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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

 Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 02.06.2006 tarih ve 269 sayılı Kararı ile
onaylanan, Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında kademeli olarak
yaygınlaştırılan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve öğretim programlarında
amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliştirilmiş öğretim
materyalleridir (Ders Notlarıdır).

 Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazandırmak ve bireysel öğrenmeye
rehberlik etmek amacıyla öğrenme materyali olarak hazırlanmış, denenmek ve
geliştirilmek üzere Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında
uygulanmaya başlanmıştır.

 Modüller teknolojik gelişmelere paralel olarak, amaçlanan yeterliği
kazandırmak koşulu ile eğitim öğretim sırasında geliştirilebilir ve yapılması
önerilen değişiklikler Bakanlıkta ilgili birime bildirilir.

 Örgün ve yaygın eğitim kurumları, işletmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik
kazanmak isteyen bireyler modüllere İnternet üzerinden ulaşılabilirler.

 Basılmış modüller, eğitim kurumlarında öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılır.

 Modüller hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz ve ücret karşılığında
satılamaz.
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AÇIKLAMALAR
KOD 215ESB461

ALAN El Sanatları Teknolojisi

DAL/MESLEK Dekoratif El Sanatları

MODÜLÜN ADI Gümüş Kazaz Örücülüğünde Ajur Tekniği

MODÜLÜN TANIMI
Öğrencilere, tekniğe ve yöreselliğe uygun gümüş kazaz
örücülüğünde ajur tekniği konularının verildiği derstir.

SÜRE 40/32

ÖN KOŞUL Top Örgüsü Tekniği modülünü almış olmak

YETERLİK Gümüş kazaz örücülüğünde ajur tekniği yapmak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç

Öğrenci, bu modül ile uygun ortam ve araç gereç
hazırlandığında yöreselliğe uygun gümüş kazaz
örücülüğünde ajur tekniğini yapabilecektir.

Amaçlar

Öğrenci;

1. Tekniğine uygun olarak ajur tekniğini yapabilecektir.

2. Tekniğine uygun olarak ajur tekniğinde birleştirme
yapabilecektir.

3. Tekniğine uygun olarak ajur tekniği ile şemse
düğümü yapabilecektir.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Atölye ortamı, aydınlık ve geniş ortam

Donanım: Gümüş iplik, bakır tel, iğne, tığ, 10 nu.lı beyaz
el makarası, bal mumu, makas, pense, sarmaşkı, çıkrık,
hasır tel, naylon iplik, çalışma masası, çakmak, ajur
parçaları, ajur tekniği ile yapılmış modeller

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modül faaliyetlerinin sonunda öğrenci kazandığı becerileri
ölçebilecektir.

Modülün sonunda öğrencinin kazandığı yeterlikler
ölçülerek değerlendirilecektir.

Derste Sınıf Geçme Yönetmeliği doğrultusunda ölçme ve
değerlendirme yapılacaktır.

AÇIKLAMALAR
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GİRİŞ

Sevgili Öğrenci;

Tarihimizin en eski devirlerinden günümüze kadar ulaşan Anadolu takıları zengin
kültürümüzü göstermektedir. Her yörenin kendine özgü yaşayışı, gelenek ve görenekleri
adeta takılarla günümüze yansımıştır.

Günümüzde teknolojinin ilerlemesiyle beraber el sanatlarıyla yapılan takıları da
etkileyerek yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakmıştır. Bu durum özgün takı üretimini de
yok etmeye başlamıştır.

Gümüş kazaz örücülüğü de Trabzon’da yapılan yöresel bir el sanatımızdır. 1900’lü
yıllardan günümüze kadar gelen ve yaşatılmaya çalışılan geleneksel el sanatlarımızdan
biridir. Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü PKSO ve KML gümüş kazaz örücülüğü pratik
kursları açarak bu el sanatımızı yaşatmaya çalışmaktadır.

Gümüş kazaz örücülüğünde bulunan tekniklerin içinde ajur tekniği, sürgü, top ve
balıksırtı (zincir) tekniklerinin bağlantılarını oluşturmada kullanılır. Ayrıca ajur tekniği
makrame ve gemici düğümlerinin uygulanmasında da kullanılır (Mesela, şemse (aşk)
düğümü gibi).

Gümüş kazaz örücülüğü tekniklerinin öğretilme aşamasında önce balıksırtı tekniği
öğretilir. Sonra sırasıyla sürgü, top, ajur örgüleri ve tekniklerini birleştirerek ürün oluşturma
öğretilir.

Bu modülün sonunda gümüş kazaz örücülüğünde ajur teknik aşamalarını, resimli ve
yazılı açıklamaları ile birlikte öğreneceksiniz.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında, yöreselliğe
uygun gümüş kazaz örücülüğünde ajur tekniğini öğreneceksiniz.

 Gümüş kazaz örücülüğü yapan atölyelere giderek ajur tekniğinin işlemlerini
araştırarak rapor hazırlayınız. Bilgilerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. AJUR
1.1. Ajur Tekniği

Gümüş kazaz örücülüğünde ajur tekniği, top örgüsü ve sürgü, balıksırtı (zincir)
tekniklerinin bağlantılarında kullanılır. Ajur tekniği beyaz iş tekniğinde kullanılan kolbere
benzer (Resim 1.1).

Resim 1.1: Ajur tekniği

Ajur tekniği iki şekilde yapılır. Birinci yöntem elde sarmaşkı aletiyle yapılan ajur
tekniğidir. Sarmaşkı kullanılarak elde yapılan eski bir yöntemdir. Günümüzde uygulan ikinci
yöntem ise çıkrıkta sarılarak yapılan ajur tekniğidir. Elde yapılan ajur tekniğinden daha
pratik ve kolay bir yöntemdir.

AMAÇ

ARAŞTIRMA

ÖĞRENME FAALİYETİ–1
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1.1.1. Elde Ajur Tekniği

Elde yapılan ajur tekniği, sarmaşkı aletine sarılan gümüş ipliği,10 nu.lı beyaz el
makarası ipliği üzerine, elde sarmaşkı aleti ile sararak yapılır. Sarmaşkı aletinde baş ve
gövde kısmı vardır. Baş kısma 10 nu.lı beyaz el makarası ipliği sarılır. Gövde kısım ise elde
avuç içinde tutularak sarma işleminde kullanılır. Gümüş telin altında naylon iplik kullanılır.
Gümüş tel çıkrıkta naylon ipliğe sarılarak iplik hâline getirilir. Bu iplik ajur tekniğini
yapmak için kullanılır (Şekil 1.1).

Şekil 1.1: Elde sarmaşkı aletiyle yapılan ajur tekniği işlemi

1.1.1.1. Kullanılan Araç Gereçler

 Gümüş iplik (tek kat naylon iplik üzerine sarılan)

 Tığ (iki adet)

 Makas

 10 numara beyaz el makarası ipliği

 Sarmaşkı

 Çalışma masası

 Çıkrık

Ajur tekniğinde, yapılacak takının boyutuna ve istenilen uzunlukta ajur uzunluğu
belirlenir. Genellikle büyük ajur sayısı 75, küçük ajur sayıları da 35-45 olarak yapılır.
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1.1.1.2. Elde Sarmaşkı Aleti ile Ajur Yapım Tekniği

Ajur tekniğini kara gümüş (bakır tel) ile öğreneceksiniz. Bütün teknik aşamaların
(balıksırtı, sürgü, top, ajur) ilk öğrenilme zamanında kara gümüş ile çalışılır. Teknikler iyice
öğrenildikten sonra gümüş ipliğe geçilir. Gümüş tel pahalı malzeme olduğu için bakır tel
tercih edilir. Aşağıda gösterilen ajur teknik aşamalarında da kara gümüş (bakır tel)
kullanılmıştır. Bakır tel tıpkı gümüş telde olduğu gibi çıkrıkta overlok ya da naylon iplik
üzerine sarılarak iplik hâline gelir. Elde ajur tekniği sarmaşkı aleti ile yapılır (Resim 1.2).

Resim 1.2: Sarmaşkı aleti
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları da dikkate alarak elde sarmaşkı
aletiyle yapılan ajur tekniği işlemini yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Araç gereçleri ve çalışma ortamını
hazırlarınız.

 Başlık 1.1.1.1’de belirtilmiş olan
gereçlerinizi yapacağınız ajur sayısına ve
ölçüsüne yetecek miktarda hazırlayınız.

 Aydınlık ortamda temiz ve düzenli bir
çalışma masası hazırlayınız.

 10 nu.lı beyaz el makarası ipliğinden
sarmaşkının baş kısmına 3-4 düğüm
atınız.

 10 nu.lı beyaz el makara ipliğinden
sarmaşkının baş kısmı etrafına 50 kez
sarınız.

 Sarma işlemini düzgün yapınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 10 nu.lı beyaz el makarası ipliğine
gümüş veya bakır ipliği dört kez
düğümleyiniz.

 Düğümü sıkı yapınız.

 Tığı çalışma masası üzerindeki deliğe
yerleştiriniz.10 nu.lı beyaz el makarası
ipliğini iki kat tığın tahta kısmının
altındaki çelik yere takınız ve elinize
aldığınız tığa aynı şekilde takınız.

 10 nu.lı beyaz el makara iplik boyunu 50
cm olarak ayarlayınız.

 Bu iplik üzerinde 3–4 tane ajur yan yana
çalışılabilir, unutmayınız.
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 10 nu.lı beyaz el makarasıyla halka
yaparak ve ipliğin içinden geçirerek
ilmikli düğüm yapınız.

 İlmik sayılarına dikkat ediniz.

 İlmikleri on tane olana kadar yapınız.

 İpliğin dibinden makasla kesiniz.

 Makasla çalışırken dikkatli olunuz.
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 Elimizle iki tığ arasına gerilen 10 nu’ lı
beyaz el makara ipliğini (dört kat),
masanın üzerinde bulunan delik üzerine
yerleştirerek çalışmaya hazırlayınız.
Masanın sağ tarafında bulunan delik
içinde bir tığ, sol tarafta sol elde tutulan
yerde de bir tığ gergince tutarak
çalışınız.

 İki tığ arasında bulunan ipliği gergince
tutunuz.

 Sarmaşkı aletine bakır (çıkrıkta sarılmış)
ipliği sarınız.

 Bakır ipliği düzgün bir şekilde sarmaya
dikkat ediniz.

 Ajur başlangıcında bakır ipliği uç
kısmından sol tarafta bulunan tığa
gerilmiş olan 10 nu.lı beyaz el makarası
ipliğine tutturunuz. Soldaki tığı sol
elinizle gergin şekilde tutunuz.

 Soldaki tığı sol elinizle gergin şekilde
tutunuz.
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 Hazırlanmış sarmaşkı aleti ile aynen 10
nu.lı beyaz el makara ipliğinde yapılan
ilmikli düğüm gibi çalışınız. Sarmaşkıyı
önden arkaya doğru, bakır ipliğin içinden
geçiriniz.

 Düğüm atarken sarmaşkı aletini rahat
hareket ettirebilmek için iplikte 20
cm’lik bir boşluk bırakmayı
unutmayınız.

 İlmikli düğümü on tane olana kadar
yapınız.

 Yan yana ve çok sıkı bir şekilde
çalışınız.

 Sarmaşkı aleti ile bakır ipliği önden
arkaya doğru yan yana sarınız.

 Sarmaşkı aletini avuç içinde ve 10 nu.lı
beyaz el makara ipliğin üzerinde ve
paralel şekilde düz tutunuz.

 Sarmaşkıyı 10 nu.lı beyaz el makarası
ipliğinin üzerinde seri ve çok sıkı bir
şekilde sarınız.

 Arada boşluk bırakmayınız.
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 Büyük veya küçük ajur sayısına ulaşana
kadar sarmaya devam ediniz.

 Ajur sayılarına dikkat ediniz.

 Büyük ajur sayısını 75, küçük ajur
sayılarını 35-45 olarak yapınız.

 Her iplik sarımı bir sayıdır unutmayınız.

 Yan yana 3-4 ajur çalışılabilirsiniz.

 Gümüş iplikle de aynı işlem
basamaklarını takip ederek gümüş ajur
çalışınız.

 Ajur sayısı tamamlandıktan sonra yine
başlangıçta yapılan 10 adet ilmikli
düğümü, sonunda da yapınız.

 İlmikli düğüm sayılarını başta ve sonda
aynı sayıda yapınız.
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 Biten ajurun içinde kalan 10 numara
ipliğin fazlasını bakır iplikle beraber
makasla kesiniz.

 Bir iplik fazlalıklarını keserken 1-2 cm
pay bırakınız.

 Makas kullanırken dikkatli olunuz.

 Ajurun fazla ipliklerini kestikten sonra
parlatma işlemi için hazırlayınız.

 Temiz ve düzenli çalışınız.
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1.1.2. Çıkrıkta Ajur Tekniği

Çıkrıkta sarılarak yapılan ajur tekniği yapılacak işin özelliğine uygun18-22 ve 32
mikron kalınlığında çekilen hasır tel ile yapılır. Yapılacak takının özelliğine ve ajurun
büyüklüğüne göre çıkrığa gerilen naylon ipliğin katları belirlenir. Genellikle 3-4 kat naylon
iplik kullanılır. Hasır tel aynen çıkrıkta sarılan gümüş tel gibi naylon iplik üzerine sarılır.
Günümüzde genellikle bu yöntem kullanılır. Hasır telinin olmadığı yerlerde ise elde
sarmaşkı aleti ile ajur tekniği çalışılır.

1.1.2.1. Kullanılan Araç Gereçler

 Çıkrık

 Makas

 Naylon iplik

 18-22 veya 32 mikron hasır tel

1.1.2.2. Çıkrıkta Ajur Yapım Tekniği
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları da dikkate alarak çıkrıkta yapılan
ajur tekniği işlemini uygulayınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Kullanılacak araç ve gereçler
ve çalışma ortamını
hazırlayınız.

 Başlık 1.1.2.1. ‘de belirtilmiş olan gereçlerinizi
yapacağınız ajur sayısına ve ölçüsüne yetecek
miktarda hazırlayınız.

 Aydınlık ortamda temiz ve düzenli bir çalışma
masası hazırlayınız.

 Çıkrığın karşılıklı iki çengel
ucuna dört kat naylon ipliği
geriniz.

 Naylon ipliği biraz bol geriniz.

 Hasır teli sol çengele takarak
sarma işlemine başlayınız.

 Sol elde hasır teli tutarak sağ
elinizle çıkrık kolunu çevirerek
sarma işlemine devam ediniz.

 Bu işlemi aynen gümüş ipliği sarar gibi yan yana
ve sıkı bir şekilde yapınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 İşlem bitince iki çengel uçtan
makasla keserek ajuru çıkrıktan
çıkarınız.
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KONTROL LİSTESİ

I. ve II. Uygulama faaliyetlerinde yapmış olduğunuz çalışmaları kendiniz ya da
arkadaşlarınızla kontrol ederek değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. 10 nu.lı beyaz el makarası ipliğinden sarmaşkının baş kısmına
3-4 düğüm attınız mı?

2. 10 nu.lı beyaz el makara ipliğinden sarmaşkının baş kısmı
etrafına 50 kez sardınız mı?

3. 10 nu.lı beyaz el makarası ipliğine gümüş ipliği ya da bakır
ipliği dört kez düğümlediniz mi?

4. Tığı çalışma masası üzerindeki deliğe yerleştirerek10 nu.lı
beyaz el makarası ipliğini iki kat tığın tahta kısmının altındaki
çelik yere takarak ve elimize aldığımız tığa aynı şekilde
taktınız mı?

5. 10 nu.lı beyaz el makarası halka yaparak ve ipliği içinden
geçirerek ilmikli düğüm yaptınız mı?

6. İlmikleri on tane olana kadar yaptınız mı?

7. İpliğin dibinden makasla kestiniz mi?

8. Elimizle iki tığ arasına gerilen 10 nu.lı beyaz el makara ipliği
(dört kat) masanın üzerinde bulunan delik üzerine
yerleştirerek masanın sağ tarafında bulunan delik içinde bir
tığ, sol tarafta sol elde tutulan yerde de bir tığı gergince
tutarak çalıştınız mı?

9. Sarmaşkı aletine bakır ipliği (çıkrıkta sarılmış iplik) düzgünce
sardınız mı?

10. Ajur başlangıcında bakır ipliği uç kısmından sol tarafta
bulunan tığa gerilmiş olan 10 nu.lı beyaz el makara ipliğine
tutturdunuz mu?

11. Sarmaşkı aleti ile aynen 10 nu.lı beyaz el makara ipliğinde
yapılan ilmikli düğüm gibi çalışarak sarmaşkıyı önden arkaya
doğru, bakır ipliğin içinden geçirdiniz mi?

12. İlmikli düğümü on tane olana kadar yaptınız mı?

13. Sarmaşkı aleti ile bakır ipliği önden arkaya doğru yan yana ve
çok sıkı bir şekilde sararak sarmaşkı aletini avuç içinde ve 10
numara ipliğin üzerinde paralel şekilde düz tuttunuz mu?
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14. Ajuru yan yana, çok sıkı ve düzgün sardınız mı?

15. Ajur sayısı tamamlandıktan sonra yine başlangıçta yapılan 10
adet ilmikli düğümü sonunda da yaptınız mı?

16. Biten ajurun 10 nu.lı beyaz el makara iplikli yerlerini bakır
ipliğe kadar makasla kestiniz mi?

17. Çıkrıkta ajur tekniğini uygulamak için çıkrığın karşılıklı iki
çengel ucuna dört kat naylon ipliği gerdiniz mi?

18. Sol elde hasır teli tutarak sağ elinizle çıkrık kolunu çevirerek
sarma işlemini yaptınız mı?

19. İşlem bitince iki çengel uçtan makasla keserek ajuru çıkrıktan
çıkardınız mı?

20. İşlem basamaklarını uygularken temiz ve düzenli çalıştınız
mı?

21. Malzemeleri ve zamanınızı ekonomik kullandınız mı?

DEĞERLENDİRME

Yaptığınız değerlendirme sonucunda “HAYIR” şeklindeki cevaplarınızı bir daha
gözden geçiriniz. Cevabınızın tamamı “EVET” ise bir sonraki faaliyete geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bu faaliyet sonunda kazandığınız bilgileri aşağıdaki soruları cevaplandırarak
ölçünüz.

(Bu faaliyet kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı belirleyebilmeniz için bir kısmı,
doğru bir kısmı yanlış cümleler verilmiştir. Cümle doğru ise başındaki parantezin içerisine
D,yanlış ise Y harfini koyunuz.)

1. ( ) Ajur tekniği, top örgüsü ve sürgü ve balıksırtı (zincir) tekniklerinin bağlantılarında
kullanılır.

2. ( ) Ajur tekniğinin üç tane yöntemi vardır.

3. ( ) Elde sarmaşkı aletiyle yapılan ajur tekniği eskiden beri yapılan bir yöntemdir.

4. ( ) Elde ajur tekniği yapılırken gümüş telin altında naylon iplik kullanılmaz.

5. ( ) Çıkrıkta sarılarak yapılan ajur tekniğinde hasır tel kullanılır.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız
sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz.

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME



19

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda uygun atölye ortamı sağlandığında, ajur
tekniğinde birleştirme yapabileceksiniz.

 Gümüş kazaz örücülüğü yapan atölyelere giderek ajur tekniğinde birleştirme
işlemlerini araştırarak rapor hazırlayınız. Bilgilerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. BİRLEŞTİRME

2.1. Ajur Tekniğinde Birleştirme

Ajur tekniğinde ajur parçaları, naylon masura ve iğne ile dikilerek birleştirilir. Ajur
dikildikten sonra dikişlerin kapanması ve güzel bir görüntü vermesi amacıyla üstüne sürgü
dikilerek kapatılır ya da top içerisine dikilerek birbirine geçen ajurlarla tasarımlar yapılır.
Ajur tekniği bir, iki ve dörtlü olarak birleştirilir (Resim 2.1)(Resim 2.2).

Resim 2.1: Birli ve ikili ajur kullanılmış küpeler

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Resim 2.2: İkili ve dörtlü ajur kullanılmış tespih püskülü

2.1.1. Kullanılan Araç Gereçler

 İğne

 Naylon masura

 Ajur parçaları

 Tığ

 Makas

 Balmumu

 Pense (yuvarlak burunlu)

 Çakmak

2.1.2. Sarmaşkı Aletiyle Yapılan Ajuru Birleştirme
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UYGULAMA FAALİYETİ

Aşağıdaki uygulamaları yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Araç gereç ve ortamınızı hazırlayınız.

 Başlık 2.1.2’de belirtilen araç gereçleri
gerekli miktarda hazırlayınız.

 Aydınlık, temiz ve düzenli çalışma
masası hazırlayınız.

 Elde sarmaşkı aletiyle yapılan ajurun iki
ucunu birleştirmeden önce parlatınız.

 Parlatma işlemi için çelik uçlu tığ
kullanınız.

 Ajuru döndürerek ve tığı ileri geri
hareketlerle sürterek her yerin eşit
parlaklıkta olmasına dikkat ediniz.

 Ajur parçalarını birleştirmeye başlarken
öncelikle naylon ipliği iğneye geçirerek
mumlayınız.

 İpliği yaklaşık 30 cm uzunluğunda
kesiniz.

 Naylon ipliğin tümünü mumlayınız.

 Ajurun iki ucunu iğne ile tutturunuz.
 Tutturma işleminde, ilmikli düğümlerin

dışarıda kalmasına özen gösteriniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Ajurun etrafını 2-3 kez naylon iplikle
halka şeklinde çevirerek sıkıştırınız.

 İğneyi naylon ipliğin içinden geçiriniz.

 İğneyi ajurun (halkanın) ön yüzünden
arka yönüne geçiriniz.
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 Ajurun arka yönünde iğneyi naylon
ipliğin içinden geçiriniz.

 Bu işlemleri 4-5 kez ajurun etrafında
tekrar ederek dikim işlemini bitiriniz.

 Birleştirme işlemi bittikten sonra
makasla naylon ipliğin dibinden kesiniz.

 Ajurun alt kısmındaki fazlalıkları
makasla dibinden kesiniz.

 Makası dikkatli kullanınız.

 Fazlalıkları keserken birleştirme iplerini
kesmemeye özen gösteriniz.
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 Ajurun bütün işlemlerini bitirerek son
hâline getiriniz.

 İki ajuru birleştiriniz.

 Bunun için birleştirilmiş olan ajurun
içinden, diğer birleştirilmemiş ajurun bir
ucunu geçiriniz ve iki ucunu dikerek
birleştiriniz.

Resim 2.3: İkili ajur tekniğinin kullanıldığı yerler
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2.1.3. Çıkrıkta Yapılan Ajuru (Dörtlü) Birleştirme

Çıkrıkta yapılan ajur, bir çıkrığın boyu kadar sarılır. Kullanılacak yerin ihtiyacı kadar
ölçüsü belirlenir ve sarma işlemi yapılır. Sarılan ajurdan yapılacak takının boyutuna göre
makasla keserek birleştirme işlemine başlanır. Dörtlü ajur genellikle balıksırtı zincir
aralarında, tespih püskülünde, kolye uçlarında kullanılır.

UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Araç gereçlerinizi hazırlayınız.
 Çıkrıkta sarılmış ajurdan istediğiniz boyutta

4 adet keserek hazırlayınız.

 Çıkrıkta sarılarak yapılan ajuru
parlatınız.

 Çelik uçlu tığ ile ileri geri hareketlerle ve
döndürerek ajuru eşit şekilde parlatınız.

 Ajurun naylon ipliğe sarılmış hasır
telini pense ile iki kenarından çekerek
naylon ipliği ortaya çıkarınız.

 Bu işlem ajurun iki ucunu dikerek
birleştirmek için gereklidir, unutmayınız.

 Çekilen tel yaklaşık 2 cm kadar olmalıdır,
unutmayınız.

 Ajur ölçüsünü küçültmemek için teli çok
fazla açmayınız.

 4 ajur için aynı işlem basamaklarını
uygulayınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 İki uçlardan çıkarılan hasır telini önce
bir ucundan makasla dibinden kesiniz.

 Hasır telini sonra diğer ucundan
makasla dibinden kesiniz.

 Ortaya çıkan naylon iplikleri iki
ucundan mumlayınız (dikme işlemini
yapmak için).
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 Sarmaşkı aleti ile yapılan ajurun
birleştirilmesi gibi bu ajuru da mumlu
naylon iplikle dikerek birleştiriniz (4–
5 kez sararak).

 Altta kalan fazlalıkları makasla
kesiniz.

 Ajurun alt kısmında kalan yeri
çakmak ile yakarak naylon ipliği
sabitleştiriniz.

 Ajurun bütün işlemlerini bitirerek
birleştirmeyi tamamlayınız (Birinci
ajur).
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 Aynı şekilde ikinci ajuru da dikerek
uçlarını birleştiriniz ve mumlu naylon
ipliği kesmeden birinci ajurla ikisini
üst üste dikerek birleştiriniz.

 Ölçüsünü birinci ajurun ölçüsünde kesiniz.

 Dikilmiş birinci ve ikinci ajuru sol
elinize alarak üçüncü ajuru dikmeden
önce bir ajurdan sonra diğer ajurdan
geçiriniz.  Diğer ajurların aynı ölçüsünde üçüncü bir

ajur daha kesiniz.

 3. ajurun bir ucunu 1.ajurun içinden dışına
2. ajurun dışından içine doğru geçiriniz.

 Aynı sonuç, ajurun iki açık uçları,
birleştirilmiş ajurların her birinin içinden
dıştan içe doğru geçirilmesi ile de elde
edilir.

 3. ve 4. ajurların birleştirilecek uçları 1. ve
2. ajurun aksi yönünde olmalıdır.



29

 Üçüncü ajurun iki ucunu aynen diğer
ajurlardaki gibi mumlu naylon iplikle
dikerek birleştiriniz.

 Dördüncü ajuru da üçüncü ajurun
karşısına aynen uygulayarak üçüncü
ajura dikerek birleştiriniz.

 Dördüncü ajuru da birleştirip fazla
iplikleri makasla keserek işlemleri
tamamlayınız.

 Alt uçta kalan naylon iplikleri çakmakla
yakarak iplikleri sabitleyiniz.
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Resim 2.4: Dörtlü ajurun sürgü içinde
dikilmiş şekli

Resim 2.5: Dörtlü ajurun kullanıldığı yerler

Resim 2.6: Dörtlü ajurun kullanıldığı yerler
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KONTROL LİSTESİ

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Her iki ajur yapım tekniğinde ajur parçalarını birleştirmeye
başlarken önce naylon ipliği iğneye geçirip sonra naylon ipliğin
tümünü mumladınız mı?

2. Ajurların iki ucunu birleştirmeden önce çelik uçlu tığ ile ileri
geri hareketlerle her yerini parlattınız mı?

3. Tekniğe uygun olarak elde veya çıkrıkta yapılan ajurların birer
tanesini birleştirdiniz mi?

4. Birleştirilen ajurların uçlarındaki fazlalık iplikleri keserek
temizlediniz mi?

5. Tekniğe uygun olarak eşit boyda hazırlanmış ikinci ajuru
birinci ajurun içinden geçirerek birleştirdiniz mi?

6. Elde ettiğiniz ikili ajurun bağlama noktalarındaki fazlalıkları
keserek düzgün bir görünüm elde ettiniz mi?

7. Çıkrıkta sarılan ajuru birleştirmek eşit uzunlukta dört adet
kestiniz mi?

8. Çıkrıkta sarılan ajuru birleştirmek için iki ucundaki hasır telleri
pense ile tutup çekerek yeterli miktarda açtınız mı??

9. Dörtlü ajur için önce birinci ajuru sonra ikinci ajuru birleştirip
ipliği koparmadan iki ajuru birbirine bağlanan uçlar üst üste
gelecek şekilde tekrar birleştirdiniz mi?

10. 3. ve 4. ajurları birbiri içinden geçiş şekillerine dikkat ederek
geçirip birleştirdiniz mi?

11. Birleştirme yaparken sağlam ve uçlarının temiz olmasına dikkat
ettiniz mi?

12. Araç gereci ekonomik ve dikkatli kullandınız mı?

DEĞERLENDİRME

Yaptığınız değerlendirme sonucunda “HAYIR” şeklindeki cevaplarınızı bir daha
gözden geçiriniz. Cevabınızın tamamı “EVET” ise ölçme ve değerlendirmeye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bu faaliyet sonunda kazandığınız bilgileri aşağıdaki soruları cevaplandırarak
ölçünüz.

(Bu faaliyet kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı belirleyebilmeniz için bir
kısmı, doğru bir kısmı yanlış cümleler verilmiştir. Cümle doğru ise başındaki
parantezin içerisine D, yanlış ise Y harfini koyunuz.)

1. ( ) Ajur tekniğinde ajur parçaları, naylon masura ve iğne ile dikilerek
birleştirilir.

2. ( ) Ajur dikildikten sonra dikişlerin kapanması ve güzel bir görüntü vermesi
amacıyla üstüne balıksırtı dikilerek kapatılır.

3. ( ) Ajur tekniğinde bir, iki ve dörtlü ajur parçaları ile birleştirme yapılır.

4. ( ) Ajur tekniğinde parlatma yapılmaz.

5. ( ) Dörtlü ajur genellikle balıksırtı zincir aralarında, tespih püskülünün altında
ya da kolye uçlarında kullanılır.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız
sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz.

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda uygun atölye ortamı sağlandığında, ajur
tekniği ile şemse düğümü yapabileceksiniz.

 Gümüş kazaz örücülüğü yapan atölyelere giderek ajur tekniği ile şemse düğümü
işlemlerini araştırarak rapor hazırlayınız. Bilgilerinizi arkadaşlarınızla
paylaşınız.

3. AJUR TEKNİĞİ İLE ŞEMSE DÜĞÜMÜ

3.1. Şemse Düğümü

Çıkrıkta naylon iplik üzerine hasır telin sarılmasıyla yapılan ajur tekniği, makrame ve
gemici düğümlerini uygulamak için de kullanılır. Fakat her düğüm uygun değildir. Gümüş
kazaz örgü teknikleriyle uyumlu olması gerekir. En çok kullanılan düğüm şemse düğümüdür.
Şemse genellikle bir, iki veya üç sıra ajur kullanılarak çalışılır. Yapılacak takının boyutlarına
göre ajurun kalınlıkları belirlenir. Küçük takılarda ajurun altına kullanılan naylon iplik tek
kat kullanılır. Hasır telinin de incesi kullanılır (Resim 3.1)(Resim 3.2)(Resim 3.3) (Resim
3.4).

Resim 3.1: Şemse düğümü kullanılmış küpe (bir sıra)

ÖĞRENME FAALİYETİ–3

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Resim 3.2: Şemse düğümü kullanılmış kolye ucu (iki sıra)

Resim 3.3: Şemse düğümü kullanılmış kolye (üç sıra)
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3.1.1. Kullanılan Araç Gereçler

 Çıkrıkta sarılmış ajur (Kullanılacak yere göre ölçüsünü belirleyiniz.)

 Makas

3.1.2. Şemse Düğümü Yapımı

Şemse düğüm aşamaları el ile yapılır. İşlem basamakları takip edilerek şemse düğümü
tamamlanır. Şemse düğümü büyük ve küçük boyutlarda yapılabilir. Top örgüsü altında,
kolyede ve küpelerde ve çeşitli tasarımlar yapılarak kullanılır (Şekil 3.1).

Şekil 3.1: Şemse düğümü
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UYGULAMA FAALİYETİ

Önerileri dikkate alıp işlem basamaklarını takip ederek şemse düğümü yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Araç gereçleri hazırlayınız.  Yapılmış ajur ve makasınızı hazırlayınız.

 Ajuru tam ortasından ikiye
katlayınız.

 Sol elinizle katlanmış ajuru, sağ
elinizle kat yerinden tutup öne
doğru döndürerek şemse
düğümünün ilk halkasını yapınız.

 Sol taraftaki ajur ipinin üstte olmasına dikkat
ediniz.

 Ajurun sol üstte kalan ucunu sağa
doğru kıvırıp ikinci halkayı yapınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 İkinci halka birinci halkanın üzerinde
oluşacaktır, unutmayınız.

 İkinci halkadan sonra altta yan yana paralel
gelen iplerden sağdakini soldaki ipin
arkasından sola doğru atınız.

 Birinci halkanın ucunu alttaki
birinci halkanın içinden geçiriniz.

 Ajuru halkanın arkasından önüne doğru
geçiriniz.

 Kaymaması ve karışmaması için sol elinizle
halkaları dikkatli tutunuz.

 Ajurun ipliğini yukarı çekiniz.

 Aynı ucu üstteki ikinci halkanın sağ
tarafındaki ipliğinden önden arkaya
doğru geçiriniz.
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 Sonra tekrar ajurun aynı ucunu, en
son geçirmiş olduğunuz aralığın
hemen sol yanındaki ajurdan (alttaki
1. halkanın sol ipi) arkadan öne
doğru geçiriniz.

 Bu işlemleri yaparken bir alt, bir üst
gidildiğine dikkat ediniz.

 İki parmağınızla iki ajurun ucundan
çekip bitmiş olan şemse düğümünün
şeklini düzeltiniz.
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 Aralarındaki boşlukları eşitleyerek
şemse düğümünü bitiriniz.

 Farklı yardımcı süsleme materyalleri ile
şemse düğümü çalışmaları yaparak
tecrübenizi arttırabilirsiniz (Resim.3.4).

Resim 3.4: Şemse düğümünün kolyede kullanılmış şekli
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3.1.3. Büyük Şemse (Aşk) Düğümü Yapımı

Büyük şemse düğümü de şemse düğümünün tekrarından oluşmaktadır. Başta, solda,
sağda ve altta olmak üzere dört kez tekrarlanır. İki ve üç sıra ajur kullanılarak yapılır.

3.1.4. Kullanılan Araç Gereçler

 Çıkrıkta iki adet sarılmış ajur (Kullanılacak yere göre ölçüsünü belirleyiniz.)

 Makas

UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak büyük şemse
düğümü işlemini yapınız.

İşlem basamakları Öneriler

 Araç gerecinizi hazırlayınız.
 Ajuru tekli şemse düğümüne kullandığınızdan

daha uzun ve çift kat kullanılacak şekilde
hazırlayınız.

 İki sıra ajur kullanarak sol
elinizde büyük şemse
düğümünün ilk halkasını
yapınız.

 Tekli şemse düğümünün bitimine kadar olan
işlem basamakları aynı olduğu için o aşamasına
kadar tecrübenizden yaralanınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Ajurun üstte kalan ucunu kıvırıp
ikinci halkayı yapınız ve diğer
birinci halkanın üzerinden
geçiriniz. Sol alttaki iki sıra
ajurun altına sağ iki ajuru
getiriniz.

 Rahat çalışabilmek için ortasında kesişim alanı
olan 2 çember görüntüsünü işlem bitene kadar
bozmamaya çalışınız.

 Soldaki ajurun (birinci halkanın)
ucunu alttaki birinci halkanın
içinden geçiriniz.

 Geçirme işlemini alttan üste doğru yapınız.

 Önce bir sıra ajuru geçiriniz.

 Ajurun ikinci sırasını geçirip
çekiniz.

 Düzgün görüntü ve daha rahat çalışmak için
ipliğin iki sırasının birbirine paralel ve iplik
uzunluklarının da eşit olmasına dikkat ediniz.
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 İkinci halkanın sağ ipliğinin
üzerinden geçerek (1. ve 2.
halkanın kesişim noktası olan
boşluk içinden) ajurun ucunu
arkaya geçiriniz.

Önden arkaya doğru önce bir sırasını, sonra
ikinci sırasını geçiriniz.
Halkaları ve geçişleri karıştırmamak için
sol elinizle tuttuğunuz noktayı bırakmayınız.

 Sonra tekrar ajurun ucunu,
hemen yanındaki 1 .ve 2
halkaların sol iplikleri arasından
arkadan öne doğru geçiriniz.

 Bu işlemleri yaparken geçirmelerin bir alt, bir üst
gittiğini unutmayınız.

 Büyük şemsenin baş kısmındaki
işlemi bitiriniz ve altta kalan sol
ve sağ iki sıra ajuru elinizle
çekerek şemsenin şeklini veriniz.

 Buraya kadar olan işlem basamakları tekli şemse
düğümünün aynısıdır, unutmayınız.
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 Şemse düğümünün en son
geçirilen soldaki iplerini geri
çıkarıp 1. ve 2. halkanın
arkasından öne doğru getiriniz
(kırmızı ok ile gösterilen), aynı
ipi bu sefer üstten alta doğru
aynı aralıktan geçiriniz (beyaz
ok ile gösterilen).

 Önce 1. ajuru sonra 2. ajuru geçiriniz.

 Ayni ajuru halkanın içinden
geçen iki sıra ajurun altından
üste çıkarınız.

 Sonra ikinci sıra ajuru da
geçiriniz.
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 Sağ taraftaki dışta kalan halkanın
içinden geçen iki sıra ajuru
çıkarınız ve halkanın üstünde
ortalayarak tutunuz. Ajurun bir
sıra ucunu aynı çıkarılan
halkanın bu sefer alttan üste
içinden geçiriniz.  Yani bir üst basamakta yapılan işlemi sağ tarafta

yapınız.

 Beyaz okları takip ediniz.

 Ajurun ucunu halkanın sol alt kısmından
çıkarınız.

 Sonra ikinci sıra ajuru geçiriniz.

 Halkanın üstündeki iki sıra
ajurun üstünden alta doğru bir
sıra ajuru geçiriniz.
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 Büyük şemsenin sağ ve sol
taraftaki işlemlerini bitiriniz.

 Sağ ve solda oluşan yeni halkalar sonraki işlem
basamaklarında kullanılacağından çok
sıkıştırmayınız.

 Her iki taraftaki ajur uçlarını,
sağdan sola doğru giden üstte
olacak şekilde çaprazlayınız ve
sol ajurun ucunu sağ halkanın
içinden geçiriniz.

 Sol ajuru sağ tarafa geçirirken solda oluşmuş son
halkanın altından atınız.

 Sağ ajuru sol tarafa çaprazlarken sağ halkanın
üzerinden atınız.

 Önce ajurun birini geçiriniz sonra ikincisini
geçiriniz.

 Sol ajuru sağdaki halkanın içinden

arkadan öne doğru geçiriniz.
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 Bir sıra ajuru, sağ halkanın
üstündeki iki sıra ajurun
üstünden ve onun üstündeki iki
sıra ajurun altından üste
çıkarınız.

 Sağ ajur ipinin arada kalmasına dikkat ediniz.

 Sonra ikinci sıra ajuru geçiriniz.

 Altından ajur ipi geçmiş olan sol
taraftaki halkaya sağ taraftan
gelen ajuru önden arkaya doğru
geçiriniz.

 Önce 1. sırayı geçiriniz.

 Bir sonraki işlem basamağında kolaylık olması
için arkadan geçen ajurun halkayı ortalamış
olmasına dikkat ediniz.
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 Önden arkaya ajuru geçirirken halkayı ortalayan
ajurun alt kısmından geçiriniz.

 Bir sıra ajuru, halkanın altındaki
iki sıra ajurun altından üstte
çıkarınız.

 Sonra aynı işlemleri ikinci sıra
ajur ile de yapınız.

 Ajurun aralıklarını eşitleyerek
düzeltiniz.
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 Sağdaki iki ajuru arkadan sola
doğru meyillendirerek hemen sol
yanındaki ajurun altından (ortada
oluşmuş olan boşluktan) üstte
çıkarınız ve sağdan gelen ajur
üstte olacak şekilde iki taraftan
gelen ajurları ortada
çaprazlayınız.

 Mavi ok ile gösterilen ajur alta, kırmızı okla
gösterilen ajur üste gelecek şekilde
çaprazlayınız.

 Çaprazlanarak sağdan sola geçen
ajurun ucunu ortadaki boşluktan
altına geçiriniz.

 Sola meyilli alta geçen ajuru
hemen yanındaki ajurun altından
geçirerek sol en alttaki halkanın
içinden yukarı çıkarınız.



49

 Okların yönüne dikkat ediniz.

 Sağa meyilli ajuru hemen
yanındaki kesiştiği ajurun
üstünden sağ alttaki halkanın
içinden önden arkaya geçiriniz.

 Mavi okları takip ediniz.

 Bu son işlem basamağı ile bütün ajurlar birbiri
arasından bir alt bir üst olacak şekilde geçmiş
olur, unutmayınız.
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 Ajurun iki uçlarından çekilerek
şemseye son şeklini veriniz.

Resim 3.40: Büyük şemse kullanılmış kolye
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KONTROL LİSTESİ

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Şemse ve büyük şemse düğümü yapmak için ajuru yeterli
miktarda hazırladınız mı?

2. Tekniğine uygun olarak ajuru yuvarlayıp başlangıç halkalarını
yapabildiniz mi?

3. Bir elinizle ajurları geçirirken diğer elinizle örülmüş kısımları
bozmadan kontrol altında tutabildiniz mi?

4. Şemse düğümlerini örerken aradaki boşlukların eşit olmasını
sağlayabildiniz mi?

5. Tekli şemse düğümü ile büyük şemse düğümü arasındaki
benzerlik ve farklılıkları kavradınız mı?

6. Tekli ve büyük şemse düğümlerini tekniğe uygun ve
muntazam şekilde uyguladınız mı?

DEĞERLENDİRME

Yaptığınız değerlendirme sonucunda “HAYIR” şeklindeki cevaplarınızı bir daha
gözden geçiriniz. Cevabınızın tamamı “EVET” ise ölçme ve değerlendirmeye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bu faaliyet sonunda kazandığınız bilgileri aşağıdaki soruları cevaplandırarak
ölçünüz. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanları ( D ), yanlış olanları ( Y ) olarak
işaretleyiniz.

1. ( ) Çıkrıkta naylon iplik üzerine hasır telin sarılmasıyla yapılan ajur tekniği, makrame
ve gemici düğümlerini uygulamak için de kullanılır.

2. ( ) Şemse genellikle bir sıra ajur kullanılarak çalışılır.

3. ( ) Şemse düğümü iğne ile yapılır.

4. ( ) Büyük şemse düğümü, şemse düğümünün tekrarından oluşmaktadır.

5. ( ) Büyük şemse sadece beş sıra ajur ile yapılır.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı kontrol ediniz. Hatalı yanıtlarınız için konuyu tekrar ediniz.
Yanıtlarınızın tamamı doğru ise modül değerlendirmeye geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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MOD
BU FAALİYET SONUNDA KAZANDIĞINIZ

BİLGİLERİ AŞAĞIDAKİ SORULARI
CEVAPLANDIRARAK ÖLÇÜNÜZ.ÜL

DEĞERLENDİRME
1. Gümüş kazaz örücülüğünde ajur tekniği nerelerde kullanılır?

A) Top örgüsü, sürgü ve balıksıtı tekniklerinin bağlantılarında
B) Ajur ve sürgü tekniklerinin altında
C) Balıksırtı tekniğinin örme işleminde
D) Hiçbiri

2. Ajur tekniğinde kaç mikron hasır tel kullanılır?
A) 00, 8 mikron
B) 18-22-32 mikron
C) 8-9-10 mikron
D) Hiçbiri

3. Ajur tekniği hangi araç ile uygulanır?
A) Tığ
B) Sarmaşkı
C) Madeni (çelik) tel
D) Hiçbiri

4. Çıkrıkta sarılarak yapılan ajur tekniğinin altında kullanılan naylon ipliği kaç kat
kullanılır?
A) 9-10 kat
B) 12-13 kat
C) 3-4 kat
D) Hepsi

5. Dörtlü ajur tekniği nerelerde kullanılır?
A) Balıksırtı aralarında
B) Tespih püskülünde
C) Kolye uçlarında
D) Hepsi

6. Şemse düğümü kaç sıra ajurdan yapılır?
A) Bir
B) İki
C) Üç
D) Hepsi

MODÜL DEĞERLENDİRME
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UYGULAMALI TEST

Ajur Tekniği

Açıklama: Aşağıda listelenen davranışların her birinde öğrencinin kazandığı
davranışları değer ölçeğine göre değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Ajur tekniğini yapmak

 Elde sarmaşkı aletiyle yapılan ajur tekniğini yaptınız mı?

 Çıkrıkta sarılarak yapılan ajur tekniğini yaptınız mı?

2. Ajur tekniğinde birleştirme yapmak

 Elde sarmaşkı aletiyle yapılan ajuru birleştirdiniz mi?

 Çıkrıkta sarılarak yapılan ajuru (dörtlü) birleştirdiniz mi?

3. Ajur tekniği ile şemse düğümü yapmak

 Şemse düğümünü yaptınız mı?

 Büyük şemse düğümünü yaptınız mı?

DEĞERLENDİRME

Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetlerini
tekrarlayınız.
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CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ -1’İN CEVAP ANAHTARI

1 D

2 Y
3 D
4 Y
5 D

ÖĞRENME FAALİYETİ -2’NİN CEVAP ANAHTARI

1 D
2 Y
3 D
4 Y
5 D

ÖĞRENME FAALİYETİ -3’ÜN CEVAP ANAHTARI

1 D
2 Y
3 Y
4 D
5 Y

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI

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

CEVAP ANAHTARLARI
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