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AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR
ALAN

El Sanatları Teknolojisi

DAL/MESLEK

Dekoratif El Sanatları

MODÜLÜN ADI

Boncuk Çiçek

MODÜLÜN TANIMI

Öğrencilere, boncuk çiçek çalıĢması ile ilgili bilgi ve
becerilerin kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir.

SÜRE

40/32

ÖN KOġUL

Yapma Çiçekçilikte Temel Teknikler 1-2 modüllerini almıĢ
olmak

YETERLĠLĠK

Boncuk çiçek yapmak

MODÜLÜN AMACI

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDĠRME

Genel Amaç
Bu modül ile uygun ortam ve araç gereç hazırlandığında
tekniğe uygun olarak boncuk çiçek yapabileceksiniz.
Amaçlar
1.
1.Tekniğe ve modele uygun boncuk çiçeğe hazırlık
yapabileceksiniz.
2.
2.Tekniğe uygun boncuk çiçek yapabileceksiniz.
Ortam: Aydınlık ve temiz ortam
Donanım: DeğiĢik boylarda ve renklerde boncuklar,

farklı kalınlıklarda çiçek telleri, telleri kesmek ve
bükmek için yan keski, kargaburnu, segman sökücü,
makas, krepon kâğıtlar, çiçek bandı
Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen ölçme
araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi kendinizi
değerlendireceksiniz.
Öğretmen, modülün sonunda, size ölçme aracı ( test, çoktan
seçmeli, doğru-yanlıĢ, vb. ) kullanarak modül uygulamaları ile
kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek değerlendirecektir.
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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Boncuklardan çiçek yapma tekniğinin ne zaman baĢladığına dair kesin bir tarih
belirlenememiĢtir. Fakat boncuk çiçek yapma sanatının çok eski bir sanat olduğu
bilinmektedir. Boncuk çiçek yapma teknikleri ailelerden bir sonraki nesile, yenileri
eklenerek devam etmiĢ, yeni teknik ve ürünler elde edilerek bir öncekinden daha güzel
modeller ortaya çıkmıĢtır.
Bu modülde elde edeceğiniz bilgilerle gelenekselliğe, yöreselliğe ve yeniliklere uygun
boncuk çiçek yapabileceksiniz. Böylece boncuk çiçek yapım sanatı da yaĢatılmıĢ olacaktır.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
AMAÇ
Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda gerekli ortam
sağlandığında boncuk çiçeği, kullanılan malzemeleri, boncuk çiçek modellerini ve boncuk
çiçek uygulamalarında kullanılan teknikleri öğreneceksiniz.

ARAġTIRMA


Boncuk çiçek çeĢitlerini araĢtırınız.



Çiçeklerde kullanılan tanzim Ģekillerini araĢtırınız.



Bilgilerinizi sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

1. BONCUK ÇĠÇEK
1.1. Boncuk Çiçek
Diğer el sanatları gibi boncuklardan çiçek yapma tekniklerinin de ne zaman
baĢladığına dair kesin bir tarih belirlenememiĢtir. Boncuk çiçek yapma sanatının çok eski bir
sanat olduğu bilinmektedir. Boncuk çiçek yapma teknikleri ailelerden bir sonraki nesile, yeni
teknikler eklenerek devam etmiĢtir.
Boncuğun, Türklerin yaĢamında önemli bir yeri bulunmaktadır. Eski Türklerde
özellikle nazara karĢı bir koruyucu olarak takı yapımında ve giysi süslemelerinde
kullanılmıĢtır.
Tığ iĢi boncuk çiçek oyaları da Türk el sanatları içerisinde yüzyıllar boyunca geliĢerek
ve zenginleĢerek yerini korumuĢtur.

Resim 1.1: Boncuk çiçek örnekleri
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1.2. Boncuk Çiçek Yapımında Kullanılan Teknikler
El sanatlarında boncuk, iğne iplik veya misina vb.
tekniklerden biri, tığ iĢi örme tekniğidir.

malzemelerin kullanıldığı

Diğer tekniklerden biri de boncukların ince tel üzerine geçirilmesiyle oluĢan boncuk
çiçek çalıĢmalarıdır. Bu tekniklerin diğer bir adı da Avrupa ve Amerika’da Fransız boncuk
ve Victorian boncuk teknikleridir. Fransız boncuk çiçek tekniği sadece Fransa’da değil
yüzyıllar boyunca Avrupa çapında popülerliğini korumuĢ ve zevkle yapılmıĢtır.
Fransız boncuk çiçek tekniğinin Fransa ve Ġtalya’da doğmuĢ olduğuna inanılmaktadır.
Bunun yanında geliĢen diğer bir yöntem de Victoria yöntemidir. Her ikisinde de benzer
yönler bulunmaktadır. Fransız boncuk ve Victoria boncuk, çiçeklerin dokuma tekniği ile
değil de tele geçirilerek yapılmasıyla oluĢmuĢtur.




Tel kullanarak boncuk çiçek yapma tekniği
Peyote ve tuğla iĢ tekniği ile boncuk çiçek yapma
Tığ iĢi örme tekniği ile boncuk çiçek yapma

Resim 1.2: Tuğla iĢi (brick stitch) tekniği ile yapılmıĢ nergis çiçeği

1.3. Boncuk Çiçek Kullanım Alanları








Ev dekorasyonunda
Düğün çiçeklerinde
Saç aksesuarlarında
Yaka iğnesi (broĢ)
Kolye, küpe, bileklik, yüzük yapımında
Çanta süslemelerinde
Hediyelik bezemelerde

1.4. Boncuk Çiçek Yapımında Kullanılan Araç Gereçler





Boncuklar
Ġplik
Renkli çiçek telleri
Ġğneler
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Kargaburun, yan keski, segman sökücü, makas
Krepon kâğıt veya çiçek bantları
Renkli kalemler
Desen çizmek için kâğıtlar

1.4.1. Boncuklar
Yuvarlak are usually used for Flower making. cam, kum boncuk ve kristal boncuk
genellikle çiçek yapımında kullanılır. Boncuk çiçek yapımında seçilen çiçeğin özelliklerine
uygun renklerde ve kalınlıktaki boncuklar kullanılarak çiçek yapılır. Çiçek yapımında farklı
boylardaki boncukları kullanarak görünümlerini değiĢtirebilirsiniz.

.
Resim 1.3: Boncuk çeĢitleri

1.4.2. Ġplik
Ġpliklerinizi, boncuk çiçeklerinizi uygulayacağınız tekniğe göre seçebilirsiniz.






Mumlu iplik
Ġtalyan deri iplik, naylon iplik
Organze
FloĢ
Misina

Misinalar farklı incelikte ve renklerde satılmaktadır. 0.15, 0.25, 0.30 gibi
kalınlıklarına göre numaralandırılmıĢlardır. ġeffaf, sağlam ve boncuklardan birkaç defa
geçebilir olmasından dolayı tercih edilmektedir. En çok kullanılan ve tercih edilen 0.25
numaralı misinadır.
Pamuklu, merserize, naylon iplik ve nakıĢ iplikleri, peyote veya tuğla iĢi (brick stitch)
tekniklerinde kullanılır.

1.4.3. Çiçek telleri
Teller, çiçek yapraklarını, dal ve yaprakların formlarını oluĢturmada kullanılır. Farklı
incelikte ve kalınlıkta bulunmaktadır.
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Resim 1.4: Çiçek telleri

1.4.4. Boncuk Ġğneleri
Boncuklardan kolaylıkla geçebilecek inceliklerine göre farklı numaralarda boncuk
iğneleri vardır.

Resim 1.5: Boncuk iğneleri

1.4.5. Kargaburun, Yan Keski, Segman Sökücü, Makas
Kargaburun, yan keski, segman sökücü teli kesmek, bükmek ve sıkmak ve iplikleri
kesmek için kullanılır.

Resim 1.5: Kesici aletler

1.4.6. Krepon Kâğıt, Çiçek Bandı
Krepon kâğıdı hataları gizlemek, çiçeğin ve yaprağın dal ve çiçek saplarını
bütünleĢtirmek, sarmak için kullanılır. Çiçek teyp bandını da aynı iĢlemler için
kullanabilirsiniz.
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Resim 1.5: Bantlar

1.5. Boncuk Çiçekte Renklerin Önemi
Renk çarkı, boncuk çiçek tasarımları da dahil olmak üzere yapmıĢ olduğunuz herhangi
bir sanatsal çaba ve renkleri birleĢtirmek için bir araçtır. Renk çarkı neredeyse tüm renklerin
bir arada olacak Ģekilde tasarlanmıĢtır.12 rengin de olduğu renk çarkı aĢağıda verilmiĢtir.
Boncuk ve takı tasarımcıları için bir araç olarak renk tekerleği farklı renk tonları
arasındaki iliĢkileri belirlemeye yardımcı olur.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıda verilen bilgiler doğrultusunda telin ipliğe geçiriliĢini yapınız.
ĠĢlem Basamakları
 Ġstenilen sayıda boncukları
ipliğinize boncuk iğnesi ile
geçiriniz.

Öneriler

 Boncuk
iğnesinden
boncuklarınız
geçmiyor ise ince bakır telini ipliğe
geçirerek
boncuklarınızı
ipliğinize
geçirebilirsiniz.

 Boncukları ince tele resimdeki gibi
istediğiniz sayıda geçirebilirsiniz.

 Bu
Ģekilde
istediğiniz
sayıdaki
boncukları tele geçirebilirsiniz.

 Kum boncuk dizilmiĢ olan ipliği her iki
taraftan parmaklarınızla tutarak telinize  Bu
Ģekilde
Ġstediğiniz
sayıdaki
geçiriniz.
boncukları tele geçirebilirsiniz.
 Telin üzerindeki ipliği çekerek çıkartınız.
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 Boncuk
dizim
iĢleminde
biten
ipliklerinizi ikinci bir iplikle devam
ettirebilirsiniz.

 Boncuk deliğinden
ayarlayınız.
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geçecek

Ģekilde

UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıda verilen bilgiler doğrultusunda boncuk yaprak yapınız.

ĠĢlem Basamakları








Öneriler

 Telinizin boncuklardan geçebilecek ve
düzgün
incelikte
olmasına
özen
gösteriniz.
 Telinizin boncuklara uygun renklerde
Malzemelerinizi hazırlayınız.
olmasına dikkat ediniz.
Boncukları tele geçiriniz.
 Bu çalıĢmada ipliğe dizilmiĢ olan
boncuklardan 1,5 dizi boncuk kullanınız.
 Yaprağınızın
büyüklüğü,
boncuklarınızın
büyüklüğüne
göre
değiĢebilir.
Yaprağın damarını oluĢturacak olan tele  Boncuk sayısı, yapacağınız yaprağın
7 tane boncuk geçiriniz.
boyutlarına göre değiĢebilir.
16 cm uzunluğundaki teli bir ucu açıkta  Bükme iĢlemini telinizi zedelemeden
kalacak Ģekilde ortalayınız.
yapmaya özen gösteriniz.
Teli elinizle sararak ortada sabitleyiniz.

 Tele
geçirdiğiniz
boncukların
dökülmemesi için yaprağın ucunu
bükünüz.

 Yaprağın damarını oluĢturan tele telin
üzerinde 9 tane boncuk olacak Ģekilde,
yaprağın uç kısmına 2 defa sarınız.
 Yapraklarınızın sivri uçlu olmasını
istiyorsanız teli iki veya daha fazla
sarınız.
 Yuvarlak olmasını istiyorsanız bir defa
sarınız.

 Yaprağın sap kısmını yukarı çeviriniz.

 Telin üzerinde boncuk bırakınız.
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 Teli yaprağın sap kısmına 2 defa
dolayınız.
 Telin kırılmamasına dikkat ediniz.

 Teli üzerinde 14 boncuk olacak Ģekilde
yaprağın uç kısmına doğru çeviriniz.
 Teli yaprağın damarına 2 defa sarınız.
 Boncuklarınızın
sayısı
boncuğun
büyüklüğüne ve Ģekline göre değiĢebilir.

 Yaprağı oluĢturunuz.

 Ġstediğiniz boyutta yapabilirsiniz.

 Yaprağın arkasını çeviriniz.

 Boncukları bozmadan yapınız.
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 Yaprağın ucundaki teli yaprağın
damarından birkaç defa geçirerek
sağlamlaĢtırınız.
 Sap kısmındaki telleri de bükerek
 Teli
boncukların
içerisinden
de
sağlamlaĢtırınız.
geçirebilirsiniz.
 Yaprağın Ģeklini bozmamaya özen
gösteriniz.

 Yaprağın damarına sarmıĢ
olduğunuz telin fazlalığını kesiniz.
 Farklı renklerde ve boylarda
yapraklarınızı çalıĢabilirsiniz.
 Yapraklarınızın sayısını, çiçeğinizin
özelliğine göre istediğiniz sayıda
yapabilirsiniz.

 Yaprağın Ģeklini
gösteriniz.
 Çiçeğinizi çalıĢtığınız telden 10-15 cm
uzunluğunda tel kesiniz.
 Yaprağın sağındaki ilk sıra boncukların
ortasından, iç taraftan teli geçiriniz.
 Telinizi yaprağın üçüncü sırasından
ortalayarak geçiriniz.

bozmamaya

özen

 Bu iĢlemi boncuğun her sırasından, elde  Kenarlardaki
fazla
telleri
makine dikiĢi diker gibi geçirerek devam
sağlamlaĢtırarak kesiniz.
ediniz.
 Yaprağın sap kısmındaki telleri bükerek
 Teli
yaprağın
son
sırasındaki
sağlamlaĢtırınız. Fazla uzun telleri
boncuklardan
da
geçirerek
keserek temizleyiniz.
sağlamlaĢtırınız
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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.

( ) Diğer el sanatları gibi boncuklardan çiçek yapma tekniklerinin XX. yy.da ortaya
çıktığı bilinmektedir.

2.

( ) Boncuk çiçek yapma teknikleri ailelerden bir sonraki nesile, yeni teknikler
eklenerek devam etmiĢtir.

3.

( ) Tığ iĢi boncuk çiçek oyaları da Türk el sanatları içerisinde yüzyıllar boyunca aynı
modeller geliĢmeden günümüze kadar gelmiĢtir.

4.

( ) Yuvarlak cam, kum boncuk ve kristal boncuk çiçek yapımında kullanılır.

5.

( ) Ġpliklerinizi, boncuk çiçeklerinizi uygulayacağınız tekniğe göre seçebilirsiniz.

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
Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda gerekli ortam
sağlandığında, tekniğine uygun boncuk çiçek yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA


Boncuk çiçek yapım teknikleri hakkında araĢtırma yapınız.



Boncuk çiçek modellerini araĢtırınız.



Çiçek çeĢitlerini, renklerini, özelliklerini ve yapraklarının kıvrımlarını
inceleyiniz.



Boncuk çiçeklerde kullanılan tanzim Ģekillerini araĢtırınız.



Bilgilerinizi sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

2. BONCUK ÇĠÇEK YAPIM TEKNĠKLERĠ

Resim 2.1: Boncuk çiçek yapımı

2.1. Boncuk Çiçek Yapımında Kullanılan Teknikler
2.1.1. Peyote ve Tuğla ĠĢi Tekniği ile Boncuk Çiçek Yapma
Yapılacak çiçeğin ve boncukların özelliklerine uygun olarak tekniklerden birini
seçebilir ve naylon iplik, misina, Ġtalyan deri iplik, mumlu iplik vb. iplikler kullanarak
boncuk çiçekleri yapabilirsiniz. Bu teknikte kullanılan boncukların pürüzsüz ve aynı
büyüklükte olması gerekmektedir. Modellerinizin özelliğine uygun olarak çiçeklerinizde
farklı cinste ve büyüklükte boncuklar kullanabilirsiniz.

14

Resim 2.2: Peyote tekniği

Resim 2.3: Tuğla iĢi tekniği (brick stitch)

Not: Peyote ve tuğla iĢi boncuk tekniklerini ve çeĢitlerini daha ayrıntılı olarak boncuk
örme teknikleri modülünden öğrenebilirsiniz.

2.1.2. Tel Kullanarak Boncuk Çiçek Yapma Tekniği
Tekniğe uygun olarak tele boncukların geçirilmesi, telin bükülmesi ve sarılması ile
yaprak ve çiçek formlarının oluĢturulması tekniğidir. Bu teknikte boncukların özelliklerine
uygun kalınlıkta ve renklerdeki teller kullanılır.
Bu tekniklerin diğer bir adı da Fransız boncuk çiçek tekniği, Victorian boncuk çiçek
tekniğidir.



Victoria tekniği, belirli sayılarda tele geçirilen boncukların telin üzerinden satır
satır geçirilerek enine yapma iĢlemidir.
Fransız boncuk tekniği ise istenilen sayıda tele geçirilen merkezdeki boncuğun
etrafından dolanarak ve satırlar oluĢturarak çiçek yapma iĢlemidir.

Resim 2.4: Victorian boncuk çiçek tekniği

Resim 2.5: Fransız boncuk çiçek tekniği
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2.1.3. Tığ ĠĢi Örme Tekniği ile Boncuk Çiçek Yapma
Belirli sayıda ve renklerdeki boncukların, yapılan çiçeğin özelliğine uygun kalınlıktaki
ipliğe dizilip tekniğe uygun örülerek yapılmasıdır.

Resim 2.6: Tığ iĢi boncuk oyası ile papatya

Not: Tığ iĢi boncuk çiçek yapma tekniklerini ve çeĢitlerini Boncuk Temel Teknikleri
modülünden inceleyebilirsiniz.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıda verilen bilgiler doğrultusunda boncuklardan gül yapınız.

ĠĢlem Basamakları








Öneriler

 Telinizin renginin ve kalınlığının
Boncuklarınızı hazırlayınız.
boncuklarınıza uygun olmasına dikkat
Çiçek telinizi seçiniz.
ediniz.
Telinizden en küçük boy için 15 cm
 Boncuklarınızın büyüklüğüne ve
uzunluğunda, orta boy için 30 cm, büyük
yapısına göre tellerinizin uzunlukları
boy için de 65 – 70 cm uzunluğunda tel
değiĢebilir.
kesiniz.
 Minik kum boncuk kullanınız.
Çiçeğinizin birinci katı için telinize 7 tane
boncuk geçiriniz.
Çiçeğinizin sapı için telinizin sol ucundan 6
cm pay bırakınız.
Boncukları telin içinde hapsederek bükünüz.
 Tel boyuna dikkat ediniz.
 Telin kırılmamasına özen gösteriniz.

 0,5 cm arayla ikinci yaprağı çalıĢınız.
 Tel aralıklarının eĢit olmasına dikkat
ediniz.

 Her iki telin ucunu birleĢtirerek bükünüz.
 Bu Ģekilde çalıĢarak minik çiçekler
yapabilirsiniz.

 Çiçeğinizin 2. katı için 30 cm uzunluğunda
 Telin boyutuna dikkat ediniz.
tel kesiniz.
 Çiçeğinizin sapı için telin bir ucundan 6 cm  Boncuklarınızın
boyuna
göre
pay bırakınız.
ayarlayınız.
 Teli kırmamaya özen gösteriniz.
 Önce 7 tane boncuğu hapsediniz.
 Bükme iĢlemlerinde çok fazla
 Teli bükerek sağlamlaĢtırınız.
bükmemeye dikkat ediniz.

17

 Yaprağın ikinci sırası için tele 18 tane
boncuk alınız.
 Birinci sıranın 5mm altından teli bükerek
boncukları hapsediniz.
 6 mm pay bırakarak ikinci yaprağı yapınız.

 Telin kırılmamasına özen gösteriniz.
 Tel aralıklarının eĢit olmasına dikkat
ediniz.

 Çiçeğin diğer yapraklarını da
yukarıdaki iĢlem basamaklarını takip
ederek yapınız.
 Telin kırılmamasına özen gösteriniz.

 Telin her iki ucunu da bükerek ikinci
çiçeğinizi tamamlayınız.

 Tel aralıklarının eĢit olmasına
dikkat ediniz.

 Büyük boy için de 65 – 70 cm uzunluğunda
tel kesiniz.
 Çiçeğinizin üçüncü katı için de yukarıdaki  Yapraklardaki her sırayı
iĢlem basamaklarını takip ederek yapınız.
tonlarda yapabilirsiniz.
 Yaprağın üçüncü sırası için tele 25 adet
boncuk hapsediniz.
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farklı

 Çiçeğin tohumu için ortasında 7 tane, dıĢ
kenarına 16 tane boncuk hapsederek yaprak
çalıĢınız.
 Çiçeğinizin tohumunu boncuklardan
farklı tekniklerle yapabilirsiniz.

 Yaprağı bükerek tohum oluĢturunuz.

 Gül goncası haline getiriniz.



Üç çiçeği de hazırlayınız.

 Çiçek Ģeklini bozmadan yapınız.

 Küçük boy çiçeğin sap kısmını orta boy
çiçeğin ortasındaki boĢluktan geçiriniz.
 Her iki çiçeğin sapların büyük boy çiçeğin
ortasından geçiriniz.
 Çiçeklere zarar vermeden sırayı takip
ederek birleĢtiriniz.
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 Üç çiçeğin sapını da bir araya getirerek
bükünüz.

 Sap olarak kullanılacak hale getiriniz.

 Çiçeğinizin sapını krepon kâğıdı ile
sararak temizleyiniz.
 Tellerin görünmemesine dikkat
ediniz.

 Çiçeğin taç yaprakları için 20 cm
uzunluğunda yeĢil renkli tel kesiniz.
 Telin bir ucundan 5 cm’lik sap kısmı
bırakınız.
 14 adet boncuğu hapsederek birinci yaprağı
oluĢturunuz.
 Telinize 1 tane yeĢil boncuk alınız.
 Tek boncuk arada kalacak Ģekilde inci
yaprak için 14 boncuğu hapsederek teli
bükünüz.
 Araya tekrar 1 boncuk alarak diğer üç
yaprağı da bu Ģekilde yapınız.
 Çiçeğinize üç tane yaprak hazırlayınız.

 Düzenli ve sıraya uygun çalıĢınız.

 Gül goncası için aralarında birer boncuk
olacak Ģekilde 7 boncuk hapsederek taç
yaprağını oluĢturunuz.
 Gül goncasına benzetiniz.
 Çiçeğinizin dalına yaprakları ve goncayı
yerleĢtirerek krepon kâğıdı ile sarınız.
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 Çiçeğinizin yapraklarına
çiçeğinizi bitiriniz.

Ģekil

vererek

 Çiçeğinizin ortasına farklı renklerde
ve tekniklerde tohumlar hazırlayarak
farklı çiçekler yapabilirsiniz.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ

AĢağıda verilen bilgiler doğrultusunda boncuklardan mor menekĢe yapınız.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Malzemelerinizi hazırlayınız.
 Çiçeklerinizi
farklı
renklerde
 Mor ve yeĢil kum boncuk, ince çiçek teli
yapabilirsiniz.
ve kesmek için yan keski hazırlayınız.
 Boncuklarınızın
aynı
büyüklükte
olmasına özen gösteriniz.
 20 cm uzunluğunda çiçek teli kesiniz.
 Telinizin boncuklardan birkaç defa
 Telinize 16 tane mor boncuk geçiriniz.
geçebilecek incelikte olmasına dikkat
ediniz.
 Telin her iki ucunu ilk boncuğun içinden  Boncuk sayılarına dikkat ediniz.
çaprazlama geçiriniz.

 Teli ortalayınız.
 Boncuk sayılarına dikkat ediniz.
 Telin her iki ucundan çekerek yaprak
oluĢturunuz.

 Sağdaki tele 6 tane boncuk geçiriniz.

 Boncuk sayılarına dikkat ediniz.
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 Telin ucunu yaprağın ortasındaki 9.
boncuktan sola geçiriniz.
 Sola aldığınız tele tekrar 6 tane boncuk
geçiriniz.
 Telin ucunu yaprağın ilk sırasındaki
boncuktan geçirerek çekiniz.

 Bu teknikle 5 tane yaprak hazırlayınız.

 Teli
çekme
sırasında
bükülmemesine dikkat ediniz.

 Yapraklarınızı ikiĢerli gruplar yapınız.
 Yaprakları birleĢtirerek telleri bükünüz.

 Tellerin düzgün olmasına dikkat ediniz.
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telin

 BeĢ yaprağı bir araya getiriniz.
 Saplarını oluĢturan telleri birleĢtirerek
bükünüz.

 8 cm’lik açık sarı ince çiçek teline 2 tane  Telleri bükerek sağlamlaĢtırınız.
sarı boncuk geçiriniz.
 Telin iki ucunu yaprakların arasından
geçirerek çiçeğin sapı ile birleĢtiriniz.

 Çiçeğinizin saplarını çiçek bandı ile ya
da krepon kâğıdı ile sarınız.
 Çiçeklerinizi bir araya getirerek küçük
bir demet oluĢturunuz.

 Çiçeğinizin yaprakları için yeĢil renkli  Boncuklarınızı dizmiĢ olduğunuz teli
ince tele, yeĢil boncuk kum boncuklar
kesmeden yapraklarınızı çalıĢınız.
diziniz.
 Boncuklarınızın tele dizilmiĢ hali 40–50
 Boncuklarınızı dizmiĢ olduğunuz teli, 12
cm uzunluğunda olabilir.
cm’den kırmadan bükünüz.
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 Her iki teli büktüğünüz yerden 5 cm
yukarıda bükerek iki üç defa sarınız.

 Yaprağın damarı olan kısa telin ucunu
boncukların dökülmemesi için bükünüz.
 Kısa tele 6 tane boncuk diziniz.

 Tele aldığınız 8 boncuğu, kısa tele
yaprağın ucuna iki defa dolayınız.
 Tekrar 11 tane boncuk alarak yaprağın
sapına iki defa dolayınız.

 Bu iĢlemi yaprağın etrafında boncuk
sayılarını arttırarak üç defa daha
tekrarlayınız.
 Teli, yaprağın sapına birkaç kez sarınız.
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 Yapraklarınızın büyüklüğüne göre
daha fazla boncuk dizebilirsiniz.

 Yaprağınızın arkasını çeviriniz.
 Yaprağın ucundaki teli, boncukların
arasındaki telden geçirerek birkaç defa
dolayınız.
 Yaprağınızdaki fazla telleri keserek
temizleyiniz.
 Yaprağın sapındaki
keserek açınız.

tellerin

ucunu  Sap boylarının eĢit olmasına önem
veriniz.

 Her üç teli de birbirine dolayarak  Yaprakların saplarını çiçek bandı ile
bükünüz.
sararak temizleyebilirsiniz.

 Çiçeklerin dalına yaprakların saplarını  DeğiĢik renklerde ve tanzim tekniklerini
tanzim ederek birleĢtiriniz.
kullanarak yapabilirsiniz.
 Çiçeğin dalını çiçek bandı ile sarsınız.
 Çiçeğinizdeki tel ve fazlalıkları keserek
temizleyiniz.

26

UYGULAMA FAALĠYETĠ

AĢağıda verilen bilgiler doğrultusunda tel kullanarak kır çiçeği yapınız.

ĠĢlem basamakları
 Açık ve koyu renklerde küçük boy kum
boncuklar, ince çiçek teli ve yan keski
hazırlayınız.

Öneriler

 Çiçeklerinizi
istediğiniz
renklerde
yapabilirsiniz.
 Telinizi çiçeğinize uygun renklerde
seçiniz.

 Telinizden her çiçek için 12 cm
uzunluğunda tel kesiniz.
 1. sırada telinize 3 tane boncuk
geçiriniz.

 Teli ortalayınız.
 Telin bir ucunu 2 boncuğun içinden
geçirerek boncukları ortalayarak 2.
sırayı oluĢturunuz.
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 3. sırada telinize 1 açık mavi, 1 koyu
mavi ve bir tane de açık mavi boncuk
geçiriniz.
 Telin diğer ucunu bu 3 boncuğun
içerisinden ortalayarak geçiriniz.
 Alt sıradaki diğer iki boncuğun üzerine,
telin her iki tarafından çekerek
 Boncuk renk sırasına dikkat ediniz.
yerleĢtiriniz.






3, 4, 5, 6. sırayı tekrarlayınız.
3 lü boncukları 4 sıra yapınız.
7.sırada telinize 2 adet boncuk geçiriniz.
Telin diğer ucunu boncuklardan
geçirerek yerleĢtiriniz.

 8. sırada telinize 1 mavi boncuk
geçiriniz.
 Telin diğer ucunu boncuğunuzdan
geçiriniz.
 Telin her iki ucunu çekerek boncuğu
yerleĢtiriniz.
 Ġstediğiniz
hazırlayınız.

sayıda

çiçeklerinizi

 Çiçeklerinizi
yapabilirsiniz.

istediğiniz

sayıda

 8 cm uzunluğunda kesmiĢ olduğunuz 3  Çiçeğinizin tohumunu farklı boylardaki
tane boncuğu sarı renkli çiçek telinize
boncuklarla
ve
tekniklerle
geçiriniz.
çalıĢabilirsiniz.
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 Her çiçek için 5’li gruplar oluĢturunuz.
 Gruptakilerin renklerinin aynı olmasına
dikkat ediniz.

 BeĢli
gruplardan
dört
yaprağı
saplarından ikiĢerli bükerek birleĢtiriniz.
 Gruplandırmalarda
ediniz.

sayısına

dikkat

 Gruplandırmalarda
ediniz.

sayısına

dikkat

 Ġki yaprağın bir tanesini tekli yaprak ile
birleĢtiriniz.

 3’lü yaprak grubunu, sarı boncuklu
tohum ile birleĢtiriniz.
 Tohumu için farklı boylarda boncuklar
kullanabilirsiniz.

 Çiçeğin ve tohumun saplarını bükerek  Çiçeğinizin
sağlamlaĢtırınız.
birleĢtiriniz.
 Diğer iki yaprağı üçlü yaprak grubu ile
birleĢtiriniz.

yapraklarını

bozmadan

 BirleĢim yerlerine dikkat ediniz.
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 Yaprakların saplarını çiçek bandı ile
sararak temizleyiniz.
 Bant sarım iĢleminin tek sıra olmasına
ve tellerin görünmemesine dikkat ediniz.

 Çiçeğinizin diğer yapraklarını da bu
Ģekilde birleĢtirerek hazırlayınız.
 Çiçeklerinizi tanzim için hazırlayınız.

 YeĢil çiçek telinden yapraklar için 60
cm uzunluğunda tel kesiniz.
 Tele 5 tane yeĢil boncuk geçiriniz.
 Teli ortalayınız.
 Telin üzerindeki 3 boncuğun içinden
telin diğer ucunu geçiriniz.
 Boncukları ortalayarak 1. sıradaki 2
boncuğun üzerine yerleĢtiriniz.
 3. sırada telinize 5 boncuk geçiriniz.
 Bu iĢleme, yaprağınızın boyu istediğiniz
uzunluğa gelene kadar devam ediniz.
 Son sıraları 3,3,3,3,2,2,2,2,1,1,1 boncuk
 Buradaki en uzun yaprak 35 sıra
olacak Ģekilde bitiriniz.
yapılmıĢtır.
 DeğiĢik boylarda 5 tane yaprak yapınız.
 Yapraklarınızın sayısını az veya daha
çok yapabilirsiniz.
 Yapraklarınızın
son
sıralarını
3,3,2,2,2,1,1,1 çalıĢabilirsiniz.

 Yapraklarınızın saplarını çiçek bandı ile
temizleyiniz.

 Yapraklarınızda
farklı
boncuklar
kullanarak
yapabilirsiniz.
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renklerde
tonlamalar

 Çiçeklerinizi yapraklarla birleĢtirerek
tanzim yapınız.
 Çiçeklerinize ve yapraklarınıza Ģekil
vererek bitiriniz.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ

AĢağıda verilen bilgiler doğrultusunda kır çiçekleri yapınız.
ĠĢlem Basamakları
Öneriler
 Malzemelerinizi hazırlayınız.
 Beyaz,
sarı,
yeĢil
11/0
kum  Çiçeklerinizi
farklı
renklerde
boncuklarınızı, açık sarı ve yeĢil ince
yapabilirsiniz.
çiçek tellerinizi dal için orta kalınlıkta  Boncuklarınız ile telinizin renklerinin
çiçek teli, çiçek bandı ve yan keskinizi
uyumlu olmasına özen gösteriniz.
hazırlayınız.
 Küçük boy çiçek için 1,2,3,3,2,1
 Orta boy çiçek için 1,2,3,3,3,2,1
 Büyük boy için 1,2,3,3,3,3,2,1
 20, 25 cm’lik teller keserek her boy  Tellerinizin boyu, yapacağınız çiçeğe
çiçekten 6 tane çiçek hazırlayınız.
göre değiĢebilir.
 Siz ilk yaprağınızda tellerinizi biraz
uzun tutunuz.
 Büyük boydaki yapraklarınızın sayısını
12 tane yapabilirsiniz.

 Temiz ve düzenli çalıĢınız.
 Her boy çiçek yapraklarını gruplayınız.
 Yaprakların saplarından bir teli diğer
çiçeğin sapı ile bükerek birleĢtiriniz.

 6 yaprağı yan yana gelecek Ģekilde
saplarını bükerek birleĢtiriniz.
 Çiçek Ģeklini
getirebilirsiniz.

 Her iki baĢtaki yaprakların saplarını da
bu Ģekilde bükerek birleĢtiriniz.
 3 grup çiçeği hazırlayınız.
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vermeye

hazır

hale

 20 cm uzunluğunda açık sarı çiçek teli
kesiniz.
 Telinize 4 tane sarı boncuk geçiriniz.
 Telinizi ortalayınız.
 Telin bir ucunu diğer baĢtaki boncuğun
 Tellerinizin
içerisinden çaprazlama geçiriniz.
gösteriniz.

düzgün

 Sağdaki tele 3 tane sarı boncuk alınız.
 GeçirmiĢ olduğunuz telin ucunu çıkmıĢ
olduğunuz
boncuktan
çaprazlama
geçiriniz.
 Telin ucunu sağdan ikinci boncuktan
geçiriniz.
 Telinize 3 boncuk alarak geçirmiĢ
olduğunuz ikinci boncuktan çaprazlama
geçiriniz.
 Diğer iki boncuğu da yukarıdaki iĢlem
basamaklarını takip ederek yapınız.
 Soldaki telin ucunu sağdaki yeni
yaptığınız ilk 4’lü yaprağın 1.ve 2.
boncuklarından geçiriniz.
 Telinize 1 tane sarı boncuk alınız.
 Telin ucunu soldaki 4’lü yaprağın 3.
boncuğundan geçiriniz.
 Teli kırmadan çekiniz.

 Bu iĢlemleri diğer 4’lü 2 yaprak için de
yapınız.

 Telleri çekerek minik bir top
oluĢturunuz.
 YapmıĢ olduğunuz tohumun her iki
telini bükerek sıkıĢtırınız.
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olmasına

özen

 Çiçeğinizin dalı için 10 cm uzunluğunda
orta kalınlıkta çiçek teli kesiniz.
 Çiçek telini çiçek bandı ile sararak
temizleyiniz.
 Tohumu, çiçeğinizin dalına yerleĢtiriniz.
 Tohumun saplarını dala sarınız.
 Telleri çiçek bandı ile sararak  Çiçek bandı yerine yeĢil krepon kâğıt da
kullanabilirsiniz.
temizleyiniz.
 En küçük boy çiçeğinizi ortasındaki
boĢluktan tohumlu dala geçiriniz.
 Çiçeğin saplarını dala dolayarak çiçek
bandı ile temizleyiniz.
 Orta boy çiçeğinizi de küçük çiçeğin
altına yerleĢtiriniz.


 Çiçeğin saplarını dala dolayarak çiçek
bandı ile temizleyiniz.
 Büyük boy çiçeğinizi de dalın üzerine
yerleĢtiriniz.
 Çiçeğin saplarını dala dolayarak çiçek
bandı ile temizleyiniz.






Yaprak için 80 cm yeĢil tel kesiniz.
Telinize 3 tane yeĢil boncuk geçiriniz.
Teli ortalayınız.
Telin bir ucunu teldeki 2 boncuk
içerisinden çaprazlama geçiriniz.
 Teli her iki taraftan çekerek boncukları
birbiri üzerine getiriniz.
 Telin her iki ucuna 2 tane boncuk  Yaprak için seçtiğiniz boncuklar mat
veya farklı tonlarda olabilir.
geçiriniz.
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 Sağdaki tele 10 tane boncuk geçiriniz.
 Soldaki tele de 2 boncuk geçiriniz.
 Soldaki telin ucunu sağdaki 8 boncuğun
içerisinden
geçirerek
sağ
tarafa
geçiriniz.
 Her iki telin ucunu çekerek boncukları
 Her iki tarafta da 2 boncuk açıkta
yerleĢtiriniz.
kalmalı
 Sağdaki tele 12 tane boncuk geçiriniz.
 Soldaki tele 1 tane boncuk geçiriniz.
 Soldaki telin ucunu 11 boncuğun
içerisinden sağ tarafa geçiriniz.
 Sağdaki 12. boncuk açıkta kalacak
Ģekilde telin her iki ucunu çekerek  Her iki baĢtaki birer boncuktan telleri
boncukları yerleĢtiriniz.
geçirmeyiniz.
 4. sırada sağdaki tele 13 tane boncuk
geçiriniz.
 Soldaki tele 1 tane boncuk geçiriniz.
 Soldaki telin ucunu 12 boncuğun
içerisinden sağ tarafa geçiriniz.
 Sağdaki 13. boncuk açıkta kalacak
Ģekilde telin her iki ucunu çekerek
boncukları yerleĢtiriniz.

 3. sırayı üç defa daha tekrarlayınız.
 Yaprağın ucunu yukarı çeviriniz.
 Sağdaki tele 8 tane boncuk geçiriniz.

 Sağdaki telin ucunu sağdan 2.3.4.5.
boncuğun içerisinden geçiriniz.
 Telin ucuna 1 tane boncuk geçirerek teli
çekiniz.
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 Aynı iĢlemi soldaki tel için de yapınız.

 Bu
iĢlemleri
yaparken
zedelememeye dikkat ediniz.

telleri

 Telleri çekerek boncukları yerleĢtiriniz.

 30 cm uzunluğunda yeĢil renkli tel
kesiniz.
 Teli yaprağın ucundaki boncuktan
geçirerek ortalayınız.
 Sağdaki tele 2 tane yeĢil boncuk
geçiriniz.
 Sağdaki telin ucunu yapraktaki açıkta
kalan 2. boncuğun içerisinden geçiriniz.
 Tele 1 tane boncuk geçirerek 2. sıradaki
açıkta kalan 1 boncuğun içerisinden
geçiriniz.
 Teli düzelterek çekiniz.
 Bu iĢlemi diğer tekli boncuklar için de
yapınız.
 Yaprağın alt tarafında kalan 3 boncuğun
da içerisinden geçirerek yaprağın sapı ile  Tele elinizle Ģekil veriniz ve teli yavaĢ
çekiniz.
birleĢtiriniz.
 Yaprağın ucundaki tele 2 tane boncuk
geçirerek
yukarıdaki
iĢlem
basamaklarını tekrar ediniz.
 Her iki taraftaki telleri yaprağın sapı ile
birleĢtirerek bükünüz.
 Yukarıdaki iĢlem basamaklarını takip
ederek bir yaprak daha çalıĢınız.
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 Yaprakların saplarını çiçeğin dalına
sararak yerleĢtiriniz.
 Çiçeğin dalını çiçek bandı ile sararak
temizleyiniz.
 Çiçeğinizin yapraklarını Ģekillendirerek
çiçeği bitiriniz.

 Yaprakları daha büyük çalıĢabilirsiniz.
 Çiçek bandı yerine krepon kâğıdı
kullanabilirsiniz.
 Farklı renklerde çiçekler çalıĢabilirsiniz.
 Çiçeklerinizde ve yapraklarınızda uygun
renklerde tonlamalar yapabilirsiniz.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıda verilen bilgiler doğrultusunda lale çalıĢınız.
ĠĢlem Basamakları
Öneriler
 Malzemelerden pembe ve yeĢil kum
boncuklar, yeĢil ve açık sarı ince çiçek  Lalelerinizi istediğiniz renk boncuk
teli, çiçek bandı veya krepon kâğıt, yan
kullanarak yapabilirsiniz.
keski, hazırlayınız.
 Lalenin yaprağını yapmak için 30 cm
uzunluğunda açık renkli ince çiçek teli
kesiniz.
 Lalenizin
yaprağındaki
boncuk
sıralamaları, 1,2,3,3,4,4,4,4,4,4,4,3,3,2,1
(toplam 15 sıra)
 Birinci yaprağı bir önceki uygulama
faaliyetindeki iĢlem basamaklarını takip
ederek yapınız.

 Ġkinci yaprağı, 5. sıraya kadar yapınız.

 BitmiĢ olan birinci yaprağın ucunu
aĢağıya çeviriniz.
 5 sıra yapmıĢ olduğunuz ikinci yaprağın
soldaki telin ucunu diğer yaprağın
beĢinci
sırasındaki
boncukların
 Teli bükmeden ve eğmeden çalıĢmaya
arasındaki telden geçiriniz.
dikkat ediniz.
 Sağdaki tele 4 tane pembe boncuk
geçiriniz.
 Soldaki teli bu 4 boncuğun içerinden sağ
tarafa geçiriniz.
 Telin her iki ucundan çekerek
 Teli kırmadan çekmeye özen gösteriniz.
boncukları yerleĢtiriniz.
 Bu tür çalıĢmalarda çok sert tel
kullanmamaya dikkat ediniz.
 Bu birleĢtirme iĢlemini yaprağın son
beĢinci sırasına kadar devam ediniz.
 Yaprakları birleĢtiriniz.
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 5. yaprağı da 5 sıra yapınız.
 5. yaprağın her iki tarafındaki tellerin
uçlarını ayrı ayrı diğer 1. ve 4.
yaprakların beĢinci sırasındaki tellerden
geçiriniz.
 Her iki teli de çekerek yaprağı
yerleĢtiriniz.
 Sağdaki tele 4 tane boncuk geçiriniz.
 Soldaki telin ucunu teldeki 4 boncuğun
içinden geçiriniz.
 Her iki teli çekerek boncukları
yerleĢtiriniz.
 Teli çok dikkatli çekiniz.
 Teli kırmamaya ve bükmemeye özen
gösteriniz.
 Yaprakları birleĢtirme iĢlemlerini son
sıraya kadar devam ediniz.

 Teli çok çekmeden ve çiçeğinizin Ģeklini
bozmadan çalıĢınız.
 BirleĢtirme iĢlemleri
kontrol ediniz.

biten

lalenizi

 Lalenizin
boyunu
çalıĢabilirsiniz.
 Lalenizin tohumu için 10 cm
uzunluğunda açık sarı renkte ince çiçek
teli kesiniz bir adet boncuk geçiriniz.

 Telinizi ortalayınız.
 Telin her iki ucunu birleĢtirerek 3 tane
sarı boncuk geçiriniz.
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daha

kısa

 Telin üzerindeki 3 boncuğu 1. boncuğa
kadar sıkıĢtırarak yerleĢtiriniz.

 Telin her iki ucuna ayrı ayrı 4 tane sarı
boncuk geçiriniz.
 Boncukları yerleĢtiriniz.
 Telin her iki ucunu bükerek çiçeğinizin
tohumunu bitiriniz.

 Lalenizin tohumunu çiçeğinizin içindeki
boĢluktan geçiriniz.

 Lalenin
ve
tohumun
birleĢtirerek bükünüz.

saplarını

 Tohumların sayısını fazla yapabilirsiniz.
 Çanak yapraklarını 5 tane yeĢil
boncuktan hazırlayınız.
 Çiçeğinizin çanak yapraklarını da
tohumdaki iĢlem basamaklarını takip
ederek yapınız.
 Çanak yapraklarını, lalenizin alt
gövdesine yerleĢtiriniz.
 Yaprakların saplarını çiçeğinizin üzerine
sararak yerleĢtiriniz.
 Çanak yaprakları, baĢka
kullanarak da yapabilirsiniz.
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teknikler

 YeĢil çiçek telinden yapraklar için 60
cm uzunluğundaki tele üç boncuk
geçiriniz..
 Teli ortalayarak telin üzerindeki 2
boncuğun içinden telin diğer ucunu
geçiriniz.
 Boncukları ortalayarak telin iki ucundan
çekerek boncukları yerleĢtiriniz.
 Lalenin yapraklarını yapabilirsiniz.
Yaprakları uzun ve kısa yapabilirsiniz.
 YapmıĢ olduğunuz yaprakların saplarını
dalın üzerine yerleĢtirerek çiçek bandı
ile sarınız.

 Çiçek teli ile lalenin dallarını
sarabilirsiniz.
 Krepon kâğıtla da dalları sararak
temizleyebilirsiniz.

 Çiçeğinizin yapraklarına Ģekil vererek
çiçeğinizi bitiriniz.

 Çiçeğinizin tanzimini yaparak bitiriniz.

 Farklı renklerde laleler yapabilirsiniz.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıda verilen bilgiler doğrultusunda sarmaĢık boru çiçeği yapınız.






ĠĢlem Basamakları
Öneriler
Malzemelerinizi hazırlayınız.
Pembe, koyu pembe, mor ve yapraklar  Çiçeğinizi
farklı
için yeĢil kum boncuk, çiçek teli ve yan
yapabilirsiniz.
keski hazırlayınız.
60 cm uzunluğunda ince çiçek teli
kesiniz.
1. sırada telinize 23 tane açık pembe
boncuk geçiriniz.
Teli ortalayınız.

renklerde

 Sırada sağdaki telinize 21 tane açık
pembe boncuk geçiriniz.
 Soldaki telin ucunu 21 boncuktan
çaprazlama geçirerek teli sağ tarafa
alınız.

 Teli her iki taraftan çekerek boncukları
yerleĢtiriniz.
 3. sıra için sağdaki telinize 19 tane açık
pembe boncuk geçiriniz.
 Soldaki telin ucunu tele dizilmiĢ olan 19
boncuktan çaprazlama geçiriniz.

 Sırada sağdaki tele 8 açık pembe,1 koyu
pembe, 8 açık pembe boncuk geçiriniz.
 Soldaki teli 16 boncuğun içerisinden
çaprazlama sağ tarafa geçiriniz.
 Teli kırmamaya özen gösteriniz.

 Teli her iki taraftan eĢit çekerek
boncukları yerleĢtiriniz.
 Teli her iki taraftan eĢit çekmeye özen
gösteriniz.
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 Sıra için telinize 6 açık pembe, 1koyu
pembe, 1 mor, 1 koyu pembe ve 6 tane
açık pembe boncuk geçiriniz.
 Diğer teli 15 boncuktan çaprazlama
geçiriniz.
 Teli her iki taraftan çekerek boncukları
düzeltiniz.

 Resimdeki sıralamayı
çiçeğinizi yapınız.

takip

ederek

 Yaprağınızın sivri ucu yukarı bakacak
Ģekilde çeviriniz.
 Ġkinci yaprak için 60 cm uzunluğunda
tel kesiniz.
 Telinize 23 tane açık pembe boncuk
geçiriniz.
 Telinizi ortalayınız.
 Boncuk geçirilmiĢ olan telinizin soldaki
ucunu yaprağınızın ilk sırasındaki  Teli zedelemeden
tellerden dıĢtan içe doğru geçiriniz.
ediniz.
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çalıĢmaya

dikkat

 Sıra için sağdaki tele 21 tane açık pembe
boncuk geçiriniz.
 Sağdaki telin ucunu 21 boncuktan
çaprazlama geçirerek sol tarafa alınız.
 Soldaki telin ucunu birinci yaprağın 2.
sırasındaki telin içinden içten dıĢa doğru
geçiriniz.
 3. sıra için soldaki tele 8 açık pembe, 1
koyu pembe, 8 tane de açık pembe
boncuk geçiriniz.
 Sağdaki teli boncuklardan çaprazlama
geçirerek sol tarafa alınız.
 Soldaki telin ucunu birinci yaprağın 3.
sırasındaki
boncukların
arasındaki
tellerden içten dıĢa doğru geçiriniz.

 Yaprakları birleĢtirme iĢlemini yaprağın
sonundaki boncuğa kadar devam ediniz.
 Yaprakların
saplarını
birleĢtirerek
bükünüz.

 Çiçeklerinizin yapraklarını birleĢtirerek
tanzim için hazırlayınız.
 Çiçeğinize sarı renkli boncuklarla tohum
yapınız.
 Çiçeklerinizin saplarını çiçek bandı ile
sarınız.
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 Yaprak için 60 cm uzunluğunda yeĢil
renkli tel kesiniz.
 ġemayı takip ederek yaprağın birinci
bölümünü yapınız.

 Yukarıdaki iĢlem basamaklarını takip
ederek yaprağın ikinci bölümünü diğer
yaprakla birleĢtirerek yapınız.
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 Her iki tarafta da son boncuğa gelene
kadar devam ediniz.
 Son boncuğa gelince teli yaprağın
damarına kadar tellerin arasından
geçirerek götürünüz.

 Teli kesmeden ve kırmadan yaprağın
damarına kadar götürmeye özen
gösteriniz.

 Küçük yaprağı Ģemaya göre yapınız.
 Son iki sıra için telinize 3 tane boncuk
alınız.

 Teli eğerek boncukları yaprağın alt
sırasına yerleĢtiriniz.
 Sol tarafa geçen teli yavaĢça eğerek sağ
tarafa alınız.
 3 boncuğun içerisinden tekrar teli sol
tarafa geçiriniz.
 3 boncuğu yaprağın sol tarafı için de
yapınız.
 Bu iĢlemi her iki telin ucu da içe
bakacak Ģekilde yapınız.

 Sağdaki tele 1 tane yeĢil boncuk
geçiriniz.
 Diğer telin ucunu da bu yeĢil boncuktan
geçirerek sağ tarafa alınız.
 Her iki teli de çekerek boncukları
yerleĢtiriniz.
 Yapraklarınızın saplarını çiçek bandı ile
sarınız.
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 Dalın üzerindeki fazla telleri keserek
temizleyiniz.
 Çiçeğinizin tanzimini yaparak çalıĢmayı
bitiriniz.
 Çiçeğinize goncalar yapabilirsiniz.
 Yapraklarınızın
ve
çiçeklerinizin
sayısını çoğaltarak tanzim yapabilirsiniz.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ

AĢağıda verilen bilgiler doğrultusunda gül yapınız.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler
 Çiçeğinizi
istediğiniz
renkte
yapabilirsiniz.
 Malzemelerinizi hazırlayınız.
 Çiçeğinizin yapraklarında renklerine
 Pembe kum boncuk, ince açık sarı çiçek
uygun olarak tonlamalar yapabilirsiniz.
teli, yan keski hazırlayınız.
 Boncuğunuzun
renginde
tel
kullanabilirsiniz.





30 cm uzunluğunda açık sarı tel kesiniz.
Telinize 3 tane pembe boncuk geçiriniz.
Teli ortalayınız.
Telin bir ucunu 2 boncuktan çaprazlama
 Teli bükmeden ve yavaĢ çekmeye özen
geçiriniz.
gösteriniz.

 Telin her iki ucunu çekerek boncukları
yerleĢtiriniz.
 Telinizin pürüzsüz ve düzgün olmasına
dikkat ediniz.
 Soldaki tele 4 tane pembe boncuk
geçiriniz.

 Sağdaki telin ucunu boncuklardan
çaprazlama sol tarafa geçiriniz.

 Telin her iki ucunu çekerek boncukları
yerleĢtiriniz.
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 Boncuk sayısını 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14
tane boncuk dizerek toplam sekiz sıra
yapınız.
 Tele geçirmiĢ olduğunuz boncuk sırasını
teli çok germeden yerleĢtiriniz.

 Çiçeğinizin her iki tarafında bulunan
tellere, 9 tane pembe boncuk geçiriniz.

 Yaprağın ucunu yukarı çeviriniz.
 Telin her iki ucunu ilk sıradaki birinci
boncuktan geçiriniz.

 Çiçeğin sapındaki telleri
yaprağınızı bitiriniz.
 Diğer yaprakları hazırlayınız.

bükerek

 Çiçeğinizin dıĢ yapraklarındaki boncuk
sayısını fazla yapabilirsiniz.
 Goncanın üzerindeki
Ģekil veriniz.

yapraklarınıza
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 Yapraklarınızı
kalem
Ģekillendirebilirsiniz.

üzerinde

 Ġnce
boncuk
telinden
10
cm
uzunluğunda tel kesiniz.
 Telinize 20 tane pembe boncuk
geçiriniz.
 Teli ortalayarak boncukları hapsediniz.
 Telin her iki ucunu birleĢtirerek
bükünüz.

 Boncukları kendi etrafında çevirerek
Ģekillendiriniz.
 Çiçeğinizin tohumunu oluĢturunuz.
 Çiçeğinizin tohumunu farklı renklerde
ve tekniklerde yapabilirsiniz.
 Tohumun etrafına yaprakları teker teker
yerleĢtiriniz.
 Yaprakların ve tohumun saplarını
birleĢtirerek bükünüz.
 Diğer
yaprakları
da
sırasıyla
yerleĢtiriniz.
 Yaprakların saplarını, çiçeğinizin dalı ile
birleĢtirerek bükünüz.

 Yaprak sayısını daha az yapabilirsiniz.
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 Yaprakları yerleĢtirme iĢlemleri bitmiĢ
olan çiçeğinizin dalını çiçek bandı ile
sarınız.

 Çiçeğinizin dalını krepon kâğıdı ile
sararak kapatabilirsiniz.
 Diğer uygulama faaliyetlerindeki çanak
yapraklarındaki iĢlem basamaklarını
takip ederek 8 tane yaprak yapınız.
 Yaprakları ikiĢerli birleĢtirerek telleri
bükünüz.

 Çiçeğinizin çanak yapraklarını farklı
teknikler kullanarak yapabilirsiniz.
 Yaprak sayısını daha az yapabilirsiniz.

 Çiçeğinize üç tane yaprağı tekniğe
uygun olarak çalıĢınız.
 1. öğrenme faaliyetindeki yapraklardaki
iĢlem basmaklarını takip ederek
yapraklarınızı tekniğe uygun çalıĢarak
yapabilirsiniz.
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 Çiçeğinizin dalına çanak yaprakları
yerleĢtiriniz.
 Dalın üzerindeki telleri çiçek bandı ile
sararak kapatınız.
 Dalın üzerindeki fazla telleri keserek
temizleyiniz.

 Diğer büyük yaprakları da dalın üzerine
yerleĢtiriniz.
 Yaprakların saplarını çiçek bandı ile
sarınız.

 Çiçeğinize
bitiriniz.

Ģekil

vererek

çiçeğinizi
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıda verilen bilgiler doğrultusunda gül çalıĢınız.
ĠĢlem Basamakları







Öneriler
 Çiçeğinizi istediğiniz renklerdeki boncuklarla
çalıĢabilirsiniz.
Malzemelerinizi hazırlayınız.

Çiçeğinize uygun renkte çiçek teli seçiniz.
Küçük boy kesme boncuk yaprak
için yeĢil kesme boncuk, çiçek  Çiçeğinizi kum boncuk ile yapabilirsiniz.
 Çiçeğinizde ve yapraklarınızda çiçeğinizin
telleri, yan keski hazırlayınız.
rengine
uygun
renkte
boncuklar
kullanabilirsiniz.
Boncuklarınızı
çiçek
teline,
uzunluğu 5 – 6 metre oluncaya
 Boncukları çiçek telini bükmeden ve teli
kadar diziniz.
kırmadan dizmeye özen gösteriniz.
Dizme iĢlemi bitince boncukları
çiçek telinin üzerine sarınız.

 Çiçeğinizin damarını oluĢturan teli
18 cm uzunluğunda hazırlayınız.
 Tele 4 tane boncuk alınız.
 Teli 7 cm’den bükerek 3-4 defa
sarınız.
 Boncuk dizilmiĢ teli çiçeğin
damarını oluĢturan tele her
defasında bir kere dolayınız.
 Her sırada boncuk sayısını
arttırarak sarmaya devam ediniz.
 Çiçeğinizin yapraklarını üç boy
hazırlayınız.
 Gülün goncası için daha küçük boy
 Yapraklarınızın yuvarlak olmasını istiyorsanız
çalıĢınız.
telin üzerine bir kere dolayınız.

 Yapraklarınızı hazırlayınız.

 Yapraklarınızın
sayısını
çiçeğinizin
büyüklüğüne göre fazla yapabilirsiniz.
 Çiçeğinizdeki boncuk sıralarının  1. öğrenme faaliyetindeki yaprak çalıĢması
bozulmaması için her yaprağı
iĢlem
basamaklarını
takip
ederek
tersinden tel ile örünüz.
yapabilirsiniz.
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 Yaprakların kenarlarındaki fazla  Boncuk
sıralarının
bozulmaması
için
telleri keserek temizleyiniz.
yapraklara daha güzel ve kolay Ģekil
verebilmek için tel ile örmeye özen gösteriniz.

 Çiçeğinize 25–30 cm uzunluğunda
 Kalın çiçek telini 3 kat kullanarak çiçeğinizin
3–4 mm kalınlığında kalın çiçek
dalını yapabilirsiniz.
telinden dal yapınız.
 Çiçek bandı yerine krepon kâğıdı da
 Çiçeğinizin dalını çiçek bandı ile
kullanabilirsiniz.
sarınız.
 Gülünüzün en küçük yaprağını
dalınızın üzerine yerleĢtiriniz.
 Dalın üzerindeki yaprağın saplarını
yeĢil renkli ince çiçek teli ile
sarınız.
 Yaprakları dala tutturmak için çiçek teli
yerine çiçek bandı da kullanabilirsiniz.
 Küçük yaprakları Ģekil vererek
hazırlayınız.
 Üç tane küçük boy yaprağı
goncanın etrafına yerleĢtiriniz.
 Her yaprağı gülün dalına tel ile
sararak tutturunuz.
 Yaprakların
gösteriniz.

Ģeklini

bozmamaya

özen

 Orta
ve
büyük
yapraklara
parmaklarınızla Ģekil veriniz.
 Yapraklara önceden Ģekil vermeniz gülü
birleĢtirirken size kolaylık sağlayacaktır.
 Çiçeğinizin daha doğal görünmesi için gülleri
inceleyerek yaprakları Ģekillendirebilirsiniz.
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 Yaprakları teker teker dalın üzerine
yerleĢtiriniz.
 Her yaprağın saplarını dalın
üzerine sıkıca sararak tutturunuz.
 Yaprakların
gösteriniz.

Ģeklini

bozmamaya

özen

 Çiçeğinizin
dalını
yukarıdan
aĢağıya doğru çiçek bandı ile
sararak temizleyiniz.

 Çiçeğinizin çanak yapraklarını ve
diğer yaprakları hazırlayınız.
 Çanak yaprakları için 5 tane
yaprak hazırlayınız.
 Diğer
yaprakları
6
tane
hazırlayınız.

 Yaprakların sayısını
hazırlayabilirsiniz.

 Yaprakları, yeĢil çiçek teli ile
sararak gülün dalına tutturunuz.
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daha

da

fazla

 Gülünüzün yapraklarına
vererek çiçeğinizi bitiriniz.

Ģekil
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UYGULAMA FAALĠYETĠ

AĢağıda verilen bilgiler doğrultusunda papatya yapınız.
ĠĢlem Basamakları
Öneriler
 Malzemelerinizi hazırlayınız.
 Papatyanızı farklı renklerdeki boncuklarla
 Beyaz, yeĢil ve sarı renklerde
yapabilirsiniz.
küçük boy kum boncuk, açık sarı
 Boncuklarınıza uygun renklerde çiçek teli
ve yeĢil çiçek teli, telleri kesmek
kullanmaya özen gösteriniz.
için de yan keski hazırlayınız.
 Papatyalarınızın sayısını hesap ederek
 Açık sarı, ince çiçek telinize beyaz
boncuklarınızı diziniz.
boncukları diziniz.
 Tellerinizi
kırmadan
ve
bükmeden
 Bir papatya için yaklaĢık 720 tane
kullanmaya özen gösteriniz.
boncuk gerekmektedir.
 Telinizdeki boncukları dikkatli bir Ģekilde
sarınız.
 Çiçeğinizin sapı için 7 cm’lik pay
bırakınız.
 30 tane beyaz boncuk alarak
hapsediniz.
 Teli boncukların bittiği yerden iki
üç defa bükünüz.
 Tele 15 tane boncuk alınız.
 Boncukları, yaprağın bitiminde
elinizle yerleĢtiriniz.

 Yaprağınızdaki
boncukları
ortalayarak 15 boncuklu teli
yaprağın üzerinden arkaya doğru
yatırınız.
 Boncukları, teli
yerleĢtiriniz.
 Telinize 15 boncuk daha alınız.
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çok

bol

bırakmadan

 Teli boncukların bittiği yerden
itibaren
çiçeğin
sapı
ile
birleĢtirerek iki üç defa bükünüz.
 Yaprakların sapı sol tarafta kalacak
Ģekilde çalıĢınız.
 Telinize 0.5 cm pay vererek
telinize 30 tane boncuk alınız.
 Yukarıdaki iĢlem basamaklarını
takip ederek ikinci yaprağı
çalıĢınız.
 Diğer 10 yaprağı da yukarıda
yapmıĢ olduğunuz yapraklardaki
iĢlem basamaklarını takip ederek
yapınız.

 Çiçeğin sapını oluĢturan tele 7 cm
pay vererek kesiniz.
 Yaprakları bir araya getiriniz.
 Yaprakların
her
iki
sapını
birleĢtirerek bükünüz.

 Telinize sarı renkli boncukları
geçiriniz.
 Tele 3 tane sarı kum boncuk alınız.
 Teli
10
cm’den
bükerek  Yukarıdaki uygulama faaliyetlerinde yapmıĢ
olduğunuz
yaprak
çalıĢmalarına
hazırlayınız.
bakabilirsiniz.
 Telinizi boncuklarınızın renginde seçmeye
özen gösteriniz.
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 Telinize 6 boncuk alarak tele bir
kere dolayınız.
 Tele tekrar 6 boncuk alarak 2.
sırayı yapınız.

 Tohumun her iki tarafındaki telleri
aynı yöne kıvırınız.
 Boncuk dizilmiĢ olan teli kıvırmayınız.
 Boncuklu teli her sırada arttırarak
tele sarınız.

 Boncuklarınızın
ve
tohumunuzun
büyüklüğüne göre boncuk sayıları değiĢebilir.
 Boncuklu teli bir kere sarınız.

 Tellere 5
geçiriniz.

sıra

boncuklu

tel

 Her iki telin ucunu birleĢtirerek
bükünüz.
 Bükme iĢlemlerinde telleri zorlamadan
tohumun Ģeklini bozmadan bükmeye özen
gösteriniz.
 Çiçeğin çanak ve yaprakları için
 Çiçek telinizin, boncukların
çiçek teline yeĢil kum boncuk
olmasına özen gösteriniz.
geçiriniz.
 Papatyanın çanak yapraklarını
oluĢturmak için tele, 20 tane
boncuk alınız.
 20 tane boncuğu hapsederek teli 23 defa bükünüz.
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renginde

 Tekrar 20 tane boncuk alarak aynı
iĢlemi yapınız.

 12
tane
çanak
yaprağınızı
oluĢturarak her iki baĢtaki telleri
birleĢtirerek bükünüz.
 Yapraklara, elinizle Ģekil veriniz.

 YeĢil çiçek telinize 18 tane boncuk
alarak
yaprağınızın
damarını
oluĢturunuz.
 Yaprağınızın damarını oluĢturan
boncukların çevresine 2 sıra
boncuklu tel geçirerek yaprağın
ayasını oluĢturunuz.

 Yaprağın
yan
damarlarını
oluĢturmak için yaprağın ucundan
2–3 cm aĢağıda olacak Ģekilde
telinize 49–50 tane boncuk alınız.
 Yapraklarınızın büyüklüğüne göre boncuk
sayıları değiĢebilir.
 Boncuklu teli yaprağın sapına bir
kere dolayınız.
 Sol taraftaki ikinci yan damarı
oluĢturmak için telinize aynı sayıda
boncuk alınız.
 Teli yaprağın sapına bir kere
dolayınız.
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 Yaprağın yan damarlarından 1.5-2
cm aĢağıya telinize boncuk alarak
alt yan damarlarınızı oluĢturunuz.

 Boncuk sıralarının kaymaması ve
kolayca Ģekil almaları için 20 cm
uzunluğunda tel kesiniz.
 Telinizi, yan damarını oluĢturan
sıranın 2 cm aĢağısından 5 cm pay
bırakarak boncuklu tele dolayınız.
 Teli bir kere dolayınız.

 Uzun teli her sırada elde makine
dikiĢi gibi tekrarlayarak sıranın
sonuna kadar devam ediniz.
 Teli, boncukları kaydırmadan ve sırayı takip
ederek örmeye özen gösteriniz.
 Yaprağın arka ve ön çalıĢmasını
net yapınız.

 Alt yan damarları da tel ile örerek
yaprağınızı bitiriniz.
 Yapraklarınızın Ģeklinin bozulmaması ve
dayanıklı olması için büyük yapraklarda bu
iĢlemi yapabilirsiniz.

61

 Yapraklarınızı farklı boylarda
hazırlayınız.
 Yaprakların saplarını çiçek bandı
ile sarınız.
 Çiçek bandı yerine
kullanabilirsiniz.
 Papatyanızın dalı için 25- 30 cm
uzunluğunda kalın çiçek telini
çiçek bandı ile sararak papatyanın
dalını oluĢturunuz.
 Dalı tohumun içerisine geçiriniz.

 Papatyanın
yapraklarını
dala
geçirerek
tohumun
altına
yerleĢtiriniz.
 Papatyanın saplarını çiçek bandı ile
sararak dal tutturunuz.

 Çanak yapraklarını, papatyanın
yapraklarının altına yerleĢtiriniz.
 Sapları dalın üzerine sararak çiçek
bandı ile temizleyiniz.

 Papatyanın
yapraklarını
düzelterek Ģekillendiriniz.

elle
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krepon

kâğıt

da

 Yaprakları
dalın
üzerine
yerleĢtiriniz.
 Fazla dalları keserek temizleyiniz.
 Dalın üzerini çiçek bandı ile
sararak kapatınız.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ

AĢağıda verilen bilgiler doğrultusunda boncuk tohum kullanarak çiçek yapınız.
ĠĢlem Basamakları
Öneriler
 Malzemelerinizi hazırlayınız.
 Farklı
renklerde
boncuklar
 Mavi, küçük kum boncuklar, mavi, orta
kullanabilirsiniz.
boy kristal boncuklar ve çiçek teli  Kristal
boncuklarınızın
sayısını
hazırlayınız.
çiçeğinizin yaprak sayısına göre
fazlalaĢtırabilirsiniz.
 Açık sarı çiçek telinize mavi kum
boncukları geçiriniz.

 Yaprağınızın damarını oluĢturan tele 1
kum boncuk, 1 kristal ve tekrar kum
boncuk alarak telinizi bükünüz.

 Telinize 8 boncuk alarak yaprağın
ucundaki tele bir kere dolayınız.
 Yaprağın damarını oluĢturan kristal
boncuklu telin etrafında 3 kere
dolayarak yaprağınızı bitiriniz.
 Yaprağın ucuna, boncuklarınızın rengine
uygun
boncuklarla
tonlamalar
yapabilirsiniz.
 Boncuklu teli yaprağın ucundaki tele 2-3
defa dolayarak yaprağınızın Ģeklini
değiĢtirebilirsiniz.
 Yaprağın ucundaki teli sağlamlaĢtırarak
temizleyiniz.
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 Yapraklarınızın sayısını
çiçeğinizi tamamlayınız.
 Çiçeğinizin sapını çiçek
temizleyiniz.

çoğaltarak
bandı

ile
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AĢağıda verilen bilgiler doğrultusunda süzgeç üzerine boncuk çiçek çalıĢması yapınız.
ĠĢlem Basamakları
 Malzemelerinizi hazırlayınız.
 Süzgeç, açık sarı, koyu sarı ve siyah
renklerde küçük boy kum boncuklar,
çiçek teli, boncuk iğnesi ve 0.25 numara
misina

Öneriler

 Süzgeçleriniz farklı boylarda olabilir.
 Çiçeğinizi
istediğiniz
renklerdeki
boncukları kullanarak yapabilirsiniz.
 Misinayı 70 uzunluğunda keserek
boncuk iğnesine geçiriniz.
 Misinayı ters çeviriniz.
 Ortasındaki
deliklerden
geçirerek
tutturunuz.
 Ġğneyi deliklerden yukarı çıkarınız.

 Misinanızı süzgecinizin büyüklüğüne
göre kesebilirsiniz.

 Süzgecin ortasındaki 2 sırayı birer tane
boncuk alarak doldurunuz.

 Süzgecin ortasında hiç boĢ
kalmayacak Ģekilde doldurunuz.
 Sırayı yapmak için iğnenize 3 tane siyah
boncuk 1 tane de turuncu boncuk
geçiriniz.

 Turuncu boncuk üstte olacak Ģekilde
iğnenin ucunu tekrar 3 siyah boncuktan
geçiriniz.
 Ġğneyi süzgecin alt tarafına alınız.
 Ġğneyi yanındaki delikten yukarı
çıkararak boncuklarla doldurunuz.
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yer

 Sıra için 9 sarı boncuk, 5 tane de turuncu
boncuk geçiriniz.
 Ġğneyi hemen sağdaki ikinci delikten
süzgecin altına alınız.

 Ġğneyi ortadaki boĢ delikten yukarı
çıkarınız.
 Tekrar iğneye 9 sarı boncuk ve 5
turuncu boncuk alarak bu iĢlemleri 4.
sıradaki delikler dolana kadar tekrar
ediniz.
 Ġğneye 7 tane sarı boncuk geçiriniz.
 Ġğnenizi sağdaki ikinci boncuktan
geçirerek çıkarınız.
 Ġğneye tekrar 6 tane boncuk alarak
yaprağınızı düzeltiniz.
 Ġğneyi 2. delikten alta geçirerek ortadaki
delikten yukarı çıkarınız.
 Yapraklarınızı, misinayı çok germeden
ve çok bolluk bırakmadan çalıĢınız.
 Bu
Ģekilde
çalıĢarak
küçük
yapraklarınızı oluĢturunuz.

 Çiçeğinizin
kenar
yapraklarını
oluĢturmak
için
malzemelerinizi
hazırlayınız.
 Damar teli üzerinde 10 tane boncuk
olacak Ģekilde 2 sıra boncuklu tel
dizerek yapraklar hazırlayınız.
 Süzgecin son sırasındaki deliklerin
sayısı kadar yaprak hazırlayınız.

 Yapraklarınızı
iki
boy
hazırlayabilirsiniz.
 Daha geniĢ veya daha uzun yapraklar
hazırlayabilirsiniz.

67

 Yaprakların saplarını oluĢturan telleri
bükerek düzeltiniz.
 Yaprakların saplarını son sıradaki
deliklerden geçiriniz.

 Yaprakları ikiĢerli gruplar halinde birbiri
ile birleĢtiriniz.

 Yaprakları
süzgecin
yerleĢtirerek telleri bükünüz.

üzerine

 Diğer
yaprakları
da
süzgeçteki
deliklerden geçirerek yerleĢtiriniz.
 Süzgecin altındaki telleri bir araya
getiriniz.
 Telleri birleĢtirerek bükünüz.
 Telleri elinizle bastırarak süzgecin
içerisine yerleĢtiriniz.
 Süzgecin arkasını keçe türü bir kumaĢ
dikerek temizleyebilirsiniz.
 Ya da süzgeç aparatlarını kullanarak da
kapatabilirsiniz.
 Çiçeğinizin
yapraklarını
elinizle
düzeltiniz.

 Süzgecinizin ortasını farklı tekniklerle
çalıĢarak çiçeklerinizi yapabilirsiniz.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıda verilen bilgiler doğrultusunda boncuk üzerine çiçek yapma iĢlemini yapınız.








ĠĢlem Basamakları
Öneriler
Malzemelerinizi hazırlayınız.
 Naylon iplikler yerine 0.25 numara
Büyük boy yuvarlak, pembe kristal
misina da kullanabilirsiniz.
boncuk, küçük boy beyaz ve pembe  Kristal boncuk yerine farklı cinste
kum boncuklar, boncuk iğnesi, beyaz
boncukları kullanabilirsiniz.
renkli naylon iplik ve makas  Boncuklarınızı
istediğiniz
renkte
hazırlayınız.
seçebilirsiniz.
70–80 cm uzunluğunda kestiğiniz
ipliğinizi iğnenize geçiriniz.
Ġğnenizi boncuktan geçiriniz.
Ġpliğin diğer ucuna 5 cm pay bırakınız.

 Ġğnenize 10 tane boncuk alarak büyük
boncuktan geçiriniz.
 Ġpliğin diğer ucunu boncuğa geçirmiĢ
olduğunuz iplik ile sağlamlaĢtırınız.
 Tekrar 10 tane boncuk alarak büyük
boncuktan geçiriniz.
 Ġpliği çekerek boncukları yerleĢtiriniz.

 Boncukların
sayısı
boncuğunuzun
büyüklüğüne göre değiĢebilir.
 Ġpliğinizi çok germeden çalıĢınız.
 Ġğnenizi ilk boncuktan geçiriniz.
 Ġğnenize 7 tane beyaz, 1 tane de pembe
boncuk geçiriniz.
 Ġğnenizi sağdaki ilk beyaz boncuktan
geçiriniz.
 Çiçeğinizin yapraklarında pembe boncuk
 Ġpliğinizi
çekerek
boncukları
yerine beyaz veya baĢka renklerde
yerleĢtiriniz.
boncuklar kullanabilirsiniz.
 Ġğnenize 6 tane beyaz boncuk alarak ilk
baĢladığınız boncuğun çaprazındaki 2
boncuktan yürüterek geçiriniz.
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 Ġpliğinizi
düzeltiniz.

çekerek

boncuklarınızı

 GeçirmiĢ olduğunuz ipliğinize tekrar 7
beyaz ve 1 tane de pembe boncuk
alınız.
 Ġğnenizi sağdaki ilk beyaz boncuktan
geçiriniz.
 Ġpliğinizi,
çekerek
boncukları
düzeltiniz.
 Tekrar ipliğinize 6 tane beyaz boncuk  Ġpliğinizi çok germeden çalıĢınız.
alınız.
 Ġpliğinizi
çekerek
boncuklarınızı
düzeltiniz.
 Ġğnenizi, birinci yaprağın yanındaki
boncuğun çaprazındaki 2 boncuktan
yürüterek çıkartınız.
 Yapraklarınızın hepsini iç içe gelecek
Ģekilde çalıĢınız.

 Yukarıdaki iĢlem basamaklarını takip
ederek diğer yaprakları da yapınız.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ

AĢağıda verilen bilgiler doğrultusunda boncuk üzerine peyote tekniği ile çiçek yapma–
2 tekniğini uygulayınız.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Malzemelerinizi hazırlayınız.
 Büyük
boy
kristal
boncuk
 1 cm çapında büyük boncuk, küçük boy
kullanabilirsiniz.
sarı kum boncuk, boncuk iğnesi, ince  Boncuğunuza uygun naylon iplik veya
nakıĢ ipliği ve makas
0.25 numara misina kullanabilirsiniz.
 Ġstediğiniz renkte boncuklar kullanarak
çiçeğinizi yapabilirsiniz.
 70- 80 cm uzunluğunda iplik kesiniz.
 Ġpliğinizi iğnenizden geçiriniz.
 Ġpliğin kısa ucu 5 cm kalacak Ģekilde
boncuğu yerleĢtiriniz.
 Ġğnenizi ipliklerin her iki ucu da aynı
yönde olacak Ģekilde 2 defa büyük
boncuktan
geçiriniz,
iplikleri  Boncuğun üzerine yaptığınız ilk sıradaki
bu iĢlem tuğla iĢi tekniğidir.
bağlayınız.
 Ġğnenize 2 tane sarı boncuk alınız.
 Ġğnenizi boncuğun üzerindeki ipliklerin
sağına geçiriniz.
 Ġğneyi ipliklerin altından geçirerek ön
sol tarafa çıkartınız.
 Ġğnenizi 2. boncuğun alt ucundan
batırarak yukarı çıkartınız.
 Ġpliklerinizi çekerek boncuklarınızı
yerleĢtiriniz.
 Ġpliğinizi çok germeden ve çok bol
bırakmadan çalıĢınız.
 Ġğnenize 1 tane sarı boncuk alarak
ipliklerin altından geçirerek sol ön
tarafa alınız.
 Ġğnenizi boncuğun altından batırarak
yukarı çıkartınız.
 Ġpliğin Ģeklini
yerleĢtiriniz.

bozmadan boncukları

 Boncuğun çevresine tuğla iĢi tekniği ile
15 tane boncuk yerleĢtiriniz.

 Boncuklarınızın
sayısı
boncuğun
büyüklüğüne göre değiĢebilir.
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 Ġpliğinize 8 tane boncuk geçiriniz.
 Ġğnenizi sağdan 2. boncuğun içinden
geçiriniz.

 Çiçeklerinizin yapraklarını 8 boncuk
üzerine peyote tekniği ile yapacaksınız.
 Ġğnenize 1 tane sarı boncuk alarak 4.
boncuktan geçiriniz.
 Tekrar 1 tane sarı boncuk alarak 6.
boncuğun içerisinden geçiriniz.

 Ġğnenizi son boncuktan geçirerek büyük
boncuğun
üzerindeki
boncuktan
geçiriniz.

 Üçüncü sırayı yapmak için tekrar geri
dönerek ipliğinizi 3. boncuktan
çıkarınız.
 Ġğnenize 1 tane sarı boncuk alarak
ikinci sıranın 2. boncuğundan geçiriniz.
 Ġğnenize 1 tane boncuk alarak 3.
 Ġpliğinizi çok gergin tutmayınız.
boncuktan geçiriniz. Ġpliğinizi çekerek
 Çok da bolluk vermemeye
boncukları yerleĢtiriniz.
gösteriniz.
 Her iki taraftaki sıraları yaparak
yaprağınızı tamamlayınız.

 Ġlk sıradaki boncukların üzerine birer
boncuk
atlayarak
yapraklarınızı
yapınız.
 Ġlk sıradaki yapraklarınızı 8 tane
yapmalısınız.
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özen

 Ġkinci
sıradaki
yapraklarınızı,
yaprakların
arasında
bıraktığınız
boncukların üzerine çalıĢınız.
 Fazla ipliklerinizi sağlamlaĢtırarak
boncukların içerisinden geçiriniz.

 Ġkinci sıradaki boncuklarınızı
renklerde yapabilirsiniz.
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farklı

UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıda verilen bilgiler doğrultusunda peyote tekniği ile 5 yapraklı çiçek yapımını
uygulayınız.
ĠĢlem Basamakları
Öneriler
 80 cm uzunluğunda iplik kesiniz.
 AĢağıdaki çiçeğin yapımında iki kat
 Ġğnenizden ipliğinizi geçiriniz.
muline nakıĢ ipliği kullanılmıĢtır.
 Küçük boy pembe kum boncuklar,  Çiçeğinizin yapımında naylon iplik veya
boncuk iğnesi, naylon iplik ve makas
0.25 numara misina kullanabilirsiniz.
 Ġpliğinizin, boncuklardan 2–3 defa
geçecek incelikte olmasına özellikle
dikkat ediniz.
 Ġpliğinizi ortalayınız.
 Ġpliğinize 1 tane pembe boncuk alınız.
 Ġğnenizi boncuğun kaymaması için
boncuktan bir kere geçiriniz.
 Ġpliği
çekerek
boncuğunuzu
yerleĢtiriniz.
 Boncuklarınızın
kaymaması
için
ipliğinizi boncuktan
geçirebilirsiniz.

birkaç

defa

 Birinci sıra için ipliğinize 23 tane pembe
boncuk geçiriniz.

 Boncuk sayısı, yapacağınız yaprakların
büyüklüğüne göre değiĢebilir.
 Sırayı yapmak için iğnenizi sağdan 2.
boncuktan geçirerek çıkartınız.
 Ġğnenize 1 tane boncuk alarak sağdan 4.
boncuktan geçirerek çıkartınız.
 Ġğnenizi
boncuklardan
her
geçirdiğinizde ipliği çekerek boncukları
yerleĢtiriniz.

 ĠĢlemleri birer boncuk atlayarak son
sıradaki boncuğa kadar yapınız.
 Çiçeğinizin yaprağını her sırada ve her
iki baĢtan birer boncuk eksilterek
yapınız.
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 Üçüncü sırayı baĢlamak için Ġpliğinizi
tekrar sağ tarafa alınız.
 Son sıradaki boncuktan çıkarmıĢ
olduğunuz ipliği boncuğun üstünden
yürüterek 1. boncuktan geçiriniz.

 Ġpliğinizi çok germemeye ve de çok bol
bırakmamaya özen gösteriniz.
 Ġğnenize 1 tane pembe boncuk alarak 2.
boncuktan geçiriniz.
 Bu iĢlemi son sıraya kadar yapınız.

 Ġğnenizi, ipliği boncuğun üzerinden
atlatarak 1. boncuğun içerisinden
geçiriniz.
 Eksiltme iĢlemlerini son sırada 4 boncuk
kalana kadar devam ediniz.

 Ġpliğinizi yan kenarlardaki boncukların
içerisinden yürüterek baĢlangıç sırasına
çıkartınız.

 Yaprağın diğer yarısını bu iplikle devam
ederek yapabilirsiniz.
 Yaprağın diğer yarısını yapmak için ilk
sırada ortalamıĢ olduğunuz ipliğe
iğnenizi takınız.
 Ġğnenizi ilk boncuğun üzerinden
atlayarak 2. boncuktan çıkarınız.
 Yukarıdaki iĢlem basamaklarını takip
ederek yaprağın diğer yarısını, son 4
boncuk kalana kadar tekrar ediniz.
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 Diğer yaprakları da yukarıdaki iĢlem
basamaklarını takip ederek yapınız.
 Yaprakları birleĢtirmek için hazırlayınız.

 Yaprakların
damarını
oluĢturan
boncukları aynı türden fakat biraz daha
büyük boncuklarla çakıĢabilirsiniz.
 Çiçeklerinizin yeĢil yapraklarını bu
teknik ile yapabilirsiniz.
 Yaprağın her iki tarafındaki iplikleri,
yaprakların kenarlarındaki boncukların
içerisinden geçirerek yürütünüz.
 Ġpliğinizi
çekerek
boncukları
yerleĢtiriniz.
 Yapraklarınızın bombeli durması ve
daha güzel Ģekil alması için kenar
boncuklarından iplik geçirebilirsiniz.
 Yapraklarınızın
düz
durmasını
istiyorsanız kenarlarındaki boncuklardan
iplik geçirmeyiniz.
 Ġplikleri sağlamlaĢtırarak boncukların
arasından yürütünüz.
 Fazla iplikleri keserek temizleyiniz.

 Ġplikleri, yaprakları birleĢtirmek için
kullanabilirsiniz.
 Yaprakları birleĢtirmek için iğnenizi her
iki
yaprağın
kenarlarındaki
boncuklardan yaprağın sapına doğru
birbirinden çapraz geçirerek birleĢtiriniz
 Yaprakları birleĢtirme
misina kullanabilirsiniz.
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iĢlemlerinde

 Diğer yaprakları da birleĢtiriniz.
 Ġpliğinizi merkezdeki boncuklardan
birkaç defa geçirerek sağlamlaĢtırınız.

 Ġğnenizi tohumunu yapmak için çiçeğin
orta merkezinden yukarı çıkarınız.
 Çiçeğinize uygun renklerde boncuklar
kullanarak tohumunu yapınız.
 Ġpliğinizi sağlamlaĢtırınız.
 Boncukların
içerisinden
geçirerek
kesiniz.
 Yaprakları Ģekillendirerek çiçeğinizi
bitiriniz.
 Çiçeğinize
uygun
renklerde
ve
büyüklükte
boncuklarla
tohum
yapabilirsiniz.

 Çiçeğinize yapraklar yapabilirsiniz.
 Çiçeklerinizi kristal, inci vb. boncuklarla
süsleyebilirsiniz.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ

AĢağıda verilen bilgiler doğrultusunda peyote tekniği ile çiçek yapınız.
ĠĢlem Basamakları
Öneriler
 Açık ve koyu renklerde küçük boy kum
 Yapraklarınızı istediğiniz renklerde veya
boncuklar, boncuk iğnesi, ince naylon
tek renk de çalıĢabilirsiniz. Naylon iplik
iplik ve makas hazırlayınız.
yerine 0.25 numaralı misina da
 60 cm uzunlukta iplik kesiniz.
kullanabilirsiniz.
 Ġğnenize ipliğinizi geçiriniz.
 Ġpliğinizde 6–7 cm uzunluğunda tutma
payı bırakarak çalınız.
 Ġpliğinize 1 açık, 1 koyu, 1 açık, 1 koyu,
1 açık, 2 koyu ve 1 açık yeĢil boncuklar  Ġlk baĢladığınızda ipliğinizde 6–7 cm
geçiriniz.
uzunluğunda tutma payı bırakarak
çalıĢınız.
 Yaprağınızın birinci kenar diĢli kısmını
oluĢturmak için iğnenizi sağdan 4. açık
yeĢil boncuktan geçirerek sol tarafa
alınız.
 2 koyu yeĢil boncuk yaprağınızın birinci
kenar diĢli kısmıdır.
 Ġğnenize tekrar 1 tane yeĢil boncuk
alarak sağdan 6. boncuktan geçiriniz.
 Ġğnenize 1 tane açık yeĢil boncuk alınız.
 Ġğnenizi sağdan 8. açık yeĢil boncuktan
geçiriniz.
gererek
boncukları
 Ġpliğinizi
çekerek
boncukları  Ġpliğinizi
sıkıĢtırmayınız. Ġpliğinizi çok da bol
yerleĢtiriniz.
bırakmadan çalıĢmaya özen gösteriniz.
 Ġpliğinizi sağ tarafa alınız.
 Ġğnenize 1 tane koyu yeĢil boncuk alarak
ikinci sıradaki açık yeĢil boncuktan
geçiriniz.
 Ġpliğinizi çekerek boncuğu yerleĢtiriniz.

 Ġpliğinize 1 tane yeĢil boncuk alınız.
 Ġğnenizi 2. açık yeĢil boncuktan
geçirerek çıkartınız.
 Her boncuk geçirdiğinizde ipliğinizi
çekerek boncukları yerleĢtiriniz.
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 Ġpliğinize tekrar 1 tane açık yeĢil boncuk
alarak son sıradaki açık yeĢil boncuktan
geçirerek çıkartınız.

 4.sırayı yapmak için ipliğinizi tekrar sağ
tarafa alınız.
 Ġpliğinize 1 açık yeĢil, 2 koyu yeĢil ve 1
tane de açık yeĢil boncuk geçiriniz.
 Yaprağınızın 2. diĢli kısmını oluĢturmak
için iğnenizi ipliğin üzerindeki sağdan 4.
boncuktan geçiriniz.

 Ġpliğinizi
yerleĢtiriniz.

çekerek

boncukları
 Ġpliğinizi,
boncukları
çekmeye özen gösteriniz.

yerleĢtirerek

 Ġğnenize 1 tane açık yeĢil boncuk alarak
sağdaki ilk açık yeĢil boncuktan
geçiriniz.
 5.sıra için ipliğinizi tekrar sağ tarafa
alınız.
 Ġğnenize 1 tane koyu yeĢil boncuk alınız.
 4. sıranın sağındaki ilk açık yeĢil
 Ġpliğinizi çekerek her
boncuktan geçiriniz.
boncukları yerleĢtiriniz.
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geçiriĢinizde

 Ġğnenize 1 tane açık yeĢil boncuk alınız.
 Ġğnenizi açık yeĢil boncuktan geçirerek
çıkartınız.

 Ġğnenize 1 tane açık yeĢil boncuk alarak
son sıradaki açık yeĢil boncuktan
geçiriniz.
 Ġpliğinizi
çekerek
boncukları
yerleĢtiriniz.
 Ġpliğinize 1 tane açık yeĢil, 2 tane koyu
yeĢil ve 1 tane de açık yeĢil boncuk
geçiriniz.
 Ġğnenizi ipliğin üzerindeki sağdan 4.
açık yeĢil boncuktan geçiriniz.

 Ġğnenizi ipliğin üzerindeki boncuğun
içerisinden geçirmeye dikkat ediniz.

 Ġpliğinizi çekerek boncukları yaprağın
üzerine yerleĢtiriniz.
 Yukarıdaki iĢlem basamaklarını takip
ederek yaprağınızı yapınız.
 Boncukları düzelterek yerleĢtiriniz.
 Yaprağınızın sol tarafında 4 tane diĢli
kısım olacak Ģekilde yapınız.
 Ġpliğinizi sağ tarafa alınız.
 Yaprağın uç kısmını oluĢturmak için
iğnenize 1 açık yeĢil ve 3 tane de koyu
yeĢil boncuk geçiriniz.
 Boncukları ipliğin üzerine alınız.
 Ġğnenizi ipliğin üzerindeki sağdan 4.
boncuktan geçirerek çıkartınız.
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 Ġpliğinizi çekerek boncukları
boncukların üzerine yerleĢtiriniz.

diğer

 Yaprağınızın sağ tarafını yapmaktasınız.
 Yaprağın ortasındaki koyu yeĢil
boncuğa kadar geliniz.
 Ġğnenize 1 tane açık yeĢil boncuk alarak
ortadaki koyu yeĢil boncuktan geçiriniz.

 Ġğnenize 1 tane açık yeĢil boncuk alınız.
 Koyu yeĢil boncuğun üstünde bulunan
sağdaki ilk açık yeĢil boncuktan
geçirerek sol tarafa alınız.

 Aradaki diğer açık yeĢil boncukları
tekniğe uygun çalıĢarak yaprağın uç
kısmına geliniz.
 Ġpliğinizi tekrar sağ tarafa alınız.
 Yaprağınızın sağdaki ilk kenar diĢlisini
oluĢturmak için iğnenize 2 tane koyu
yeĢil boncuk geçiriniz.
 Ġğnenizi sıradaki ilk açık yeĢil
boncuktan geçiriniz.
 Ġğnenize 1 tane açık yeĢil boncuk alarak
soldaki açık yeĢil boncuktan geçiriniz.
 Ġğnenize tekrar açık yeĢil boncuk alarak
sıradaki açık yeĢil boncuktan geçiriniz.

 Ġpliğinizi sağ tarafa alınız.
 Ġğnenize 1 açık yeĢil, 1 koyu yeĢil ve 1
tane de açık yeĢil boncuk geçiriniz.
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 Boncukları ipliğin üzerine alınız.
 Ġğnenizi sağdaki 3. açık yeĢil boncuktan
geçiriniz.
 Ġpliğinizi
çekerek
boncukları
yerleĢtiriniz.
 Aradaki boĢlukları açık yeĢil boncuklar
ile tekniğe uygun çalıĢınız.

 Yaprağınızın sağdaki ikinci diĢlisini
oluĢturmak için iğnenize 2 tane koyu
yeĢil boncuk alınız.
 Ġğnenizi sağdaki ilk yeĢil boncuktan
geçiriniz.
 Diğer iki kenar diĢlileri yukarıdaki iĢlem
basamaklarını takip ederek çalıĢınız.
 Boncuklardan
geçirmiĢ
olduğunuz
ipliğinizin hep aynı sıklıkta olmasına
dikkat ediniz.
 Dördüncü kenar diĢlisini yaparak
ipliğinizi açık yeĢil boncuktan çıkarınız.
 Ġğnenize 1 tane koyu yeĢil boncuk alınız.
 Sağdaki açık yeĢil boncuktan geçirerek
çıkartınız.
 Ġğnenize tekrar 1 tane koyu yeĢil boncuk
alınız.
 Ġğnenizi açık yeĢil boncuktan geçirerek
yaprağın dıĢ kenarlarını bitiriniz.
 Ġpliğinizi
çekerek
boncukları
yerleĢtiriniz. Yaprağınızın orta damarını
oluĢturmak için sağdaki ipliğinize 1 tane
koyu yeĢil boncuk geçiriniz.
 Ġğnenizi soldaki ilk koyu yeĢil
boncuktan geçirerek çıkartınız

 Yapraklarınızı bu Ģekilde de bırakarak
farklı tasarımlar yapabilirsiniz.
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 Ġğnenize tekrar 1 tane koyu yeĢil boncuk
alarak sağdan 2. koyu yeĢil boncuktan
geçiriniz.
 Bu iĢlemi sıradaki diğer koyu yeĢil
boncuk için de yapınız. Ġpliğinizi
çekerek boncukları yerleĢtiriniz.

 Ġğnenize 1 tane koyu yeĢil boncuk alınız.
 Ġğnenizi yaprağın ortasındaki koyu yeĢil
boncuğun altındaki her iki ipliğin
altından geçirerek çıkartınız.

 Ġğneyi her iki boncuğun içerisinden
geçen ipliklere geçirmeye çalıĢınız.

 Ġğnenizi sağdaki ilk
boncuktan geçiriniz.

koyu

yeĢil

 Ġğnenizi yaprağın diğer yarısındaki
(karĢısındaki) ilk koyu yeĢil boncuktan
geçirerek çıkartınız.
 Bu iĢleme, son koyu yeĢil boncuğa kadar
devam ediniz.
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 Yaprağın her iki kanadını da
birleĢtirerek bitiriniz.
 Diğer 4 yaprağı da yukarıdaki iĢlem
basamaklarını takip ederek yapınız.

 Yapraklarınızdaki
fazla
iplikleri
sağlamlaĢtırınız.
 SağlamlaĢtırmıĢ olduğunuz iplikleri
uygun olan 2–3 boncuğun içerisinden
geçiriniz.
 Bu teknikle çok çeĢitli tasarımlar
 Ġplikleri keserek temizleyiniz.
yapabilirsiniz.
 Yapraklarınızı diğer çiçeklere de yaprak
olarak kullanabilirsiniz.

 Yapraklarınızı birleĢtirerek çiçeğinizi
oluĢturunuz.
 Yapraklarınızı
misina
ile
birleĢtirebilirsiniz.
 Yapraklarınızı bir önceki pembe peyote
çiçekte
uygulanan
teknikle
de
birleĢtirebilirsiniz.
 Çiçeğinizin tohumunu yapınız.
 Fazla iplikleri tekniğe uygun olarak
temizleyiniz ve çiçeğinizi bitiriniz.
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 Çiçeğinize, farklı boncuklarla (kristal,
inci, kum boncuk, boru boncuk vb.)
tohumlar yapabilirsiniz.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıda verilen bilgiler doğrultusunda 3’lü peyote tekniği ile (netted ) yaprak yapma
yöntemi ile çiçek yapınız.
ĠĢlem Basamakları
Öneriler
 Kullanacağınız küçük boy yeĢil kum
boncuk, yeĢil renkli naylon iplik,  Malzemelerinizin eksiksiz olmasına
boncuk iğnesi ve makası hazırlayınız.
önem veriniz.
 80–90 cm uzunluğunda ipliğinizi  Yapraklarınızı bu teknikle daha küçük
kesiniz.
veya daha büyük hazırlayabilirsiniz.
 Ġpliğinizi iğnenizden geçiriniz.
 Ġpliğinizi ortalayarak iğnenize 1 tane
yeĢil boncuk geçiriniz.
 Ġpliğinizi boncuğun içerisinden bir kez
daha geçiriniz.
 Boncuklarınızın kaymaması için ipliği
iki defa geçirebilirsiniz.
 Ġpliğinize 52 tane yeĢil boncuk geçiriniz.

 Ġğnenizi sağdan 2. boncuktan geçirerek
çıkartınız.

 Ġğnenize 3 tane yeĢil boncuk alınız.
 Ġğnenizi 3 boncuk atlayarak sağdan 6.
boncuktan geçiriniz.
 Ġğnenize 3 tane boncuk alınız.
 Yine 3 boncuk atlayarak 4. boncuktan
geçiriniz.
 Sıranın sonuna kadar bu iĢlemi yapınız.
 Ġpliğinizi sağ tarafa alınız.
 Ġpliğinizi sağdan 2. boncuğun üzerinden
atlatınız.
 Ġğnenizi soldaki 3’lü boncukların
ikisinden de geçiriniz.
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 Ġğnenize 3 tane boncuk alınız.
 Ġğnenizi 3 boncuk atlayarak soldaki 4.
boncuktan geçiriniz.
 Bu iĢleme, sıranın sonuna kadar devam
ediniz.
 Ġpliğinizi tekrar sağ tarafa geçiriniz.
 Ġğnenizi 1 boncuk atlayarak soldaki 3’lü
boncukların her ikisinden de geçiriniz.
 Ġpliğinizi
çekerek
boncuklarınızı
yerleĢtiriniz.
 Bu iĢleme, tepede 2 tane 3’lü boncuk
kalana kadar devam ediniz.

 3’lü boncukları tepede 1 tane kalana
kadar devam edebilirsiniz.

 Ġpliğinizi
tekniğe
uygun
olarak
sağlamlaĢtırınız.
 Ġpliğinizi uygun olan boncukların
içerisinden geçirerek kesiniz.

 Diğer baĢtaki ipliğinizi iğnenize
geçiriniz.
 1 boncuk atlayarak 3’lü boncukların her
ikisinden de geçirerek ipliğinizi çekiniz.
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 Yaprağınızın yarısını yukarıdaki iĢlem
basamaklarını takip ederek yapınız.
 Fazla iplikleri tekniğe uygun keserek
temizleyiniz.
 Yapraklarınızı bitirerek çiçeklerinizle  Bu teknikle çok
birleĢtiriniz.
yapabilirsiniz.
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farklı

çalıĢmalar

UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıda verilen bilgiler doğrultusunda boncuklu dantel görünümlü çiçek yapınız.
ĠĢlem Basamakları
Öneriler
 Beyaz küçük boy kum boncuk, ince
naylon iplik, boncuk iğnesi ve makas  Ġpliğinizi daha da uzun kesebilirsiniz.
hazırlayınız.
 Ġstediğiniz renkte boncukları kullanarak
 Ġpliğinizden 80- 90 cm uzunluğunda
çiçeğinizi yapabilirsiniz.
iplik kesiniz.
 Ġpliğinizin inceliğinin boncuklara uygun
 Ġpliğinizi
iğnenizden
geçirerek
olmasına özen gösteriniz.
hazırlayınız.
 Ġpliğinize 6 tane beyaz boncuk geçiriniz.
 Ġğnenizi sağdan 2. boncuktan geçirerek
çıkartınız.
 Ġpliğinizi
çekerek
boncuğunuzu
yerleĢtiriniz.
 Ġpliğinize 3 tane boncuk alınız.
 Ġğnenizi sağdan 6. boncuktan geçirerek
birinci
üçlü
boncuk
grubunuzu
oluĢturunuz.

 Ġpliğinizi
yerleĢtiriniz.

çekerek

 Yaptığınız bu iĢlem yaprağınızın kenar
diĢlisini oluĢturmaktadır.

boncukları
 Ġpliğinizi çok gererek boncuklarınızı
sıkıĢtırmayınız.
 Ġpliğinizi çok da bol bırakmayınız.

 Ġpliğinize 3 tane boncuk alınız.
 Her yeni sıra baĢlangıçlarında ipliğinizi
sağ tarafa alınız.
 Yaptığınız bu iĢlem yaprağın alt
kısmıdır.
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 Ġğnenizi sağdan 2. boncuktan geçiriniz.
 Ġpliğinizi çekerek boncuğu yerleĢtiriniz.

 Ġğnenize 3 tane beyaz boncuk alınız.
 Ġğnenizi soldaki 3’lü boncuk grubunun
ortasındaki 2. boncuktan geçirerek
çıkartınız.

 Ġpliğinizi
çekerek
yerleĢtiriniz.

boncuklarınızı

 Yaprağınızdaki ikinci kenar diĢlisini
oluĢturmak için iğnenize 7 tane beyaz
boncuk alınız.
 Ġğnenizi ipliğin üzerindeki soldan 2.
boncuktan geçirerek çıkarınız.
 Ġpliğinizi
çekerek
boncuğunuzu
 Ġpliğiniz sağda da olsa solda da olsa
yerleĢtiriniz.
yapacağınız iĢlem aynıdır.

 Ġpliğinize 3 tane beyaz boncuk alınız.

 Ġğnenizi sağdan 6. boncuktan geçirerek
çıkartınız.
 Her
aĢamada
ipliğinizi
çekerek
boncuklarınızı
yerleĢtirmeye
özen
gösteriniz.
 Ġğnenize tekrar 3 tane beyaz boncuk
alınız.
 Ġğnenizi sağdan 4. boncuktan geçirerek
çıkartınız.
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 Ġpliğinizi sağ tarafa alınız.
 Ġpliğinize 3 tane boncuk geçiriniz.
 Ġğnenizi ipliğinizin üzerindeki sağdan 2.
boncuktan geçirerek çıkartınız.
 Ġğnenizi sağdan 4. boncuktan geçirerek
çıkartınız.Ġpliğinizi
çekerek
boncuklarınızı yerleĢtiriniz.
 Ġğnenizi her defasında 3’lü boncukların
ortasındaki 2. boncuktan geçiriniz.

 Ġpliğinize tekrar 3 tane boncuk alınız.
 Ġğnenizi yine ipliğin çıkmıĢ olduğu
sıradaki
4.
boncuktan
geçirerek
çıkartınız. Boncuklarınızı yerleĢtiriniz.
 Ġpliğinize 7 tane boncuk alınız.
 Ġğnenizi ipliğin üzerindeki sağdan 2.
boncuktan geçirerek çıkartınız.
 Ġğnenize 3 tane boncuk alarak sağdan 4.
boncuktan geçiriniz.
 Ġğnenize tekrar 3 tane boncuk alarak
çıkmıĢ olduğunuz ipliğin sırasındaki 4.
boncuktan geçiriniz.
 Bu aĢamaları sıra sonuna kadar devam
ettiriniz.

 Yaprağınızın bir kenarında 6 tane kenar
diĢlileri oluncaya kadar yukarıdaki iĢlem
basamaklarını takip ederek yapınız.
 Ġpliğinizi 5. üçlüyü yaparak çıkartınız.
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 Yaprağınızın sağ tarafındaki 1. kenar
diĢlisini oluĢturmak için ipliğinize 3 tane
boncuk alınız.

 Yaptığınız bu iĢlem yaprağınızın
sağdaki birinci kenar diĢlisidir.
 Ġğnenizi ipliğin üzerindeki sağdan 2.
boncuktan geçiriniz.
 Ġpliğinizi
çekerek
boncukları
yerleĢtiriniz.

 Ġğnenize 3 tane boncuk alınız.
 Ġğnenizi soldaki 4. boncuktan geçirerek
çıkartınız.

 Ġpliğinizi
çekerek
boncukları
yerleĢtiriniz.
 Sıranın sonuna kadar bu iĢlemi tekrar
ediniz.

 Yaprağın sağ tarafını, 5 tane kenar
diĢlisi oluncaya kadar yukarıdaki iĢlem
basamaklarını takip ederek yapınız.
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 Çiçeğinizin birinci yaprağını, ipliğiniz
aĢağıda olacak Ģekilde bitiriniz.
 Ġpliğinizi kesmeden diğer yaprağı
yapmaya baĢlayınız.

 Çiçeğinizin ikinci yaprağını yapmak için
ipliğinize 3 tane boncuk alınız.
 Ġğnenizi ipliğin üzerindeki sağdan 2.
boncuktan geçirerek çıkartınız.

 Ġpliğinize 3 tane boncuk alınız.
 Ġğnenizi soldaki 4. boncuktan (aynı
yöndeki) geçirerek çıkartınız.

 Ġkinci yaprağın 2. kenar diĢlisini
oluĢturmak için ipliğinize 7 tane boncuk
alınız.
 Ġğnenizi ipliğin üzerindeki sağdan 2.
boncuktan geçirerek çıkartınız.
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 Ġpliğinize 3 tane boncuk alınız.
 Ġğnenizi
4. boncuktan geçirerek
çıkartınız.
 Ġğnenize tekrar 3 tane boncuk alınız.
 Ġğnenizi aynı yöndeki 4. boncuktan
geçirerek çıkartınız.
 ĠĢlem basamaklarını takip ederek diğer
sıraları da yapınız.

 Çiçeğinizin diğer üç yaprağını da
yukarıdaki iĢlem basamaklarını takip
ederek yaprakları istediğiniz sayıda
yapabilirsiniz.

 Yaprakları birleĢtirmek için her iki kısa
kenarı yan yana getiriniz.
 Ġpliğinize 1 tane boncuk alınız.
 Diğer yaprağın sağdan 4. boncuğundan
geçirerek çıkarınız.
 Ġğnenize tekrar 1 tane boncuk alınız.
 Sağdaki 4. boncuktan geçiriniz.
 Ġpliğinize 3 tane boncuk alınız.
 Ġğnenizi ipliğin üzerindeki sağdan 2.
boncuktan geçiriniz.
 Ġğnenizi sağdaki 4. boncuktan geçirerek
çıkarınız.
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 Ġpliğinizi tekniğe uygun sağlamlaĢtırarak
boncukların arasından yürütünüz.
 Uygun boncuğa geldiğinizde fazla
iplikleri keserek temizleyiniz.
 Ġpliğinizi kesme iĢleminde diğer
örülmüĢ ipliklerin zarar görmemesine
dikkat ediniz.

 BirleĢtirme iĢlemi bitmiĢ olan çiçeğinizi
kontrol ediniz.

 Ġpliğinizden 30–40 cm uzunluğunda
iplik keserek iğnenize geçiriniz.
 Ġğnenizi çiçeğinizin tabanını oluĢturan
boncuklardan teker teker geçiriniz.

 Her iki ipliğin ucunu da bir araya
getirerek birleĢtiriniz.

 Ġğnenizi boncuklardan birer veya ikiĢer
boncuk atlayarak geçirebilirsiniz.
 Ġpliğinizin sağlam olmasına özen
gösteriniz.
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 Ġpliklerinizi
çekerek
boncukları
büzünüz.
 Ġpliklerinizi
sağlamlaĢtırarak
boncukların arasından yürütünüz.
 Fazla iplikleri keserek temizleyiniz.

 Tohum
için
malzemelerinizi
hazırlayınız.
 80–90 cm uzunluğunda iplik keserek
iğnenizden geçiriniz.
 Ġpliğinize 1 tane sarı boncuk geçiriniz.
 Ġğnenizi boncuğun içerisinden bir kez
daha geçiriniz.
 Ġpliğinize 6 tane sarı ve 1 tane de koyu
sarı boncuk geçiriniz.
 Ġğnenizi sağdaki 2, 3 ve 4. boncuktan
geçirerek çıkartınız.
 Ġğnenize 3 tane sarı boncuk alınız.
 Ġğnenizi soldaki ilk boncuktan (sağdan
8. )geçirerek çıkartınız.
 Ġpliğinizi
çekerek
boncuklarınızı
yerleĢtiriniz.
 Ġpliğinizi sağ tarafa alarak 3 tane sarı
boncuk geçiriniz.
 Ġğnenizi sağdan 2. boncuktan geçirerek
çıkartınız.

 Ġğnenize tekrar 3 tane sarı boncuk alınız.
 Ġğnenizi soldaki 4. boncuktan geçirerek
çıkartınız.

 Ġğnenizi her boncuktan geçiriĢinizde
ipliğinizi
çekerek
boncukları
yerleĢtiriniz.

96

 Ġpliğinize 4 tane açık sarı, 1 tane de
koyu sarı boncuk alınız.

 Ġğnenizi sağdan 2, 3 ve 4. boncuktan
geçirerek çıkartınız.

 Ġpliğinizi
çekerek
yerleĢtiriniz.

boncuklarınızı

 Ġğnenize 3 tane sarı boncuk alınız
 Ġğnenizi soldaki 4. boncuktan geçirerek
çıkartınız.
 Ġpliğinizi
çekerek
boncuklarınızı
yerleĢtiriniz.
 Ġpliğinizi çok germeden ve bol
bırakmadan çekmeye özen gösteriniz.
 Ġpliğinizi sağ tarafa geçiriniz.
 Ġpliğinize 3 tane sarı boncuk alınız.

 Ġğnenizi sağdan 2. boncuktan geçirerek
çıkartınız.

 Ġğnenize 3 tane boncuk alınız.
 Ġğnenizi sağdan 4. boncuktan geçirerek
çıkartınız.
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 Ponponunuzu
yukarıdaki
iĢlem
basamaklarını takip ederek yapınız.

 Ponponunuzun uzunluğunu
oluncaya kadar yapınız.

20

cm
 Boncuk ponponunuzun enini istediğiniz
kadar
boncuk
kullanarak
geniĢletebilirsiniz.
 Boncuk ponponunuzu daha uzun veya
daha kısa da yapabilirsiniz.

 Koyu sarı boncuklar üstte kalacak
Ģekilde yerleĢtiriniz.
 50
cm
uzunluğundaki
ipliğinizi
boncuklarınızın
alt
sırasındaki
boncuklardan sırasıyla geçiriniz.
 Ġpliğinizi çekerek boncukları büzünüz.
 Ġğnenizi boncukların arsından geçirerek
boncukları birbirine tutturunuz.

 Son sıraya geldiğinizde ponponun kenar
sırasını da boncuklara tutturunuz.
 BirleĢtirme
iĢlemi
bitmiĢ
olan
ponponunuzun ipliğini sağlamlaĢtırınız.
 Ġpliğinizi
boncukların
arasından
yürüterek kesiniz.

 Fazla ipliklerinizi boncuklara geçirilmiĢ
olan ipliklere zarar vermeden kesiniz.

 Çiçeğinizin ortasına tohum yaparak
çiçeğinizi bitiriniz.
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 Çiçeğinizi, istediğiniz gibi tohumlarla
süsleyebilirsiniz.
 Çiçeğinizin ortasına baĢka çiçekler
koyarak çiçeğinizi süsleyebilirsiniz.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ

AĢağıdaki bilgiler doğrultusunda peyote tüp (yuvarlak ) örme tekniği ile lale çiçeği
çalıĢınız.
ĠĢlem Basamakları

 Pembe renkli küçük boy kum boncuklar,
boncuk iğnesi, nakıĢ ipliği ve makas
hazırlayınız.
 Ġpliğinizden 70–80 cm uzunluğunda iplik
kesiniz.
 Ġpliğinizi iğnenizden geçiriniz.

 Ġğnenize 6 tane boncuk alınız.
 Ġpliğinizi boncukları hapsederek tekniğe
uygun sağlamlaĢtırınız.

 Ġğnenizi soldaki ilk boncuktan geçirerek
çıkartınız.
 Ġğnenize 2 tane pembe boncuk alınız.

 Ġğnenizi sıradaki ilk boncuktan çıkarınız.
 Ġpliğinizi
çekerek
boncuklarınızı
yerleĢtiriniz.

 Sıradaki diğer boncukların arasına da
2’Ģerli boncuklar çalıĢarak baĢa geliniz.
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Öneriler
 NakıĢ ipliği yerine ince naylon iplik
veya 0.25 numara misina da
kullanabilirsiniz.
 NakıĢ ipliğiniz, çok inceyse iki kat da
kullanabilirsiniz.

 BaĢladığınız ilk boncuğa gelince iğnenizi,
soldaki ilk 2 boncuğun içerisinden
geçirerek yukarı çıkartınız.

 Ġğnenize 2 tane boncuk alınız.
 Ġğnenizi sol baĢtaki ilk boncuktan geçirerek
çıkartınız.
 Ġğnenize 2 tane boncuk alarak yukarıdaki
iĢlem basamaklarını yapınız. Ġpliğinizi
çekerek boncuklarınızı yerleĢtiriniz.
 3. sırada iğnenizi baĢlamıĢ olduğunuz ilk
boncuğa gelince soldaki ilk 2 boncuğun
içerisinden geçirerek yukarı çıkartınız.
 Ġğnenizi
alt
sıradaki
boncuklardan
geçirmeden üstteki sıra üzerinden de
çalıĢınız.

 Diğer sıraları da tekniğe uygun yapınız.
 Her sırada ipliğinizi çekerek boncukları
yerleĢtiriniz.

 Çiçeğinizi 7 sıra hiç arttırmadan yapınız.
 Ġpliğinizi her sırada çekerek boncukları
yerleĢtirmeye özen gösteriniz. Ġpliğinizi
bolluk vermeden ve çok germeden çalıĢınız.

 8. sırada 2’li almıĢ olduğunuz boncukların
arasına 1 tane boncuk alarak arttırma
iĢlemini yapınız.
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 Diğer boncukların arasına da 1 tane boncuk
yerleĢtirerek 8. sırayı tamamlayınız.
 Ġğnenizi her boncuktan geçiriĢinizde
ipliğinizi çekerek boncukları yerleĢtiriniz.
 Son sırada iğnenize 3 tane boncuk alınız.
 Ġğnenizi soldaki ilk boncuktan ve arttırmıĢ
olduğunuz boncuktan geçirerek çıkartınız.
 Ġğnenizi sol sıradaki ilk boncuktan
geçirerek çıkartınız.
 Ġğnenize tekrar 2 tane boncuk alarak
yukarıdaki iĢlem basamaklarını takip ederek
sıranın sonuna kadar geliniz.
 Çiçeğinizin taç yapraklarını bitirerek diğer
iĢlemlere geçiniz.
 Ġpliğinizi
tekniğe
uygun
olarak
sağlamlaĢtırınız
 Ġpliğinizi uygun olan 2-3 tane boncuğun
içerisinden geçiriniz.
 Fazla iplikleri keserek temizleyiniz.

 Çiçeğinizin sapını yaparak bitiriniz.

 Buradaki çiçeğin sapında ince çiçek
teli kullanılmıĢtır.
 Lale çiçeğinde çanak yaprakları
bulunmamaktadır. Ancak buradaki
çiçeğimize süsleme amaçlı çanak
yaprakları yapılmıĢtır.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıda verilen bilgiler doğrultusunda tuğla iĢi tekniği ile nergis çiçeği yapınız.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Küçük boy sarı kum boncuk, naylon  Naylon iplik yerine misina da
iplik, boncuk iğnesi ve makas
kullanabilirsiniz.
malzemelerinizi hazırlayınız.
 Ġpliğinizi
daha
fazla
keserek
 70–80 cm uzunluğunda iplik kesiniz.
hazırlayabilirsiniz.
 Ġğnenize ipliğinizi geçiriniz.
 Çiçeğinizi farklı renklerde boncuklarla
çalıĢabilirsiniz.
 Çiçeğinizin taç yapraklarını yapmak için
ipliğinize 3 tane sarı boncuk geçiriniz.
 Ġpliğinizi
bağlayarak
boncukları
hapsediniz.
 Ġpliği boncuğun içerisinden birkaç defa
geçirerek sağlamlaĢtırabilirsiniz.
 Alttaki tek boncuğu 1. sıra sayarsak 2.
sırada 2 tane boncuk arttırmıĢ oluyoruz.
 Ġpliğinizi ilk boncuktan geçirerek
çıkarınız.
 Sırayı yapmak için ipliğinize 2 tane sarı
boncuk alınız.
 Ġğnenizi boncukların sağından ipliğin
altından sol tarafa geçiriniz.
 Ġpliği çekerek boncukları yerleĢtiriniz.
 Ġğnenizi boncuğun içerisinden geçirerek
yukarı çıkarınız.

 Ġpliğinize 1 tane sarı boncuk alınız.
 Ġğnenizi sağdan boncukların arkasından
ve ipliklerin altından sola doğru
çıkarınız.
 Ġpliği
çekerek
boncuklarınızı
yerleĢtiriniz.
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 Ġğnenizi boncuğun altından batırarak
yukarı çıkarınız.
 Ġpliğinizi
çekerek
boncukları
yerleĢtiriniz.

 Her sırada 4 tane boncuğu tuğla iĢi
tekniği ile çalıĢınız.
 Her sırada olması gereken boncuk
sayılarını tuğla iĢi tekniği ile yapınız.
 1. sırada 1 boncuk
 2. sırada 2 boncuk
 3. sırada 3 boncuk
 4. sırada 4 boncuk
 5.sırada 5 boncuk
 8. sıraya kadar birer boncuk kullanarak
 6. sırada 6 boncuk
yapacaksınız.
 7. sırada 7 boncuk
 8. sırada 8 boncuk
 9. sırayı yapmak için ipliğinize 4 tane
boncuk alınız.
 Ġğnenizi yaprağın sağından ve ipliklerin
altından geçirerek sol tarafa alınız.
 Ġpliğinizi
çekerek
boncuklarınızı
yerleĢtiriniz.
 Ġğnenizi ipliğin olduğu taraftan her 2
boncuğun altından batırarak yukarı
çıkarınız.

 Bundan sonraki sıralarınızda tuğla iĢi
tekniği ile iğnenize 2’Ģerli boncuklar
alacaksınız.

 Yukarıdaki iĢlem basamaklarını takip
edip diğer sıraları tekniğe uygun olarak
tuğla iĢ tekniği ile yapacaksınız.
 Yapraklarınızı toplam 18 sıra olacak
Ģekilde yapınız.
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 Yukarıda verilmiĢ olan görselleri
inceleyerek tuğla iĢi tekniği ile 6 tane taç
yaprağını hazırlayınız.

 70–80 cm uzunluğunda iplik kesiniz.
 Çiçeğinizin
ortasındaki
çanağını
(trompet) yapmak için ipliğinize 10 tane
boncuk alınız. Ġplikleri bağlayarak
boncukları hapsediniz.
 Ġğnenizi soldaki ilk boncuktan geçirerek
çıkartınız.
 Ġğnenize 4 tane sarı boncuk alınız.

 Ġğnenizi soldaki ilk boncuktan geçirerek
çıkartınız.
 Ġğnenize tekrar 4 tane sarı boncuk alınız.
 Ġğnenizi soldaki ilk boncuktan geçiriniz.

 Diğer 9 boncuğun arasına da 4’er
boncuk yerleĢtirerek tekrar baĢa geliniz.
 Ġpliğinizi ilk yapmıĢ olduğunuz 4’lü
boncukların ilk ikisinin içerisinden
geçirerek yukarı çıkartınız.
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 Her yeni sıraya baĢlarken ipliğinizi
boncukların arasından yürütünüz.
 Ġğnenize 2 tane boncuk alınız.
 Ġğnenizi soldaki ilk iki boncuğun
sağındaki ilk boncuktan geçiriniz.
 Ġpliğinizi
çekerek
boncukları
yerleĢtiriniz.
 Aynı iĢlemleri, sıradaki diğer boncuklar
için de yapınız.

 Çiçeğinizi, toplam 8 sıra olana kadar
yukarıdaki iĢlem basamaklarını takip
ederek yapınız.
 Boncukları her geçiriĢinizde ipliğinizi
çekerek boncukları yerleĢtiriniz.
 Ġğnenize 1 tane boncuk alınız.
 Ġğnenizi soldaki ilk boncuktan geçirerek
çıkarınız.
 Ġpliğinizi
çekerek
boncuklarınızı
düzeltiniz.
 Bu
teknik
yapabilirsiniz.
 Son sırayı yapmak için iğnenize 3 tane
sarı boncuk alınız.
 Ġğnenizi soldaki ilk boncuktan geçirerek
çıkartınız.
 Ġpliğinizi
çekerek
boncuklarınızı
yerleĢtiriniz.
 Ġğnenizi ortadaki tekli boncuktan ve
soldaki
ilk
boncuktan
geçirerek
çıkartınız.
 Ġğnenize 3 tane boncuk alarak soldaki
ilk boncuktan geçiriniz.
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ile

çeĢitli

çiçekler

 Sıradaki diğer boncukları da yukarıdaki
iĢlem basamaklarını takip ederek
yapınız.
 Ġpliğinizi tekniğe uygun temizleyerek
bitiriniz.
 Çiçeğinizi
birleĢtirmek
malzemelerinizi hazırlayınız.

için

 Ġğnenizi
yapraklarınızın
kenar
boncuklarının içinden çapraz geçirerek
birleĢtiriniz.

 Yaprakları ince
birleĢtirebilirsiniz.
 Taç yaprakları
birleĢtiriniz.

bir

araya

misina

ile

de

getirerek

 Yapraklarınızı 3’lü 2 grup halinde
birleĢtirmeniz sizin için daha kolay
olacaktır.
 Çiçeğinizin baĢçıklarını yapmak için
ipliğinize 10 tane sarı boncuk 3 tane
turuncu boncuk geçiriniz.
 Ġğnenizi sağdan 1 tane boncuk bırakarak
diğer boncukların hepsinden geçiriniz.
 ĠĢlem basamaklarını takip ederek 4 defa
daha yapınız.
 Çiçeğinizin çanağının içine yapmıĢ
olduğunuz boncukları yerleĢtiriniz.
 Çiçeğinizin baĢçıklarını daha farklı
tekniklerle ve boncuklarla yapabilirsiniz.
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 Çanağı taç yapraklarının ortasına
yerleĢtiriniz, tekniğe uygun birleĢtiriniz.
 Fazla iplikleri tekniğe uygun keserek
temizleyiniz.

 Çiçeğinizin yapraklarını da yeĢil
boncuklar kullanarak, taç yaprakları
yaptığınız gibi yapınız.
 Yaprakları istediğiniz uzunluğa gelene
kadar yapınız.
 Çiçeğinizin sapını ve yapraklarını
birleĢtirerek çiçeğinizi bitiriniz.
 Çiçeğinizin sapını ve yapraklarını ince
misina ile birleĢtirebilirsiniz.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıda verilen bilgiler doğrultusunda peyote tekniği ile çiçek çalıĢınız.
ĠĢlem Basamakları
Öneriler
 Açık ve koyu pembe küçük boy kum  Çiçeklerinizi
istediğiniz
boncuklar, 3 tane sarı kum boncuk,
yapabilirsiniz.
naylon iplik, boncuk iğnesi, makas
hazırlayınız.
 Ġpliğinize 3 tane koyu pembe boncuk
alınız.
 Boncuklarınızı hapsederek ipliğinizi
bağlayınız.
 Ġğnenizi ilk boncuktan geçirerek
çıkartınız.
 Ġğnenize 2 tane boncuk alınız.
 Ġğnenizi, sol sıradaki ilk boncuktan
geçirerek çıkartınız.
 Diğer 2 boncuğun arasına da 2’Ģerli
boncuk yürüterek baĢa geliniz.
 Ġpliğinizi
çekerek
boncukları
yerleĢtiriniz.
 2. sırayı yapmak için iğnenizi sol baĢtaki
boncuğun içerisinden geçirerek yukarı
çıkartınız.
 Ġğnenize 2 tane koyu pembe boncuk
alınız.
 Ġğnenizi 2’li boncukların solundaki ilk
boncuktan geçiriniz.
 Ġpliğinizi
çekerek
boncuklarınızı
yerleĢtiriniz.
 Ġğnenize 1 tane açık pembe boncuk
alınız.
 Ġğnenizi, sol baĢtaki ilk koyu pembe
boncuktan geçirerek çıkartınız.
 Diğer sıradaki boncuklara da aynı
iĢlemleri yaparak sıranın baĢına geliniz.
 Ġpliğinizi her sırada çekerek boncukları
yerleĢtiriniz.
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renklerde

 Çiçeğinizin tabanını peyote tekniği ile
yapınız.

 6. sıraya geldiğinizde çiçeğinizin yan
damarlarını yapmak için açık pembe
boncukların ortasında iğnenize 2 tane
koyu renkli boncuk alınız.
 Ġğnenizi soldan 2. açık pembe boncuktan
geçirerek çıkartınız.
 Arttırma ve boncuklardan yürütme
iĢlemini sıranın sonuna kadar tekniğe
uygun olarak yapınız.

 Ortadaki koyu pembe renkli boncuklar
çiçeğinizin
yan
damarlarını
oluĢturmaktadır.
 Bu boncuklar üzerinden arttırma iĢlemi
yapılarak çiçeğinizin kolay ve güzel bir
Ģekilde olması sağlanmaktadır.

 7. sırayı ve diğer sıraları da yukarıdaki
iĢlem basamaklarını takip ederek
yapınız.

 Çiçeğinizi merkezdeki boncuklardan
itibaren toplam 15 sıra oluncaya kadar
yapınız.
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 Ġpliğinizi, yan damarları yapmıĢ
olduğunuz boncukların üzerine kadar
getiriniz.

 Ġğnenizi koyu pembe boncuktan
geçirerek çıkartınız.
 Ġğnenize 1 tane sarı boncuk alınız.
 Ġğnenizi karĢı uçlardan bir tanesine
geçiriniz.
 Ġpliğinizi
çekerek
boncuklarınızı
düzeltiniz.
 3 sarı boncuğu 3 uçtan da geçirerek bir
araya getiriniz.
 Ġpliğinizi 3 sarı boncuktan geçiriniz.
 Ġpliğinizi
tekniğe
uygun
olarak
sağlamlaĢtırınız.
 Çiçeğinizin tohumlarını farklı türde ve
renkte boncuklarla yapabilirsiniz.
 Ġpliğinizi
boncukların
geçirerek kesiniz.

arasından

 Çiçeğinizin yaprağını açık yeĢil ve koyu
yeĢil boncuklarla yukarıdaki iĢlem
basamaklarını takip ederek baĢlayınız.
 Yaprağınıza, arttırma iĢlemini yapmadan
devam edeceksiniz.
 Çiçeğinize
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farklı

yapraklar

da

yapabilirsiniz.
 Ġğnenize ipliğinizi takınız.
 Ġpliğinizi,
yaprağınızın
ortasındaki
boncuklara tekniğe uygun olarak
tutturunuz.
 Yaprağınızın ortasındaki boncuklardan
geçirerek çıkartınız.
 BirleĢtirme iĢlemlerini 4–5 boncuktan
geçirerek bitiriniz.
 Yaprağı ve çiçeği birleĢtirme iĢlemlerini
ince misina ile yapabilirsiniz.
 Ġpliğinizi
tekniğe
uygun
olarak
sağlamlaĢtırınız.
 Fazla iplikleri uygun boncukların
içerisinden geçirerek kesiniz.

 Farklı renklerde ve cinste boncuklar
kullanabilirsiniz.
 Çiçeğinizde tonlamalar yapabilirsiniz.
 DeğiĢik boylarda yaparak tasarımları
yapabilirsiniz.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıda verilen bilgiler doğrultusunda peyote tekniği ile ponpon çiçek çalıĢması
yapınız.
ĠĢlem Basamakları
Öneriler
 Küçük boy pembe kum boncuklar,  Farklı
renklerde
boncuklar
naylon iplik ve boncuk iğnesi
kullanabilirsiniz.
hazırlayınız.
 Naylon iplik yerine 0.25 numara misina
da kullanabilirsiniz.
 Ġpliğinize 6 tane boncuk alınız.
 Ġğnenize 2 tane boncuk alınız.
 Ġğnenizi ipliğin üzerindeki sağdan 2.
boncuktan geçiriniz.

 Ġğnenize 1 tane boncuk alarak soldan 3.
boncuktan geçiriniz.
 Ġğnenize 1 tane boncuk alınız ve soldaki
son boncuğun içerinden geçiriniz.

 Ġpliğinizi tekrar sağ tarafa alınız.
 Ġğnenize 2 tane boncuk geçiriniz.
 Diğer sıraları da peyote tekniği ile
yukarıdaki iĢlem basamaklarını takip
ederek yapınız.

 Çiçeğinizin uzunluğu 20–25 cm  Gülünüzün çok yapraklı bir görünümde
oluncaya kadar iĢleme devam ediniz.
olmasını
istiyorsanız daha
uzun
çalıĢabilirsiniz.
 Ġğnenizi alt sıradaki boncukların  Ġğnenizi boncuklardan birer boncuk
içersinden geçirerek çıkartınız.
atlayarak da geçirebilirsiniz.
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 Ġpliğinizi çekerek boncukları büzünüz.

 Ġğnenize ipliğinizi geçiriniz.
 Gülünüzü
kıvırınız
ve
iğnenizi
boncukların içerisinden geçirip gülü
birleĢtiriniz.
 Son sıranın kenar boncuklarını da
çiçeğinize tutturarak çiçeğinizi bitiriniz.
 Çiçeğinizdeki fazla iplikleri tekniğe
uygun olarak sağlamlaĢtırınız.
 Ġpliğinizi uygun boncukların içerisinden
geçirerek kesiniz.

 Çiçeğinizi
bitiriniz.

yapraklarla

birleĢtirerek  Yapraklarınızı istediğiniz tekniklerde
yapabilirsiniz.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıda verilen bilgiler doğrultusunda tığ iĢi tekniği ile papatya yapınız.
ĠĢlem Basamakları
Öneriler
 Pamuklu dantel ipliği, beyaz ve sarı  Ġpliğinizin inceliğinin boncuklara uygun
renklerde küçük boy kum boncuklar, 21
olmasına özen gösteriniz.
numara ince tığ, boncuk iğnesi ve makas
hazırlayınız.
 Yapacağınız ürünün özelliğine uygun  Ġpliğinize 45 tane beyaz boncuğun 42
olarak
çiçeklerinizin
sayısını
tanesini papatyanın yaprakları için 3
belirleyiniz.
tanesini de çiçeklerin arasındaki minik
 Her bir çiçek için ipliğinize 18 tane sarı
süslemeler için kullanacaksınız.
boncuk ve 45 tane de beyaz boncuk  Her çiçeği farklı renklerde boncuklar
geçiriniz.
dizerek çalıĢabilirsiniz.

 Çiçeğinize önce tohumunu oluĢturan sarı
boncuklardan baĢlayacaksınız.
 BaĢlamak için 25 tane zincir çekiniz.
 Çiçeğinizin
ortasındaki
tohumu
oluĢturmak için ipliğin üzerindeki 6 tane
sarı boncuğu ilmeklerin üzerine  25 tane zincir aynı zamanda çiçeğinizin
sapını da oluĢturmaktadır.
kaydırınız.
 Ġlmeklerinizin sıklık ayarının hep aynı
olmasına özen gösteriniz.
 6 boncuğun bitimindeki ipliği çekerek
bir ilmek oluĢturunuz.

 Tohumları, baĢka renklerde boncuklar
kullanarak yapabilirsiniz.
 2. dilimi yapmak için tekrar ipliğin
üzerindeki 6 boncuğu tığın üzerindeki
ilmeğe kaydırınız.
 Boncukları hapsederek bir ilmek
oluĢturunuz.
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 3. dilimi de bu Ģekilde yapınız.

 Tohumu toparlamak için 5 tane zincir
çekiniz.

 Ġlmeklerinizi çok sıkı çekmemeye dikkat
ediniz.
 Sarı boncukların baĢladığı yerden
itibaren 5 tane ilmek sayınız.
 Tığınızı 5. ilmekten geçirerek bir ilmek
alınız.

 Tığınızı 6’lı boncukların ortasındaki
iplikten geçirerek ilmek alınız.
 Her 3 dilimi de bir araya getirerek
ipliklerin arasından ilmek alarak zincir
oluĢturunuz.
 Tığınızı
diğer
6’lı
boncukların
ortasındaki iplikten geçirerek boncukları
merkezde toplayarak bir araya getiriniz.

 Bu Ģekilde çalıĢarak tomurcuklar
yapabilirsiniz.
 Her
tomurcuğu
farklı
renklerde
yapabilirsiniz.
 Tomurcukların
bitiminde
yeĢil
boncuklarla
çanak
yapraklar
yapabilirsiniz.
 Merkezde tutmuĢ olduğunuz tığınızla 3
tane zincir çekiniz.

116

 Tığınızla 3’lü sıradan 1 boncuğu
merkeze kaydırınız.
 Tığınızı boncuğun geçtiği soldaki
ipliğin içerisinden geçirerek bir ilmek
oluĢturunuz.
 2 tane zincir çekiniz.
 Aynı iĢlemleri yukarıdaki iĢlem
basamaklarını takip ederek diğer
sıradaki 3’lü boncuklar için de yapınız.

 Toplam 6 sıra boncuğun arasından 2
tane zincir çekerek örünüz.

 Papatyanızın ortasını farklı tekniklerle
de çalıĢarak yapabilirsiniz.
 Çiçeğinizin sapını merkezi size bakacak
Ģekilde tutunuz.
 Tığınızı zincirlerin arasından geçirerek
yerleĢtiriniz.

 Ġpliğinize 6 tane beyaz boncuk alınız
(Sıradaki boncuklardan kaydırınız.).

 Ġlmeklerinizi
örünüz.
 Tığınıza 6 tane boncuğun bitimindeki
iplikten ilmek çekerek boncukları
hapsediniz.
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çok

bol

bırakmadan

 1 tane zincir çekiniz.
 Tığınızı alt sırada oluĢturduğunuz
zincirin altından geçiriniz.
 Tığınızla 1 zincir çekerek yaprağınızı
yerleĢtiriniz.

 Diğer altı yaprağı da yukarıdaki iĢlem
basamaklarını
takip
ederek
tamamlayınız.

 3 tane zincir çekiniz.

 Çiçeğinizin sapını oluĢturan ipliği
tutarak çalıĢmanız size
kolaylık
sağlayacaktır.
 Tığınızı çiçeğinizin altındaki merkezde
bulunan ilmeklerin içerisinden geçirerek
ilmek oluĢturunuz.

 Ġlmeklerinizi ipliğinize bolluk vermeden
oluĢturunuz.
 12 tane zincir çekiniz.

 Ġpliğinize dizmiĢ olduğunuz 3 tane  Yapacağınız ürünün özelliğine uygun
beyaz boncuğu bir araya getirerek zincir
olarak istediğiniz sayıda papatya
çekiniz.
yapabilirsiniz.
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 Tekrar 12 tane zincir çekiniz.
 Yukarıdaki iĢlem basamaklarını takip
ederek diğer papatyalarınızı yapınız.
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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.

( ) Kargaburun, yan keski ve segman sökücü teli kesmek, bükmek ve sıkmak için ve
iplikleri kesmede kullanılır.

2.

( ) Krepon kâğıdı hataları gizlemek, çiçeğin ve yaprağın dal ve çiçek saplarını
bütünleĢtirmek, sarmak için kullanılır.

3.

( ) Tığ iĢi örme tekniği ile boncuk çiçek yapma, belirli sayıda ve renklerdeki
boncukların yapılan çiçeğin özelliğine uygun kalınlıktaki ipliğe dizilerek tekniğe
uygun örülerek yapılmasıdır.

4.

( ) Victoria tekniği, belirli sayılarda tele geçirilen boncukların telin üzerinden satır
satır geçirilerek boyuna yapma iĢlemidir.

5.

( ) Fransız boncuk tekniğinde ise istenilen sayıda tele geçirilen merkezdeki boncuğun
etrafından dolanarak ve satırlar enine oluĢturarak çiçek yapma iĢlemidir.

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.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
1.

( ) Misinalar standart kalınlıktadır.

2.

( ) Teller çiçek yapraklarını, dal ve yaprakların formlarını oluĢturmada kullanılmaz.

3.

( ) Boncuk iğneleri, boncuklardan kolaylıkla geçebilecek, inceliklerine göre farklı
numaraları olan iğnelerdir.

4.

( ) Boncuk ve takı tasarımcıları için bir araç olarak renk tekerleği, farklı renk tonları
arasındaki iliĢkileri belirlemeye yardımcı olur.

5.

( ) Pamuklu, merserize, naylon iplik ve nakıĢ iplikleri, peyote veya tuğla iĢi (brick
stitch) tekniklerinde kullanılır.

6.

( ) Ġplikleri boncuk çiçeklere uygun seçemeyiz.

7.

( ) Çiçek yapımında farklı boylardaki boncukları kullanarak görünümlerini
değiĢtirebilirsiniz.

8.

( ) Modellerinizin özelliğine uygun olarak çiçeklerinizde farklı cinste ve büyüklükte
boncuklar kullanarak süslemeler yapabilirsiniz.

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
5

YanlıĢ
Doğru
YanlıĢ
Doğru
Doğru

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

Doğru
Doğru
Doğru
YanlıĢ
YanlıĢ

MODÜL DEĞERLENDĠRME’NĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8

YanlıĢ
YanlıĢ
Doğru
Doğru
Doğru
YanlıĢ
Doğru
Doğru
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