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AÇIKLAMALAR

KOD 542TGD831

ALAN Tekstil Teknolojisi
DAL/MESLEK Alan ortak
MODÜLÜN ADI Ana Örgülü Numune Kumaş Dokuma 1

MODÜLÜN TANIMI
Ana örgülü kumaşların numune olarak dokunması
için gerekli bilgi ve becerilerin kazandırıldığı bir
öğrenme materyalidir.

SÜRE 40/32
ÖNKOŞUL Ana Örgüler modülünü başarmış olmak
YETERLİK Ana örgülü numune kumaş dokumak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç:
Uygun ortam sağlandığında ana örgülü numune
kumaşları tekniğine uygun olarak
dokuyabileceksiniz.

Amaçlar
1. Numune kumaş dokumaya hazırlık

yapabileceksiniz
2. Tekniğine uygun olarak bezayağı örgülü

numune kumaş dokuyabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Donanım: Numune kumaş dokuma tezgâhı, çözgü
hazırlama aparatı, atkı aparatı, mekik, masura, gücü
tığı, tarak tığı, desen kâğıdı, renkli kalem, makas,
cetvel, çözgü ve atkı iplikleri
Ortam: Aydınlık

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 işletmelerinde, numune kumaş dokuma uygulamalarıyla ilgili faaliyetler
sonucunda, üretimi yapılacak kumaşın genel özellikleri, üretim öncesi görülmekte ve varsa
aksaklıklar giderilerek hatasız olarak üretimleri yapılmaktadır.

İşin sonunda edineceğiniz bilgi ve beceriler ile numune tezgâhını kullanabilme becerisi
geliştirmiş olacaksınız. Bu modülde yapacağınız uygulamalar, dokuma makinelerindeki
çalışmalarınız sırasında size temel oluşturacaktır.

Bu modülle ilgili tüm faaliyetleri tamamladığınızda, numune kumaş dokumaya hazırlık
yapabileceksiniz. Tekniğine uygun olarak bezayağı örgülü numune kumaş dokuyabileceksiniz.

GİRİŞ



2

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam
sağlandığında numune kumaş dokumaya hazırlık yapabileceksiniz.

 Ana örgülü kumaşların kullanım alanlarını, bu kumaşların dokunmasında tercih

edilen iplik çeşitlerini dokuma işletmelerinden, internetten ve ilgili kaynaklardan

araştırarak rapor hazırlayınız.

1. NUMUNE KUMAŞ DOKUMA HAZIRLIK
İŞLEMLERİ

1.1. Numune Dokuma Tezgâhının Parçaları ve Görevleri

Üretilmek istenen kumaşın makineye uyarlanmadan önce yapısal olarak incelenmesine
olanak sağlayan, temel olarak otomatik dokuma makinelerinde de bulunması gereken sistemleri
bünyesinde bulunduran, insan gücü ile çalıştırılan dokuma tezgâhına numune el dokuma tezgâhı
adı verilmektedir. Kontramajlı el dokuma tezgâhları, masaüstü el dokuma tezgâhları, armürlü
numune (şablon) el dokuma tezgâhları, bilgisayar kontrollü el dokuma tezgâhları gibi çeşitleri
vardır.

Armürlü numune (şablon) el dokuma tezgâhlarında 24 çerçeveye kadar farklı hareket
sağlanabilmektedir. Bu durum çok sayıda farklı kumaş yapısı uygulama olanağı sağladığından
genellikle armürlü numune el dokuma tezgâhı tercih edilmektedir.

Resim 1.1: Armürlü numune (şablon) el dokuma tezgâhı

ARAŞTIRMA

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ
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Teknolojik özelliklerine göre farklılıklar gösterseler de sözü edilen numune tezgâhlarının
ana kısımları aynıdır. Bunlar:

 İskelet: Tezgâhı oluşturan parçaların üzerinde toplandığı kısımdır.

Resim 1.2: Armürlü numune el dokuma tezgâhı iskeleti

 Kumaş levendi: Dokunmuş olan kumaşın üzerine sarıldığı parçadır.

 Kumaş köprüsü: Dokunmuş olan kumaşın kumaş levendine yönlendirilmesi
için gerekli olan parçadır.

Resim 1.3: Kumaş köprüsü ve kumaş levendi

 Tefe: Atkı taşıyıcı olan mekiğe kılavuzluk yapan, aynı zamanda üzerine
sabitlenmiş olan tarak yardımıyla atılan, atkı ipliğini kumaş yüzeyine yanaştıran
parçadır.

 Tarak: Üzerinde bulunan boşluklardan çözgü iplikleri geçen, dokunacak olan
kumaşın çözgü sıklığını ve enini belirleyen ve atılan atkı ipliğini üzerinde
bulunduğu tefe yardımıyla kumaş yüzeyine yanaştıran parçadır.

Kumaş köprüsü

Kumaş levendi

İskelet
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Resim 1.4: Tefe ve tarak

 Çerçeveler: Üzerinde gücü tellerinin bulunduğu parçadır.

 Gücü telleri: Orta kısmında bulunan deliklerden çözgü iplikleri geçirilen, bağlı
bulunduğu çerçeveler aracılığıyla da aşağı yukarı hareket ettirilerek ağızlık
oluşumuna yardımcı olan parçadır.

Resim 1.5: Çerçeve ve gücü telleri

 Çapraz çubukları: Tahar işleminde çözgü ipliklerinin sırasıyla alınmasına ve
kopan çözgü ipliğinin bulunmasına yardımcı olan bir parçadır.

Resim 1.6: Çapraz çubukları

Çapraz çubukları

Tarak

Tefe

Gücü telleri

Çerçeve
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 Çözgü köprüsü: Çözgü ipliklerinin üzerinden geçerek çapraz çubuklarına
yönlendirilmesini sağlayan parçadır.

 Çözgü levendi: Çözgü ipliklerinin üzerine sarıldığı parçadır.

Resim 1.7: Çözgü köprüsü ve çözgü levendi

 Tuş tertibatı: Armür planına göre çerçevelerin konumunun belirlenmesini
sağlayan parçadır.

Resim 1.8: Tuş tertibatı

 Armür tertibatı: Armür planına göre hazırlanmış olan armür kartonu veya
paletlerin üzerine takıldığı parçadır.

 Ayaklar: Çevrelerin yukarı hareketini sağlayarak ağızlık oluşumuna yardımcı
olan parçadır.

Çözgü köprüsü

Çözgü levendi

Tuş tertibatı
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Resim 1.9: Armür tertibatı

 Masura: Üzerine atkı ipliğinin sarıldığı elemandır.

 Mekik: Üzerinde atkı ipliği sarılmış olan masurayı taşıyan elemandır. Açılmış
olan ağızlık içerisinden atkı ipliğinin geçirilmesini sağlar.

Resim 1.10: Mekik ve masura

1.2. Numune Dokuma Tezgâhında Kullanılan Araçlar ve Görevleri

Numune dokuma tezgâhlarında çalışırken makas cetvel ve renkli kalem gibi araçların
yanı sıra özel olarak bulundurulması gereken araçlar sırasıyla aşağıda belirtilmiştir.

 Gücü tığı: Çözgü iplerini istenen tahar planına göre gücü gözlerinden
geçirmemize yardımcı olan araçtır.

 Tarak tığı: İstenen tarak planına göre çözgü ipliklerini sırasıyla tarak dişlerinden
geçirmemize yardımcı olan araçtır.

Mekik

Masura

Armür tertibatı
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 Lup: Kumaş üzerindeki çözgü ve atkı sıklıklarının tespitini sağlamamıza
yardımcı olan araçtır.

 Desen kâğıdı: Dokuma kumaşı oluşturan atkı ve çözgü bağlantılarının
gösterildiği kareli kâğıttır.

Resim 1.11: Lup

Resim 1.12: Gücü tığı, tarak tığı ve makas

1.3. Dokuma Düğümünün Önemi, Çeşitleri ve Düğümleme

Dokuma hazırlık ve dokuma işlemleri sırasında ipliklerin bağlanması için kullanılan
düğüm çeşitleridir. Dokuma düğümleri mümkün olduğunca seri, sağlam ve uçlarının kısa olarak
atılması gerekir. Bu durum, kumaşın kalitesi ve üretimin artırılması açısından önemlidir.

Dokuma düğümleri kullanılan iplik cinsine göre çeşitlendirilir. Bunlar Şema 1.1’de
gösterilmiştir.

Tablo 1.1: Düğüm çeşitleri

Tarak tığı

Makas

Gücü tığı
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1.4. Çözgü Hazırlama
Bobin hâlinde bulunan ipliklerin, hazırlanan çözgü renk raporu, toplam çözgü tel sayısı

ve çözgü uzunluğuna göre yan yana çözgü levendi üzerinde konumlandırılması gerekir. Yapılan
bu işleme de çözgü hazırlama işlemi adı verilir.

1.4.1. Çözgünün Tanımı

Dokumacılıkta kumaşı oluşturan iki iplik sisteminden biri olan, kumaşın boyuna doğru
yani kenarına paralel olarak yönlenmiş olan ipliklere çözgü denir.

Çözgü hazırlamaya başlamadan önce birtakım hesaplamaların yapılması gerekir.
Aşağıdaki örnekte, yapılması gereken hesaplamalar sırasıyla gösterilmiştir.

Örnek

Dokunacak olan kumaşın örgüsü : Bezayağı
Çözgü renk raporu : 2 Yeşil/ 4 Mavi / 2 Sarı / 4 Kırmızı
Çözgü tel sayısı : 480
Çözgü uzunluğu : 4 metre

Buna göre;

Rapor tel sayısının hesaplanması:

Çözgü renk raporunu oluşturan bütün renklerin adetleri toplanarak elde edilir.

Rapor tel sayısı = yeşil + mavi + sarı + kırmızı = 2 + 4 +2 +4 = 12 tel

Rapor adedinin hesaplanması:

Toplam çözgü tel sayısının rapor tel sayısına bölünmesi ile elde edilir.

Rapor adedi = Çözgü tel sayısı / Rapor tel sayısı = 480 / 12 = 40 rapor

Renklere göre toplam çözgü tel sayısının hesaplanması

Rapor adedi içinde yer alan renk adedi ile rapor adedinin çarpımı sonucu elde edilir

Yeşil tel sayısı = Rapordaki tel sayısı x rapor adedi = 2 x 40 = 80 tel
Mavi tel sayısı = Rapordaki tel sayısı x rapor adedi = 4 x 4 = 160 tel
Sarı tel sayısı = Rapordaki tel sayısı x rapor adedi = 2 x 40 = 80 tel
Kırmızı tel sayısı = Rapordaki tel sayısı x rapor adedi = 4 x 4 = 160 tel

Renklere göre çözgü uzunluğunun hesaplanması:

Toplam çözgü tel sayıları ile çözgü uzunluğunun çarpımı sonucu elde edilir.

Yeşil çözgü uzunluğu= Yeşil tel sayısı x çözgü uzunluğu = 80 x 4 = 320 metre
Mavi çözgü uzunluğu= Mavi tel sayısı x çözgü uzunluğu = 160 x 4 = 640 metre
Sarı çözgü uzunluğu = Sarı tel sayısı x çözgü uzunluğu = 80 x 4 = 320 metre
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Kırmızı çözgü uzunluğu = Kırmızı tel sayısı x çözgü uzunluğu=160 x 4 = 640 metre
Hazırlayacağımız çözgü bilgilerine göre el dokuma tezgâhlarına iki yöntemde çözgü

hazırlarız. Bu yöntemler duvarda çözgü hazırlama ve dolapta çözgü hazırlamadır.

 Duvarda çözgü hazırlama

Yere paralel olarak duvara monte edilen, en az dört adet ağaç ya da metal çubuktan
oluşan aparattır. Çözgü ipliğinin uzunluğuna göre çubuklar arası mesafe uzatılır ya da kısaltılır.
İçerideki iki adet çubuk çözgü ipliklerinin çapraza alınmasını dışarıdaki iki çubuk ise çözgü
uzunluğunun belirlenmesini sağlar.

Resim 1.13: Duvarda çözgü hazırlama

 Dolapta çözgü hazırlama

Dolap, düşey olarak bir ayağa sabitlenmiş ve kendi ekseni etrafında dönebilen bir silindir
üzerine yerleştirilmiş çıtalardan oluşan bir aparattır.

Bu yöntemde çözgü iplikleri istenen tel sayısına ulaşıncaya kadar dolap etrafına sarılır.
Yere paralel olarak yerleştirilmiş olan çubuklar arasından geçirilerek ise çapraz alma işlemi
yapılmaktadır.

Resim 1.14: Dolapta çözgü hazırlama

Çapraza alma kısmı

Çözgü iplikleri
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1.4.2. Çözgü Hazırlamada Dikkat Edilecek Hususlar

Çözgü hazırlama işlemi yapılırken;

 Çözgü ipliklerinin hatasız bir şekilde çapraza alınmasına,
 Çözgü renk raporuna,
 Toplam çözgü tel sayısına,
 Bütün çözgü ipliklerinin aynı gerginlikte olmasına dikkat edilmelidir.

1.5. Çözgünün Taharlanması

Çözgü ipliklerinin tahar planına göre sırasıyla gücü tellerinden ve tarak dişlerinden
geçirilmesi işlemine tahar denir.

Tahar işleminin ilk aşamasını oluşturan gücü taharı, hazırlanmış olan tahar planına göre
yapılmaktadır. Dokumacılıkta değişik isimlerle adlandırılan çok sayıda tahar çeşidi
bulunmaktadır (bk. Ana Örgüler modülü).

Tahar işleminin ikinci aşaması olan tarak taharı ise çözgü ipliklerinin dokuma tarağından
geçirildiği tarak taharıdır. Bu işlemde, istenen kumaş eni ve sıklığa göre belirlenmiş olan tel
sayısının tarak dişlerinden geçirilmesi gerekir.

Tahar işleminin yapılmasıyla;

 Ağızlığın açılması, dolayısıyla örgülerin oluşması sağlanır.
 Çözgü sıklığı belirlenir.
 Farklı kumaş görünümleri elde edilebilir.
 Tarak eni, dolayısıyla üretilecek olan kumaşın eni belirlenir.

1.5.1. Gücü Taharı

Gücü taharı, çözgü ipliklerinin gücü gözlerinden, gücü tığı yardımıyla tahar planına
uygun olarak geçirilmesi işlemidir.

Resim 1.15: Gücü taharı

Çerçeve Gücü gözü

Çözgü iplikleri
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Gücü taharına başlanmadan önce çerçeve başına düşen gücü teli hesaplanmalıdır. Bu
işlem tahar planına göre yapılmaktadır (bk. Ana Örgüler modülü).

Örnek 1

Toplam çözgü tel sayısı : 500 tel
Rapor tel sayısı : 5 tel
Tahar : Sıra taharı (her çerçeve için 1 gücü teli)

Çerçeve başına düşen gücü teli, toplam çözgü tel sayısının rapor tel sayısına bölünmesi
ile elde edilecektir.

Çerçeve başına düşen gücü teli = Toplam çözgü tel sayısı / Rapor tel sayısı = 500/5 = 100
adet

Örnek 2

Toplam çözgü tel sayısı : 560 tel
Rapor tel sayısı : 7 tel
Tahar : Karışık ( 1.çerçeve 2, 2.çerçeve 2, 3.çerçeve1, 4.çerçeve 2 gücü teli)

Çerçeve başına düşen gücü teli = Toplam çözgü tel sayısı / Rapor tel sayısı = 560/7 = 80
adet

1.çerçeve: 2 x 80 = 160
2.çerçeve: 2 x 80 = 160
3.çerçeve: 1 x 80 = 80
4.çerçeve: 2 x 80 = 160 adet gücü teli olmalıdır.

1.5.2. Tarak Taharı

Tarak taharı, çözgü ipliklerinin dokuma tarağının diş boşlukları arasından tarak planına
göre tarak tığı yardımıyla geçirilmesi işlemidir. İstenilen kumaşın enine ve çözgü sıklığına göre
tarak seçilir. Tarak taharı yapılarak kumaşın sıklığı ve eni belirlenir.

Resim 1.16: Tarak taharı

Tarak

Tarak dişleri

Çözgü iplikleri
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Dokuma tarağının 10 cm’inde bulunan diş boşluğuna tarak numarası adı verilmektedir.
Tarak dişlerinin daha sık olduğu durumlarda 1 Cm’deki diş boşluğu da tarak numarası olarak
adlandırılabilir.

Tarak dişlerinden geçirilen çözgü tel sayısı kumaşın çözgü sıklığını belirler. Örneğin 70
numara bir tarağın dişlerinden 1’er adet çözgü teli geçirilecek olursa 10 cm’de 70 adet çözgü
teli olacaktır. Aynı taraktan 2’şer adet geçirilecek olursa 140 adet çözgü teli olacak, bu da
kumaşın sıklığını iki kat artıracaktır.

Tarağın dişlerinin başladığı yerden bittiği yere kadar olan mesafeye “tarak eni”, çözgü
ipliklerinin tarak üzerinde kaplamış olduğu alana ise “tarak üzerindeki çözgü eni” denir. Tarak
taharı yapılırken çözgülerin, tarağın ortasında yer almasına dikkat edilmelidir. Bu durum atkı
ipliklerinin eşit basınç altında sıkıştırılmasını sağlayacaktır. Çözgülerin tarakta ortalanması şu
şekilde hesaplanabilir.

Örnek 1
Tarak eni : 110 cm
Tarak numarası : 50 numara
Çözgü tel sayısı : 450 tel
Dişten geçen tel sayısı : 1 tel olduğuna göre;

Tarak üzerindeki çözgü eni = (Çözgü tel sayısı x 10) / (Tarak numarası x Dişten
geçen tel sayısı)

= ( 450 x 10 ) / ( 50 x 1 )
= 4500 / 50
= 90 cm olur. Bu durumda;

Kenar boşlukları = (Tarak eni – tarak üzerindeki çözgü eni) / 2
= (110 – 90) / 2
= 20 / 2
= 10’ar cm olacaktır.

Örnek 2

Tarak eni : 90 cm
Tarak numarası : 55 numara
Çözgü tel sayısı : 550 tel
Dişten geçen tel sayısı : 2 tel olduğuna göre;

Tarak üzerindeki çözgü eni = (Çözgü tel sayısı x 10) / (Tarak numarası x
Dişten geçen tel sayısı)

=(550 x 10) / (55 x 2)
= 5500 / 110
= 50 cm olur. Bu durumda;

Kenar boşlukları = (Tarak eni – tarak üzerindeki çözgü eni) / 2
= (90 – 50) / 2
= 40 / 2
= 20’şer cm olacaktır.
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1.5.3. Tahar İşleminde Dikkat Edilecek Hususlar

Tahar işlemi yapılırken;

 Tahar planı göz önünde bulundurulmalıdır.
 Çerçevelere bulunması gereken sayıda gücü teli takılmalı, bozuk olanlar

değiştirilmelidir.
 İstenen numarada ve bozuk olmayan tarak takılmalıdır.
 Tarak taharı başlangıç noktası, tarak ortalaması hesabına göre tespit edilmelidir.
 Çözgü iplikleri, gücü tellerinden sırasıyla ve tek tek geçirilmelidir.
 Tarak taharı yaparken dişten geçen tel sayısına dikkat edilmelidir.
 Kopan çözgü iplikleri uygun dokuma düğümleri kullanılarak birleştirilmelidir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Pamuk düğümünü verilen sürede uygulayınız.

İşlem Basamakları Öneriler
1.Hareket
 Kopan iki ucu sol el baş ve işaret parmakları arasına

çapraz olarak yerleştiriniz.

 Uçların eşit ve mümkün
olduğunca kısa olmasına
özen gösteriniz.

 Sol eldeki ipliğin üstte
olmasına dikkat ediniz.

2.Hareket
 Sağ eldeki ipliği sol el başparmağının etrafında bir tur

dolandırınız.

 Sol el başparmağınızı
kaldırmayınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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3.Hareket
 Bir tur çevirdiğiniz ipliği çapraz olarak tutulan iplik

uçları arasından önden arkaya doğru geçiriniz.

4.Hareket
 Sağ el başparmağı ile kopan ipliğin ucunu sol el

başparmağının altında oluşan halkanın içine itiniz.

5.Hareket
 Sağ eldeki ipliğin ucunu geriye çekerek düğümü

sıkıştırınız.
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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. Kullanacağınız malzemeleri hazırladınız mı?
2. 1. pamuk düğümünün 1. hareketini yaptınız mı?
3. 1. pamuk düğümünün 2. hareketini yaptınız mı?
4. 1. pamuk düğümünün 3. hareketini yaptınız mı?
5. 1. pamuk düğümünün 4. hareketini yaptınız mı?
6. 1. pamuk düğümünün 5. hareketini yaptınız mı?
7. 1. pamuk düğümü oluşturup sağlamlığını kontrol ettiniz mi?
8. Malzemeleri ekonomik kullandınız mı?
9. Düğümleri verilen sürede attınız mı?

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. pamuk düğümünü verilen sürede uygulayınız.

İşlem Basamakları Öneriler

1.Hareket
 Kopan iki ucu sol elin baş ve işaret

parmakları arasına çapraz olarak
yerleştiriniz.

 Uçların eşit ve kısa olmasına dikkat
ediniz.

2.Hareket
 Sağ el ile tutulan ipliği sol el baş ve

işaret parmakları üzerinden yarım tur
çeviriniz.

3.Hareket
 Sağ el ile tutulan ipliği çapraz tutulan

uçlar arasından arkadan öne doğru
geçiriniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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4.Hareket
 Kopmuş ipliğin ucunu sağ el ile sol el

başparmağı üzerinde oluşan halkanın
içine ve dolayısıyla başparmağın altına
itiniz.

5.Hareket
 Sağ eldeki iplik ucunu çekerek düğümü

sıkıştırınız.
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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. 2. pamuk düğümünün 1. hareketini yaptınız mı?
2. 2. pamuk düğümünün 2. hareketini yaptınız mı?
3. 2. pamuk düğümünün 3. hareketini yaptınız mı?
4. 2. pamuk düğümünün 4. hareketini yaptınız mı?
5. 2. pamuk düğümünün 5. hareketini yaptınız mı?
6. 2. pamuk düğümü oluşturup sağlamlığını kontrol ettiniz mi?
7. Malzemeleri ekonomik kullandınız mı?
8. Düğümleri verilen sürede attınız mı?

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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Yün düğümünü verilen sürede uygulayınız.

İşlem Basamakları Öneriler
1.Hareket
 Kopan iki iplik ucunu sol el işaret ve

başparmakları arasına yan yana
yerleştiriniz.

 İki ucun da eşit uzunlukta olmasına
dikkat ediniz.

2.Hareket
 İpliklerden birini sağ el ile tutarak sol el

başparmağı üzerinden bir tur çeviriniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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3.Hareket
 Sağ eldeki ipi sol eldeki iplik uçları

üzerinden dolaştırınız.

4.Hareket
 İplik uçlarını başparmak üzerinde oluşan

halkanın içinden başparmağın altına
itiniz.

5.Hareket
 Sağ eldeki ipin ucunu çekerek düğümü

sıkıştırınız.
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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. Yün düğümünün 1. hareketini yaptınız mı?
2. Yün düğümünün 2. hareketini yaptınız mı?
3. Yün düğümünün 3. hareketini yaptınız mı?
4. Yün düğümünün 4. hareketini yaptınız mı?
5. Yün düğümünün 5. hareketini yaptınız mı?
6. Yün düğümü oluşturup sağlamlığını kontrol ettiniz mi?
7. Malzemeleri ekonomik kullandınız mı?
8. Düğümleri verilen sürede attınız mı?

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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İpek düğümünü verilen sürede uygulayınız.

İşlem Basamakları Öneriler
1.Hareket
 Kopan ipliğin iki ucunu bir arada tutarak

kördüğüm atınız.

 Atılan kördüğümün uçlarının bir sonraki
hareket için yeterli miktarda olmasına
dikkat ediniz.

2.Hareket
 Düğümün uçlarını açarak üzerine bir

düğüm daha atıp sıkıştırınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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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. İpek düğümünün 1. hareketini yaptınız mı?
2. İpek düğümünün 2. hareketini yaptınız mı?
3. İpek düğümü oluşturup sağlamlığını kontrol ettiniz mi?
4. Malzemeleri ekonomik kullandınız mı?
5. Düğümleri verilen sürede attınız mı?

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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YGULAMA FAALİYETİ
Çözgü rengini kendinizin belirlediği, tahar ve armür planlarının ise bezayağı

örgüsüne göre olduğu numune bir kumaşın gerekli işlemlerini yaparak kumaşı dokumaya
hazır hâle getiriniz.

İşlem Basamakları Öneriler

 Çözgü hazırlamak için aparatı ve atölye ortamını
hazır hâle getiriniz.

 Çözgü aparatının çevresinin
temiz ve kullanılacak
malzemelerin eksiksiz
olmasını sağlayınız.

 Renk raporlu dokumalar için rapordaki çözgü tel
sayısını hesaplayınız.

 Her renk için gerekli tel sayısını ve çözgü
uzunluğunu hesaplayınız.

 Gerekli olan çözgü iplik
miktarlarına uygun şekilde
bobinlerin bulundurulmasını
sağlayınız.

 Çözgü hazırlama işlemine başlayınız.

 Çözgü ipliğini çubuğa
bağlarken çubukla düğüm
arasında boşluk bırakınız.

 Çapraz alma kısmında her çözgü telini çapraza
alınız.

 Çapraz alma kısmına
geldiğinizde ipliği kendinize
daha yakın tutunuz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Toplam çözgü tel sayısına ulaşana kadar iplikleri
çapraza alarak sarım işlemini tamamlayınız.

 Çözgü hazırlanırken çözgü
ipliklerinin eşit gerginlikte
olmasına dikkat ediniz.

 Renk raporlu çalışmalarda
rapor tekrarlarına dikkat
ediniz.

 Çözgünün çapraz kısımlarına çapraz çubukları
geçiriniz.  Çapraz çubuklarının taşıma

esnasında çıkmamasına özen
gösteriniz.



30

 Hazırlanan çözgüyü aparattan alınız.

 Çözgüyü aparattan alırken
boşta iplik kalmadığından
emin olunuz.

 Çözgüyü tezgâha taşıyınız.

 Taşıma esnasında birlikte
hareket ediniz.
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 Çapraz çubuklarını tezgâha sabitleyiniz.

 Çözgüyü levent uç bezine bağlayınız.

 Levent uç bezine eşit
mesafede bağlama yapınız.

 Çözgüyü çözgü levendine sarınız.  Sarım esnasında karşı
taraftan gerdirerek eşit
gerginlikte sarılmasını
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sağlayınız.

 Çözgü uçlarını bağlayarak tahara hazır hâle
getiriniz.

 Tahara başlamadan evvel
çerçeve sırasını belirleyiniz.

 Çerçevelerde bulunması gereken gücü adedini
hesaplayarak yeterli sayıda gücü teli takınız. Varsa
bozuk olan gücü tellerini değiştiriniz.
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 Hazırlanan çerçeveleri tezgâha yerleştiriniz.

 Çerçeve ayaklarını doğru
yere taktığınızdan emin
olunuz.

 Bezayağı örgüsüne göre hazırlanmış tahar planına
göre gücü taharı yapınız.

 Çözgü ipliklerini gücü
gözlerinden tahar planına
göre ve sırasıyla geçirmeye
özen gösteriniz.

 Ana Örgüler modülüne
bakınız.
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 Kullanacağınız tarağın numarasını tespit ediniz.
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 Uygun tarağı tefeye sabitleyiniz.

 Belirlediğiniz dişten geçen tel sayısı ve tarağın
numarasına göre tarak enini belirleyiniz.

 Dişten geçen tel sayısını
tespit ederken iplik numarası
ve tarak numarasını göz
önünde bulundurunuz.

 Tarak ortalaması hesabına göre tarak taharı
başlangıç noktasını belirleyiniz.
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 Tarak taharı yapınız.

 Çözgüyü kumaş levendi uç bezine bağlayınız.
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 Bezayağı örgüsüne uygun olarak armür paletini
hazırlayınız.

 Hazırladığınız armür paletini yerleştiriniz.
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 Kullanılacak atkı ipliği masurasını hazırlayınız.
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 Dokuma başlangıç atkısı atarak kumaş eni ve kumaş
yüzeyi oluşumunu sağlayınız.

 Başlangıç atkısı atarken
kumaş kenarlarının
düzgünlüğüne 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. Gerekli araç gereci hazırladınız mı?
2. Rapor tekrar sayısını hesapladınız mı?
3. Rapordaki çözgü sayısını hesapladınız mı?
4. Her renk çözgüden kaç adet gerektiğini hesapladınız mı?
5. Her renk için gerekli çözgü uzunluğunu hesapladınız mı?
6. İlk çözgü rengini istenen uzunlukta hazırladınız mı?
7. İkinci çözgü rengine geçiş yapabildiniz mi?

8.
Bir rapor çözgüyü renk sırasına, sayısına, uzunluğuna uygun
olarak hazırladınız mı?

9. Çözgü gerginliğini ve çaprazını kontrol ettiniz mi?
10. İkinci çözgü ipliğini çapraz çubuklarından geçirdiniz mi?
11. İstenen sayıda çözgü hazırladınız mı?

12.
Hazırladığınız çözgüyü çaprazını bozmadan tezgâha taşıdınız
mı?

13.
Hazırladığınız çözgüyü tezgâha bağlayarak iplikleri aynı
gerginlikte çözgü levendine sardınız mı?

14. Çözgüleri belirtilen sürede hazırladınız mı?
15. Tahar planını çizdiniz mi?

16.
Her çerçevede bulunması gereken gücü teli sayısını
hesapladınız mı?

17. Çerçevelere yeteri sayıda gücü teli taktınız mı?
18. Bozuk gücü tellerini değiştirdiniz mi?
19. Gücü taharını yaptınız mı?
20. Tarak numarasını tespit ettiniz mi?

21.
Dişten geçen tel sayısı ve tarağın numarasına göre iplik
belirlediniz mi?

22. Tarak üzerindeki çözgü enini hesapladınız mı?
23. Tarak ortalaması hesabını yaptınız mı?
24. Çözgü ipliklerini tarak dişlerinden geçirdiniz mi?

25.
Çözgü ipliklerinin tarağı ortalayıp ortalamadığını kontrol
ettiniz mi?

26.
Çözgü ipliklerini aynı gerginlikte kumaş levendine sardınız
mı?

27. Tahar işlemini belirtilen sürede tamamladınız mı?
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28.
Dokuma başlangıç atkısı atarak kumaş eni ve kumaş yüzeyi
oluşumunu sağladınız mı?

29. Malzemeyi yerinde ve ekonomik kullandınız mı?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “Evet”
ise “Ölçme ve Değerlendirmeye geçiniz.



42

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ME VE DEĞERLENDİRME

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

1. ( )Dokunan kumaşın üzerine sarıldığı silindire çözgü levendi denir.

2. ( )Çapraz çubukları çerçevelere hareket verir.

3. ( )Numune tezgâhlarına duvarda ve dolapta çözgü hazırlanır.

4. ( )Çözgü hazırlanırken ipliklerin aynı gerginlikte olması gerekir.

5. ( )Dokuma düğümleri kopuş nedenlerine göre çeşitlendirilir.

6. ( )Tahar, gücü ve tarak taharı işlemlerinden oluşur.

7. ( )Gücü taharı yapılırken çözgü iplikleri çapraz kısmından rastgele alınır.

8. ( )Gücü taharında atkı iplikleri gücü gözlerinden geçirilir.

9. ( )Gücü taharında çözgü iplikleri, gücülerden teker teker, tarak dişlerinden ise
tarak planında belirtilen sayıda geçirilir.

10. ( )Tahar, çözgü ipliklerinin tahar planına göre gücü tellerinden ve tarak
dişlerinden geçirilmesi işlemidir.

DEĞERLENDİRME

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

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2

Bu faaliyet sonunda kazandırılacak bilgi ve becerilerle uygun ortam sağlandığında
tekniğine uygun olarak bezayağı örgülü numune kumaş dokuyabileceksiniz.

 Bezayağı örgüsüyle dokunmuş olan kumaş örneklerini, firmalardan temin ederek

inceleyiniz.

2. BEZAYAĞI ÖRGÜLÜ NUMUNE KUMAŞ
DOKUMA

2.1. Dokuma Tekniği ile Kumaş Oluşumu

Bir dokuma kumaş oluşumu için üç temel harekete ihtiyaç vardır. Bunlar sırasıyla
ağızlığın açılması, açılan ağızlık içine atkı ipliğinin atılması ve atılan atkı ipliğinin kumaş
yüzeyine sıkıştırılmasıdır.

Bu üç temel hareketin yanı sıra çözgünün salınması ve dokunan kumaşın sarılması
işlemlerine de gereksinim vardır.

2.1.1. Ağızlık Açma

Dokunacak kumaş için hazırlanmış olan armür planına göre hareket etmesi gereken
çerçeveler yardımıyla üstte olması gereken çözgü ipliklerinin yukarı kaldırılması sonucu
çözgüler, iki gruba ayrılarak atkının geçebileceği bir boşluk oluşur. Oluşan bu boşluğa ağızlık,
yapılan işleme ise ağızlık açma işlemi denir.

Resim 2.1: Ağızlık açma

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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2.1.2. Atkı Atma

Atkı masurasına sarılı olan atkı ipliğini üzerinde bulunduran mekiğin, ağızlık içerisinden
geçirilmesi işlemine atkı atma denir. Yapılan bu işlem sayesinde atkı ve çözgü ipliklerinin
bağlantı yapması sağlanmış olur.

Resim 2.2: Atkı atma

2.1.3. Tefe Vurma

Çözgü iplikleri arasına yerleştirilmiş olan atkı ipliklerinin tefe ve tarak yardımıyla kumaş
yüzeyine yanaştırılarak sıkıştırılması işlemine tefe vurma ya da tefeleme işlemi denir. Yapılan
bu üç temel hareketin tekrar ettirilmesi suretiyle kumaş dokuma işlemi gerçekleştirilir.

Atılan her atkıyla kumaş yüzeyi dokuma tarağına yaklaşması nedeniyle ağızlık kısmı
daralacağı için dokunan kumaşın çekilerek sarılması ve çözgünün de aynı oranda salınması
gerekmektedir.
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Resim 2.3: Tefe vurma

2.2. Atkı Hazırlama

Atılacak olan atkı ipliğinin masura üzerine sarılması işlemine atkı hazırlama işlemi
denir. Bu işlem masura sarma aparatı ya da elle yapılmaktadır.

Atkı atımı sırasında düzgün bir sağılımın gerçekleşebilmesi için atkı ipliğinin masura
üzerine eşit oranda ve paralel bir şekilde sarılması gerekir.
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Resim 2.4: Atkı hazırlama

2.3. Kumaş Dokumada Oluşabilecek Hatalar

Numune kumaş dokunurken oluşabilecek hatalar şunlardır:

 Armür planına göre atkı atılmaması sonucu örgü hatası
 Atkı atımı sırasında atkının gevşek bırakılması ya da fazla çekilmesi sonucu kenar

hatası
 Tefenin eşit basınçla vurulmaması sebebiyle kumaş sıklığı hatası
 Atkı renk sırasına dikkat edilmemesi nedeniyle renk hatası
 Kopan çözgünün bağlanmamasından dolayı kumaş boyunca tel boşluğu hatası
 Ağızlığın yanlış açılması nedeniyle aynı ağızlığa ikinci atkının atılması ile oluşan

atkı hatası
 Dokuma esnasında kopan çözgü ipliklerinin yanlış gücülerden ya da tarak

dişlerinden geçirilmesi sonu tahar hatası

2.4. Numune Dokuma Tezgâhından İş Almada İzlenecek Yollar

Numune dokuma tezgâhlarında dokunan kumaş, istenen uzunluğa gelmesi sonucu
kesilerek çıkarılır. Bu işleme, iş alma adı verilmektedir. İş almada işlem sırası şu şekilde
sıralanabilir:

 Çözgü iplikleri, tarak ve çerçeveler arasından kesilir.
 Dokunan kumaş çekilerek gücü gözlerinden ve tarak dişlerinden çıkarılır.
 Kumaş levendi ters istikamette döndürülerek üzerinde sarılı olan kumaş boşaltılır.
 Levende bağlı bulunduğu yerden kesilerek tezgâhtan çıkarılır.
 Çıkarılan kumaş temizlenip her iki ucunda oluşan saçaklar kesilerek eşitlenir.
 Saçaklar bağlanarak işlem tamamlanır.
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Resim 2.4: İş almada izlenecek yollar
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Uygulama Faaliyeti 2’de hazırlamış olduğunuz tezgâh üzerinde bezayağı örgülü
numune kumaş dokuyunuz.

İşlem Basamakları Öneriler
 Gerekli araç gereci hazırlayınız.
 Bezayağı örgüsünün armür planını çiziniz.  Tahar planı ve çerçeve

sırasına dikkat ediniz.
 Ana Örgüler modülüne

bakınız.
 Atkı ipliğini hazırlayınız.

 Armür planına göre ilk atkıda yukarıda olması gereken
çerçeveleri belirleyiniz.

 Ana Örgüler modülüne
bakınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Armür planına göre belirlenen çerçeveleri yukarı
kaldırarak ağızlık oluşturunuz.

 Yukarı kalkması
gereken çerçeveleri
belirlerken atkı sırasına
dikkat ediniz.
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 Açılan ağızlıktan atkı ipliğini geçiriniz.

 Atkı ipliğini tefe yardımıyla yerleştiriniz.

 Bezayağı örgülü kumaşı ağızlık açma, atkı atma ve tefe
vurma işlemlerini tekrarlayarak dokuyunuz.

 İstenen kumaş boyu tamamlandığında kumaşı tezgâhtan
alınız.

 Çözgü uçlarını bağlayınız.
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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
. Gerekli araç gereci hazırladınız mı?

2. Bezayağı örgüsünün armür planını çizdiniz mi?
3. Atkı ipliğini hazırladınız mı?

4.
Armür planına göre yukarıda olması gereken çerçeveleri belirlediniz
mi?

5. Ağızlık açtınız mı?
6. Atkıyı ağızlık içinden geçirdiniz mi?
7. Tefe ile atkıyı sıkıştırdınız mı?
8. Bezayağı kumaşı istenen uzunlukta dokudunuz mu?
9. Kumaşı tezgâhtan çıkardınız mı?

10. Kumaşı temizleyerek uçlarını bağladınız mı?
11. Malzemeleri ekonomik olarak kullandınız mı?
12. Dokuma işlemini verilen sürede tamamladınız mı?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “Evet”
ise “Ölçme ve Değerlendirmeye 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. ( )Bir dokuma kumaş oluşumu için iki temel harekete ihtiyaç vardır.

2. ( )Atkı ipliği, tahar planına göre atılmalıdır.

3. ( )Atkı iplikleri masura üzerine sarılmaktadır.

4. ( )Bezayağı örgülü kumaş dokumak için en az iki çerçeveye ihtiyaç vardır.

5. ( )Atılan atkı ipliği tefe ve tarak yardımıyla sıkıştırılır.

DEĞERLENDİRME

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

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME



53

MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi numune kumaş dokuma tezgâhı elemanlarından değildir?
A) Kumaş levendi
B) Tefe
C) Tuş tertibatı
D) Cımbar

2. Aşağıdakilerden hangisi armür planına göre çerçevelerin konumunun
belirlenmesini sağlayan parçadır?
A) Çapraz çubukları
B) Tuş tertibatı
C) Çözgü köprüsü
D) Gücü

3. …………. , kumaş üzerindeki çözgü ve atkı sıklıklarının tespitini sağlamamıza
yardımcı olan araçtır.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Tarak tığı
B) Hesap makinesi
C) Hassas terazi
D) Lup

4. Hangisi çözgü hazırlamada dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?
A) Çözgü ipliklerinin çaprazının doğru alınması
B) Renk raporunun doğru olması
C) Hazırlanan çözgü sayısının tam olması
D) Yeteri sayıda gücü telinin bulunması

5. Bezayağı örgülü kumaş dokumada en az kaç çerçeve olmalıdır?
A) 3
B) 4
C) 2
D) 5

6. Armürlü numune dokuma tezgâhları kaç çerçeveye kadar hareket imkânı sağlar?
A) 24
B) 22
C) 14
D) 12

MODÜL DEĞERLENDİRME
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7. Atılan atkı ipliği hangi tezgâh elemanı yardımıyla sıkıştırılır?
A) Tarak
B) Gücü
C) Mekik
D) Masura

8. Gücü taharı neye göre yapılır?
A) Tarak planı
B) Armür planı
C) Tahar planı
D) Gücü planı

9. Tarak taharı yapılmasıyla kumaşın ……………… belirlenir?
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Atkı tel sayısı
B) Çözgü tel sayısı
C) Eni ve sıklığı
D) Boyu

10. Tarağın 10 cm’sinde bulunan diş boşluğuna…………………denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Tarak eni
B) Tarak numarası
C) Tarak boyu
D) Tarak adı

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru kelimeleri yazınız.

11. ………………………, dokunmuş olan kumaşın üzerine sarıldığı parçadır.

12. ………………………., üzerine atkı ipliğinin sarıldığı elemandır.

13. Kumaşın boyuna doğru yönlenmiş olan ipliklere ………………. denir.

14. ……………………, toplam çözgü tel sayısının rapor tel sayısına bölünmesi ile
elde edilir.

15. Tarağın dişlerinin başladığı yerden bittiği yere kadar olan mesafeye ………denir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize
başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARI

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI

1. Y
2. Y
3. D
4. D
5. Y
6. D
7. Y
8. Y
9. D

10. D

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI

1. Y
2. Y
3. D
4. D
5. D

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI

1. D
2. B
3. D
4. D
5. C
6. A
7. A
8. C
9. C

10. B
11. Kumaş levendi
12. Masura
13. Çözgü
14 Rapor adedi
15. Tarak eni

CEVAP ANAHTARI
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