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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 542TGD740 

ALAN Tekstil Teknolojisi 

DAL/MESLEK Endüstriyel Düz Örme 

MODÜLÜN ADI Elektronik Düz Örme Makinelerde Üretime Hazırlık 2 

MODÜLÜN TANIMI 

Ġpliği sevk ünitelerinden geçirerek elektronik düz örme 

makinesine desen oturtabilme yeterliğinin kazandırıldığı 

öğrenme faaliyetidir. 

SÜRE 40/24 

ÖN KOġUL El Örme Makineleri  modülünü almıĢ olmak 

YETERLĠK Düz örme makinelerini üretime hazırlamak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında, tekniğine uygun 

olarak elektronik düz örme makinelerinde üretime hazırlık 

yapabileceksiniz. 

Amaçlar  
1. Ġpliği sevk ünitelerinden geçirebileceksiniz. 

2. Makineye desen oturtabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Sınıf, laboratuvar, iĢletme, kütüphane, internet ortamı 

ve bunun gibi öğrencinin kendi kendine veya grupla 

çalıĢabileceği tüm ortamlar 

Donanım: Sınıf, televizyon, DVD, projeksiyon, 

bilgisayar ve donanımları, öğretim materyali, ders kitabı, 

alan ile ilgili kaynaklar ve alan ile ilgili çeĢitli kataloglar, 

örme makineleri, bakım araçları tamir takımları, makine 

yağları, örme iplikleri, onarım araçları, yedek parçalar 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen 

ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda  ölçme aracı  (çoktan seçmeli 

test, doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.  

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
Sevgili Öğrenci, 

 

Tekstil alanında nitelikli, kaliteli, yaratıcı ve motivasyonu yüksek bireyler olarak 

geliĢen ve değiĢen teknolojiyi yakalayıp uyum sağlamanız gerekmektedir. 

 

Tekstil sektörünün beklediği niteliklerde yetiĢmenizi amaçladığımız sizlerin, örme 

makinelerini kullanabilmeniz önem taĢımaktadır. 

 

Tekstil mesleğinin üretim aĢamasını oluĢturan bu ögeleri tanıma ve kullanma fırsatı 

sizin iĢ hayatındaki rakiplerinizin bir adım önünde olmanızı sağlayacaktır. 

 

                                                                                                                                                         

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 
 

  
 

 

Bu öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda, gerekli 

ortam sağlandığında düz örme makinelerinde ipliği sevk ünitelerinden geçirebileceksiniz.  

 

 

 

 
 Fabrika, kütüphane, internet, çeĢitli mesleki kataloglar ve süreli yayınlardan düz 

örme makinelerindeki sevk üniteleri hakkında araĢtırma yaparak bilgi 

toplayınız. 

 Topladığınız bilgileri arkadaĢlarınızla tartıĢarak raporlaĢtırınız. 

 Hazırladığınız raporu arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

1. ĠPLĠĞĠ SEVK ÜNĠTELERĠNDEN 

GEÇĠRME 

 
1.1. Ġpliği Örmeye Hazırlama 

 
Örme ipliği aĢağıdaki hazırlık iĢlemleri ile üretime hazırlanır. 

 

1.1.1. ĠĢ Emrine Göre Ġpliği Kontrol Etmek 

 
Üretimi gerçekleĢtirecek olan kiĢi, iĢ emrine  göre ipliklerini ambar görevlisinden 

kontrol ederek teslim almalıdır. Mutlaka üretime geçmeden iplik parti ve renk numaralarını 

kontrol etmesi gerekir. Bu kontroller imalat sırasında da rutin olarak yapmalıdır. Örmede 

ürünler ön, arka, kol ve aksesuar olarak ayrı ayrı üretilir. Bu ürünlerin toplamı bir komple 

diye tabir ettiğimiz ürünü oluĢturmaktadır. Bunun için iplik miktarına göre kaç komple  mal 

üretilecek ise bu miktar dengeli bir Ģekilde tüketilmelidir. Aksi takdirde herhangi bir parça 

fazla üretilir ise diğer parçaların üretimi için iplik kalmayabilir. Aynı parti ipliği bulmak her 

zaman mümkün olmayacağından fazla üretim imalat kaybına ve zarara neden olur. Bundan 

dolayı iplik iĢ emrine göre kontrol edilmelidir. 

 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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1.1.1. Ġpliği Örmeye Hazırlamak 

 
Örme ipliğini örmeye hazırlamak için yapılan iĢlem parafinlemedir. Parafinlenen örme 

ipliği daha pürüzsüz bir durum alır. Bu pürüzsüzlük ipliğin sevk ünitelerinden geçiĢini 

kolaylaĢtırdığı gibi örme iğnelerinde de daha rahat hareket etmesini sağlar. Bu rahatlama ile 

daha düzgün bir örme gerçekleĢir. Parafinleme yapılırken bobin, aktarma makinesinin alt 

tarafına yerleĢtirilir. Aktarma makinesinin germe, süzme ve kontrol tertibatlarından 

geçirilerek boĢ bobin üzerine bir iki tur sarılır. Germe tertibatına uygun ağırlık konur. Daha 

sonra parafın takma yerine parafin konarak sarıma baĢlanır. Hazırlama iĢlemi sırasında 

parafinleme görevini yürüten kiĢi çok dikkatli olmalıdır. Ġpliklerde renk ve parti numaralarını 

karıĢtırmamaya dikkat etmek gerekir. Burada yapacağı bir hata imalatın hatalı olmasına 

neden olabilir. 

 

  

 
Resim 1.1: Ġplik parafinleme bölümü 

 
1.2. Düz Örme Makinesinde Çardak Dizim ĠĢlemi ve Önemi 

 

Düz örme makinelerinde bobin sehpasına iplik dizimi, makinenin randımanını artırdığı 

için önemlidir. Ġplikler çardağa, mekiğin kumaĢı örmek için giriĢ yaptığı yön dikkate 

alınarak bağlanır. Mekiğin bağlandığı yerin seçiminin hatalı olması, kumaĢta ayar 

bozukluğuna neden olur. Bu nedenle bobin dizim iĢlemi çok önemlidir. Mümkün olduğunca 

makinenin iki tarafına eĢit olarak dağıtılmalıdır. 

 

1.2.1. Bobin sehpası tanıtımı  
 

Bobin sehpası makinenin üst bölümünde bulunan ve ipliklerin dizildiği bölümdür. 

Ġpliklerin üst çardağa düzgün bir Ģekilde sevk edilmesini sağlayabilmek için her bir çardağın 

altında bir iğ bulunmaktadır.  
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5. Ġkaz lambaları            6. Çardak 

ġekil 1.1: Elektronik triko makinesi cağlığı 

 

 

1.2.2. Bobin Sehpasına Ġplik Dizimi 

 
AĢağıdaki Ģekilde bobin sehpasının üstten görünüĢü yer almaktadır. ġekilde belirtilen 

iki iplikten biri gipe (lastik) diğeri çekim ipidir. Diğer iplikler ise örme parçaların imalatında 

kullanılan ana ipliklerdir.  
 

 
ġekil 1.2: Makineye ipliklerin bağlanması (üstten görünüm) 

 

Ġpliği bağlarken üzerine bükülmemesine, çardaklardan düzgün olarak geçmesine 

dikkat edilmelidir. Tarak ipi ve çekim ipi gibi örme iĢlemi sırasında çok fazla etkinliği 

olmayan iplikler, cağlığın sağ ve sol tarafına en sona yerleĢtirilir. 

 

1.3. Ġplik Sevk Üniteleri  
 

Bobin sehpası üzerine dizilen bobinlerden gelen ipliklerin kontrollü Ģekilde çardaktan 

ve yan gergilerden geçirilerek mekiğe sevkini sağlayan makine elemanlarıdır. Üç kısımdan 

oluĢur. Hepsinin görevi ipliğin mekiğe sevkini sağlamak olmakla birlikte özelliklerine göre 

iĢlevsel farklılık göstermektedir. 

 

El makinelerinde de kullanıldığı gibi elektronik makinelerde de kullanılmaktadır. El 

makinelerinde tek mekik kullanıldığı için resimde görüldüğü gibi tek mekanizma vardır. 

Elektronik makinelerde mekik adedi 16 ve üstü olabildiği için adet artmaktadır. Sayı, 

bobinlerin rahat çalıĢabilecek aralıkta dizilebilmesi ile belirlenmiĢtir. Makinenin inceliğine 

göre çardak sayısı değiĢmektedir.  
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1.3.1. Bobin Sehpası 
 

Bobinlerin üzerine takılabilmesi için her çardak altına en az bir tane denk gelecek 

Ģekilde, iğler bulunan düz sehpadır. ÇalıĢacak iplik çardaktan geçirilmeden önce bobin 

sehpasına dizilmelidir. Mekikler örgü sırasında örgü alanına gireceği yön dikkate alınarak 

dizileceğinden bobinlerinde buna dikkat edilerek dizilmesi gerekmektedir. 

 

  
ġekil 1.3: El makinesi çardağı  ġekil 1.4: Örnek bobin sehpası çizimi 

 

1.3.2. Üst Çardak 
 

Üst çardağın yüksekliği ve bobinin durumu iplik tansiyonunu (gerginliğini) etkileyen 

faktörlerdendir. Üst çardaklar bobin sehpasından minimum 65 cm daha yüksek olmalıdır. 

Eğer üst çardak yüksekliği 50 cm’nin altında ise iplik sağılması sırasında kopuĢlara yol açar. 

Bobin masurası, üst çardak rehberinin tam alt kısmına konulmalıdır. Aksi hâlde örgü 

sırasında iplik tansiyonunda farklılıklar olur ve iz problemine yol açar.  

 

 
 ġekil 1.5: Çardak yüksekliği                                 ġekil 1.6: Bobin sehpasındaki duruĢ Ģekli 
 

 

 

 

 Dip rezervinin doğru bağlanması 
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Dip rezervi makinelerin uzun süreli çalıĢmalarını sağlamak amacıyla iki iplik bobinin 

uçlarının birbirine bağlanması için kullanılır. 

 

Dip rezervini kullanacağınız bobinleri, doğru bağlamazsanız iplikte sürekli kopma ve 

iz problemi ortaya çıkabilir. AĢağıdaki örneklerde bobinin doğru ve yanlıĢ bağlanmasına 

iliĢkin örnekler gösterilmiĢtir.  

 

 
ġekil 1.7: Dip rezervlerinin bağlanması 

 

 

 
ġekil 1.8: Çardağın kısımları 

 

Ayar düğmeleri: Büyük ve küçük düğümlerin düğüm yakalayıcılarının ayarlanması 

için kullanılan düğmelerdir (1-2). 

Düğüm yakalayıcıları: Büyük ve küçük düğümlerin örgü alanına geçmemesi için 

düğümleri temizlemek için makineyi durduran parçalardır (3-4). 

Ġplik freni (tansiyon teli) ve ayar düğmesi: Ġpliğin gerginliğini ayarlamakta 

kullanılan tansiyon teli ve telin ayarlanması için kullanılan düğmedir (5). 

Ġplik yoklayıcı: Ġplik kopuğunu tespit eder, makineyi durdurur.  
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Ġplik freni: Ġpliğin istenilen gerginlikte sağılması için kullanılır. Ok yönünde hareket 

edebilir. Ok yönünde çevirirseniz iplik tansiyonu artar. Büyük düğüm yakalayıcının ileri 

gelme miktarını buradan ayarlayabilirsiniz (6). 

 

 Üst çardaktan iplik geçirilmesi 

 

Üst çardaklardan iplik geçirilmesi aĢağıdaki Ģekillerde gösterilmiĢtir. Üst çardakta 

bulunan iplik frenlerinden gereken miktarda iplik tansiyonu ayarlanmalıdır.  

 

 
ġekil 1.9: Üst çardaktan iplik geçirme 

 

 Üst çardaklardan iplik tansiyonunun ayarlanması 

 

Üst çardaklarda iplik tansiyonlarını ayarlamak için ağırlık kullanılır. Bu ağırlık 

aĢağıdaki Ģekilde gösterildiği gibi ipliğe bağlanır ve ağırlık iplikle birlikte aĢağı kaymayana 

kadar iplik frenleri sıkılır. Ġplik makinenin sağından ve solundan beslendiğinde iplik 

tansiyonlarının eĢit olmasına özellikle dikkat ediniz.  

 

 
ġekil 1.10: Fren ayarı yapılan bobin resmi 

 

Eğer iplik frenlerinin diskleri arasında toz, uçuntu, vaks gibi maddeler birikmiĢ ise 

iplik tansiyonu doğru biçimde ayarlanamaz. Bu diskler düzenli olarak temizlenmelidir.  
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 Ġplik besleme silindiri 

 

Çardaktan gelen ipliğin gerginliğini eĢitlemek için bir miktar ipliğin sarılma (rezerv 

edilmesi) iĢleminde kullanılan kısımdır. Ġpliğin daha kolay sağılmasına yardım eder. Her 

makinede olmamakla birlikte isteğe göre sonradan takılabilir.  

 

Yan çardağın tam üstünde tek silindirden oluĢmaktadır. Beslenen iplik miktarını ölçen 

kısmına “enkoder” denir. 

 
ġekil 1.11: Sağ ve sol yan çardak ve iplik besleme silindir resmi 

 

 Ġplik besleme silindiri kullanılması durumunda üst çardakların ayarı 

 

     
Resim 1.1: Ġplik besleme silindiri                       Resim 1.2: Üst çardak ayarı 

 

Üst çardağa iplik beslemesi sırasında tek bir iplik, makinenin sol tarafındaki 

silindirden geçerek beslenecek ise aĢağıdaki resimdeki gibi 8 gram ağırlık takılarak ipliğin 

gerginlik ayarı ayarlanır.  
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ġekil 1.12: Tek kat iplik beslemede ayar resmi 

 

Ġpliğin mekiğe iki kat bağlandığına ve tek tek iki farklı bobinden beslendiğine dikkat 

ediniz. Ġki bobininde gerginliğin aynı olması gerekmektedir. Gerginlik bozukluğu kumaĢ 

hatalarına neden olacaktır. 

 

Katları makinenin sağından ve solundan tek tek gelen iplikler, iplik silindirinden 

geçerek beslenecek ise aĢağıdaki gibi ayarlanır. 

 

 
ġekil 1.13: Çift kat iplik beslemede ayar resmi 

 

Ġpliğin mekiğe üç kat bağlandığına ve tek tek üç farklı bobinden beslendiğine dikkat 

ediniz. Ġki iplik sol silindirden geçerek, bir iplik sağ silindirden geçerek beslenecek ise 

aĢağıdaki gibi ayarlanır. Sol tarafta 4 gramlık iki ağırlık, sağ tarafta 8 gramlık ağırlık 

kullanılmıĢtır. 
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ġekil 1.14: Farlı katların beslenmesi resmi 

 

Kısaca eğer iplik, “iplik besleme silindirinden” geçecek ise 8 gram ağırlık ile 

ayarlanmalıdır.  

 

 Ġplik besleme silindiri kullanılmaması durumunda üst çardakların ayarı 

 

Besleme silindiri kullanılmıyorsa çardaklar 3 gramlık ağırlıkla ayarlanmalıdır. Yapılan 

iĢlem aynıdır. 

 

 

 
ġekil 1.15: Besleme silindirinin kullanılmaması durumundaki ayar resmi 
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 Ġpliği üst çardaktan geçiriniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 ÇalıĢma ortamını hazırlayınız. 
 ĠĢ önlüğünüzü giyerek kullanılacak 

el aletlerini hazırlayınız. 

 Aktardığınız bobinleri bobin sehpasına diziniz. 

 

 Bobini bobin sehpasına koyarken 

yönlendiricinin tam altına 

geldiğinden emin olunuz. 

 Ġpliği yönlendiriciden geçiriniz. 

 

 Ġpliğin yönlendiriciden doğru 

geçirdiğinizden emin olunuz.  

 Ġpliği iplik frenlerinden geçiriniz. 

 

 Ġpliğin frenlenmesi için pulların 

arasından geçtiğinden emin olunuz.  

 Ġpliği gergi telinden ve yönlendiriciden 

geçiriniz. 

 Ġpliğin gergi teline takılmamasına 

dikkat ediniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ-1 
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 Ġplik tansiyonunu ayarlayınız. 

 

 Ġplik tansiyonunu, frenlerin ayar 

düğmelerinden yapınız. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. ÇalıĢma ortamını hazırladınız mı? 
  

2. Aktardığınız bobinleri bobin sehpasına dizdiniz mi?   

3. Ġpliği yönlendiriciden geçirdiniz mi?   

4. Ġpliği iplik frenlerinden geçirdiniz mi?   

5. Ġpliği gergi telinden ve yönlendiriciden geçirdiniz mi?   

6. Ġplik tansiyonunu ayarladınız mı?   

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise öğrenme faaliyetine devam ediniz. 
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1.3.3. Yan Çardak 
 

Düz örme makinelerinin sağında ve solundaki kapakların üzerine monte edilmiĢtir. 

Yan çardağın üzerinde geçen ipliğin miktarını ölçmek ve gerginliğini  kontrol etmek için ek 

bir aparat takılmaktadır. 

 
ġekil 1.16: Yan çardak 

 

Yan gergi, mekik durak noktası ile kumaĢ arasındaki dönüĢte oluĢan iplik boĢluğunu 

almaya yarar. 

 

Yan gergilere iplik iki Ģekilde bağlanır: 

 

 Ġplik besleme silindiri kullanılarak  

 Ġplik besleme silindirini kullanmayarak  

 

Ġplik besleme silindiri kullanıldığında iplik, bir tur iplik besleme silindirinden geçirilir. 

Ġplik yukarı giriĢine göre sağ taraftan iplik gergilerine bağlanır. Ġpliğin yan çardaktan geliĢ 

gerginliğini ayarlamak için ayar düğmeleri kullanılır. 

 

Ġplik besleme silindiri kullanılmadığında uygulama faaliyetinde olduğu gibi yan 

çardaktan iplik geçirilir. 
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 Ġpliği üst çardaktan geçiriniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 ÇalıĢma ortamını hazırlayınız. 
 ĠĢ önlüğünüzü giyerek kullanılacak 

el aletlerini hazırlayınız. 

 Ġpliği yönlendiriciden geçiriniz. 

 

 Ġpliği yönlendiriciden, doğru 

geçirdiğinizden emin olunuz.  

 Ġpliği iplik frenlerinden geçiriniz. 

 

  

 Ġpliğin frenlenmesi için pulların 

arasından geçtiğinden emin olunuz.  

 Ġpliği gergi telinden ve yönlendiriciden 

geçiriniz. 
 

 

 Ġpliğin gergi teline takılmamasına 

dikkat ediniz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ-2 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. ÇalıĢma ortamını hazırladınız mı?   

2. Ġplikleri  üst çardaktan tekniğine uygun olarak geçirdiniz mi?   

3. Ġpliği iplik frenlerinden doğru geçirdiniz mi?   

4. Ġpliği gergi telinden ve yönlendiriciden  tekniğine uygun olarak 

geçirdiniz mi? 

  

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise öğrenme faaliyetine devam ediniz. 
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1.2.3. Mekik 
 

Mekik, cağlıktan gelen ipliğin örgü alanına iletilmesini sağlayan makine elemanıdır. 

Mekik çeĢitlerine göre iplik bağlama iĢlemi farklılık gösterebilir. Vanize mekiğin, normal ve 

intersia mekikten farkı vanize mekiğin ucunda iki delik olmasıdır. Arka yüzeyde görülmesi 

istenen iplik dıĢtaki deliğe, ön yüzeyde görülmesi istenen iplik iç kısımdaki deliğe takılır. 

 

 
Resim 1.3: Normal ve intersia mekik ucu 

 

 
Resim 1.4: Vanize mekik resmi 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 Mekiğe iplik takınız. 

 

 

ĠĢlem Basamakları 

 

Öneriler 

 ÇalıĢma ortamını hazırlayınız. 
 ĠĢ önlüğünüzü giyerek kullanılacak 

el aletlerini hazırlayınız. 

 Yan çardaktan gelen ipliği mekiğin üst 

yönlendiricisinden geçiriniz. 

 

 Bobinden gelen iplik, makinenin 

hangi tarafından geliyorsa o 

taraftaki yönlendiriciyi kullanmaya 

dikkat ediniz. 

 Ġpliği yönlendiriciden geçiriniz. 

 

 Ara yönlendiricinin ipliğe, mekik 

ucuna doğru yön vermekte 

olduğuna dikkat ediniz. 

 Ġpliği mekik ucundan geçiriniz. 

 Mekik ucundan geçirirken iplik 

katlarının doğru ve tam geçtiğinden 

emin olunuz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ-3 
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 Ġpliğin mekikten geçiriliĢini kontrol ediniz.  

 

 Ġpliğin mekikten doğru geçirilip 

geçirilmediğine dikkat ediniz. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. ÇalıĢma ortamını hazırladınız mı?   

2. Yan çardaktan gelen ipliği, mekiğin üst yönlendiricisinden doğru 

geçirdiniz mi? 

  

3. Ġpliği, yönlendiriciden doğru geçirdiniz mi?   

4. Ġpliği, mekik ucundan doğru geçirdiniz mi?   

5. Ġpliğin mekikten geçiriliĢini ve doğruluğunu kontrol ettiniz mi?    

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıda boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, 

yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Örme iplikleri, örme iĢleminden önce parafinlenir. 

2. (   ) Örme makinesinde sağ tarafta bulunan mekiklere sol taraftan besleme yapılır. 

3. (   ) Bobin sehpası makinenin arka kısmında yer alır ve iplik bobinleri dizilir. 

4. (   ) Makinenin inceliğine göre çardak sayısı değiĢmektedir.  

5. (   ) Üst çardaklar bobin sehpasından minimum 30 cm yüksek olmalıdır. 

6. (   ) Mekik, cağlıktan gelen ipliğin, örgü alanına iletilmesini sağlayan makine 

elemanıdır.  

 

 

 

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. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 
 

 

Bu öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda gerekli ortam 

sağlandığında düz örme makinelerine desen oturtabileceksiniz. 

 

 

 

 
 Örme firmalarına giderek düz örme makinelerinde desen oturtma sırasındaki 

iĢlem sırasını araĢtırınız. 

 Topladığınız bilgileri arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

2. MAKĠNEYE DESEN OTURTMA 
 

HazırlanmıĢ olan desenin, makinede seri üretiminin gerçekleĢtirilebilmesi için gerekli 

ayarlamaları ve ölçü kontrolleri yapılmalıdır. Bu iĢleme makineye desenin oturtulması 

iĢlemi denilmektedir. Desenin makineye oturtulması için aĢağıdaki iĢlemler sırasıyla 

yapılmalıdır. 

 

2.1. Desenin Makineye Yüklenmesi 
 

Düz örme makineleri, makinelerin üretilme Ģekline veya markasına göre 

fonksiyonların kullanılmasında farklılıklar göstermektedir. Kullanma fonksiyonları farklı 

olsa dahi aynı iĢlemler yapılır. Düz örme makinesine desenler bilgisayarlarda yapılır. 

Bilgisayarlardan disket, USB veya makine-bilgisayar direk bağlantı sistemi (selan bağlantısı) 

ile desen aktarımı gerçekleĢtirilir. Her makineye, kendine ait iĢletim sistemine uygun Ģekilde 

desen yüklenir. 

 

2.2. Verilen Ölçülere Göre En ve Boy Ayarlamalarının Yapılması 
 

Makineye yüklenen desenin içindeki ilgili satırdan çalıĢacak iğne sayısı ve rapor 

sayılarına bakılır. Bu iğne sayısına göre mekikler kontrol edilmelidir. Ġğne alanı üzerinde 

bulunan ve örgüde çalıĢmayacak mekikler mutlaka SEN alanının dıĢına taĢınmalıdır. Aksi 

takdirde makineye zarar verebilirsiniz.  

 

2.3. Plaka Üzerinde Örgü Alanı Hazırlama 
 

Deseni yükledikten sonra desen programından, makinede çalıĢacak parçanın iğne 

aralığına bakılır. Örgü alanı hazırlanır. Taraklı makinelerde örgü alanı hazırlamaya ihtiyaç 

yoktur.  Son teknoloji örme makinelerinde örgü tarak yardımı ile ana merdaneye kadar 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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indirilir. Ancak biraz daha eski teknoloji makinelerde fire ipi ile örülerek veya makineye 

parça tutturularak iğne alanı örgüye hazırlanır. 

 

Makine üzerinde iğne alanından geniĢ parça varsa iğne aralığının fazlalığı iğne 

ağzından boĢaltılır. 

 

Makine üzerinde hiç parça (örgü alanı) yoksa parça tutturma yapılır. Parça tutturma iki 

Ģekilde yapılır.  

 

 Makinenin kendi programı ile parça tutturma iĢlemi: Bu programın 

kullanılabilmesi için makinenin yardımcı merdanesinin olması gerekmektedir. 

Aksi takdirde herhangi bir çekim olmayacağı için ilmek oluĢumu zorlanacak ve 

iğne ağzında yığılma olacaktır. Yığılmayı makine üzerindeki sinkırlar kısmen 

de olsa engellemektedir. Yardımcı merdane olmayan makinede bu Ģekilde parça 

tutturulmaz.  

 Ġğne aralığına elle parça tutturma iĢlemi: Elle parça tutturma iĢlemi sırasında 

dikkat edilecek noktalar Ģunlardır: 

 Tutturulacak parça gevĢek (file) örülmüĢ örme parçası olmalıdır. 

 Tek plaka ve örülecek iğne alanı geniĢliğinde parça olmalıdır. 

 Parça, iğne aralığına bir dolu- bir boĢ Ģeklinde tutturulur. 

 Parçanın merdaneye ulaĢacak kadar uzun olması gerekir. 

 Her iğneye birden fazla ilmek tutturmamaya dikkat edilmelidir. 
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 Makineye elle parça tutturunuz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 ÇalıĢma ortamını hazırlayınız. 

 ĠĢ önlüğünüzü giyerek 

kullanılacak el aletlerini 

hazırlayınız. 

 Seyrek örülmüĢ örme parçayı elinize alınız. 

 Ġğne aralığına uygun geniĢlikte ve 

merdaneye ulaĢacak uzunlukta 

olmasına dikkat ediniz. 

 Merdaneyi açınız. 

 

 Makine kullanım kılavuzuna 

bakınız. 

 Örme parçayı merdanelerin arasından geçirerek 

iki plaka arasından yukarı doğru iğne yardımıyla 

çekiniz. 

 

 Ġki plaka arasından örme parçayı 

çekerken makine iğnesi 

kullanabilirsiniz. 

 Ġğne aralığının birinci iğnesine parçanın bir 

ucunu, son iğnesine parçanın diğer ucunu 

tutturunuz. 

 

 Parçayı tuttururken her bir iğne 

ağzına, bir ilmeğin denk 

gelmesine özen gösteriniz. 

 Bir iğnenin ağzına birden fazla 

ilmek gelmesi, iğnenin 

zorlanmasına ve zarar görmesine 

neden olur. 

 Örme parçayı germeden, 1 iğne tutturup 2 iğne 

boĢ bırakarak iğne aralığının tamamına 

tutturunuz. 

 Parçayı tuttururken bir iğne 

ağzına bir ilmek gelmesine dikkat 

ediniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ-1 
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 Parçayı elinizle aĢağıdan düzelterek merdaneyi 

kapatınız. 

 Parçanın gergin olmasına ve 

katlanmamasına dikkat ediniz. 

 Tutturulan parçanın üstte kalan fazlalığını sivri 

uçlu bir parça ile iki plaka arasına itiniz. 

 

 Bu iĢlem için platin 

kullanabilirsiniz. 

 Örgü alanını düzeltmek için birkaç sıra örünüz. 
 Örgü alanında bozuk iğne olup 

olmadığına dikkat ediniz. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. ÇalıĢma ortamını hazırladınız mı? 
  

2. Seyrek örülmüĢ örme parçayı elinize aldınız mı? 
  

3. Merdaneyi tekniğine uygun açtınız mı? 
  

4. Örme parçayı merdanelerin arasından geçirerek iki plaka arasından 

çıkardınız mı? 

  

5. Ġğne aralığının birinci iğnesine parçanın bir ucunu, son iğnesine 

parçanın diğer ucunu tutturdunuz mu? 

  

6. Örme parçayı germeden 1 iğne tutturup 2 iğne boĢ bırakarak iğne 

aralığının tamamına tutturdunuz mu? 

  

7. Parçayı elinizle aĢağıdan düzelterek merdaneyi kapattınız mı?   

8. Tutturulan parçanın üstte kalan fazlalığını sivri uçlu bir parça ile iki 

plaka arasına ittiniz mi? 

  

9. Örgü alanını düzeltmek için birkaç sıra ördünüz mü? 
  

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise öğrenme faaliyetine devam ediniz. 
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2.4. Desende ÇalıĢacak Mekiklerin Kontrolü ve Ayarlanması 
 

ĠĢ emrinden veya desenden okunarak çalıĢacak mekikler tespit edilir. Parçanın 

örülmesi sırasında çalıĢacağı yere göre bobinler cağlığa dizilerek iplikler bağlanır.  

 

Parçanın sağ ve sol kenarlarında kaçık olmaması için mekik durak noktaları ayarlanır. 

Bu ayarlama sırasında örgü alanına ne çok yakın ne de çok uzak olmamalıdır. Örgü alanına 

yaklaĢma mesafesi için iğne adedi makine inceliğine göre değiĢkenlik göstermektedir. Ġki 

mekik arasında 5 ile 7 iğne olması yeterlidir. Örneğin 7 numaralı makine için 3 iğneden 

yakın, 7 iğneden uzak olmamalıdır. 

 

2.5. Örülecek KumaĢın Özelliğine Göre Merdane Çekim Ayarlarının 

Yapılması 
 

Makine üzerinde merdane ayarı WM dediğimiz değere bakılarak yapılmalıdır. Bu ayar 

ne çok çeken ne de örgüyü bol bırakacak Ģekilde olmalıdır. Örgü sırası bitiminde iğnelerde 

bulunan maylar iğnenin üzerinde asılı kalacak Ģekilde durmalıdır. Çekimin fazla verilmesi 

iğne dilinin bozulmasına, örgünün yırtılmasına ve bunlara bağlı olarak kumaĢın zarar 

görmesine neden olur. Ayar az verildiğinde ise bu defa da iğnelerin üzerinde yığılma olur. 

Bu da iğne ağzında iplik yığılmasından dolayı iğne ve platin kırılmalarına neden olur.  

 

 

2.6. Örülen KumaĢ, Ġplik, Ġplik Katı ve Özelliklerine Göre Ġlmek 

Boylarının Ayarlanması 
 

Ġplik katını kalın makinelerde daha fazla kullanırız. Ġnce makinelerde örneğin 12 gg 

bir makinde 20/2 Nm bir iplik tek kat kullanılabiliyorken 5 gg bir makinede bu iplik katı en 

az 3 olmalıdır. Ayarları açtıkça iplik katı da artırılabilir. 

Örülen kumaĢın iplik, iplik katı ve kumaĢ özelliğine göre ilmek boylarının 

ayarlanması gerekmektedir. Ġlmek boyları makine kalınlığı, kullanılan iplik numarası, 

örülecek ürünün modeline göre değiĢmektedir. Hatta kullanılan iplik rengine göre bile may 

ayarları değiĢmektedir. Aynı numara ve özellikteki bir siyah iplikten örülen kumaĢ, beyaz 

iplikten örülen bir kumaĢtan daha sert durmaktadır. Bu serlik farklılıkları ancak ince numara 

makinelerde daha iyi hissedilmektedir. 
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Tablo 2.1: Makine inceliğine (gauge) göre tavsiye edilen iplik numaraları 

 

 

2.7. Çardak Ayarlarının Yapılması 
 

ĠĢ emrinde, hangi mekiğe hangi renk ipliğin takılacağı, kaç kat bağlanacağı bellidir. 

Buna göre iplikler çardaklardan ve yan gergilerden geçirilir. Çardak ayarı ipliğin düzenli ve 

belli bir gerginlikte makineye beslenmesini sağlar.  
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2.8. Makinenin Genel Ayarlarının Yapılması (Hız, Kafa ÇıkıĢı, 

Mekik ÇıkıĢı vb.) 
 

Desenin özelliğine göre mekik durak noktalarının ayarlanması gerekir. Aksi takdirde 

örgü alanından uzak duran mekik, örgü alanına girerken ilk iğnelerin ağzına iplik 

besleyemeyeceğinden ilmek kaçmasına neden olur. Özelikle kesimsiz (reglanlı) ürünler 

çalıĢılırken dikkat edilmelidir. Örgü alanına çok yakın olması da iğnelere çarparak 

kırılmasına neden olur. Mekiğin örgü alanından ideal uzaklığı iki ile beĢ iğne arasındadır. 

Makine inceliğine göre değiĢiklik gösterir.  

 

2.9. Programın Test Edilmesi 
 

YapılmıĢ olan desen programının, makine markasına göre testi yapılır. Makine 

markasına göre farklılık gösterir. Bunun için makine kullanım kılavuzundan 

yararlanmalısınız. Test programı mekik giriĢ çıkıĢlarına göre mekik verilip verilmediği, 

sistem sayılarının uygun olup olmadığı gibi verileri kontrol eder. Programdaki desen 

hatalarını göstermez, kısaca sadece desenin makineye olan uyumunu kontrol eder. 

 

2.10. Test Parçanın Örülmesi 
 

Düz örme makinesine, makine kullanım kılavuzuna göre örgü baĢlama verilir. Test 

parçasının örme iĢlemi bitince makine kendini durdurur. Örme parçasının tamamının 

makineden çıkarılması için süzme programı ile merdane dıĢına kadar parça süzdürülür. 

Süzdürme iĢlemi ile örme iĢlemi sonlanmıĢ olur.  

 

2.11. Test Parça ile Numune Parçanın KarĢılaĢtırılması ve Gerekli 

DeğiĢikliklerin Yapılması 
 

Örülen örme parça, orijinal numune parça ile karĢılaĢtırılarak ilmek ayarı (tuĢesi) 

kontrol edilir. ĠĢ emrinde verilen en ve boy ölçüleri, mezura yardımıyla örme parçanın ölçüsü 

ile karĢılaĢtırılır. Ölçü ve ayar farklılıkları gerekli olan değiĢikliklerle giderilir.  

 

2.12. Ġkinci Test (Düzeltme) Parçanın Örülmesi 
 

Yeniden düzenlenmiĢ ayarlamalarla örme parçası makinede yeniden örülerek; birinci 

test parçası ile karĢılaĢtırılır. Bu karĢılaĢtırma sonunda beklenen sonuç elde edilmemiĢse 

ayarlar değiĢtirilerek testlere devam edilir. Ġstenilen sonuç elde edildiğinde ilgili birime 

teslim edilir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 Makineye desen oturtma iĢlemini yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 ÇalıĢma ortamını hazırlayınız.  

 Verilen deseni makineye yükleyiniz.  

 Plaka üzerinde örgü alanı hazırlayınız. 
 Makinede parça olup olmadığını 

ve iğne adedini kontrol ediniz. 

 Verilen ölçülere göre kumaĢın en ve boy 

ayarlamasını yapınız. 

 Desencinin vermiĢ olduğu rapor 

sayılarını yazınız. 

 Desende çalıĢacak mekikleri kontrol edip 

ayarlayınız. 

 Ġpliklerin doğru Ģekilde, doğru  

mekiğe bağlandığından emin 

olunuz. 

 Örülecek kumaĢın özelliğine göre merdane 

çekim ayarlarını yapınız. 

 Merdane üzerindeki baskı 

vidalarının eĢit baskı yapacak 

Ģekilde ayarlanmasını sağlayınız.  

 Örme parçanın olmadığı 

bölümlerde, vidaları gevĢeterek 

merdanenin yıpranmasını 

engelleyiniz. 

 Örülen kumaĢın iplik, iplik katı ve özelliklerine 

göre ilmek boylarını ayarlayınız. 
 Belirtilen tabloyu dikkate alınız. 

 Çardak ayarlarını yapınız. 
 Ağırlık kullanmaya özen 

gösteriniz. 

 Makinenin genel ayarlarını yapınız ( hız, kafa 

çıkıĢı, mekik, çıkıĢı vb.). 
 

 Desen programını test ediniz. 
 Makinenin kullanım kılavuzunu 

dikkate alınız. 

 Test parçasını örünüz. 

 Makineyi çalıĢtırdığında test 

deseni baĢlarken dikkatli bir 

Ģekilde iĢlemi takip ediniz. 

 Sorun çıktığında makineyi 

durdurarak ilgili kiĢiye bildiriniz. 

 Test parçası ile numune parçasını karĢılaĢtırıp 

gerekli değiĢiklikleri yapınız. 

 TuĢesini, en ve boy ölçülerini 

kontrol ediniz. 

 Ġkinci test parçasını örünüz.  

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ-2 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. ÇalıĢma ortamını hazırladınız mı? 
  

2. Deseni makineye yüklediniz mi?   

3. Verilen ölçülere göre kumaĢın en ve boy ayarlamasını yaptınız mı?   

4. Plaka üzerinde örgü alanı hazırladınız mı?   

5. Desende çalıĢacak mekiklerin kontrolünü ve ayarlanmasını yaptınız 

mı? 

  

6. Örülecek kumaĢın özelliğine göre merdane çekim ayarlarını 

yaptınız mı? 

  

7. Örülen kumaĢ, iplik, iplik katı ve özelliklerine göre ilmek boylarını 

ayarladınız mı? 

  

8. Çardak ayarlarını yaptınız mı?   

9. Makinenin genel ayarlarını yaptınız mı?   

10. Desen programını test ettiniz mi?   

11. Test parçasını ördünüz mü?   

12. Test parçası ile numune parçasını karĢılaĢtırıp gerekli değiĢiklikleri 

yaptınız mı? 

  

13. Ġkinci test parçasını ördünüz mü?   

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıda boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, 

yanlıĢ ise Y yazınız. 

 
1. (   ) Her makineye, kendine ait iĢletim sistemine uygun Ģekilde desen yüklenir. 

2. (   ) Desen bilgisayarı ile makine arasındaki online bağlantıya SELAN denir. 

3. (   ) Örme alanına parça tutturulurken sıkı örülmüĢ kumaĢ olmalıdır. 

4. (   ) Her makine numarasına göre iplik besleme numarası ve kat sayısı değiĢir.  

5. (   ) Örülen numune orijinal numune parça ile karĢılaĢtırılarak programda gereken 

düzeltmeler yapılarak ikinci bir test parçası örülmelidir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
AĢağıda boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, 

yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Örme makinelerinde ipliğin rahat çalıĢması için parafinleme yapılır. 

2. (   ) Örme makinelerinde harcanan iplik miktarını ölçen mekanizmaya enkoder denir. 

3. (   ) Örme makinelerinde çardak sayısı değiĢmez. 

4. (   ) Örme makinelerinde kullanılan ucunda iki delikten iki  ipliğin ayrı geçmesini 

sağlayan mekik tipine intersia mekik denir. 

5. (   ) Makine üzerinde iğnelerin çalıĢma alanına inch (inç) denir. 

6. (   ) Tuturulacak parçanın merdaneye ulaĢacak kadar uzun olması gerekir. 

7. (   ) Çardak ayarı ipliğin düzenli ve belli bir gerginlikte makineye beslenmesini sağlar. 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Doğru 

2 YanlıĢ 

3 YanlıĢ 

4 Doğru 

5 YanlıĢ 

6 Doğru 

 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 YanlıĢ 

4 Doğru 

5 Doğru 

 
MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 YanlıĢ 

4 YanlıĢ 

5 YanlıĢ 

6 Doğru 

7 Doğru 

CEVAP ANAHTARI 
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KAYNAKÇA 
 

 Tekstil makineleri firmalarının katalogları 

 

 

 

 

KAYNAKÇA 


