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AÇIKLAMALAR
KOD
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ALAN

Tekstil Teknolojisi

DAL/MESLEK

Dokuma Desinatörlüğü/Dokuma Operatörlüğü

MODÜLÜN ADI

Ana Örgülerden TüretilmiĢ Örgüler-1

MODÜLÜN TANIMI

Bu modül Ana örgülerden türetilmiĢ örgülerin çizilmesiyle
ilgili temel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı öğrenme
materyalidir.

SÜRE

40/32

ÖNKOġUL

Bu modül için ön koĢul yoktur.

YETERLĠK

Ana örgülerden türetilmiĢ örgüleri çizmek

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Bu modül ile uygun ortam sağlandığında ana örgülerden
türetilmiĢ örgüleri tekniğine uygun olarak çizebileceksiniz.
Amaçlar
1. Bezayağı örgüsünü, tahar ve armür planını, çözgü ve
atkı kesitlerini tekniğine uygun olarak çizebileceksiniz.
2. Bezayağı örgüsünden türetilmiĢ örgüleri, tahar ve armür
planını, çözgü ve atkı kesitlerini tekniğine uygun olarak
çizebileceksiniz.
3. Dimi örgüsünü, tahar ve armür planını, çözgü ve atkı
kesitlerini tekniğine uygun olarak çizebileceksiniz.
4. Dimi örgüsünden türetilmiĢ örgüleri, tahar ve armür
planını, çözgü ve atkı kesitlerini tekniğine uygun olarak
çizebileceksiniz.

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

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

ÖLÇME VE
DEĞERLENDĠRME

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test,
doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.)
kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve
becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.
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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Dokuma tekniği ile kumaĢ oluĢturmada kullanılan dokuma örgülerinin önemli bir
grubu da türetilmiĢ örgülerdir. Bir çözgü ve bir atkı sistemiyle meydana gelen basit
dokumalar üç temel örgüye dayanarak geliĢtirilir. Bunlar: Bezayağı, dimi ve saten örgülü
dokumalardır.
Bezayağı örgüden türetilen örgüler rips ve panama örgüleridir. Yapı olarak panama ve
rips örgülü kumaĢlar bezayağı örgülü kumaĢlara benzer. Bu örgülerden elde ettiğimiz
kumaĢlar bugün, havlu kumaĢların zemin örgüsü, gömleklik, kravatlık, elbiselik, döĢemelik
ceketlik, mantoluk, gibi yünlü ve pamuklu kumaĢların yapımında kullanılmaktadır. Dokuma
sektöründe, örgü tasarımları ile üretime sunulan bu kumaĢlar da geniĢ bir kullanım alanına
sahiptir.
Dimi örgü türevleri ile daha ağır gramajlı ve elastik kumaĢlar yapılabilmektedir.
Ayrıca örnek olarak diminin bir türevi olan diyagonal dimilerde desenlendirme imkânının
çok geniĢ olduğunu da söylemek gerekir. Dimi örgüden türetilen örgülerle elde edilmiĢ
kumaĢlara denim, gabardin, divitin, pazen, diril, filefil ve Ģayak kumaĢı örnek olarak
göstermek mümkündür.
Bu modül sonunda edineceğiniz bilgi ve beceriler ile tekstil-dokuma alanında
kullanılan bezayağı ve dimi örgüden türetilmiĢ örgüleri, tekniğine uygun olarak tahar ve
armür planlarıyla birlikte çizebilecek, dokumaya hazır duruma getirebileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
AMAÇ
Bezayağı örgüsünü, tahar ve armür planını, çözgü ve atkı kesitlerini tekniğine uygun
olarak çizebileceksiniz.

ARAġTIRMA



Çevrenizi araĢtırarak bezayağı örgülü kumaĢ toplayınız.
KumaĢ örneklerini inceleyerek özellikleri hakkında rapor hazırlayınız.

1. BEZAYAĞI ÖRGÜSÜ
1.1. Bezayağı Örgüsünün Tanımı, Özellikleri ve Kullanım Alanları
Çözgü ve atkı ipliklerinin sağlam, dayanıklı, aynı zamanda en basit Ģekilde
birleĢtirilmesinden meydana gelen bir örgü çeĢididir. Ġlk atkı ipliği atılırken bütün tek sayılı
çözgü iplikleri yukarıda, çift sayılı çözgü iplikleri ise aĢağıda konumlandırılır. Ġkinci atkı
ipliğinde ise bu durumun tersi uygulanır. Bu Ģekilde takip eden atkı ipliklerinde aynı hareket
tekrarlanarak kumaĢ oluĢumu sağlanmıĢ olur.
Bezayağı örgünün en küçük raporu 2 çözgü 2 atkı ipliğinden oluĢur. Bu sebeple diğer
örgülere göre kayma sabitliği ve dayanıklılığı fazladır.
Bezayağı örgüsünün özellikleri:





Çözgü ipliği yükselme ve alçalmaları aynıdır.
KumaĢın görünümü her iki yüzde de aynıdır.
Çözgü ve atkı sıklıkları eĢit ise taneli bir yapıya sahip olur.
Çözgü atkı iplik yoğunluklarının farklı olduğu durumlarda enine ya da boyuna
uzunlamasına bir yapı oluĢur.

Bezayağı örgüsünün kullanıldığı yerler:
Bezayağı örgüsü oldukça geniĢ bir kullanım alanına sahiptir. Strayhgarn,
kamgarn elbiselik kumaĢlarda, yağmurluklarda, organze, keten yarı keten dokularda, yatak
takımlarında, masa örtülüklerde, el bezlerinde, astarlık kumaĢlarda vb. kullanılmaktadır.
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1.2. Bezayağı Örgüsünün Çizimi
Bezayağı örgüsü oldukça basit yapıda bir örgüdür. Yukarıda da anlatıldığı gibi iki
çözgü ve iki atkı ipliğinden oluĢur. Örgü oluĢumu genellikle rapor tekrarlarıyla gösterilir.
Bezayağı örgü raporu iki çözgü, iki atkıdan oluĢur. Örgü ilk çözgü ipliği birinci atkı ipliğinin
üzerinden, ikinci atkı ipliğinin altından geçer. Ġkinci çözgü ise birinci çözgü hareketinin tam
tersidir. Bezayağı örgüsünün çizimi aĢağıdaki gibidir.
Çözgünün desen kâğıdına yazılıĢı:

ġekil 1.1: Bezayağı örgüsünün çizimi ve kumaĢ görünümü

1.3. Tahar ve Armür Planlarının Çizimi
Tahar ve armür planları konusu ana örgüler modülünde detaylı olarak anlatılmıĢtır.

ġekil 1.2: Bezayağı örgüsünün tahar ve armür planı
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Bezayağı örgüsünün oluĢumu için iki adet çerçeveye ihtiyaç olmasına rağmen çerçeve
üzerine binen yükün azaltılması düĢünülerek asgari dört çerçeveye göre taharlanmaktadır. Bu
sebeple aynı harekete sahip olmalarına rağmen sıra taharı yapılarak ilk iki çözgü iplikleri 1
ve 2 nu.lı çerçeveye, sonraki iki ise 3 ve 4 nu.lı çerçevelere taĢınarak taharlanır.

1.4. Çözgü ve Atkı Kesitinin Çizimi
Bezayağı örgüsünün kesit görüntüsü aĢağıdaki Ģekilde gösterilmelidir.

ġekil 1.3: Bezayağı örgüsünün çözgü ve atkı kesit görünümü
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Bezayağı (10x10) örgüsünü; tahar ve armür planları ile çözgü ve atkı kesitlerini
çiziniz.
UYGULAMA FAUYGULAMA FAALĠYETĠ
ĠĢlem Basamakları
 Rapor boyutlarını belirleyiniz.
 Desen boyutlarını belirleyiniz.
 Desen kâğıdı üzerinde desen sınırlarını
iĢaretleyiniz.

 Bezayağı raporunun örgüsünü çiziniz.

 Rapor tekrarını çizerek örgüyü
tamamlayınız.
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Öneriler
 Rapor tekrar sayısına dikkat ediniz.

 Örgünün tahar ve armür planlarını çiziniz.

 Örgünün çözgü ve atkı kesitlerini çiziniz.

 Hareketini inceleyeceğiniz çözgü ve
atkı ipliklerinin hangileri olduğuna
dikkat ediniz.
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KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Değerlendirme Ölçütleri
Rapor boyutlarını belirlediniz mi?
Desen boyutlarını belirlediniz mi?
Desen kâğıdı üzerinde desen sınırlarını iĢaretlediniz mi?
Bezayağı örgüsünü çizdiniz mi?
Rapor tekrarını çizerek örgüyü tamamladınız mı?
Örgünün tahar ve armür planlarını çizdiniz mi?
Örgünün çözgü ve atkı kesitlerini çizdiniz mi?

Evet

Hayır

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda ―Hayır‖ Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
―Evet‖ ise ―Ölçme ve Değerlendirme‖ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.

1.

( ) Bezayağı örgüsünün en küçük raporu 3 çözgü 3 atkı ipliğinden oluĢur.

2.

( ) Bezayağı örgüsünün kayma sabitliği diğer örgülere göre daha fazladır.

3.

( ) Bezayağı örgülerinde çözgü ve atkı ipliği yükselmeleri aynı değildir.

4.

( ) Bezayağı örgüsü ile üretilen kumaĢların her iki yüzü de aynıdır.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
AMAÇ
Bezayağı örgüsünden türetilmiĢ örgülerin tahar ve armür planını; çözgü ve atkı
kesitlerini tekniğine uygun olarak çizebileceksiniz.

ARAġTIRMA


Çevrenizi araĢtırarak bezayağı örgüsünden türetilmiĢ örgülü kumaĢ toplayınız.



KumaĢ örneklerini inceleyerek özellikleri hakkında rapor hazırlayınız.

2. BEZAYAĞI ÖRGÜSÜNDEN TÜRETĠLMĠġ
ÖRGÜLER
2.1. Rips Örgüsünün Tanımı ve ÇeĢitleri
Rips örgüsü bezayağı örgüsünden türetilmiĢ olan, bağlantı noktalarının çözgü ya da
atkı yönünde uzatılmasıyla elde edilen örgülerdir. Boyuna ya da enine çizgi görünümlü bir
yapıya sahiptir.
Rips örgülü kumaĢların her iki yüzü de aynı görünüme sahip olup ağır ve dayanıklı bir
yapıları vardır.
Genellikle gömleklik, kravatlık, elbiselik ve döĢemelik kumaĢların üretiminde tercih
edilmektedir.

Rips Örgüleri

Atkı Ripsi

Düzenli atkı
ripsi

Çözgü Ripsi

Düzensiz atkı
ripsi

Düzenli çözgü
ripsi

Tablo 2.1: Rips örgüsü çeĢitleri
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Düzensiz çözgü
ripsi

2.1.1. Atkı Rips Örgüsünün Çizimi
Bezayağı örgüsünün bağlantı noktasının, atkı ipliği istikametinde 2 veya daha fazla
çözgü ipliği kadar uzatılmasıyla elde edilen örgülerdir. Bu sebeple kumaĢta boyuna
yollar oluĢturan bir yapısı vardır. Elde edilen bu yapı nedeniyle atkı rips örgüleri boyuna rips
örgüleri olarak da adlandırılır.
Rapor alanı belirlenirken atkı ipliği daima iki olarak kabul edilir. Çözgü ipliği ise
rapor oluĢumunda yer alan sayılar toplamı olarak belirlenir.
Düzenli ve düzensiz olmak üzere iki Ģekilde uygulanabilen atkı rips örgülerinde, en

Ra
küçük düzensiz rips örgü raporu

Ra

Ra

2

Ra

2

veya

1

Ģeklinde gösterilir. En küçük

2
2 Ģeklinde gösterilir.

düzenli rips örgü raporu ise
Örnek 1:

1

2
2

örgüsünün çizimi aĢağıdaki Ģekilde gösterilmelidir.

Çizimi:

Örgü raporu, desen kâğıdı
üzerinde belirlenir.

Verilen örgü, ilk atkıya
yatay olarak 2 dolu, 2 boĢ
Ģeklinde yazılır.

2. atkı, birinci atkının tersi
olarak doluların karĢısına boĢ,
boĢların karĢısına dolu olarak
yazılır.

ġekil 2.1: Atkı rips örgüsünün çizimi
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ġekil 2.2: Örgünün kumaĢ görünümü

Örnek 2:
Ra

Ra 3

örgüsünün çizimi aĢağıdaki Ģekilde gösterilmelidir.

2
2

1
2

(7x4)
1

Ra 4

2
3

(10x4)
1

Ra 3

(5x4)
2

ġekil 2.3: Rips örgüsünün çizimi

2.1.2. Tahar ve Armür Planlarının Çizimi
Atkı rips örgülerinin tahar ve armür planları yukarıdaki örnekler kullanılarak aĢağıdaki
Ģekilde çizilmelidir.

ġekil 2.4: Örnek 1 tahar ve armür planı
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2.1.3. Çözgü ve Atkı Kesitlerinin Çizimi
Atkı rips örgülerinin çözgü ve atkı kesitleri yukarıdaki örnekler kullanılarak
aĢağıdaki Ģekilde çizilmelidir.

ġekil 2.5: Örnek 2 çözgü ve atkı kesiti

2.1.4. Çözgü Rips Örgüsünün Çizimi
Bezayağı örgüsünün bağlantı noktasının, çözgü ipliği istikametinde 2 veya daha
fazla atkı ipliği kadar uzatılmasıyla elde edilen örgülerdir. Bu durum aynı ağızlık içine
birden fazla atkı ipliği atılması anlamına gelmektedir. Bu sebeple kumaĢta enine yollar
oluĢturan bir yapısı vardır. Elde edilen bu yapı nedeniyle atkı rips örgüleri enine rips örgüleri
olarak da adlandırılır.
Rapor alanı belirlenmesinde çözgü ipliği daima iki olarak kabul edilirken atkı ipliği
verilen rapor büyüklüğüne bağlıdır.
Düzenli ve düzensiz olmak üzere iki Ģekilde uygulanabilen çözgü rips örgülerinde, en
küçük düzensiz rips örgü raporu Rç
düzenli rips örgü raporu ise Rç

2
2

1
2

veya Rç

2
1

Ģeklinde gösterilir. En küçük

Ģeklinde gösterilir.

Örnek 1:

Rç

2
2

örgüsünün çizimi aĢağıdaki Ģekilde gösterilmelidir.
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Örgü raporuna desen
kâğıdında çizim alanı
belirlenir.

Örgü ilk çözgüye sol alt
köĢeden baĢlanarak
aĢağıdan yukarı yazılır.

Ġkinci çözgüye doluların
karĢısına boĢ, boĢların
karĢısına dolu yazılarak
örgü çizilir.

ġekil 2.6: Rips örgüsünün çizimi

ġekil 2.7: Örgünün kumaĢ görünümü

Örnek 2: AĢağıdaki örgüleri çiziniz.

ġekil 2.8: Rips örgüsünün çizimi
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2.1.5. Tahar ve Armür Planlarının Çizimi
Çözgü rips örgülerinin tahar ve armür planları, yukarıdaki örnekler kullanılarak
AĢağıdaki Ģekilde çizilmelidir.

ġekil 2.9: Örnek 1 Tahar ve armür planı

2.1.6. Çözgü ve Atkı Kesitlerinin Çizimi
Çözgü rips örgülerinin çözgü ve atkı kesitleri yukarıdaki örnekler kullanılarak
aĢağıdaki Ģekilde çizilmelidir.

ġekil 2.10: Örnek 2 çözgü ve atkı kesiti

2.2. Panama Örgüsünün Tanımı ve ÇeĢitleri
Panama örgüsü bezayağı örgüsünün bağlantı noktalarının atkı ve çözgü yönünde 2 ya
da daha fazla sayıda artırılmasıyla elde edilen örgülerdir. Bezayağı örgülerine göre daha
gevĢek bir yapıya sahip olan panama örgüleri bu özelliği sayesinde gözenekli bir yapıya
sahiptir.
Panama örgüleri ile dokunan kumaĢların dayanıklılığı bezayağı örgülerine göre daha
düĢüktür. Yan yana birden fazla ipliğin bir arada bulunması nedeniyle iplik kaymaları
oluĢabilmektedir. Bu sebeple büyük raporlu örgüler tercih edilmez.
Genellikle elbiselik, ceketlik, paltoluk kumaĢların üretiminde tercih edilir.

15

Panama örgüleri

Düzenli panama
örgüleri

Düzensiz panama
örgüleri

Tablo 2.2: Panama örgüsü çeĢitleri

2.2.1. Düzenli Panama Örgüsünün Çizimi
Aynı sayıda çözgü ve atkı ipliğinin bir arada hareketi ile oluĢan panama örgüleridir.
En küçük raporu P 2/2’dir. Rapor alanı içinde yer alan çözgü ve atkı iplikleri eĢittir. VerilmiĢ
olan rapor içinde yer alan rakamlar toplamı rapor alanını belirler. Buna göre en küçük
düzenli panama örgüsü 4 çözgü ve 4 atkı ipliğinden oluĢmaktadır.
Örnek:
2
P ——— örgüsünün çizimi aĢağıdaki Ģekilde gösterilmelidir.
2

Örgü raporu desen kâğıdında iĢaretlenir.

Örgü ilk çözgü ve ilk atkıya 2 dolu, 2 boĢ
olarak iĢaretlenir.

ĠĢaretlenen kısımlardan bölümlere ayrılır.

Karenin içindeki dolu kısım doldurulur.
BoĢların kesiĢtiği kısımlar dolu olarak
iĢaretlenir.

ġekil 2.11: Panama örgüsünün çizimi
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ġekil 2.12: Örgünün kumaĢ görünümü

2.2.2. Tahar ve Armür Planlarının Çizimi
Düzenli panama örgüsünün tahar ve armür planları yukarıdaki örnek kullanılarak
aĢağıdaki Ģekilde çizilmelidir.

ġekil 2.13: Örgünün tahar ve armür planı

2.2.3. Çözgü ve Atkı Kesitlerinin Çizimi
Düzenli panama örgülerinin çözgü ve atkı kesitleri yukarıdaki örnek kullanılarak
aĢağıdaki Ģekilde çizilmelidir.

ġekil 2.14: Örgünün çözgü ve atkı kesiti
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2.2.4. Düzensiz Panama Örgüsünün Çizimi
Farklı sayıda çözgü ve atkı ipliğinin bir arada hareketi ile oluĢan panama örgüleridir.
En küçük raporu P 2/1 veya P ½’dir. Rapor alanı içinde yer alan çözgü ve atkı iplikleri
eĢittir. VerilmiĢ olan rapor içinde yer alan rakamlar toplamı rapor alanını belirler. Buna göre
en küçük düzensiz panama örgüsü 3 çözgü ve 3 atkı ipliğinden oluĢmaktadır.
Örnek:
Rapor tel sayısı; 3+2+1+1 =7 tel çözgü 7 tel atkıdan oluĢur.

ġekil 2.15: Panama örgüsünün çizimi

ġekil 2.16: Örgünün kumaĢ görünümü
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2.2.5. Tahar ve Armür Planlarının Çizimi
Düzensiz panama örgüsünün tahar ve armür planları yukarıdaki örnek kullanılarak
aĢağıdaki Ģekilde çizilmelidir.

ġekil 2.17: Örgünün tahar ve armür planı

2.2.6. Çözgü ve Atkı Kesitlerinin Çizimi
Düzensiz panama örgülerinin çözgü ve atkı kesitleri yukarıdaki örnek kullanılarak
aĢağıdaki Ģekilde çizilmelidir.

ġekil 2.18: Örgünün çözgü ve atkı kesitlerinin çizimi
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
2 2
Ra —————— örgüsünü çizerek tahar ve armür planları ile kesit görüntülerini
1 3 çiziniz.
ĠĢlem Basamakları
 Desen boyutlarını belirleyiniz.
 Desen kâğıdı üzerinde rapor sınırlarını
belirleyiniz.

Öneriler

 Rapor tekrarı olup olmadığına dikkat
ediniz.

 Birinci atkı ipliğine örgü raporunu
iĢleyiniz.

 Ġkinci atkı ipliğini doluların karĢısına
boĢ, boĢların karĢısına dolu olacak
Ģekilde doldurunuz 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 LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

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

Değerlendirme Ölçütleri
Desen boyutlarını belirlediniz mi?
Desen kâğıdı üzerinde rapor sınırlarını belirlediniz mi?
Birinci atkı ipliğine örgü raporunu iĢlediniz mi?
Ġkinci atkı ipliğini iĢleyip örgüyü tamamladınız mı?
Örgünün tahar ve armür planlarını çizdiniz mi?
Örgünün çözgü ve atkı kesitlerini çizdiniz mi?

Evet

Hayır

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda ―Hayır‖ Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
―Evet‖ ise bir sonraki ―Uygulama Faaliyeti‖ne geçiniz.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ

Rç

3

2
1

örgüsünü, tahar ve armür planları ile kesit görüntülerini çiziniz.

1
2

1

ĠĢlem Basamakları
 Desen boyutlarını belirleyiniz.
 Desen kâğıdı üzerinde rapor sınırlarını
belirleyiniz.

Öneriler

 Rapor tekrarı olup olmadığına dikkat
ediniz.

 Birinci çözgü ipliğine örgü raporunu
iĢleyiniz.

 Ġkinci çözgü ipliğini iĢleyerek 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 LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

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

Değerlendirme Ölçütleri
Desen boyutlarını belirlediniz mi?
Desen kâğıdı üzerinde rapor sınırlarını belirlediniz mi?
Birinci çözgü ipliğine örgü raporunu iĢlediniz mi?
Ġkinci çözgü ipliğini iĢleyip örgüyü tamamladınız mı?
Örgünün tahar ve armür planlarını çizdiniz mi?
Örgünün çözgü ve atkı kesitlerini çizdiniz mi?

Evet

Hayır

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda ―Hayır‖ Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
―Evet‖ ise bir sonraki ―Uygulama Faaliyeti‖ne geçiniz.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ

P

2

örgüsünü, tahar ve armür planları ile kesit görüntülerini çiziniz.

4
2

3

ĠĢlem Basamakları
 Desen boyutlarını belirleyiniz.
 Desen kâğıdı üzerinde rapor sınırlarını
belirleyiniz.

Öneriler

 Rapor tekrarı olup olmadığına dikkat
ediniz.

 Birinci çözgü ipliğine örgünün raporunu
çiziniz.

 Birinci atkı ipliğine örgü raporunu
iĢleyiniz, bağlantı noktası sınırlarını
çiziniz.
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 Bağlantı noktası sınırlarına kadar
doluları taĢıyınız.

 Yardımcı çizgilerle oluĢan karelere göre
ikinci sıra atkı iplik grubunu doluların
karĢısı boĢ, boĢların karĢısına dolu
olacak Ģekilde doldurunuz.

 Üçüncü sıra atkı grubu içinde aynı
hareketi tekrarlayınız.

 Son sıra atkı grubu içinde aynı iĢlemi
uygulayarak örgüyü oluĢturunuz.
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 Örgünün tahar ve armür planlarını
çiziniz.

 Örgünün çözgü ve atkı kesitlerini çiziniz.

 Hareketini inceleyeceğiniz çözgü ve
atkı ipliklerinin hangileri olduğuna
dikkat ediniz.
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KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
Desen boyutlarını belirlediniz mi?
Desen kâğıdı üzerinde rapor sınırlarını belirlediniz mi?
Birinci çözgü ipliğine örgünün raporunu çizdiniz mi?
Birinci atkı ipliğine örgünün raporunu çizdiniz mi?
Bağlantı noktası sınırlarını çizdiniz mi?
Bağlantı noktası sınırlarına kadar doluları taĢıdınız mı?
Yardımcı çizgilerle oluĢan karelere göre bir sonraki atkı gruplarını
doluların karĢısı boĢ, boĢların karĢısına dolu olacak Ģekilde
doldurup örgüyü tamamladınız mı?
8. Örgünün tahar ve armür planlarını çizdiniz mi?
9. Örgünün kesit görüntülerini çizdiniz mi?

Evet

Hayır

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda ―Hayır‖ Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
―Evet‖ ise ―Ölçme ve Değerlendirme‖ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.

1.

( ) En küçük düzensiz atkı rips örgüsü 3 çözgü, 2 atkı ipliğinden oluĢur.

2.

( ) Düzenli çözgü ripsleri kumaĢ üzerinde eĢit geniĢlikte enine yollar
oluĢturur.

3.

( ) Atkı rips örgülerine enine rips örgüleri de denir.

4.

( ) Düzenli panama örgülerinde çözgü ve atkı sayısı daima birbirine eĢittir.

5.

( ) En küçük düzensiz panama örgüsü 4 çözgü ve 3 atkı ipliğinden oluĢur.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3
AMAÇ
Dimi örgüsünü, tahar ve armür planını, çözgü ve atkı kesitlerini tekniğine uygun
olarak çizebileceksiniz.

ARAġTIRMA


Çevrenizi araĢtırarak dimi örgülü kumaĢ toplayınız.



KumaĢ örneklerini inceleyerek özellikleri hakkında rapor hazırlayınız.

3. DĠMĠ ÖRGÜSÜ
3.1. Dimi Örgüsünün Tanımı Özellikleri ve Kullanım Alanları
Serj örgüler olarak da anılan dimi örgüleri, kumaĢ yüzeyinde bir açı oluĢturarak sağa
ya da sola eğimli yollar oluĢturan örgüler olarak tanımlanır. Bezayağı örgülerinde bağlantı
noktaları dört köĢeden temas ederken dimi örgülerde sadece iki noktadan temas etmektedir.
Bu durum kumaĢa esnek bir yapı kazandırmaktadır.
Dimi eğimlerinin sağa doğru yükseliĢleri Z harfi ile sola doğru yükseliĢler ise S harfi
ile gösterilir.
Dimi örgüsünün özellikleri:





Dimi örgülerinde en küçük rapor alanı 3 çözgü ve 3 atkı ipliğinden
oluĢmaktadır.
Dimi örgüleri ile dokunan kumaĢların ön ve arka yüzleri farklıdır.
Dimi örgü raporundaki çözgü ve atkı tel sayıları eĢittir.
Bezayağı örgülerine göre daha sık kumaĢ dokunabilmektedir.

Dimi örgüsünün kullanım alanları:
Dimi örgüleri genellikle erkek ve kadın dıĢ giysilik kumaĢlar, denim (kot) kumaĢlar,
battaniyelik kumaĢların üretiminde tercih edilmektedir.
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3.2. Dimi Örgüsünün Çizimi
Dimi örgüsü yukarıda da açıklandığı gibi en az üç çözgü ve üç atkı ipliğinden oluĢur.
Buna göre en küçük dimi örgü raporu 2/1 ( 2 dolu 1 boĢ ) ya da 1/2 ( 1 dolu 2 boĢ) dir.
Dimi örgüsü D harfi ile sembolize edilirken eğim yönü ise Z (sağ) ya da S (sol) harfleri
kullanılarak gösterilir.
Örnek 1:
örgüsü aĢağıdaki Ģekilde çizilmelidir.

Örgü raporu desen
kâğıdında iĢaretlenir.

Basamak çıkılarak 3
çözgüye örgü yazılır.

Örgünün okunuĢu 2 dolu, 2 boĢ
ilk çözgüye iĢaretlenir.

Basamak çıkılarak 4 çözgüye örgü
yazılır. Rapor dıĢında kalan nokta
aynı hizada alt kısma yazılır.
ġekil 3.1: Dimi örgüsünün çizimi
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Basamak çıkılarak 2.
çözgüye örgü yazılır.

Örgü çizildiğinde Z
harfinin orta kısmı
oluĢur.

ġekil 3.2: Örgünün kumaĢ görünümü

Örnek 2:

D

örgüsü aĢağıdaki Ģekilde çizilmelidir.

Örgü raporu desen
kâğıdında iĢaretlenir.

Bir Basamak aĢağı inilerek
3 çözgüye örgü yazılır.
Altta kalan kare üst kısma
yazılır.

Örgünün okunuĢu 2 dolu, 2
boĢ ilk çözgüye iĢaretlenir.

Bir basamak aĢağı inilerek
4 çözgüye örgü yazılır.
Altta kalan kare üst kısma
yazılır.
ġekil 3.3: Dimi örgüsünün çizimi
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Bir basamak aĢağı inilerek 2
çözgüye örgü yazılır. Altta
kalan kare üst kısma yazılır.

Sol yollu dimi örgüsü
çizildiğinde örgünün
diyagonal yolu S harfinin
orta kısmı yönündedir.

ġekil 3.4: Örgünün kumaĢ görünümü

3.3. Tahar ve Armür Planlarının Çizimi
Dimi örgüsünün tahar ve armür planları yukarıdaki örnekler kullanılarak aĢağıdaki
Ģekilde çizilmelidir.

ġekil 3.5: Örnek 1 tahar ve armür planları

3.4. Çözgü ve Atkı Kesitlerinin Çizimi
Dimi örgülerinin çözgü ve atkı kesitleri yukarıdaki örnekler kullanılarak aĢağıdaki
Ģekilde çizilmelidir.

ġekil 3.6: Örnek 1 çözgü ve atkı kesiti
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
D

2 1 3
(Z)
1 1
2

örgüsünü, tahar ve armür planları ile kesit görüntülerini çiziniz.

ĠĢlem Basamakları
 Desen boyutlarını belirleyiniz.
 Desen kâğıdı üzerinde rapor sınırlarını
belirleyiniz.

Öneriler

 Rapor tekrarı olup olmadığına dikkat
ediniz.

 Birinci çözgü ipliğine örgü raporunu
iĢleyiniz.

 Sol çözgü ipliğinden baĢlamayı
unutmayınız.

 Sonraki çözgü ipliklerini de birer
basamak yukarı (bir sonraki atkı ipliğinden
baĢlayarak) kayarak iĢaretleyiniz ve örgüyü
tamamlayınız.
 Diyagonalliği bozmamaya özen
gösteriniz.
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 Örgünün tahar ve armür planlarını
çiziniz.

 Tahar kurallarına dikkat etmeye özen
gösteriniz.

 Örgünün çözgü ve atkı kesitlerini
çiziniz.

 Hareketini inceleyeceğiniz çözgü ve atkı
ipliklerinin hangileri olduğuna dikkat
ediniz.
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KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

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

Değerlendirme Ölçütleri
Desen boyutlarını belirlediniz mi?
Desen kâğıdı üzerinde rapor sınırlarını belirlediniz mi?
Birinci çözgü ipliğine örgü raporunu iĢlediniz mi?
Sonraki çözgü ipliklerini de iĢleyerek örgüyü tamamladınız mı?
Örgünün tahar ve armür planlarını çizdiniz mi?
Örgünün çözgü ve atkı kesitlerini çizdiniz mi?

Evet

Hayır

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda ―Hayır‖ Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
―Evet‖ ise bir sonraki ―Uygulama Faaliyeti‖ne geçiniz.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ

D

3 2 1
(S)
2 1 3

örgüsünü, tahar ve armür planları ile kesit görüntülerini çiziniz.

ĠĢlem Basamakları
 Desen boyutlarını belirleyiniz.
 Desen kâğıdı üzerinde rapor sınırlarını
belirleyiniz.

Öneriler

 Rapor tekrarı olup olmadığına dikkat
ediniz.

 Birinci çözgü ipliğine örgü raporunu
iĢleyiniz.

 Sonraki çözgü ipliklerini de birer
basamak aĢağı kayarak iĢaretleyiniz ve
örgüyü tamamlayınız.
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 Örgünün tahar ve armür planlarını
çiziniz.

 Örgünün çözgü ve atkı kesitlerini
çiziniz.

 Hareketini inceleyeceğiniz çözgü ve atkı
ipliklerinin hangileri olduğuna dikkat
ediniz.
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KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

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

Değerlendirme Ölçütleri
Desen boyutlarını belirlediniz mi?
Desen kâğıdı üzerinde rapor sınırlarını belirlediniz mi?
Birinci çözgü ipliğine örgü raporunu iĢlediniz mi?
Sonraki çözgü ipliklerini de iĢleyerek örgüyü tamamladınız mı?
Örgünün tahar ve armür planlarını çizdiniz mi?
Örgünün çözgü ve atkı kesitlerini çizdiniz mi?

Evet

Hayır

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda ―Hayır‖ Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
―Evet‖ ise ―Ölçme ve Değerlendirme‖ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdakilerden hangisi, kumaĢ yüzeyinde diyagonal yollar meydana getiren

temel örgü çeĢididir?
A)
B)
C)
D)

Dimi
Saten
Bezayağı
Rips

2.

En küçük dimi örgüsü raporunun çözgü ve atkı tel sayıları kaçtır?
A) 2 çözgü- 2 atkı
B) 2 çözgü- 3 atkı
C) 3 çözgü- 2 atkı
D) 3 çözgü- 3 atkı

3.

AĢağıdakilerden hangisi dimi örgüsünün özelliklerinden biridir?

A) En küçük dimi örgü raporu 2 çözgü 2 atkı ipliğinden oluĢur.
B) Dimi örgülerinde iplikler yüzme yapmaz.
C) Dimi örgüleri sağ ve sol olmak üzere iki farklı yönde eğimler oluĢturur.
D) Dimi örgülü kumaĢlar her iki yüzde de aynı görünüme sahiptir.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4
AMAÇ
Dimi örgüsünden türetilmiĢ örgülerin, tahar ve armür planını, çözgü ve atkı kesitlerini
tekniğine uygun olarak çizebileceksiniz.

ARAġTIRMA


Çevrenizi araĢtırarak dimi örgüden türetilmiĢ örgülü kumaĢ toplayınız.



KumaĢ örneklerini inceleyerek özellikleri hakkında rapor hazırlayınız.

4. DĠMĠ ÖRGÜSÜNDEN TÜRETĠLMĠġ
ÖRGÜLER
4.1. Çapraz Dimi Örgüsünün Tanımı ve ÇeĢitleri
VerilmiĢ olan örgü raporu içindeki hareketlerin yer değiĢtirmesi sonucu elde edilen
dimi örgü türevidir. Herhangi bir dimi örgü raporunun çözgü ya da atkı istikametinde
yarısından itibaren sondan baĢa doğru sıralanması Ģeklinde yer değiĢimi ile elde edilir.
Çapraz dimi örgüleri elbiselik, paltoluk, ceketlik, örtülük kumaĢların dokunmasında
kullanılır.
Çapraz dimi

Atkı yönünde
çapraz dimi

Çözgü yönünde
çapraz dimi

Tablo 4.1: Çapraz dimi çeĢitleri

4.1.1 Çözgü Yönünde Çapraz Dimi Örgüsünün Çizimi
VerilmiĢ olan dimi örgü raporu çözgü yönünde iki eĢit parçaya bölünür. Birinci alana
dimi örgü raporu tekniğine uygun olarak yarıya kadar iĢlenir. Ġkinci alana ise sondan baĢa
doğru olmak üzere dimi örgü raporu iĢlenerek örgü tamamlanır.
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Dimi örgü raporu tercih edilirken iki eĢit parçaya bölünebilecek Ģekilde çift sayılardan
olmasına dikkat edilir.
Örnek:
2
D————Z örgüsü kullanılarak çapraz dimi örgüsü aĢağıdaki Ģekilde elde edilir.
2

ġekil 4.1: Çözgüden çapraz dimi örgü oluĢumu

ġekil 4.2: Örgünün kumaĢ görünümü

4.1.2. Tahar ve Armür Planlarının Çizimi
Çözgüden çapraz dimi örgüsünün tahar ve armür planları yukarıdaki örnek
kullanılarak aĢağıdaki Ģekilde çizilmelidir.

ġekil 4.3: Örgünün tahar ve armür planı çizimi
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4.1.3. Çözgü ve Atkı Kesitlerinin Çizimi
Çözgüden çapraz dimi örgüsünün çözgü ve atkı kesitleri yukarıdaki örnek kullanılarak
aĢağıdaki Ģekilde çizilmelidir.

ġekil 4.4: Örgünün çözgü ve atkı kesit görüntüsü

4.1.4. Atkı Yönünde Çapraz Dimi Örgüsünün Çizimi
VerilmiĢ olan dimi örgü raporu atkı yönünde iki eĢit parçaya bölünür. Birinci alana
dimi örgü raporu tekniğine uygun olarak yarıya kadar iĢlenir. Ġkinci alana ise sondan baĢa
doğru olmak üzere dimi örgü raporu iĢlenerek örgü tamamlanır.
Dimi örgü raporu tercih edilirken iki eĢit parçaya bölünebilecek Ģekilde çift sayılardan
olmasına dikkat edilir.
Örnek:
4
D————Z örgüsü kullanılarak çapraz dimi örgüsü aĢağıdaki Ģekilde elde edilir.
2

ġekil 4.5: Atkı yönünde çapraz dimi örgüsü çizimi
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ġekil 4.6: Örgünün kumaĢ görünümü

4.1.5. Tahar ve Armür Planlarının Çizimi
Atkıdan çapraz dimi örgüsünün tahar ve armür planları yukarıdaki örnek kullanılarak
aĢağıdaki Ģekilde çizilmelidir.

ġekil 4.7: Örgünün tahar ve armür planlarının çizimi

4.1.6 Çözgü ve Atkı Kesitlerinin Çizimi
Atkıdan çapraz dimi örgüsünün çözgü ve atkı kesitleri yukarıdaki örnek kullanılarak
aĢağıdaki Ģekilde çizilmelidir.

ġekil 4.8: Örgünün çözgü ve atkı kesit görüntüsü
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4.2. Kesik Dimi Örgüsünün Tanımı ve ÇeĢitleri
Dimi yollarının yön değiĢtirmeden kırılma yaparak görüntü oluĢturulduğu dimi örgü
türevidir.
Kesik dimi

Atkı yönünde
kesik dimi

Çözgü yönünde
kesik dimi

Tablo 4.2: Kesik dimi örgü çeĢitleri

4.2.1. Çözgü Yönünde Kesik Dimi Örgüsünün Çizimi
VerilmiĢ olan dimi örgü raporu çözgü yönünde yan yana tekrar eden çözgü iplik
gruplarının yan yana sıralanması ile oluĢur. Birinci alana dimi örgü raporu tekniğine uygun
olarak iĢlenir. Ġkinci alana ise doluların karĢısı boĢ, boĢların karĢısı dolu olarak iĢaretlenir ve
oluĢan bu rapora göre dimi örgüsü iĢlenir. Takip eden gruplar da rapor tekrarına gelene kadar
devam edilir ve örgü tamamlanır.
Örnek:
2
D————Z örgüsü kullanılarak kesik dimi örgüsü aĢağıdaki Ģekilde elde edilir.
2

Ana örgü çizilerek doluların karĢısına boĢ,
boĢların karĢısına dolu yazılır.

Yazılan ikinci kısım aynı yönde rapor
tamamlanana kadar yazılır.

Yazılan üçüncü kısım aynı yönde rapor
tamamlanana kadar yazılır.

Yazılan dördüncü kısım aynı yönde rapor
tamamlanana kadar yazılır. Son çözgü
doluları ilk çözgüde boĢ, son çözgünün
boĢları ilk atkıda dolu ise örgü
tamamlanmıĢtır.

ġekil 4.9: Çözgü yönünde kesik dimi örgüsünün çizimi
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ġekil 4.10: Örgünün kumaĢ görünümü

4.2.2. Tahar ve Armür Planlarının Çizimi
Çözgü yönünde kesik dimi örgüsünün tahar ve armür planları yukarıdaki örnek
kullanılarak aĢağıdaki Ģekilde çizilmelidir.

ġekil 4.11: Örgünün tahar ve armür planlarının çizimi

4.2.3. Çözgü ve Atkı Kesitlerinin Çizimi
Çözgü yönünde kesik dimi örgüsünün çözgü ve atkı kesitleri yukarıdaki örnek
kullanılarak aĢağıdaki Ģekilde çizilmelidir.

ġekil 4.12: Örgünün çözgü ve atkı kesit görüntüsü
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4.2.4. Atkı Yönünde Kesik Dimi Örgüsünün Çizimi
VerilmiĢ olan dimi örgü raporu atkı yönünde yan yana tekrar eden atkı iplik
gruplarının yan yana sıralanması ile oluĢur. Birinci alana dimi örgü raporu tekniğine uygun
olarak iĢlenir. Ġkinci alana ise doluların karĢısı boĢ, boĢların karĢısına dolu olarak iĢaretlenir
ve oluĢan bu rapora göre dimi örgüsü iĢlenir. Takip eden gruplar da rapor tekrarına gelene
kadar devam edilir ve örgü tamamlanır.
Örnek:
1
D————Z örgüsü kullanılarak kesik dimi örgüsü aĢağıdaki Ģekilde elde edilir.
3





Ana örgü çizilerek üstündeki ilk atkıya doluların karĢısına boĢ, boĢların
karĢısına dolu yazılır.
Yazılan ikinci kısım aynı yönde rapor tamamlanana kadar yazılır.
Yazılan üçüncü kısım aynı yönde rapor tamamlanana kadar yazılır.
Yazılan dördüncü kısım aynı yönde rapor tamamlanana kadar yazılır. Son atkı
doluları ilk atkıda boĢ, son atkının boĢları ilk atkıda dolu ise örgü
tamamlanmıĢtır.

1

2

3

4

ġekil 4.13: Atkı yönünde kesit dimi örgüsünün çizimi
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ġekil 4.14: Örgünün kumaĢ görünümü

4.2.5. Tahar ve Armür Planlarının Çizimi
Atkı yönünde kesik dimi örgüsünün tahar ve armür planları yukarıdaki örnek
kullanılarak aĢağıdaki gibi çizilmelidir.

ġekil 4.15: Örgünün tahar ve armür planlarının çizimi
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4.2.6. Çözgü ve Atkı Kesitlerinin Çizimi
Atkı yönünde kesik dimi örgüsünün çözgü ve atkı kesitleri yukarıdaki örnek
kullanılarak aĢağıdaki gibi çizilmelidir.

ġekil 4.16: Örgünün çözgü ve atkı kesit görüntüsü

4.3. Kırık Dimi Örgüsünün Tanımı ve ÇeĢitleri
Kırık dimi örgüleri örgü raporunun yarısından sonra, dimi diyagonalinin yön
değiĢtirmesi ile oluĢan örgülerdir. Bir dimi örgü raporundan çözgü ve atkı yönünde kırık
dimi örgüsü oluĢturulabilir.
Kırık dimi örgüleri; ceketlik, paltoluk, eteklik vb. kumaĢların dokunmasında kullanılır.
Kırık dimi

Atkı yönünde
kırık dimi

Çözgü yönünde
kırık dimi

Tablo 4.3: Kırık dimi örgüsü çeĢitleri
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4.3.1. Çözgü Yönünde Kırık Dimi Örgüsünün Çizimi
VerilmiĢ olan dimi örgü raporunun çözgü istikametinde bir rapor büyütülmesi ile
oluĢan örgülerdir. Birinci alana verilmiĢ olan örgü raporu tekniğine uygun olarak çizildikten
sonra ikinci alana birinci örgü raporunun dimi yolunun tersi istikamette yol oluĢturacak
Ģekilde çizilir.
Z örgüsü kullanılarak kırık dimi örgüsü aĢağıdaki gibi elde edilir.
Örgü raporu desen kâğıdına iĢaretlenir.

Ana örgü 1. kısıma çizilir.

Sondan bir önceki bağlantılar
(3 çözgü) 5. çözgüye yazılır.

2. çözgü bağlantıları 6. çözgüye yazılır.

1. çözgü bağlantıları 7. çözgüye yazılır.

4. çözgü bağlantıları 8. çözgüye yazılır.

ġekil 4.17: Çözgü yönünde kırık dimi örgüsünün çizimi

ġekil 4.18: Örgünün kumaĢ görünümü
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4.3.2. Tahar ve Armür Planlarının Çizimi
Çözgü yönünde kırık dimi örgüsünün tahar ve armür planları yukarıdaki örnek
kullanılarak aĢağıdaki gibi çizilmelidir.

ġekil 4.19: Örgünün tahar ve armür planlarının çizimi

4.3.3. Çözgü ve Atkı Kesitlerinin Çizimi
Çözgü yönünde kırık dimi örgüsünün çözgü ve atkı kesitleri yukarıdaki örnek
kullanılarak aĢağıdaki gibi çizilmelidir.

ġekil 4.20: Örgünün çözgü ve atkı kesit görüntüsü
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4.3.4. Atkı Yönünde Kırık Dimi Örgüsünün Çizimi
VerilmiĢ olan dimi örgü raporunun atkı istikametinde bir rapor büyütülmesi ile oluĢan
örgülerdir. Birinci alana verilmiĢ olan örgü raporu tekniğine uygun olarak çizildikten sonra
ikinci alana birinci örgü raporunun dimi yolunun tersi istikamette yol oluĢturacak Ģekilde
çizilir.
Örnek:
örgüsü kullanılarak kırık dimi örgüsü aĢağıdaki gibi elde edilir.

Desen kâğıdında çizim
alanı belirlenerek ana
örgü çizilir.

Ana örgü raporun son
atkısından önceki atkı (3.
atkı) bağlantı noktaları 5.
atkıya yazılır.

1. atkı bağlantıları 7.
atkıya yazılır.

4. atkı bağlantıları 8. atkıya
yazılır.

2. atkı bağlantıları 6.
atkıya yazılır.

ġekil 4.21: Atkı yönünde kırık dimi örgüsünün çizimi
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4.3.5. Tahar ve Armür Planlarının Çizimi
Atkı yönünde kırık dimi örgüsünün tahar ve armür planları yukarıdaki örnek
kullanılarak aĢağıdaki gibi çizilmelidir.

ġekil 4.22: Örgünün tahar ve armür planlarının çizimi

4.3.6. Çözgü ve Atkı Kesitlerinin Çizimi
Atkı yönünde kırık dimi örgüsünün çözgü ve atkı kesitleri yukarıdaki örnek
kullanılarak aĢağıdaki gibi çizilmelidir.

ġekil 4.23: Örgünün çözgü ve atkı kesit görüntüsü
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
D
Z örgüsünü kullanarak çözgü yönünde çapraz dimi örgüsünü, tahar ve
armür planları ile kesit görüntülerini çiziniz.
ĠĢlem Basamakları
 Desen boyutlarını belirleyiniz.

Öneriler
 Örgü raporunun çift sayılı olmasına
dikkat ediniz.

 Desen kâğıdı üzerinde rapor sınırlarını
belirleyiniz.

 Rapor tekrarı olup olmadığına dikkat
ediniz.

 Rapor alanı içine dimi örgüsünü çizerek
çözgü istikametinde iki eĢit parçaya
ayıracak Ģekilde ortadan iĢaretleyiniz.
 Örgüyü ikiye bölerken renkli kalem
kullanmaya özen gösteriniz.

 Birinci alanı olduğu gibi iĢaretledikten
sonra ikinci alanı sondan baĢa doğru
sıralı olarak iĢaretleyerek örgüyü
tamamlayınız.
 Sıralamaya dikkat ediniz.
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 Örgünün tahar ve armür planlarını
çiziniz.

 Desende aynı hareketi yapan çözgülere
dikkat ediniz.

 Örgünün çözgü ve atkı kesitlerini
çiziniz.

 Hareketini inceleyeceğiniz çözgü ve atkı
ipliklerinin hangileri olduğuna dikkat
ediniz.
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KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Değerlendirme Ölçütleri
ĠĢ önlüğünüzü giyip çalıĢma masanızı düzenlediniz mi?
Desen boyutlarını belirlediniz mi?
Desen kâğıdı üzerinde rapor sınırlarını belirlediniz mi?
Rapor alanı içine dimi örgüsünü çizerek çözgü istikametinde iki
eĢit parçaya ayıracak Ģekilde iĢaretlediniz mi?
Birinci alanı olduğu gibi iĢaretledikten sonra ikinci alanı sondan
baĢa doğru sıralı olarak iĢaretleyerek örgüyü tamamladınız mı?
Örgünün tahar ve armür planlarını çizdiniz mi?
Örgünün çözgü ve atkı kesitlerini çizdiniz mi?

Evet

Hayır

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda ―Hayır‖ Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
―Evet‖ ise bir sonraki ―Uygulama Faaliyeti‖ne geçiniz.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ

D
Z örgüsünü kullanarak atkı yönünde çapraz dimi örgüsünü, tahar ve armür
planları ile kesit görüntülerini çiziniz.
ĠĢlem Basamakları
 Desen boyutlarını belirleyiniz.

Öneriler
 Örgü raporunun çift sayılı olmasına
dikkat ediniz.

 Desen kâğıdı üzerinde rapor sınırlarını
belirleyiniz.

 Rapor tekrarı olup olmadığına dikkat
ediniz.

 Rapor alanı içine dimi örgüsünü çizerek
atkı istikametinde iki eĢit parçaya
ayıracak Ģekilde ortadan iĢaretleyiniz.
 Örgüyü çizdiğiniz renkten farklı bir
renkle örgüyü ikiye bölmeye dikkat
ediniz.

 Birinci alanı olduğu gibi iĢaretledikten
sonra ikinci alanı sondan baĢa doğru
sıralı olarak iĢaretleyerek örgüyü
tamamlayınız.
 Ġkinci alanı sondan baĢa doğru
sıralamaya dikkat ediniz.
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 Örgünün tahar ve armür planlarını
çiziniz.



 Örgünün çözgü ve atkı kesitlerini
çiziniz.

 Hareketini inceleyeceğiniz çözgü ve atkı
ipliklerinin hangileri olduğuna dikkat
ediniz.
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KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

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

Değerlendirme Ölçütleri
Desen boyutlarını belirlediniz mi?
Desen kâğıdı üzerinde rapor sınırlarını belirlediniz mi?
Rapor alanı içine dimi örgüsünü çizerek atkı istikametinde iki eĢit
parçaya ayıracak Ģekilde iĢaretlediniz mi?
Birinci alanı olduğu gibi iĢaretledikten sonra ikinci alanı sondan
baĢa doğru sıralı olarak iĢaretleyerek örgüyü tamamladınız mı?
Örgünün tahar ve armür planlarını çizdiniz mi?
Örgünün çözgü ve atkı kesitlerini çizdiniz mi?

Evet

Hayır

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda ―Hayır‖ Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
―Evet‖ ise bir sonraki ―Uygulama Faaliyeti‖ne geçiniz.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ

D
örgüsünü kullanarak çözgü yönünde kesik dimi örgüsünü, tahar ve armür
planları ile kesit görüntülerini çiziniz.
ĠĢlem Basamakları
 Desen boyutlarını belirleyiniz.
 Desen kâğıdı üzerinde rapor sınırlarını
belirleyiniz.

Öneriler

 Rapor tekrarı olup olmadığına dikkat
ediniz.

 Rapor alanına soldan baĢlayarak dimi
örgü raporunu iĢaretleyiniz. Bittiği
noktadan itibaren iĢaret koyarak takip
eden çözgü ipliğine son çözgü teline göre
doluların yerine boĢ, boĢların yerine dolu
olarak iĢaretleyiniz.

 Ġkinci alana baĢlangıç teline uygun olarak
dimi örgüsü çiziniz. Bittiği noktadan
itibaren iĢaret koyarak takip eden çözgü
ipliğine son çözgü teline göre doluların
yerine boĢ, boĢların yerine dolu olarak
iĢaretleyiniz.

 Üçüncü alana baĢlangıç teline uygun
olarak dimi örgüsü çiziniz. Bittiği
noktadan itibaren iĢaret koyarak takip
eden çözgü ipliğine son çözgü teline göre
doluların yerine boĢ, boĢların yerine dolu
olarak iĢaretleyiniz.
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 Ġkinci örgünün baĢlangıcının birinci
örgü sonu olduğunu unutmayınız.

 Dördüncü alana baĢlangıç teline uygun
olarak dimi örgüsü çiziniz. Bittiği
noktadan itibaren iĢaret koyarak takip
eden çözgü ipliğine son çözgü teline göre
doluların yerine boĢ, boĢların yerine dolu
olarak iĢaretleyiniz ve baĢlangıç örgüsü
gelince örgüyü tamamlayınız.

 Örgünün tahar ve armür planlarını çiziniz.

 Örgünün çözgü ve atkı kesitlerini çiziniz.
 Hareketini inceleyeceğiniz çözgü ve
atkı ipliklerinin hangileri olduğuna
dikkat ediniz.
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KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

Değerlendirme Ölçütleri
Desen boyutlarını belirlediniz mi?
Desen kâğıdı üzerinde rapor sınırlarını belirlediniz mi?
Rapor alanına soldan baĢlayarak dimi örgü raporunu iĢaretlediniz
mi? Bittiği noktadan itibaren iĢaret koyarak takip eden çözgü
ipliğine son çözgü teline göre doluların yerine boĢ, boĢların yerine
dolu olarak iĢaretlediniz mi?
Ġkinci alana baĢlangıç teline uygun olarak dimi örgüsü çizdiniz
mi? Bittiği noktadan itibaren iĢaret koyarak takip eden çözgü
ipliğine son çözgü teline göre doluların yerine boĢ, boĢların yerine
dolu olarak iĢaretlediniz mi?
Üçüncü alana baĢlangıç teline uygun olarak dimi örgüsü çizdiniz
mi? Bittiği noktadan itibaren iĢaret koyarak takip eden çözgü
ipliğine son çözgü teline göre doluların yerine boĢ, boĢların yerine
dolu olarak iĢaretlediniz mi?
Dördüncü alana baĢlangıç teline uygun olarak dimi örgüsü
çizdiniz mi? Bittiği noktadan itibaren iĢaret koyarak takip eden
çözgü ipliğine son çözgü teline göre doluların yerine boĢ, boĢların
yerine dolu olarak iĢaretleyip baĢlangıç örgüsü gelince örgüyü
tamamladınız mı?
Örgünün tahar ve armür planlarını çizdiniz mi?
Örgünün çözgü ve atkı kesitlerini çizdiniz mi?

Evet

Hayır

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda ―Hayır‖ Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
―Evet‖ ise bir sonraki ―Uygulama Faaliyeti‖ne geçiniz.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ

2
D ————Z
2

örgüsünü kullanarak çözgü yönünde kesik dimi örgüsünü,
tahar ve armür planları ile kesit görüntülerini çiziniz.

ĠĢlem Basamakları
 Desen boyutlarını belirleyiniz.

Öneriler
 Örgü raporunun çift sayılı olmasına
dikkat ediniz.

 Desen kâğıdı üzerinde rapor sınırlarını
belirleyiniz.

 Rapor tekrarı olup olmadığına dikkat
ediniz.

 Rapor alanına soldan baĢlayarak dimi
örgü raporunu iĢaretleyiniz. Bittiği
noktadan itibaren iĢaret koyarak takip
eden atkı ipliğine son atkı teline göre
doluların yerine boĢ, boĢların yerine
dolu olarak iĢaretleyiniz.

 Örgüyü ikiye bölerken renkli kalem
kullanmaya özen gösteriniz.
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 Ġkinci alana baĢlangıç teline uygun
olarak dimi örgüsü çiziniz. Bittiği
noktadan itibaren iĢaret koyarak takip
eden atkı ipliğine son atkı teline göre
doluların yerine boĢ, boĢların yerine
dolu olarak iĢaretleyiniz.

 Örgüdeki dolu boĢ hareketlere dikkat
ediniz.

 Üçüncü alana baĢlangıç teline uygun
olarak dimi örgüsü çiziniz. Bittiği
noktadan itibaren iĢaret koyarak takip
eden atkı ipliğine son atkı teline göre
doluların yerine boĢ, boĢların yerine
dolu olarak iĢaretleyiniz.
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 Dördüncü alana baĢlangıç teline uygun
olarak dimi örgüsü çiziniz. Bittiği
noktadan itibaren iĢaret koyarak takip
eden atkı ipliğine son atkı teline göre
doluların yerine boĢ, boĢların yerine
dolu olarak iĢaretleyiniz ve baĢlangıç
örgüsü gelince örgüyü tamamlayınız.

 Örgünün tahar ve armür planlarını
çiziniz.

 Desende aynı hareketi yapan çözgülere
dikkat ediniz.
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 Örgünün çözgü ve atkı kesitlerini
çiziniz.

 Hareketini inceleyeceğiniz çözgü ve atkı
ipliklerinin hangileri olduğuna dikkat
ediniz.
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KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

1.
2.
3.

4.

5.

Değerlendirme Ölçütleri
Desen boyutlarını belirlediniz mi?
Desen kâğıdı üzerinde rapor sınırlarını belirlediniz mi?
Rapor alanına soldan baĢlayarak dimi örgü raporunu iĢaretlediniz
mi? Bittiği noktadan itibaren iĢaret koyarak takip eden atkı
ipliğine son atkı teline göre doluların yerine boĢ, boĢların yerine
dolu olarak iĢaretlediniz mi?
Ġkinci alana baĢlangıç teline uygun olarak dimi örgüsü çizdiniz
mi? Bittiği noktadan itibaren iĢaret koyarak takip eden atkı
ipliğine son atkı teline göre doluların yerine boĢ, boĢların yerine
dolu olarak iĢaretlediniz mi?
Üçüncü alana baĢlangıç teline uygun olarak dimi örgüsü çizdiniz
mi? Bittiği noktadan itibaren iĢaret koyarak takip eden atkı
ipliğine son atkı teline göre doluların yerine boĢ, boĢların yerine
dolu olarak iĢaretlediniz mi?

Evet

Hayır

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda ―Hayır‖ Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
―Evet‖ ise bir sonraki ―Uygulama Faaliyeti‖ne geçiniz.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ

D

2 1 3
(Z)
1 1 2

örgüsünü kullanarak çözgü yönünde kırık dimi örgüsünü, tahar
ve armür planları ile kesit görüntülerini çiziniz.
ĠĢlem Basamakları
 Desen boyutlarını belirleyiniz.

Öneriler
 Renkli kalem kullanmaya özen
gösteriniz.

 Desen kâğıdı üzerinde rapor sınırlarını
belirleyiniz.

 Uygun desen kâğıdı kullanmaya
özen gösteriniz.

 Rapor alanına soldan baĢlayarak dimi
örgüsünü çiziniz. Bitim noktasından itibaren
iĢaretleyerek ikinci alanı belirleyiniz.

 Ġkinci örgü baĢlangıç çizim
kurallarına dikkat ediniz.

 Dimi örgü raporundaki son çözgü telinden
bir önceki telden itibaren baĢlayarak sondan
baĢa doğru olmak üzere çözgü tellerini  Diyagonal yolların bozulmamasına
iĢaretleyiniz. Son tele ise birinci alandaki
dikkat ediniz.
son çözgü ipliği hareketini iĢaretleyerek
örgüyü tamamlayınız.
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 Örgünün tahar ve armür planlarını çiziniz.

 Aynı hareketi yapan çözgülere
dikkat ediniz.

 Örgünün çözgü ve atkı kesitlerini çiziniz.

 Hareketini inceleyeceğiniz çözgü ve
atkı ipliklerinin hangileri olduğuna
dikkat ediniz.
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KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

1.
2.
3.

4.

5.

Değerlendirme Ölçütleri
Desen boyutlarını belirlediniz mi?
Desen kâğıdı üzerinde rapor sınırlarını belirlediniz mi?
Rapor alanına soldan baĢlayarak dimi örgüsünü çizdiniz mi?
Bitim noktasından itibaren iĢaretleyerek ikinci alanı belirlediniz
mi?
Dimi örgü raporundaki son çözgü telinden bir önceki telden
itibaren baĢlayarak sondan baĢa doğru olmak üzere çözgü tellerini
iĢaretlediniz mi? Son tele ise birinci alandaki son çözgü ipliği
hareketini iĢaretleyerek örgüyü tamamladınız mı?
Örgünün tahar ve armür planlarını çizdiniz mi?

Evet

Hayır

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda ―Hayır‖ Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
―Evet‖ ise bir sonraki ―Uygulama Faaliyeti‖ne geçiniz.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ

D

3 2 1
(S)
2 1 3

örgüsünü kullanarak atkı yönünde kırık dimi örgüsünü, tahar
ve armür planları ile kesit görüntülerini çiziniz.
ĠĢlem Basamakları
 Desen boyutlarını belirleyiniz.

Öneriler
 Renkli kalem kullanmaya özen
gösteriniz.

 Desen kâğıdı üzerinde rapor sınırlarını
belirleyiniz.

 Uygun desen kâğıdı kullanmaya
özen gösteriniz.

 Rapor alanına dimi örgüsünü çiziniz. Bitim
noktasından itibaren iĢaretleyerek ikinci
alanı belirleyiniz.

 Ġkinci örgü baĢlangıç çizim
kurallarına dikkat ediniz.
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 Dimi örgü raporundaki son atkı telinden bir
önceki telden itibaren baĢlayarak sondan
baĢa doğru olmak üzere atkı tellerini
iĢaretleyiniz. Son tele ise birinci alandaki
son atkı ipliği hareketini iĢaretleyerek
örgüyü tamamlayınız.

 Diyagonal yolların bozulmamasına
dikkat ediniz.

 Örgünün tahar ve armür planlarını çiziniz.

 Aynı hareketi yapan çözgülere
dikkat ediniz.
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 Örgünün çözgü ve atkı kesitlerini çiziniz.

 Hareketini inceleyeceğiniz çözgü ve
atkı ipliklerinin hangileri olduğuna
dikkat ediniz.
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KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

1.
2.
3.
4.

5.
6.

Değerlendirme Ölçütleri
Desen boyutlarını belirlediniz mi?
Desen kâğıdı üzerinde rapor sınırlarını belirlediniz mi?
Rapor alanına dimi örgüsünü çizdiniz mi? Bitim noktasından
itibaren iĢaretleyerek ikinci alanı belirlediniz mi?
Dimi örgü raporundaki son atkı telinden bir önceki telden itibaren
baĢlayarak sondan baĢa doğru olmak üzere atkı tellerini
iĢaretlediniz mi? Son tele ise birinci alandaki son atkı ipliği
hareketini iĢaretleyerek örgüyü tamamladınız mı?
Örgünün tahar ve armür planlarını çizdiniz mi?
Örgünün çözgü ve atkı kesitlerini çizdiniz mi?

Evet

Hayır

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda ―Hayır‖ Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
―Evet‖ ise ―Ölçme ve Değerlendirme‖ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
1. ( ) Kırık dimi örgüleri örgü raporunda dimi diyagonalinin yön değiĢtirmediği örgülerdir.
2. ( ) Atkı yönünde kırık dimi örgülerinde çözgü sayısını hesaplamak için temel alınan dimi
örgüsünün çözgü sayısı iki ile çarpılır.
3. ( ) Atkı yönünde oluĢturulan kırık dimi örgüsünün atkı sayısı temel alınan dimi örgü
raporunun atkı sayısına eĢittir.
4. ( ) Çapraz dimi örgüleri elbiselik, paltoluk, ceketlik, örtülük kumaĢların dokunmasında
kullanılır.
5. ( ) Atkı yönünde çapraz dimi örgü raporundaki çözgü ve atkı sayısı temel olarak alınan
dimi örgü raporuna eĢittir.
6. ( ) Atkı yönünde kesik dimi örgülerinde temel olarak alınan dimi örgü raporu, çözgü
yönünde iki eĢit parçaya bölünür.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise ―Modül Değerlendirme‖ye geçiniz.

76

MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

Atkı rips örgüsünün atkı raporunda kaç atkı bulunur?
A)
B)
C)
D)

2.

Çözgü rips örgüsü hakkında aĢağıdaki bilgilerden hangisi yanlıĢtır?
A)
B)
C)
D)

3.

Çözgü rips örgülerinde yolların geniĢliğini yolları oluĢturan atkı sayısı
belirler.
En küçük düzensiz çözgü rips örgü raporu, 3 atkı ve 2 çözgüden oluĢur.
Düzenli çözgü ripsleri kumaĢ üzerinde farklı geniĢlikte enine yollar
oluĢturur.
Çözgü rips örgüleri, birden fazla atkı ipliğinin aynı ağızlıktan atılmasıyla
oluĢan örgülerdir.

AĢağıdaki seçeneklerin hangisi, düzenli panama örgüsünün tanımıdır?
A)

B)

C)
D)

4.

Daima bir atkı bulunur.
Daima iki atkı bulunur.
Daima üç atkı bulunur.
Daima dört atkı bulunur.

Düzenli panama örgüleri iki veya daha fazla sayıdaki çözgü ipliğinin
yine aynı sayıdaki atkı ipliklerinin altından ve üstünden geçmesiyle
oluĢan örgülerdir.
Düzenli panama örgüleri farklı sayıdaki çözgü ipliğinin yine farklı
sayıdaki atkı ipliklerinin altından ve üstünden geçmesiyle oluĢan
örgülerdir.
Düzenli panama örgüleri farklı sayıdaki çözgü ipliğinin iki tane atkı
ipliğinin altından ve üstünden geçmesiyle oluĢan örgülerdir.
Düzenli panama örgüleri iki tane çözgü ipliğinin farklı sayıdaki atkı
ipliğinin altından ve üstünden geçmesiyle oluĢan örgülerdir.

AĢağıdakilerden hangisi D 4 3 1 (Z)

örgüsünden elde edilen atkı yönünde çapraz

4 2 2

dimi örgü rapor sayısını verir?
A)
B)
C)
D)

16 çözgü - 32 atkı
16 çözgü - 16 atkı
16 çözgü - 8 atkı
8 çözgü - 19 atkı
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AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde
verilen bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
5.

( ) Atkı yönünde kırık dimi örgülerinde çözgü sayısını hesaplamak için temel alınan
dimi örgüsünün atkı sayısı iki ile çarpılır.

6.

( ) Herhangi bir dimi örgü raporunun yarısından itibaren çözgülerin ya da atkıların
sondan baĢa doğru sıralanması ile dimi diyagonalinin yön değiĢtirdiği örgülere çapraz
dimi örgüsü denir.

7.

( ) Çözgü yönünde kırık dimi örgülerinde, dimi diyagonali raporun ilk yarısında
aĢağıdan yukarıya doğru ise diğer yarısında da yukarıdan aĢağıya doğru yönlenir.

8.

( ) Atkı yönünde çapraz dimi örgülerinde temel olarak alınan dimi örgü raporu, çözgü
yönünde iki eĢit parçaya bölünür.

9.

( ) Çözgü yönünde çapraz dimi örgü raporundaki çözgü ve atkı sayısı temel olarak
alınan dimi örgü raporunun çözgü ve atkı sayısının iki katına eĢittir.

10.

( ) Çözgü yönünde oluĢturulan kırık dimi örgüsünün atkı sayısı temel alınan dimi
örgü raporunun atkı sayısına eĢittir.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 baĢvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4

Y
D
Y
D

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

D
D
Y
D
Y

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3

A
D
C

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6

Y
Y
Y
D
Y
Y

79

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

B
C
A
B
YanlıĢ
Doğru
Doğru
YanlıĢ
YanlıĢ
Doğru
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