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AÇIKLAMALAR 
 

 

ALAN  Tekstil Teknolojisi 

DAL/MESLEK Dokuma Desinatörlüğü 

MODÜLÜN ADI  Havlu Örgüleri Çizme 

MODÜLÜN TANIMI  
Havlı örgüleri tekniğine uygun olarak çizebilecek bilgi ve 
becerilerinin kazandırıldığı öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/24 

ÖNKOŞUL Bu modül için ön koşul yoktur. 

YETERLİK Havlı örgüleri çizmek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 
Bu modül ile uygun ortam sağlandığında havlı örgüleri 
tekniğine uygun olarak çizebileceksiniz. 

Amaçlar  

1. Düz havlı kumaş örgülerini, tahar ve armür planını, 

çözgü ve atkı kesitlerini tekniğine uygun olarak 

çizebileceksiniz. 

2. Jakarlı havlı kumaş örgülerini tekniğine uygun olarak 

çizebileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Donanım:  Desen kâğıdı, renkli kalem, kareli tahta, kurşun 

kalem, silgi  

Ortam:  Sınıf ortamı, aydınlatmanın iyi olduğu analiz 

laboratuvarı  

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

  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-yanlış vb.) kullanarak modül uygulamaları 

ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek 

değerlendirecektir. 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 

GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Bu modülde, düz havlunun yüzeyde, terste, hem yüzeyde hem de terste oluşumunun 

örgüsünü, tahar planını, armür planını ve kesit resimlerini öğreneceksiniz. Ayrıca jakar havlu 

desenini ve örgülendirilmesini öğreneceksiniz. 

 

Bu modül sonunda edineceğiniz bilgi ve beceriler ile geniş bir kullanım alanına sahip 

olan düz ve jakarlı havlu örgülerinin üretimine esas olan örgü çeşitlerini ve örgü çizimini 

tekniğine uygun olarak çizebileceksiniz. 

  

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 
 

Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam 

sağlandığında düz havlunun yüzeyde, terste, hem yüzeyde hem de terste oluşumunun 

örgüsünü tahar planını, armür planını ve kesit resimlerini çizebileceksiniz.  

 

 

 
 Çevrenizi araştırarak havlu kumaş örnekleri toplayınız. 

 Teknik özelliklerini araştırarak arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

  

1. DÜZ HAVLI ÖRGÜLER 
 

Zemin kumaş yüzeyinde, tersinde, hem yüzey-hem tersinde bukle şeklinde hav (ilmek) 

tabakası oluşturan kumaş örgülere havlu kumaş örgüleri denir. Hav oluşumu hem örgü hem 

de makinenin özel sistemi sayesinde oluşur.  

 

1.1. Havlı Kumaş Örgülerinin Tanımı, Özellikleri, Kullanım 

Alanları  
 

Tanımı: Zemin ve hav çözgülerinin özel havlu dokuma makinelerinde zemin kumaşın 

yüzünde, tersinde veya hem yüzü hem de tersinde hav oluşturmak için çözgülerin hareketini 

belirleyen örgülere havlu örgüler denir. 

 

Özellikler:  

 Havlu örgüler ilmekli yapıları sebebiyle kumaşa yumuşak bir tutum kazandırır. 

 Buruşma problemleri yoktur. 

 Pamuk ipliği ile dokunmaları ve ilmekli yapıları sebebiyle nem alma, ısı ve 

hava tutma yetenekleri yüksektir. 

 Sıcak suda ve sık sık yıkanmaya dayanıklıdır. 

 Havlu örgüleri zemin ve hav örgülerinin belirli oranlarda birleşmesi ile oluşur. 

 Dokuma tekniğine göre havlu örgüleri üç ve dört atkı gruplu olarak çizilir. 

 Havlı (ilmekli) yapı, havlu kumaşın yüzünde, tersinde veya her iki tarafında yer 

alabilir. 

 Desen büyüklüğüne göre havlu örgülerini, armürlü ve jakarlı olmak üzere ikiye 

ayırmak mümkündür. 

 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

AMAÇ 



 

 4 

Kullanım alanları:  

Havlu örgüleri, el ve banyo havlusu, bornoz, plaj havlusu, günlük ve spor giysi banyo 

aksesuarı, yatak örtüsü ve döşemelik kumaş olarak kullanılır. 

 

 

1.2. Havları Kumaşın Yüzünde Oluşan Havlı Örgülerinin Çizimi 
 

Havlu örgüleri üç atkı ve dört atkı gruplu olmak üzere ikiye ayrılır. Zemin örgüsü Üç 

atkılıda Rç
       

        
 , (rips çözgü) dört atkılıda ise Rç

       

        
 (rips çözgü) kullanılır. 

 

Üç atkılı havlu örgüsü çiziminde önce dizime göre örgünün çizileceği alan belirlenir 

(Dizim 1çözgü,1atkı şeklinde olacaktır.). İkinci aşamada zemin örgüsü olarak Rç
       

        
 zemin 

çözgü üzerine işaretlenir. Üçüncü aşamada hav çözgüsüne dolu-boş-dolu işaretlenerek örgü 

tamamlanır. 

 

Şekil 1. 1: Üç atkılı yüzeyde hav oluşumlu havlu örgüsü 

Dört atkılı havlu örgüsü çiziminde önce dizime göre örgünün çizileceği alan belirlenir. 

İkinci aşamada zemin örgüsü olarak Rç
       

        
 zemin çözgü üzerine işaretlenir. Üçüncü 

aşamada hav çözgüsüne ise dolu-boş-2 dolu işaretlenerek örgü tamamlanır. 

 

Şekil 1. 2: Dört atkılı yüzeyde hav oluşumlu havlu örgüsü 
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1.3. Havları Kumaşın Yüzünde Oluşan Havlı Örgülerinin Tahar ve 

Armür Planlarının Çizimi 
 

Yüzeyde oluşan havlu örgüsünün taharı grup taharı olarak veya düz tahar olarak 

çizilebilir. Tahar kuralına göre üç çerçevede dokunabilir olsa da çerçevelere düşen çözgü 

ipliklerini azaltmak için rapor tekrarı da içine alınarak sekiz çerçevede dokunması daha 

doğrudur. Örgüde zemin kırmızı, hav mavi olarak çizilmiştir.  

      

 Şekil 1. 3: Havları kumaşın yüzünde oluşan havlu örgülerinin tahar ve armür planları  
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1.4. Havları Kumaşın Yüzünde Oluşan Havlı Örgülerinin Çözgü ve 

Atkı Kesitlerinin Çizimi 
 

Havlu örgüsünün çözgü kesit çizimi havların dokunmuş şekli ile çizilir. Atkı kesitinin 

çizilmesine gerek yoktur. 

 

Şekil 1. 4: Havları kumaşın yüzünde oluşan havlu örgülerinin kesit resimleri   

 

1.5. Havları Kumaşın Tersinde Oluşan Havlı Örgülerinin Çizimi 
 

Terste hav oluşumu, yüzeyde hav oluşumunda olduğu gibi zemin örgüsü üç atkılıda 

Rç
       

        
 , dört atkılıda ise Rç

       

        
 kullanılır. 

 

Üç atkılı havlu örgüsü çiziminde önce dizime göre örgünün çizileceği alan belirlenir. 

İkinci aşamada zemin örgüsü olarak Rç
       

        
 zemin çözgü üzerine işaretlenir. Üçüncü 

aşamada hav çözgüsüne ise boş-dolu-boş işaretlenerek örgü tamamlanır. 

 

Şekil 1. 5: Üç atkılı kumaşın tersinde hav örgüsü çizimi 
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Dört atkılı havlu örgüsü çiziminde önce dizime göre örgünün çizileceği alan belirlenir. 

İkinci aşamada zemin örgüsü olarak Rç
       

        
 zemin çözgü üzerine işaretlenir. Üçüncü 

aşamada hav çözgüsüne boş-dolu-2 boş işaretlenerek örgü tamamlanır. 

 

Şekil 1. 6: Dört atkılı kumaşın tersinde hav oluşumlu havlu örgüsü  

1.5. Havları Kumaşın Tersinde Oluşan Havlı Örgülerinin Tahar ve 

Armür Planlarının Çizimi 
 

Terste oluşan havlu örgüsünün taharı grup taharı olarak veya düz tahar olarak 

çizilebilir. Tahar kuralına göre üç çerçevede dokunabilir olsa da çerçevelere düşen çözgü 

ipliklerini azaltmak için rapor tekrarı da içine alınarak sekiz çerçevede dokunması daha 

doğrudur. Örgüde zemin kırmızı, hav mavi olarak çizilmiştir.  

 

Şekil 1. 7: Havları kumaşın terste oluşan havlu örgülerinin tahar ve armür planları 
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1.6. Havları Kumaşın Tersinde Oluşan Havlı Örgülerinin Çözgü ve 

Atkı Kesitlerinin Çizimi 
 

Havlu örgüsünün çözgü kesit çizimi havların oluşmuş şekli aşağıdaki gibi çizilir. 

Şekilde zemin iplikleri kırmızı, hav iplikleri ise mavi olarak çizilmiştir. 

 

Şekil 1. 8 Havları kumaşın yüzünde oluşan havlu örgülerinin kesit resimleri 

1.7. Havları Kumaşın Yüzünde ve Tersinde Oluşan Havlı 

Örgülerinin Çizimi 
 

Havlu örgüleri üç atkı ve dört atkı gruplu olmak üzere ikiye ayrılır. Zemin örgüsü üç 

atkılıda Rç
       

        
 , dört atkılıda ise Rç

       

        
 kullanılır. 

Üç atkılı havlu örgüsü çiziminde önce dizime göre örgünün çizileceği alan belirlenir. 

İkinci aşamada zemin örgüsü olarak Rç
       

        
 zemin çözgü üzerine işaretlenir. Üçüncü 

aşamada hav çözgüsünün üstte oluşacak olana dolu-boş-dolu çizilir. Altta oluşacak hav için 

ise boş- dolu- boş işaretlenerek örgü tamamlanır. 

 

Şekil 1. 9: Üç atkılı havları kumaşın yüzünde ve tersinde oluşan havlu örgüsü 
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Dört atkılı havlu örgüsü çiziminde önce dizime göre örgünün çizileceği alan belirlenir. 

İkinci aşamada zemin örgüsü olarak Rç
       

        
 zemin çözgü üzerine işaretlenir. Üçüncü 

aşamada hav çözgüsünün üstte oluşacak olana dolu-boş-2 dolu çizilir. Altta oluşacak hav için 

ise boş-dolu-2 boş işaretlenerek örgü tamamlanır. 

 

Şekil 1. 10: Dört atkılı havları kumaşın yüzünde ve tersinde oluşan havlu örgüsü 

1.8. Havları Kumaşın Yüzünde ve Tersinde Oluşan Havlı 

Örgülerinin Tahar ve Armür Planlarının Çizimi 
 

Havları kumaşın yüzünde ve tersinde oluşan havlu örgülerinin taharı grup taharı 

olarak veya düz tahar olarak çizilebilir. Tahar kuralına göre dört çerçevede dokunabilir olsa 

da çerçevelere düşen çözgü ipliklerini azaltmak için rapor tekrarı da içine alınarak sekiz 

çerçevede dokunması daha doğrudur. Örgüde zemin kırmızı, 1. hav mavi 2. Hav yeşil olarak 

çizilmiştir.  

          

Şekil 1. 11: Üç atkılı havları kumaşın yüzünde ve tersinde oluşan havlu örgüsünün tahar ve 

armür planları 
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1.9. Havları Kumaşın Yüzünde ve Tersinde Oluşan Havlı 

Örgülerinin Çözgü ve Atkı Kesitlerinin Çizimi 
 

Havlu örgüsünün çözgü kesit çizimi havların oluşmuş şekli aşağıdaki gibi çizilir. Zemin çözgü ve 

atkı iplikleri kırmızı, 1. hav çözgüsü yeşil 2. hav çözgüsü yeşil olarak çizilmiştir. 

 

Şekil 1. 12: Havları kumaşın yüzünde oluşan havlu örgülerinin kesit resimleri 
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UYGULAMA FAALİYETİ 

 

AÜç atkıya göre yüzeyde terste oluşan havlu örgüsünü çiziniz. 

İşlem Basamakları Öneriler 
 Havları kumaşın yüzünde oluşan havlı 

örgünün atkı grup sayısını belirleyiniz (3 

atkılı havlu çizilecektir.). 

 Hav sıklığına dikkat ediniz. 

 Havları kumaşın yüzünde oluşan havlı 

örgünün zemin-hav oranını belirleyiniz.  

 Dizim 1/1 

 

 Dizimi çizilecek kısmın altına 

yazmaya özen gösteriniz. 

 Havları kumaşın yüzünde oluşan havlı 

örgünün örgü raporunun boyutlarını 

belirleyerek zemin örgüsünü çiziniz. 

 

 Zemin örgüsünü kaç atkı sistemli 

ise ona dikkat ederek çiziniz. 

 Havları kumaşın yüzünde oluşan havlı 

örgüsünü çiziniz. 

 

 Hav çözgüsüne dolu boş dolu olarak 

doldurunuz. 

 Havları kumaşın yüzünde oluşan havlı 

örgünün tahar ve armür planlarını çiziniz. 

 Grup tahar yapmaya özen 

gösteriniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ -1 
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 Havları kumaşın yüzünde oluşan havlı 

örgünün çözgü ve atkı kesitini çiziniz. 

 

 

 Kesit çiziminde ince uçlu renkli 

kalem kullanınız. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet,  kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz. 
 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Havları kumaşın yüzünde oluşan havlı örgünün atkı grup 

sayısını belirlediniz mi? 

  

2. Havları kumaşın yüzünde oluşan havlı örgünün zemin-

hav oranını belirlediniz mi? 

  

3. Havları kumaşın yüzünde oluşan havlı örgünün örgü 

raporunun boyutlarını belirlediniz mi? 

  

4. Havları kumaşın yüzünde oluşan havlı örgüsünü çizdiniz 

mi? 

  

5. Havları kumaşın yüzünde oluşan havlı örgünün tahar ve 

armür planlarını çizdiniz mi? 

  

6. Havları kumaşın yüzünde oluşan havlı örgünün çözgü ve 

atkı kesitini çizdiniz mi? 

  

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki uygulama faaliyetine geçiniz. 
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Terste oluşan havlu kumaş örgüsünü çiziniz. 

İşlem Basamakları Öneriler 
 Havları kumaşın tersinde oluşan havlı örgünün 

atkı grup sayısını belirleyiniz. 

Dört atkı gruplu havlu örgüsü çizilecektir. 

 Hav sıklığına dikkat ediniz. 

 Havları kumaşın tersinde oluşan havlı örgünün 

zemin-hav oranını belirleyiniz. 

 

 

 Dizimi çizilecek kısmın altına 

yazmaya özen gösteriniz. 

 Havları kumaşın tersinde oluşan havlı örgünün 

örgü raporunun boyutlarını belirleyerek zemin 

örgüsünü çiziniz. 

 

 Zemin örgüsünü kaç atkı sistemli 

ise ona dikkat ederek çiziniz. 

 Havları kumaşın tersinde oluşan havlı örgüsünü 

çiziniz. 

 

 Hav çözgüsüne boş-dolu-2 boş 

olarak doldurunuz. 

 Havları kumaşın tersinde oluşan havlı örgünün 

tahar ve armür planlarını çiziniz. 

 

 Grup tahar yapmaya özen 

gösteriniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ -2 
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 Havları kumaşın tersinde oluşan havlı örgünün 

çözgü ve atkı kesitini çiziniz. 

 
 

 Kesit çiziminde ince uçlu renkli 

kalem kullanınız. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet,  kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Havları kumaşın tersinde oluşan havlı örgünün atkı grup 

sayısını belirlediniz mi? 

  

2. Havları oluşan havlı örgünün zemin-hav oranını 

belirlediniz mi? 

  

3. Havları kumaşın tersinde oluşan havlı örgünün örgü 

raporunun boyutlarını belirlediniz mi? 
  

4. Havları kumaşın tersinde oluşan havlı örgüsünü çizdiniz 

mi? 

  

5. Havları kumaşın tersinde oluşan havlı örgünün tahar ve 

armür planlarını çizdiniz mi? 

  

6. Havları kumaşın tersinde oluşan havlı örgünün çözgü ve 

atkı kesitini çizdiniz mi?  
  

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki uygulama faaliyetine geçiniz. 
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Havları kumaşın yüzünde ve tersinde oluşan havlu örgüsünü çiziniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Havları kumaşın yüzünde ve tersinde oluşan 

havlı örgünün atkı grup sayısını belirleyiniz. 

 

 Hav sıklığına dikkat ediniz. 

 Havları kumaşın yüzünde ve tersinde oluşan 

havlı örgünün zemin-hav oranını 

belirleyiniz. 

 

 Dizimi çizilecek kısmın altına 

yazmaya özen gösteriniz. 

 Havları kumaşın yüzünde ve tersinde oluşan 

havlı örgünün örgü raporunun boyutlarını 

belirleyerek zemin örgüsünü çiziniz. 

 

 Zemin örgüsünü kaç atkı sistemli 

ise ona dikkat ederek çiziniz. 

 Havları kumaşın yüzünde ve tersinde oluşan 

havlı örgüsünü çiziniz. 

 

 Hav çözgüsüne boş-dolu-2 boş 

olarak doldurunuz. 

 Havları kumaşın yüzünde ve tersinde oluşan 

havlı örgünün tahar ve armür planlarını 

 Grup tahar yapmaya özen 

gösteriniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ -3 
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çiziniz. 

 

 

 

 

 

 Havları kumaşın yüzünde ve tersinde oluşan 

havlı örgünün çözgü ve atkı kesitini çiziniz. 

 

 

 

 Kesit çiziminde ince uçlu renkli 

kalem kullanınız. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet,  kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Havları kumaşın yüzünde ve tersinde oluşan havlı 

örgünün atkı grup sayısını belirlediniz mi? 
  

2. Havları kumaşın yüzünde ve tersinde oluşan havlı 

örgünün zemin-hav oranını belirlediniz mi? 
  

3. Havları kumaşın yüzünde ve tersinde oluşan havlı 

örgünün örgü raporunun boyutlarını belirlediniz mi? 
  

4. Havları kumaşın yüzünde ve tersinde oluşan havlı 

örgüsünü çizdiniz mi? 
  

5. Havları kumaşın yüzünde ve tersinde oluşan havlı 

örgünün tahar ve armür planlarını çizdiniz mi? 
  

6. Havları kumaşın yüzünde ve tersinde oluşan havlı 

örgünün çözgü ve atkı kesitini çizdiniz mi? 
  

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” sorularına geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 
1.   (   )  Zemin kumaş yüzünde ve tersinde bukle şeklinde hav (ilmek) tabakası oluşturan 

kumaş örgülere havlu kumaş örgüleri denir. Bezayağı örgüsü, iki çözgü ve iki atkı 

ipliğinden oluşmaktadır. 
 
2.   (   )  Zemin ve hav atkısı olarak iki atkı sistemi vardır. 
 
3.   (   )  Havlu kumaşların pamuk ipliği ile dokunmaları ve ilmekli yapıları sebebiyle nem 

alma, ısı ve hava tutma yetenekleri yüksektir. 
 
4.   (   )  Zemin örgüsü atkı rips örgüsüdür. 

 

5.   (   )  Havlu örgüleri üç atkı ve dört atkı gruplu olmak üzere ikiye ayrılır. Zemin örgüsü 

üç atkılıda Rç
       

        
 , dört atkılıda ise Rç

       

        
 kullanılır. 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

 
 

Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam 

sağlandığında jakarlı havlunun örgüsünü çizebileceksiniz. 

 

 

 

 
 Çevrenizi araştırarak havlu kumaş örnekleri toplayınız. 

 Teknik özelliklerini araştırarak arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

2. JAKARLI HAVLI ÖRGÜLER 
 

Büyük desen dokumada kullanılan jakarlı ağızlık açma sistemine göre havlu örgüsü 

oluşturmada kullanılacak desenlendirme için jakar kapasitesi de göz önüne alınması 

gerekmektedir. Jakar havlu desenlendirmede çok fazla değişik hareket olduğundan, havlunun 

her ipliğinin bağlantı hareketlerinin farklı olması söz konusudur.  

 

2.1. Jakar Deseninin Belirlenip Renklendirilmesi 
 

Jakar havlu örgüsünde desen büyüklüğü jakar kapasitesi de göz önüne alınarak farklı 

ve değişik desenlendirilir. Desenlendirmede günün modası, kullanım alanı, dokunacak 

makine göz önüne alınarak desenlendirme yapılır. Desenlerde motif ve renk seçiminde 

yapılan ürünün satışı da göz önüne alınmalıdır. Örneğin ayak havlusunda ayak resmi, bir 

firmaya yapılacak havlu için o firmanın ismi yazılabilir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Jakar havlu deseni 

2.2. Kumaşın Yüzeyinde Hangi Renklerin Görüleceğinin 

Belirlenmesi 
 

Havlu kumaşın yüzeyinde hangi renklerin görüleceği belirlenip o renge göre desenin 

renklendirilmesi gerekmektedir. Yüzeyde görülen rengin alt kısmında çözgü yönünde hangi 

renklerden oluştuğu göz önüne alınarak renklendirilmelidir. 

 

Çözgü yönünde genelde iki renk kullanılır. Özel bir sistem yoksa üçüncü bir renk 

çözgü yönünde kullanılamaz. Kullanılan renkler hav renkleri olabilir. 

 

Jakar havlu deseninin renklendirilmesi 
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2.3. Jakar Deseninde Kullanılacak Hav Atkı Gruplarının 

Belirlenmesi 
 

Jakar havlu kumaş örgüsünde düz havlu kumaşlarda olduğu gibi üç ve dört atkı grubu 

kullanılır. Dört atkı grubunda zemin örgüsü Rç 
        

     
   üç atkı grubunda ise Rç 

        

     
  örgüleri 

kullanılır. Her hav için üç atkı grupluda dört çözgü üç atkı, dört atkı grupluda dört çözgü dört 

atkı sırası olan bir alan kullanılır. 

 

Havlu deseninin bir kısmının karelendirilmesi 

 

Havın havlu örgüleri 

2.4. Havlı Jakar Deseninin Örgülendirilmesi 
 

Jakar havlu kumaşların deseninin örgülendirilmesi için hangi rengi hav yüzeyde 

olduğu durumlarda, üç atkı için dolu-boş-dolu, dört atkılıda ise dolu-boş-2dolu olarak 

işaretlenir. Hav alta inerken hav örgüsü üç atkı için boş-dolu- boş, dört atkılıda ise boş-dolu- 

2boş olarak işaretlenir. Bu tür örgülü havlu kumaşlara değişen yüzlü havluda denilebilir. 

Yukarıdaki desenin tamamı modül sayfasına çizilmesi zor olduğundan desenin bir motifi 

çizilmiştir. Önce zemin örgüsü olan Rç 
        

     
 (çözgü ripsi) bütün örgü üzerinde zemin 

çözgüsüne çizilir.  
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Zemin örgüsünün çizilmesi 

Motife göre örgüde hangi hav yüzeyde ise o hava dolu-boş-dolu olarak hav örgüsü 

işaretlenir (doldurulur.). Hangi hav çözgüsü aşağıda ise boş-dolu-boş olarak her birimdeki 

hav çözgüsü doldurulur. Örgü motife göre çizilecek yeri açık renklerle boyanırsa örgü çizimi 

kolaylaşır.  

 

Örgüde açık yeşil ve açık pembe olan yerler boştur. Zemin örgüsü kırmızı, birinci hav 

yeşil ve ikinci hav ise bordo renkle çizilmiştir.  
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Jakar havlu örgüsü 
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UYGULAMA FAALİYETİ  
 

Jakarlı havlu örgüsünün bir motifinin örgüsünü çiziniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Havlıda kullanılacak jakar desenini 

belirleyip çiziniz. 

 

 Motifi kullanım alanına göre seçmeye 

özen gösteriniz. 

 Havlıda kullanılacak jakar desenini 

renklendiriniz. 

 

 Desen çiziminde kesin katları 

belirtiniz. 

 Jakarlı havlı deseninde hangi renklerin 

kumaşın yüzeyinde görüleceğini 

belirleyiniz.  

 

 Hazırladığınız motifin 

karelendirilmesinde motifin kumaş 

üzerindeki kapladığı alanı göz önüne 

almaya dikkat ediniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ  
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 Jakar deseninde kullanılacak hav atkı 

gruplarını belirleyiniz. 

 

 Zemin örgüsü çizerken dizime dikkat 

ediniz. 

 Havlı jakar desenini örgülendiriniz. 

 

 Bordo hav yüzeyde, yeşil hav aşağıda 

ise  

 

 

 Yeşil hav yüzeyde bordo hav terste 

ise bu örgüleri yerleştiriniz.  

 

 

 

  



 

 28 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet,  kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Havlıda kullanılacak jakar desenini belirleyip çizdiniz 

mi? 
  

2. Havlıda kullanılacak jakar desenini renklendirdiniz mi?   

3. Jakarlı havlı deseninde hangi renklerin kumaşın 

yüzeyinde görüleceğini çizdiniz mi? 
  

4. Jakar deseninde kullanılacak hav atkı gruplarını 

belirlediniz mi? 
  

5. Havlı jakar desenine örgüyü aktardınız mı?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” sorularına geçiniz. 

 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1.   (   )  Jakar havlu desenlendirmede çok fazla değişik hareket olduğundan havlunun her 

ipliğinin bağlantı hareketlerinin farklı olması söz konusudur. 
2.   (   )  Jakarlı havlu kumaş örgüleri küçük desenlerle dokunur. 

3.   (   )  Jakar havlu örgüsünde desen büyüklüğü jakar kapasitesi de göz önüne alınarak 

farklı ve değişik desenlendirilir. 

4.   (   )  Jakarlı havlu örgüsünde dört atkı grubunda zemin örgüsü Rç 
        

     
   üç atkı 

grubunda ise Rç 
        

     
  örgüleri kullanılır. 

5.   (   )  Jakar havlu örgüsünde 2 zemin ve hav çözgüsü vardır. 
 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “modül değerlendirme” sorularına geçiniz. 

 

ODÜL DEĞERLENDİRME 
  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1.   (   )  Jakar desenlerinin bir karesi bir raporu 4x3 veya 4x4 olarak çizilir. 
2.   (   )  Jakar havlu kumaşların deseninin örgülendirilmesi için hangi rengi hav yüzeyde 

olduğu durumlarda, üç atkı için dolu-boş-dolu, dört atkılıda ise dolu-boş-2dolu 

olarak işaretlenir. Hav alta inerken hav örgüsü üç atkı için boş-dolu-boş, dört 

atkılıda ise boş-dolu-2boş olarak işaretlenir. 

3.   (   )  Örgü motife göre çizilecek yeri açık renklerle boyanırsa örgü çizimi kolaylaşır.  

4.   (   )  Havı terste oluştuğu havlu örgüsü hav çözgüsüne dolu-dolu-boş işaretlenerek örgü 

tamamlanır. 

5.   (   )  Terste oluşan havlu örgüsünün taharı mutlaka grup taharı olarak çizilmelidir. 
6.   (   )  Havlu kumaş her dokuma makinesinde dokunabilir. 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise diğer modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 

CEVAP ANAHTARLARI 

 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1. DOĞRU 
2. YANLIŞ  
3. DOĞRU 
4. YANLIŞ  
5. DOĞRU 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1. DOĞRU 
2. YANLIŞ 
3. DOĞRU 
4. DOĞRU 
5. YANLIŞ 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI 

 

1. DOĞRU 
2. DOĞRU 
3. DOĞRU 
4. YANLIŞ 
5.  YANLIŞ  
6. YANLIŞ 

CEVAP ANAHTARLARI 
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