümü

3.3.2.Taharve Armür PlanlarınınÇizimi

Çözgü yönünde gölgeli saten örgülerinin tahar ve armür planları yukarıdaki örnekler
kullanılarak aşağıdaki şekilde çizilmelidir:

Şekil 3.28: Çözgü yönünde yarım gölgeli saten örgüsü tahar ve armür planı
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Şekil 3.29: Çözgü yönünde tam gölgeli saten örgüsü tahar ve armür planı

3.3.3.Çözgü ve Atkı KesitlerininÇizimi

Çözgü yönünde gölgeli saten örgülerinin Çözgü ve atkı kesitleri yukarıdaki örnekler
kullanılarak aşağıdaki şekilde çizilmelidir:

Şekil 3.30: Çözgü yönünde yarım gölgeli saten örgüsü çözgü ve atkı kesit görüntüsü

Şekil 3.31: Çözgü yönünde tam gölgeli saten örgüsü çözgü ve atkı kesit görüntüsü
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3.3.4.Atkı Yönünde Gölgeli Saten Örgüsünün Çizimi

Atkı yönünde gölgeli saten örgüsü yukarıdaki tabloda da verildiği gibi tam gölgeli ve
yarım gölgeli olmak üzere iki şekilde elde edilir. Yarım gölgeli saten örgüsü, örneğin verilmiş
olan atkı saten örgü raporunun, çözgü saten hâline dönüşmesiyle elde edilir. Tam gölgeli
saten örgüsü ise atkı saten örgü raporunun çözgü saten örgü raporuna dönüştükten sonra
tekrar atkı saten örgü raporuna dönüşene kadar devam ettirilmesiyle oluşur.

 Yarım gölgeli saten örgüsü

Atkı yönünde yarım gölgeli saten örgüsü için kullanılacak olan atkı tel sayısı, verilmiş
olan saten örgüsü rapor tel sayısı ile rapor tel sayısının bir eksiğinin çarpımı sonucunda elde
edilen değer olarak belirlenir. Çözgü tel sayısı ise verilmiş olan saten örgü rapor tel sayısı
olarak alınır.

Örnek: (3)

Rapor çözgü tel sayısı : 5
Rapor atkı tel sayısı : (5 x 4)=20

Şekil 3.32: Atkı yönünde yarım gölgeli saten örgüsünün çizimi

Şekil 3.33: Örgünün kumaş görünümü
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 Tam gölgeli satenörgüsü

Atkı yönünde tam gölgeli saten örgüsü için kullanılacak olan atkı tel sayısı, verilmiş
olan saten örgüsü rapor tel sayısı ile rapor tel sayısının bir eksiğinin çarpımı sonucunda elde
edilen değerin iki katından iki rapor çıkartılarak elde edilen değer olarak belirlenir. Çözgü tel
sayısı ise verilmiş olan saten örgü rapor tel sayısı olarak alınır.
Örnek:

( )

Rapor çözgü tel sayısı : 5
Rapor atkı tel sayısı : {(5 x 4) x 2} – (2 x 5)=30

Şekil 3.34: Atkı yönünde tam gölgeli saten örgüsünün çizimi

Şekil 3.35: Örgünün kumaş görünümü
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3.3.5.Taharve Armür Planlarının Çizimi

Atkı yönünde gölgeli saten örgülerinin tahar ve armür planları yukarıdaki örnekler
kullanılarak aşağıdaki şekilde çizilmelidir:

Şekil 3.36: Atkı yönünde yarım gölgeli saten örgüsünün tahar ve armür planları

Şekil 3.37: Atkı yönünde tam gölgeli saten örgüsünün tahar ve armür planları

3.3.6.Çözgü ve Atkı KesitlerininÇizimi

Atkı yönünde gölgeli saten örgülerinin çözgü ve atkı kesitleri yukarıdaki örnekler
kullanılarak aşağıdaki şekilde çizilmelidir:
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Şekil 3.38: Atkı yönünde yarım gölgeli saten örgüsünün çözgü ve atkı kesit görüntüsü

Şekil 3.39: Atkı yönünde tam gölgeli saten örgüsünün çözgü ve atkı kesit görüntüsü
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UYULAMA FAALİYETİ
(2)atkı yönünde bir bağlantı noktası ilave edilerek kuvvetlendirilmişsaten

örgüsünü, tahar-armür planlarını ve kesit görüntülerini çiziniz.

İşlem Basamakları Öneriler

 Desen boyutlarını belirleyiniz.
 Desen kâğıdı üzerinde rapor sınırlarını

işaretleyiniz.
 Rapor tekrarının olup olmadığına dikkat

ediniz.

 Rapor alanı içerisine saten örgüsünü
çiziniz.

Atlama sayılarına dikkat ediniz.

 Bağlantı noktaları üzerine atkı yönünde
birer bağlantı noktası ilave ederek örgüyü
tamamlayınız.

Bağlantı noktalarının atkı yönünde
olmasına dikkat ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Örgünün tahar ve armür planlarını
çiziniz.

 Örgünün çözgü ve atkı kesit
görüntülerini çiziniz.

 Hareketini inceleyeceğiniz çözgü ve
atkı ipliklerinin hangileri olduğuna
dikkat ediniz.
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KONTROLLİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Desen boyutlarını belirlediniz mi?

2. Desen kâğıdı üzerinde rapor sınırlarını işaretlediniz mi?

3. Rapor alanı içerisine saten örgüsünü çizdiniz mi?

4. Bağlantı noktalarına atkı yönünde birer bağlantı noktası
ilave ettiniz mi?

5. Örgünün tahar ve armür planlarını çizdiniz mi?

6. Örgünün çözgü ve atkı kesit görüntülerini çizdiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “Evet”
ise “bir sonraki uygulama faaliyetine” geçiniz.
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(2) Çözgü yönünde iki bağlantı noktası ilave edilerek kuvvetlendirilmişsaten

örgüsünü, tahar-armür planlarını ve kesit görüntülerini çiziniz.

İşlem Basamakları Öneriler

 Desen boyutlarını belirleyiniz.

 Desen kâğıdı üzerinde rapor sınırlarını
işaretleyiniz.

 Rapor tekrarının olup olmadığına
dikkat ediniz.

 Rapor alanı içerisine saten örgüsünü çiziniz.  Atlama sayılarına dikkat etmeyi
unutmayınız.

 Bağlantı noktalarına çözgü istikametinde
ikişer bağlantı noktası ilave ederek örgüyü
tamamlayınız.

 Tüm atkı sıralarına bağlantı noktası
ilave etmeyi unutmayınız.

 Örgünün tahar ve armür planlarını çiziniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Örgünün çözgü ve atkı kesit görüntülerini
çiziniz.

 Hareketini inceleyeceğiniz çözgü
ve atkı ipliklerinin hangileri
olduğuna dikkat ediniz.
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KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Desen boyutlarını belirlediniz mi?

2. Desen kâğıdı üzerinde rapor sınırlarını işaretlediniz mi?

3. Rapor alanı içerisine saten örgüsünü çizdiniz mi?

4. Bağlantı noktalarına çözgü yönünde ikişer bağlantı noktası
ilave ettiniz mi?

5. Örgünün tahar ve armür planlarını çizdiniz mi?

6. Örgünün çözgü ve atkı kesit görüntülerini çizdiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “Evet”
ise “bir sonraki uygulama faaliyetine” geçiniz.
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(2)çözgü yönünde (1-7)çözgü ipliklerini yer değiştirerek karışıksaten örgüsünü, tahar-

armür planlarını ve kesit görüntülerini çiziniz

İşlem Basamakları Öneriler

 Desen boyutlarını belirleyiniz.

 Desen kâğıdı üzerinde rapor sınırlarını
belirleyiniz.

 Rapor tekrarının olup olmadığına
dikkat ediniz.

 Rapor alanı içerisine saten örgüsünü
çiziniz.

 Talimata uygun olarak 1 ve 7 numaralı
çözgü iplik hareketlerini yer değiştirerek
örgüyü oluşturunuz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Örgünün tahar ve armür planlarını çiziniz.

 Örgünün çözgü ve atkı kesit görüntülerini
çiziniz.

 Hareketini inceleyeceğiniz çözgü ve
atkı ipliklerinin hangileri olduğuna
dikkat ediniz.
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KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Desen boyutlarını belirlediniz mi?

2. Desen kâğıdı üzerinde rapor sınırlarını işaretlediniz mi?

3. Rapor alanı içerisine saten örgüsünü çizdiniz mi?

4. Talimata uygun olarak çözgü ipliklerini yer değiştirerek
örgüyü oluşturdunuz mu?

5. Örgünün tahar ve armür planlarını çizdiniz mi?

6. Örgünün çözgü ve atkı kesit görüntülerini çizdiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “Evet”
ise “bir sonraki uygulama faaliyetine” geçiniz.
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(2)atkı yönünde (2-7)atkı ipliklerini yer değiştirerek karışıksaten örgüsünü, tahar-

armür planlarını ve kesit görüntülerini çiziniz.

İşlem Basamakları Öneriler

 Desen boyutlarını belirleyiniz.

 Desen kâğıdı üzerinde rapor sınırlarını
belirleyiniz.

 Rapor tekrarının olup olmadığına
dikkat ediniz.

 Rapor alanı içerisine saten örgüsünü çiziniz.

 Talimata uygun olarak 2 ve 7 numaralı atkı
iplik hareketlerini yer değiştirerek örgüyü
oluşturunuz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Örgünün tahar ve armür planlarını çiziniz.

 Örgünün çözgü ve atkı kesit görüntülerini
çiziniz.

 Hareketini inceleyeceğiniz çözgü
ve atkı ipliklerinin hangileri
olduğuna dikkat ediniz.
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KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Desen boyutlarını belirlediniz mi?

2. Desen kâğıdı üzerinde rapor sınırlarını işaretlediniz mi?

3. Rapor alanı içerisine saten örgüsünü çizdiniz mi?

4. Talimata uygun olarak atkı ipliklerini yer değiştirerek
örgüyü oluşturdunuz mu?

5. Örgünün tahar ve armür planlarını çizdiniz mi?

6. Örgünün çözgü ve atkı kesit görüntülerini çizdiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “Evet”
ise “bir sonraki uygulama faaliyetine” geçiniz.
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(2)çözgü yönünde yarım gölgeli saten örgüsünü, tahar-armür planlarını ve kesit

görüntülerini çiziniz.

İŞLEM BASAMAKLARI ÖNERİLER

 Desen boyutlarını belirleyiniz.

 Desen kâğıdı üzerinde rapor sınırlarını
belirleyiniz.

 Rapor tekrarının olup olmadığına
dikkat ediniz.

 Bütün alanlara saten örgüsünü çiziniz.

 İkinci alandaki bağlantı noktalarına çözgü
yönünde birer bağlantı noktası ilave ediniz.

Sırasıyla çözgülere birer ekleme yapınız.

 Üçüncü alandaki bağlantı noktalarına
çözgü yönünde ikişer bağlantı noktası ilave
ediniz.

Raporun dışına taşmamaya dikkat ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Dördüncü alandaki bağlantı noktalarına
çözgü yönünde üçer bağlantı noktası ilave
ederek örgüyü tamamlayınız.

 Örgünün tahar ve armür planlarını çiziniz.

 Örgünün çözgü ve atkı kesit görüntülerini
çiziniz.

 Hareketini inceleyeceğiniz çözgü ve
atkı ipliklerinin hangileri olduğuna
dikkat ediniz.
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KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Desen boyutlarını belirlediniz mi?

2. Desen kâğıdı üzerinde rapor sınırlarını işaretlediniz mi?

3. Rapor alanı içerisine saten örgüsünü çizdiniz mi?

4. Bütün alanlara saten örgüsünü çizdiniz mi?

5. Diğer alanlara sırasıyla birer, ikişer, üçer bağlantı noktası
ilave ederek örgüyü oluşturdunuz mu?

6. Örgünün tahar ve armür planlarını çizdiniz mi?

7. Örgünün çözgü ve atkı kesit görüntülerini çizdiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “Evet”
ise “Bir sonraki uygulama faaliyetine” geçiniz.
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UYGULAMA FAALİYETİ

(3) atkı yönünde yarım gölgeli saten örgüsünü, tahar-armür planlarınıve kesit

görüntülerini çiziniz.

İşlem Basamakları Öneriler

 Desen boyutlarını belirleyiniz.

 Desen kâğıdı üzerinde rapor sınırlarını
belirleyiniz.

 Rapor tekrarının olup olmadığına
dikkat ediniz.

 Bütün alanlara saten örgüsünü çiziniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Beşinci alandaki bağlantı noktalarına
çözgü yönünde dörder bağlantı noktası
ilave ediniz.

 Altıncı alandaki bağlantı noktasına çözgü
yönünde beşer bağlantı noktası ilave
ediniz ve örgüyü tamamlayınız.
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 Örgünün tahar ve armür planlarını
çiziniz.

 Örgünün çözgü ve atkı kesit görüntülerini
çiziniz.

 Hareketini inceleyeceğiniz çözgü ve
atkı ipliklerinin hangileri olduğuna
dikkat ediniz.
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KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Desen boyutlarını belirlediniz mi?

2. Desen kâğıdı üzerinde rapor sınırlarını işaretlediniz mi?

3. Rapor alanı içerisine saten örgüsünü çizdiniz mi?

4. Bütün alanlara saten örgüsünü çizdiniz mi?

5. Diğer alanlara sırasıyla birer, ikişer, üçer bağlantı noktası
ilave ederek örgüyü oluşturdunuz mu?

6. Örgünün tahar ve armür planlarını çizdiniz mi?

7. Örgünün çözgü ve atkı kesit görüntülerini çizdiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “Evet”
ise “Ölçme ve Değerlendirme” sorularına geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru kelimeleri yazınız.

1. Atkı saten örgülerine, çözgü ipliğinin üstte olduğu bağlantı noktası ilâvesi ya da çözgü
saten örgülerine, atkı ipliğinin üste olduğu bağlantı noktası ilâvesi ile elde edilen
örgülere ………………………saten örgüleri denir.

2. Atkı saten örgüsünde çözgüden kuvvetlendirme yapmak için her dolu karenin üstüne
veya altına, bir veya birden fazla …………..kare eklenir.

3. Çözgü saten örgüsünde atkıdan kuvvetlendirme yapmak için her boş karenin sağında
veya solunda bulunan dolu karelerden bir veya birden fazla ……………………yapılır.

4. Karışık saten örgüleri ………. ve ………….yönünde bağlantı noktalarının yer
değiştirmesiyle elde edilir.

5. Çözgü yönünde oluşturulan tam ya da yarım gölgeli saten örgüleri, verilmiş olan dimi
örgü raporuna bağlı olarak çok sayıda çerçeveye ihtiyaç duyulacağından daha çok
…………………dokuma makinelerinde uygulanmaktadır.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME



99

MODÜL DEĞERLENDİRME

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

1. ( ) Atkı yönünde balıksırtı dimi örgülerinde dimi diyagonali, raporun ilk yarısında
soldan sağa doğru yükseliyorsa diğer yarısında da aynı şekilde yönlenir.

2. ( ) 2’li atlamalarda temel alınan dimi örgü raporu eğer tek sayılı ise diyagonal dimi
örgü raporu temel dimi örgü raporunun yarısı kadardır.

3. ( ) Balıksırtı örgüleri ceketlik, eteklik, paltoluk kumaşların dokunmasında kullanılır.

4. ( ) Çözgü yönünde diyagonal dimi örgülerini elde etmek için temel dimi örgülerinden
yararlanılır.

5. ( ) Kuvvetlendirilen saten örgülerinde, kuvvetlendirme yani bağlantı noktası ilâvesi
çözgü ve atkı yönünde olmak üzere sadece iki yönde yapılabilir.

6. ( ) Çözgü saten örgüsünde çözgüden kuvvetlendirme yapmak için her boş karenin
üstünde veya altında bulunan dolu karelerde bir veya birden fazla eksiltme yapılır.

7. ( ) Atkı saten örgüsünde atkıdan kuvvetlendirme yapmak için her dolu karenin sağına
veya soluna, bir veya birden fazla dolu kare ilâve edilir.

8. ( ) Saten bağlama noktalarının, düzenli yerleşiminin dışında, gelişigüzel dağıldığı
örgülere karışık saten örgüleri denir.

9. ( ) Atkı yönünde yarım gölgeli saten örgüsü için kullanılacak olan atkı tel sayısı,
verilmiş olan saten örgüsü rapor tel sayısı ile rapor tel sayısının bir eksiğinin
toplanması sonucunda elde edilen değer olarak belirlenir.

10. ( ) Sayma sayısı raporu bölen sayı olmaz.

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 diğer modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz

MODÜL DEĞERLENDİRME
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CEVAP ANAHTARLARI

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI

1. Doğru
2. Doğru
3. Yanlış
4. Doğru
5. Doğru
6. Yanlış
7. Doğru
8. Doğru
9. Doğru

10. Yanlış

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI

1. B
2. A
3. D
4. C
5. B

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI

1. kuvvetlendirilmiş
2. dolu
3. eksiltme
4. çözgü-atkı
5. jakarlı

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI

1. Yanlış
2. Yanlış
3. Doğru
4. Doğru
5. Doğru
6. Doğru
7. Doğru
8. Doğru
9. Yanlış
10 Doğru

CEVAP ANAHTARLARI
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