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AÇIKLAMALAR

KOD 215ESB580

ALAN El Sanatları Teknolojisi

DAL/MESLEK Dekoratif El Sanatları

MODÜLÜN ADI Makrome Temel Düğüm Teknikleri–2

MODÜLÜN TANIMI

Tekniğine uygun olarak zincir düğümü, fantezi düğümü ve işe
başlama şekillerini uygulama; makrome düğümleri ile desen
hazırlama, yardımcı gereçleri kullanma ve ip ekleme konuların-
da bilgilerin verildiği öğrenme materyalidir.

SÜRE 40/32

ÖN KOŞUL Makrome Temel Düğüm Teknikleri-1 modülünü almış olmak

YETERLİK Makromede kullanılan fantezi düğüm tekniklerini uygulamak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Bu modül ile uygun ortam ve araç gereç hazırlandığında mak-
romede kullanılan temel düğüm tekniklerini yapabileceksiniz.

Amaçlar
1. Tekniğe uygun olarak zincir düğümü yapabileceksiniz.
2. Tekniğe uygun olarak fantezi düğümü yapabileceksiniz.
3. Tekniğe uygun olarak işe başlama şekillerini uygulayabile-

ceksiniz.
4. Tekniğe uygun olarak makrome düğümleri ile desen hazır-

layabileceksiniz.
5. Ürüne göre yardımcı gereçleri kullanabileceksiniz.
6. Tekniğe uygun olarak ip ekleyebileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Sınıf, atölye
Donanım: Makrome kitapları, makrome ipleri, makas, mezür,
boncuklar, halkalar, çanta sapı, kemer tokası, abajur iskeleti,
makrome başlama tahtası, makrome çubuğu, yapıştırıcı, çan,
dikiş ipi ve iğnesi

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen
ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test,
doğru-yanlış testi, boşluk doldurma vb.) kullanarak modül uy-
gulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi de-
ğerlendirecektir.

AÇIKLAMALAR
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GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Bu modülde sizi, makromede kullanılan temel düğüm teknikleri ile tanıştırmaya de-
vam edeceğiz. Makrome Temel Düğüm Teknikleri–2 modülü ile makrome örmeyi tam ola-
rak öğreneceksiniz.

Makrome işlemleri üreticiliği geliştirici, kalıpları olmayan, özgürce çalışmaya açık iş-
lemlerden oluşmaktadır. Bu modülde öğreneceğiniz makrome düğüm teknikleri ile perde,
abajur, kemer, çanta, gazetelik, sarkaç vb. ürünleri kendiniz yapabileceksiniz.

Bu modülü çok iyi takip etmeniz gerekmektedir. Bu modüldeki uygulamaları tam ola-
rak öğrenirseniz hayatınız boyunca severek yapacağınız bir uğraşınız olacak; bu uğraşı size
maddi kazanç da sağlayacaktır.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Bu faaliyet sonunda zincir düğümü yapabileceksiniz.

 Çevrenizde makrome ile yapılmış ürünleri araştırınız.

 Bulabildiğiniz ürünleri fotoğraflayıp arkadaşlarınızla sınıf ortamında paylaşınız.

1. ZİNCİR DÜĞÜM

Enine zincir halkalar şeklinde görünümü olan zincir düğüm, desen çalışmalarında de-
koratif yatay dizeler oluşturur. Saçak uçlarında açılmayı önlemek veya başlangıçta iplerin
eşit aralıklarla dağılımını sağlamak için kullanılır.

1.1. Soldan Sağa Zincir Düğüm

Zincir düğümlerde sağdan sola yada soldan sağa yapıldığında görünüm farkı olma-
maktadır. Kişilerin sağ el veya sol eli kullanma alışkanlıklarına bağlı olarak yön tercihi yapı-
labilir. Görünümü sumak dokumaya benzer.

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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UYGULAMA FAALİYETİ

 Soldan sağa zincir düğüm yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Hazırlık düğümleri atınız.

Resim 1.1

 Sol taraftaki ipi, sağ taraftaki ipin üze-
rinden yukarı doğru kavislendirerek 1.
ipin altından geçirip sağdan kendi üze-
rinden aşağı çeviriniz.

Resim 1.2

 Soldan 3 numaralı ipi, 1. halka ipinin
üstünden halkanın altından geçirerek
yukardan 2 numaralı ve 3 numaralı iple-
rin üzerinden kavislendirerek ucu aşağı
indiriniz.

Resim 1.3

 4 numaralı ipi 2. halka ipinin üzerinden,
2. halkanın altından geçirerek üstten ka-
vislendirerek 3 ve 4 numaralı ipler üze-
rinden ucu aşağı çeviriniz.

Resim 1.4

UYGULAMA FAALİYETİ
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1.2. Sağdan Sola Zincir Düğüm

Soldan sağa yapılan düğümün tam tersidir. Görünüm diğerinde olduğu gibi
sumak dokumaya benzer.
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UYGULAMA FAALİYETİ

 Sağdan sola zincir düğüm yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Hazırlık düğümleri atınız.

 Sağdan baştan 2 numaralı ipi, 1 numaralı
ip üzerine koyup ucunu yukarı doğru
kavislendirerek 1. ipin altından geçirip
soldan kendi üzerinden aşağı çeviriniz.

Resim 1.5

 Sağdan 3 numaralı ipi, 1. halka ipinin
üstünden kavislendirerek ucu aşağı indi-
riniz.

Resim 1.6

 4 numaralı ipi, 2. halka ipinin üzerinden
2. halkanın altından indirerek üstten ka-
vislendirip 3 ve 4 numaralı ipler üzerin-
den ucu aşağı çeviriniz.

Resim 1.7

UYGULAMA FAALİYETİ
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KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Soldan sağa zincir düğüm yaptınız mı?

2. Sağdan sola zincir düğüm yaptınız 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” ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.

1. Enine zincir halkalar şeklinde görünümü olan zincir düğüm, desen
çalışmalarında …………………. dizeler oluşturur.

2. Zincir düğüm uygulamalarının ………. ……. sonra çalışılması makromeye farklı bir
güzellik katar.

3. Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

4. 3 numaralı ip, 1. halka ipinin üstünden halkanın altından geçirilir. Yukardan 2 numara-
lı ve 3 numaralı iplerin üzerinden kavislendirilerek uç aşağı indirilir. Bu aşama, zincir
düğümün kaçıncı işlemidir?

5. Zincir düğüm çalışmalarını hangi yönlere doğru uygulanabilir?

6. Zincir düğüm çalışmalarında baştaki 1 numaralı ip hangi şekilde bulunur?

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Ce-
vaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2

Bu faaliyet sonunda fantezi düğümü yapabileceksiniz.

 Çevrenizde fantezi düğüm ile yapılmış makrome ürünlerini araştırınız.

 Bulabildiğiniz ürünleri fotoğraflayıp arkadaşlarınızla sınıf ortamında paylaşınız.

2. FANTEZİ DÜĞÜM YAPMA

2.1. Fantezi Düğümler

Yapılışları zor ve karmaşık düğümlerdir. Görünüşleri güzel ve etkileyicidir. Çoğu Do-
ğu’dan Avrupa’ya yayılmıştır (Türk düğümü, Japon düğümü, Çin düğümü gibi). Bunlardan
Çin düğümü genellikle doku oluşturmak için diğerleri, dokuda veya şeritler arasında ilgi
merkezi yaratmak için kullanılır.

2.2. Çin Düğümü (Zar Düğümü)

Tek, çift bazen de grup hâlindeki iplerle çalışılır. Sevimli dekoratif bir düğüm çeşidi-
dir. Şeritler de genellikle doku çalışmalarında kullanılır. Buna zar düğümü de denir.

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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UYGULAMA FAALİYETİ

 Çin düğümü ( zar düğümü) yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Hazırlık düğümlerinizi atınız.

 Soldan 1. düğümün sağdaki ipini, sağa
doğru eğimli tutunuz. Küçük bir halka
yaparak sola doğru, sonra tekrar sağa
doğru çeviriniz. İkinci hazırlık düğü-
münün sol ipini, üstteki 1. halkanın
içinden, diğer iki ipin üzerinden geçi-
riniz.

Resim 2.1

 Üç yatay ipin altından yukarı, sonra
iki ipin üzerinden ve alt halkanın için-
den geçiriniz.

Resim 2.2

 Düğümü yerleştirerek sıkıştırınız.

Resim 2.3

 Aynı düğüm çalışmasını, iki katlı
veya daha fazla katları olan grup ya-
pılmış iplerle de yapabilirsiniz.

Resim 2.4

UYGULAMA FAALİYETİ
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2.3. Palet Düğüm

Tek iple çalışılabileceği gibi çift iple de çalışılabilir. Düğüm tamamen yapıldığı za-
man çok karmaşık gibi görünür. Yapılması kolay olan güzel bir fantezi düğümdür.



12

UYGULAMA FAALİYETİ

 Palet düğüm yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 İpinizin bir ucunu, sola doğru kavislen-
direrek yukarı doğru alınız.

Resim 2.5

 Aynı ucu, sağdan sola çevirerek bir hal-
ka daha oluşturunuz.

Resim 2.6

 Sağa aldığınız ipi kavislendirerek üçün-
cü halkayı oluştururken, ipi ortadaki
halka içinde daha önceki halka ipleri
arasından alt üst geçirerek aynı uçla sola
ikinci halkayı yapınız.

Resim 2.7

 Sağdaki ipin ucunu kavislendirerek ve
alt üst geçirip ikinci küçük halkayı yapa-
rak halkaların simetrik görünümünü
bozmayacak şekilde düğümü sıkıştırınız.

Resim 2.8

UYGULAMA FAALİYETİ
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2.4. Josephine Düğümü (Aşk Düğümü)

Karışık görünümüne rağmen yapımı kolay olan bu düğüm, kullanıldığı düğümler ara-
sında ilgi merkezi oluşturur. Başlı başına kullanıldığı gibi farklı düğümlerle beraber de kul-
lanılır. Oldukça dekoratiftir. Kalın iplerle ya da birkaç kat yapılmış iplerle çalışılırsa daha
ilgi çekici ve hoş bir görünüm kazanır.
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UYGULAMA FAALİYETİ

 Josephine düğümü (aşk düğümü) yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 50 cm uzunluğunda iki adet kalınca bir
ip kesip her ipi ikiye katlayarak makro-
me tahtasının çubuğuna veya başka bir
ip üzerine 2 hazırlık düğümü atınız.

Resim 2.9

 Soldaki çift kat ipi gösterildiği gibi bir
halka yapıp sağdaki çift kat ipi yaptığı-
nız halkanın üzerinden koyarak sola
doğru kavislendiriniz ve sol ipin altından
geçiriniz.

Resim 2.10

 Aynı ipi yukarı doğru çevirerek dik inen
1. düğüm ipinin üzerinden, 2 dik ip ara-
sındaki halka ipinin altından geçiriniz.

Resim 2.11

 Halkanın ortasındaki 2. düğüm ipinin
üstünden, halkanın altından sağa doğru
alınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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Resim 2.12

 Josephine düğümünün yapılışında ilk
halka oluşturulurken ip üstten geçerek
dönüş yaparsa 2. ipin gelişi halkanın al-
tından olur ve diğer geçişlerde farklılık
gösterir.

Resim 2.13: Josephine düğümü (aşk düğümü)

Resim 2.14: Josephine düğümü (aşk düğümü)
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2.5. Japon Düğümü

Japon düğümü, aşk düğümünden daha güzeldir. Özellikle orta motif olarak kullanıldı-
ğında göz alıcılığı artar. Kare düğüm üzerine oturtulmuştur.

Japon halkının paketleri süslemek için kullandığı bir düğüm şekli olmasından dolayı
ismine Japon düğümü denir. Japonya’da bu düğümler, içinde veya kenarlarında tel bulunan
özel iplerle yapılır ya da teller ve ipler birlikte düğümlenir. Sonra teller bükülerek düğümlere
değişik şekiller verilir (geometrik şekiller, çiçekler, yapraklar vb.).

Bu güzel ve dekoratif düğüm, makrome çalışmalarında az kullanılsa da ana motif ola-
rak uygun bir doku arasında kullanılırsa ilgi merkezi olur ve oldukça dikkat çeker.

Şekil 2.1
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UYGULAMA FAALİYETİ

 Japon düğümü yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 65 cm uzunluğunda iki ip keserek her iki
ipi ortadan katlayarak çift kat yapınız.

 İp ölçülerini kontrol ediniz.

 Dayangaç çubuğuna 2 hazırlık düğümü
atınız.

 Hazırlık düğümlerini düzgün takınız.

 Merkezdeki ipleri yan yana dıştaki ipler-
le bir düz kare düğüm yapınız.

 Düzgün tutunuz.

 Kare düğümün 2 dış ipini bir daire hâli-
ne getiriniz.

 Dairelerin düzgün olmasına dikkat edi-
niz.

 Soldaki iç ipliği, soldaki dış halkanın
üzerinden altına geçirerek daire merke-
zinde (ortada) halka yaparak geri dönü-
nüz.

 Sol dış halkanın altından, sonra üstün-
den geçirerek çember alt ortasına getiri-
niz.

 Sağdaki iç ipliği, çemberin sağ tarafın-
dan alttan üste geçiriniz. Sonra kendi
ipinin ve tam merkezdeki halkanın altın-
dan, üstünden, sonra merkezdeki 2 ipin
altından geçirerek geriye dönünüz. Tek-
rar merkezdeki halka içinden, sağ dış
halkanın üstünden altına geçiriniz ve
üstten kavislendirerek alt orta noktayı
alınız.

 Halkaların eşit olmasına dikkat ediniz.

 Merkez ve dış halka ipleriyle 1 kare
düğüm atarak Japon düğümünü bitiriniz.

 Yaptığınız düğümü kontrol ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Çin düğümü yaptınız mı?

2. Palet düğüm yaptınız mı?

3. Aşk düğümü yaptınız mı?

4. Japon düğümü yaptınız 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”ye geçiniz.
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ÖÇME VE DEĞERLENDİRME

Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.

1. .…………………genellikle doku oluşturmak, diğerleri dokuda veya şeritler arasında
ilgi merkezi oluşturmak için kullanılır.

2. .……. halkının paketleri süslemek için kullandığı bir düğüm şekli olmasından dolayı
ismine ………düğümü denir.

3. .………………., aşk düğümünden daha güzeldir. Özellikle orta motif olarak kullanıl-
dığında göz alıcılığı artar.

4. Yapılışları zor ve karmaşık düğümlerdir. Görünüşleri çok güzel ve etkileyicidir. Çoğu
Doğu’dan Avrupa’ya yayılmıştır (Türk düğümü, Japon düğümü, Çin düğümü gibi).
Bu düğümlere genel olarak …………………… denir.

5. Tek iple çalışılabileceği gibi çift iple de çalışılabilir. Düğüm tamamen yapıldığı zaman
çok karmaşık gibi görünür. Yapılması kolay olan, güzel bir fantezi düğümdür. Bu dü-
ğüme …………düğüm denir.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Ce-
vaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3

Bu faaliyet sonunda başlama şekillerini yapabileceksiniz.

 Çevrenizde farklı ürünlerin farklı başlama şekillerini araştırınız.

 Bulabildiğiniz ürünleri fotoğraflayıp arkadaşlarınızla sınıf ortamında paylaşınız.

3. BAŞLAMA ŞEKİLLERİ

3.1. Makromede İşe Başlama Şekilleri

Makrome çalışmalarına, yapılacak işin özelliğine göre değişik şekillerde başlanabilir.
Başlamada ilk düğümler, yardımcı gereçler üzerine atılabileceği gibi bir ya da daha fazla kat
yapılmış ip üzerine de atılabilir (Resim 3.1.a–3.1.b–3.1.c).

3.2. İp Üzerine Başlama

Yapılacak ürünün özelliğine göre düz bir ipin üzerine başlanabildiği gibi bir halka şek-
linde yuvarlatılmış ipin üzerine de başlanabilir.

Çiçeklik (sarkaç) başlarken kullanılacak iplerin tümü deste şeklinde bir araya toplanıp
orta kısım, kendi ipinden 20 cm kadar sarılır. Sarılan kısma yuvarlak şekil verilerek yuvarla-
ğın dibine 2 cm kadar sarılarak düğümlerle şekillendirilmeye hazır hâle getirilir (Resim 3.2).

ÖĞRENME FAALİYETİ–3

AMAÇ

ARAŞTIRMA



21

Resim 3.2

3.3. Halka Üzerine Başlama

Kullanım amacına göre halka üzerine makrome örgü başlanır. Belirlenen modele uy-
gun genişlikteki halkanın üzerine, yapılacak iş için gerekli sayıda ve uzunlukta ip takılır.
Başlangıç düğümleri atılarak model uygulanmaya başlanır.

3.4. Sap Üzerine Başlama

Kadınların vazgeçilmez aksesuarlardan olan çantaları, makrome düğümleriyle de
yapmak mümkündür. Makrome çanta çalışmalarında genellikle hazır saplar kullanılır. Bunlar
tahta, plastik veya metal olabilir (Resim 3.3.a–3.3.b–3.3.c).

3.5. Pikolu Başlama

Yapılacak işin kenarlarına fisto gibi bir görünüm kazandırılmak istendiğinde sarma
düğüm veya kare düğüm ile piko yapılarak işe başlanır. Kumaş kenarlarına, makrome veya
diğer örgü kenarlarına sonradan ip takılarak da piko yapılabilir (Resim 3.4.a–3.4.b–3.4.c).
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3.6. Kemer Tokasına Başlama

Makrome düğümleri ile hem bayanların hem de erkeklerin severek kullandıkları çok
güzel kemerler yapılmaktadır. Tahta, metal ve plastikten hazırlanmış kemer tokaları vardır.
Ayrıca isterseniz ip üzerine veya kemer tokası olarak kullanabileceğiniz farklı gereçler de
kullanabilirsiniz. (Resim 3.5.a-3.5.b-3.5.c).

3.7. Abajur İskeleti Üzerine Başlama

Makrome, üreticiliğe açık bir düğümleme tekniğidir. Giyim aksesuarı olarak kullanı-
lacak ürünlerin yanında abajur vb. ev aksesuarları da yapılabilir (Resim 3.6.a–3.6.b–3.6.c).

Resim 3.6.a
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UYGULAMA FAALİYETİ

 Abajur iskeleti üzerine başlama işlemini yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Makrome örgüyü ip üzerine başlayınız.
 Başlama ipinin gergin olmasını sağla-

mak için makrome tahtası kullanınız.

 Makrome örgüyü halka üzerine başlayı-
nız.

 Halkayı kaymaması için sabit bir yere
takınız.

 Makrome örgüyü sap üzerine başlayınız.  Sapa uygun olarak başlayınız.

 Makrome örgüyü pikolu başlayınız.

 Başlarken ipin gergin olmasını sağlayı-
nız.

 İpi kaymaması için iğne veya çivi ile
sabitleyiniz.

 Kemer tokasına makrome başlayınız.
 Kemer tokasını kaymaması için sabit bir

yere tutturunuz.

 Abajur iskeleti üzerine makrome başla-
yınız.

 Abajur tellerinin tamamını makrome ipi
ile sarınız.

 İplerin yapışması için yakma işlemi ile
yapıştırınız.

 Çakmak kullanırken dikkatli olunuz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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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. Makrome örgüyü ip üzerine başladınız mı?

2. Makrome örgüyü halka üzerine başladınız mı?

3. Makrome örgüyü sap üzerine başladınız mı?

4. Makrome örgüyü pikolu başladınız mı?

5. Kemer tokasına makrome başladınız mı?

6. Abajur iskeleti üzerine makrome başladınız 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” ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.

1. Yapılacak işin kenarlarına ……..gibi bir görünüm kazandırılmak istendiğinde sarma
düğüm veya kare düğüm ile …… yaparak işe başlanır.

2. Kemer uzunluğuna……..…… ekleyerek ip boyunu tespit ediniz.

3. Çanta yapılırken iki parça, yırtmaç payı kadar ayrı ayrı düğümlendikten
sonra ……….. düğümler birleştirilir. Gerekirse ip eklenir.

4. Makrome çalışmalarına başlamada ilk düğümler,…………… üzerine atılabileceği gibi
bir ya da daha fazla kat yapılmış ip üzerine de atılabilir.

5. Yapılacak ürünün özelliğine göre …………….. üzerine başlanabildiği gibi bir halka
şeklinde………….. ipin üzerine de başlanabilir.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Ce-
vaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4

Bu faaliyet sonunda makrome düğümleri ile desen hazırlayabileceksiniz.

 Çevrenizdeki makrome ürünlerini veya resimlerini araştırınız.

 Bulabildiğiniz ürünleri, fotoğrafları veya kaynakları arkadaşlarınızla sınıf orta-
mında paylaşınız.

4. MAKROME DÜĞÜMLERİ İLE DESEN
HAZIRLAMA

4.1. Makromede Düğümlerle Desen Oluşturma

Sarma düğüm ve kare düğümü öğrendikten sonra, desen çalışmalarına hazırlık olması
için yapılan denemeler sonucu değişik motif ve şekiller kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Böy-
lece yapılan işten zevk duyulacak, becerilerin güzel sonuçları görülecektir. Ayrıca makrome
konusu iyice kavranarak diğer makrome konularında çok daha cesur çalışılacaktır.

4.2. Makromede Orta Motifler

Orta bölümleri farklı şekillerde bağlanmış motifler, şeritlerin veya dokuların arasında
büyük ve tek motif olarak uygulanırsa güzel bir ilgi merkezi oluşturur. Aynı boyda veya yan
yana uygulanırsa farklı desenlerde dokular oluşturur (Resim 4.1).

Resim 4.1

ÖĞRENME FAALİYETİ–4

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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4.2.1. Kare Düğümde Orta Motif

Kare düğüm, sarma düğümle yapılan baklava dilimi şekillerin içine tüm ipleri kulla-
narak tek düğüm halinde yapıldığında farklı bir düğüm gibi görünür ve modele değişik bir
hava verir.
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UYGULAMA FAALİYETİ

 Kare düğümde orta motifleri yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 10 adet hazırlık düğümü atınız.
 Yapacağınız ürüne uygun düğüm sayısı-

nı belirleyiniz.

 Ortadan ipleri ikiye ayırarak ve ortadan
başlayarak sağ ve sola doğru iki verev
dize yapınız.

 Verev gelen ipleri gergin tutarak düğüm
yapınız.

 Ortada kalan iplerle tam orta kısma 1
kare düğüm bağlayınız.

 Kare düğümü düzgün bağlayınız.

 Verev dizeleri dıştan içe doğru bir nok-
tada birleşecek şekilde kapatınız.

 Ortadaki düğümü düzgün ve sıkı bağla-
yınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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4.2.2. Alt Üst Dokulu Orta Motif

Sarma düğümle yapılan baklava desenlerinin içinde model ve doku oluşturmak için
kullanılır. Yapılışı bir alt , bir üst bez ayağı dokuma tekniğidir.Dokuma ile desen yapıldıktan
sonra açılmaması için sarma düğümle kapatmak gereklidir.
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UYGULAMA FAALİYETİ

 Alt üst dokulu orta motifi yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 10 adet hazırlık düğümü atınız.

 Ortadan başlayarak sağa ve sola doğru
açılan verev dizeler yapınız.

 Verev dizeler tek sıra, çift sıra ve üç sıra
olabilir, unutmayınız.

 Verev dizelerin ortasında kalan iplerin
yarısını, diğer yarıdaki iplerin arasından
alt üst geçirerek ortada bir doku oluştu-
runuz.

Resim 4.2

 Verev dizeleri yanlardan içe doğru kapa-
tınız.

Resim 4.3

 Orta motifi, ipleri üst üste çapraz geçire-
rek de çalışabilirsiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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4.2.3. Burgulu Orta Motif

Sarma düğümle yapılan baklava motiflerinin orta kısımlarında desen oluşturmak için
kullanılır.Burgu işlemi yapıldıktan sonra burgunun açılmaması sarma düğümle baklava mo-
tifi kapatılarak şekil tamamlanır.
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UYGULAMA FAALİYETİ

 Burgulu orta motifi yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 10 hazırlık düğümü atınız.

 Ortadan başlayarak sağa ve sola açılan
verev dizeleri yapınız.

 Ortadaki ipleri üst üste koyarak verev
dizelerin bittiği hizada tam ortada her iki
grup ipi, geliş sırasını bozmadan aksi
yönlere doğru ters çeviriniz.

 Burgunun bozulmaması için ortaya toplu
iğne koyunuz.

Resim 4.4

 Sağ taraftan inen üstteki ipleri, diğer
grubun altına katlayarak tekrar sağa doğ-
ru alınız. Soldan inen alt grup iplerini,
sağdan inen iplerin üzerine katlayarak
tekrar sola doğru çekiniz.

 Verev dizeleri kapatınız.  Verev dizeleri kapatmayı unutmayınız.

Resim 4.5

UYGULAMA FAALİYETİ
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4.3. Motiflerle Doku Oluşturma

Önceki konularda öğrendiğiniz makrome düğüm çeşitleri ile farklı dokularda motifler
oluşturmaktasınız. Farklı bağlanmış bu motifler, şeritler veya değişik dokuların arasında
kullanılarak yeni doku oluşturulabilir. Ayrıca aynı motifler yan yana, çapraz veya alt alta
yapılarak da farklı dokular oluşturulabilir.

Yapılan motiflerin işin amacına uygun dokular oluşturmasına dikkat edilmelidir (Ör-
neğin abajur yapımında daha seyrek dokular oluşturacak motiflerin seçilmesi gerektiği gibi).
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UYGULAMA FAALİYETİ
 Motiflerle doku oluşturunuz.

İşlem Basamakları Öneriler

 Eşit uzunlukta 10 adet iplik kesiniz.
 Modele uygun ip uzunluğunu belirleyi-

niz.

 Hazırlık düğümleri atınız.  Düğümleri düzgün ve sıkı atınız.

 İpleri 10–10 ayırınız.  Eşit sayıda ip kesiniz.

 Soldaki 10 ipliği ortadan sola doğru
verev sarma düğüm yapınız.

 Verev sarma yaparken her iki verevin
eşit şekilde olmasına dikkat ediniz.

 Ortadan sağa doğru iki sıra sağdaki 10
ipliği verev sarma düğüm çalışınız.

 İp gerginliğine dikkat ediniz.

 Verev sarmaların içine aşk düğümü uy-
gulayınız.

 Düğümleri düzgün bağlayınız.

 Alt kısımda verev sarma düğüm yaparak
kapatınız ve deseni tamamlayınız.

 Düğüm kapatmayı itinalı yapınız.

UYGULAMA FAALİYETİ



36

KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

 Kare düğümle orta motif yaptınız mı?

 Alt üst dokulu orta motif yaptınız mı?

 Burgulu orta motif yaptınız mı?

 Motiflerle doku oluşturdunuz mu?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki 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 DEĞERLENDİRME

Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.

1. .………. ……..farklı şekillerde bağlanmış motifler, şeritler veya dokuların arasında
büyük ve tek motif olarak uygulanırsa güzel bir ilgi merkezi oluşturur.

2. Farklı bağlanmış motifler, şeritler veya değişik dokuların arasında kullanılarak …. …..
oluşturulabilir.

3. Aynı motifler ……… ,…….. veya……. yapılarak farklı dokular oluşturulabilir.

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere cümlelerde verilen bil-
giler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

4. ( ) Verev dizelerin ortasında kalan iplerin yarısını, diğer yarıdaki iplerin arasından
ortada alt üst geçirme tekniği ile yapılan dokulu motife burgu tekniği denir

5. ( ) Kare düğümde orta motif yaparken yanlarda ilerleyen düğümün adı sarma düğüm-
dür?

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Ce-
vaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ–5

Bu faaliyet sonunda yardımcı gereçlerin bağlamasını yapabileceksiniz.

 Çevrenizde makrome yapımında kullanılan yardımcı ürünleri araştırınız.

 Bulabildiğiniz ürünleri, fotoğrafları veya kaynakları arkadaşlarınızla sınıf orta-
mında paylaşınız.

 Farklı yardımcı gereçler kullanmak için araştırma yapınız.

5. YARDIMCI GEREÇLERİN BAĞLANMASI

Makrome çalışmalarının daha güzel olması ve kullanılabilirliğinin artması için farklı
aksesuarlar kullanılır. Bu aksesuarlar boncuklar, çanlar, çubuklar ve halkalar olabileceği gibi
sizin seçebileceğiniz farklı bir malzeme de olabilir.

5.1. Boncuk Ekleme

Makrome uygulamalarında, işe güzellik ve çekicilik katmanın en kolay yolu düğümle-
rin arasına boncuk takmaktır. Desenin neresine boncuk konulması tasarlanmış ise orada bon-
cuklar, tek ipten veya birkaç ipin ucundan geçirilir. Boncuklar, yerlerine itilerek hemen al-
tından desene uygun düğüm ile boncuk yerine sabitlenir.

Boncuklar ipin kalınlığına, rengine ve modele uygun olmalıdır.

Düğümlerin aralarına boncuk takarak kolyeler, kemerler, bileklikler, nazarlıklar ve
daha çok şey yapılabilir. Boncukların yapım malzemesi, rengi, kalınlığı ve şekli makrome
çalışmasına farklı özellikler katacaktır.

ÖĞRENME FAALİYETİ–5

ARAŞTIRMA

AMAÇ
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5.2. Halka Ekleme

Makrome işlemleri üreticiliği geliştirici, kalıpları olmayan, özgürce çalışmaya açık iş-
lemlerdir. Makromeye başlarken kullanılan halkalar, ayrıca düğümlerin arasına eklenerek
farklı bir işlevsellik kazanır. Üzerleri makrome ipiyle önceden sarılmış olan halkalar, yapılan
işe uygun yerlerde örgüye makrome düğümleri ile bağlanır ve örmeye devam edilir.

5.3. Çan Ekleme

Makrome düğümlerinin arasına veya ucuna uygun olacak şekilde çan geçirilir. Uygun
olan bütün makrome ürünlerinde kullanılabileceği gibi özellikle nazarlıklarda kullanılır.

Çan seçimi, modele ve ipin kalınlığına göre yapılır. İşlem devam ederken çan, ipler-
den geçirilebildiği gibi daha sonra üründeki uygun yere iple de bağlanabilir.
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5.4. Çubuk Geçirme

Farklı amaçlarla yapılan, makromelerin arasına geçirilen çubuklar yapılan işe güzellik
kattığı gibi ürünün işlevselliğini de arttırır.

Çubuklar, üzerleri örgüye uygun iple sarılarak aralara geçirilebileceği gibi yukarıdan
inen düğümlerin ipleriyle (modele uygun olarak) örülerek de ilave edilebilir.

Resim 5.4



41

UYGULAMA FAALİYETİ

 Aşağıdaki işlem basamaklarını takip ederek uygulama yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Boncuk ekleyiniz.
 Boncuğu ipin rengine ve kalınlığına

uygun seçiniz.

 Halka ekleyiniz.  Kesici aletlere karşı dikkatli olunuz.

 Çan ekleyiniz.  Düzgün çalışınız.

 Çubuk geçiriniz.  Düzgün ve dikkatli çalışınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

 Boncuk eklediniz mi?

 Halka eklediniz mi?

 Çan eklediniz mi?

 Çubuk geçirdiniz 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” ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bil-
giler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1. ( ) Makrome çalışmalarında halka, buncuk, çan vb. aksesuarlar kullanılır.

2. ( ) Boncuklar ipin kalınlığına, rengine ve modele uygun olmalıdır.

3. ( ) Makrome uygulamalarında işe güzellik ve çekicilik katmanın en kolay yolu dü-
ğümlerin arasına sap takmaktır.

4. ( ) Halkalar yalnızca makromeye başlarken kullanılır.

5. ( ) Makrome işlemleri üreticiliği geliştirici, kalıpları olmayan, özgürce çalışmaya açık
işlemlerdir.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Ce-
vaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ–6

Bu faaliyet sonunda ip ekleme tekniklerini yapabileceksiniz.

 Bulabildiğiniz farklı ip ekleme tekniklerini öğreniniz.

 Öğrendiğiniz teknikleri sınıf ortamında öğretmeninizle ve arkadaşlarınızla pay-
laşınız.

6. İP EKLEME TEKNİKLERİ

Makrome çalışmalarında düğüm atılırken ipler, tahmin edilen zamandan önce kısalabi-
lir. Böyle durumlarda ip eklemek gerekir. İp ekleme yerlerinin belli olmaması gerekir. Aşa-
ğıdaki ip ekleme tekniklerinden birisi kullanılarak ip ilave edilebilir.

6.1. Dikerek İp Ekleme

Biten ve eklenecek ip uçlarının bükümleri açılır. Birbirinin arasına geçirilen uçlar,
kendi renginde bir iplikle dikilir. Düğümlemeye devam edilir (Örülerek dokunmuş makrome
ipler dikilmeye daha uygundur.).

6.2. Yapıştırarak İp Ekleme

Biten ve ilave edilecek ip uçlarının bükümleri açılır. Uçlara yapıştırıcı sürülür. Büküm
yönlerine uygun olarak ipler birlikte bükülür. Makrome örmeye devam edilir.

ÖĞRENME FAALİYETİ–6

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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6.3. Düğümler Arasına İp İlave Etme

Biten ip ucundan 3–4 cm kadar geriden, yanına eklenecek ip yerleştirilir. İki uç yan
yana veya üst üste gelmiş durumdayken işleme, tek iple çalışılıyormuş gibi devam edilir.
Böylece ip uçları, düğümler arasında gizlenmiş ve sıkışmış olur.

6.4. Biten ve Eklenecek İplerin Uçlarını Açıp Bükme

Biten ve eklenecek iplerin uçları 3–4 cm açılır. Birbirinin arasından geçirilen uçlar,
büküm yönlerine uygun olarak birlikte bükülür. Dikkatli çalışılarak makrome örmeye devam
edilir.

6.5. Makromede Düğüm Sökme

Makrome çalışmalarının en zevksiz işlemi, yapılan işin herhangi bir nedenden dolayı
sökülmesini gerektiren durumlardır.

İp sayısı az olduğundan şeritleri sökmek, sarma dizeleri sökmekten daha kolaydır.
Sarma dizeleri sökmek için dayangaç ipin ucu, düğümler arasından çekilerek çıkartılır. Böy-
lece düğümler kendiliğinden sökülmüş olacaktır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
 Aşağıdaki işlem basamaklarını takip ederek uygulama yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 İpleri kesiniz.  Kesici aletlere karşı dikkatli olunuz.

 Hazırlık düğümlerini atınız.  Özenli davranınız.

 Kare düğüm atınız.  İtinalı çalışınız.

 Dikerek ip ekleyiniz.  İğneye karşı dikkatli olunuz.

 Yapıştırarak ip ekleyiniz.  Temiz çalışınız.

 Düğümler arasına ip ilave ediniz.  İtinalı çalışınız.

 Biten ve eklenecek iplerin uçlarını açıp
bükme yapınız.

 Dikkatli çalışınız.

 Makrome düğümlerini sökünüz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

 Dikerek ip eklediniz mi?

 Yapıştırarak ip eklediniz mi?

 Düğümler arasına ip ilave ettiniz mi?

 Biten ve eklenecek iplerin uçlarını açıp büktünüz mü?

 Makrome düğümlerini söktünüz mü?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki 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 DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bil-
giler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1. ( ) Makrome çalışmalarında düğüm atılırken ipler, tahmin edilen zamandan önce
kısalabilir. Böyle durumlarda ip eklemek gerekir.

2. ( ) Biten ve ilave edilecek ipin uçlarının bükümleri açılır. Uçlara yapıştırıcı sürülür
ve sonra dikilir.

3. ( ) Düğümler arasına ip ilave edilirken biten ip ucundan 1-2 cm kadar geriden, yanı-
na eklenecek ip yerleştirilir.

4. ( ) Sarma dizeleri sökmek için dayangaç ipin ucu, düğümler arasından çekilerek çı-
kartılır.

5. ( ) Örülecek modele göre ip uzunluğu değişmez.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Ce-
vaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme” ye geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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MODÜL DEĞERLENDİRME

Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.

Aşağıdaki cümlelerin sonunda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bil-
giler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1. ( ) Kare düğümde orta motif yaparken yanlarda ilerleyen düğümün adı basit düğüm-
dür.

2. ( ) Kemer uzunluğuna fire payı eklenerek ip boyu tespit edilir.

3. ( ) Verev dizelerin ortasında kalan iplerin yarısını, diğer yarıdaki iplerin arasından
alt – üst geçirerek ortada örümcek doku oluşturulur.

4. ( ) Desen özelliği ip uzunluklarını etkilemez.

5. ( ) Kemer tokasının genişliğine göre ip adeti belirlenir.

6. ( ) Yapılacak işin kenarlarına fisto gibi bir görünüm kazandırılmak istendiğinde sar-
ma düğüm veya kare düğüm ile piko yapılarak işe başlanır.

7. ( ) Zincir düğüm çalışmaları boyuna doğru uygulanabilir.

8. ( ) Zar düğümünün bir adı da Çin düğümüdür.

9. ( ) Saçak düğüm tekniği ile kare düğümlü orta motif oluşturulur.

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 modüle geçmek için öğretmeninize başvu-
runuz.

MODÜL DEĞERLENDİRME
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CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ–1’İN CEVAP ANAHTARI

1 dekoratif yatay

2 hazırlık düğümünden

3 3. işlem

4 sağa ve sola

5 sabit şekilde

ÖĞRENME FAALİYETİ–2’NİN CEVAP ANAHTARI

1 Çin düğümü

2 Japon-Japon

3 Japon düğümü

4 fantezi düğümler

5 palet

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI

1 Fisto-piko

2 fire payı

3 yanlardan

4 yardımcı gereçler

5 düz bir ipin-yuvarlatılmış

ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI

1 orta bölümlerde

2 yeni doku

3 yan yana-çapraz-alt alta

4 Y

5 D

CEVAP ANAHTARLARI



52

ÖĞRENME FAALİYETİ– 5’İN CEVAP ANAHTARI

1 D

2 D

3 Y

4 Y

5 D

ÖĞRENME FAALİYETİ–6’NIN CEVAP ANAHTARI

1 D

2 Y

3 Y

4 D

5 Y

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI

1 Y

2 D

3 Y

4 Y

5 D

6 D

7 Y

8 D

9 Y
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