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AÇIKLAMALAR
KOD 215ESB519

ALAN El Sanatları Teknolojisi

DAL/MESLEK Dekoratif El Sanatları

MODÜLÜN ADI Makrome Gazetelik

MODÜLÜN TANIMI
Makrome gazetelik konusunda bilgi içeren öğrenme mater-
yalidir.

SÜRE 40/32+

ÖN KOŞUL
Makrome Temel Düğüm Teknikleri 1- 2 modüllerini almış
olmak

YETERLİK Makrome gazetelik yapmak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç

Uygun araç gereç sağlandığında, tekniğe ve modele uygun
makrome gazetelik yapabileceksiniz.

Amaçlar

1. Modele uygun olarak makrome gazetelik çalışmak için
hazırlık yapabileceksiniz.

2. Modele uygun olarak makrome gazetelik örebileceksi-
niz.

3. Modele uygun olarak makrome gazeteliği bitirerek süs-
leyebileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Sınıf, atölye

Donanım: Gazetelik, makrome ipleri, boncuklar, makas,

mezür, cetvel, modeller, yardımcı makrome kitapları vb.

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra,
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.

Modül sonunda ise kazandığınız bilgi ve becerileri belirle-
mek amacıyla hazırlanan ölçme aracıyla değerlendirilecek-
siniz.

AÇIKLAMALAR
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GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Makrome; moda dünyasından giyime, ev dekorundan dış mekân dekoruna kadar he-
men hemen her alanda kullanılabilen bir el sanatıdır.

Günümüz teknolojisinde dekoratif ev eşyaları, ne kadar çeşitlilik gösterse de el emeği-
ne dayalı ürünler, hayatımızda farklı bir öneme sahiptir. Bu özellik makrome örücülüğü için
de geçerlidir. Çünkü bu ürünler sadece aksesuar değil, insana dair duygu ve düşüncelerin de
yansıtıldığı tasarımlardır.

Makrome örücülüğü ile yapılan aksesuar, süs eşyaları vb. günümüzde aranılan ürün-
lerdendir. Makrome malzemelerinin her yerde kolaylıkla bulunabilmesi, ekonomik olması
her yaş ve eğitim durumundaki kişilerin, özellikle genç kız ve hanımların makrome örücülü-
ğünü tercih etmesinde önemli rol oynar. Bunun yanı sıra boş zamanlarını değerlendirmeleri-
ne, ihtiyaçlarını karşılamalarına ve aile bütçesine katkıda bulunmalarına da önemli ölçüde
yardımcı olmaktadır.

Bu parça ile size uygun çalışma ortamı sağlandığında, makrome gazetelik çalışmak
için hazırlık yaparak makrome gazetelik örebileceksiniz.

Siz de bu faaliyeti başarı ile tamamladığınızda, bu güzel ve zevkli makrome örücülüğü
tekniklerini kullanarak yeni düğümler üretebilecek, farklı malzemeler kullanıp modern

ve kullanışlı gazetelikler yapabileceksiniz. Bunun yanı sıra yaptığınız ürünler ile kendinize
ekonomik gelir de sağlayabileceksiniz.

GİRİŞ



2



3

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Bu faaliyet sonunda makrome gazeteliğin önemini, kullanıldığı yerleri, ev dekorasyo-
nundaki yerini, gazetelik çeşitlerini ve gazetelik yapma tekniklerini öğreneceksiniz.

 Gazetelik yapımında kullanılan araç gereçleri araştırınız.
 Gazeteliğin dekorasyondaki yerini araştırınız.
 Gazetelik modelleri araştırınız.
 Araştırma sonuçlarınızı sınıfta arkadaşlarınızla tartışınız.

1. HAZIRLIK

Makrome Örmeye Hazırlık ve Makromede Kullanılan Temel Düğüm Teknikleri mo-
düllerini kavradıktan sonra makrome örerek üretime geçebilecek aşamaya bu modülle geçiş
yapabileceksiniz.

1.1. Makrome Örgü

Makrome, araç kullanmadan elle yapılan ve birbiri arasından geçirilen ipliklerin oluş-
turduğu düğümlerle gelişen bir düğümleme sanatıdır. Bu teknikle yapılan örgülere de mak-
rome örgü adı verilir.

1.2. Makrome Örgünün Kullanıldığı Yerler

Düğümlerin yan yana geldiklerinde oluşturdukları güzellik, insanları ilkçağlardan bu
yana etkilemiş ve makrome her çağda süsleme teknikleri arasındaki yerini ve önemini koru-
muştur. Makrome örgü daha çok ev süs eşyalarında ve giyim süs eşyalarında göze çarpmak-
tadır.

1.2.1. Ev Süs Eşyaları

 Abajur
 Nazarlık
 Çeşitli örtüler
 Çarşaf ve havlu kenarları
 Hamak
 Perde

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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 Sarkaç
 Telefonluk
 Gazetelik

Resim 1.1: Makrome sarkaç

Resim 1.2: Makrome nazarlık
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Resim 1.3: Makrome gazetelik

Resim 1.4: Makrome pano
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Resim 1.5: Makrome sepet Resim 1.6: Makrome abajur

Resim 1.7: Makrome havlu kenarı Resim 1.8: Makrome çarşaf kenarı

Resim 1.9: Şişe kılıfı Resim 1.10: Makrome havluluk
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Resim 1.11: Makrome perde

1.2.2. Giyim Süs Eşyaları

 Hırka

 Şal

 Kemer

 Cüzdan

 Çanta

 Gözlük kılıfı ya da telefon kabı

 Saat kordonu

 Takı
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Resim 1.12:Bileklik Resim 1.13:Kolye Resim 1.14:Saat kordonu

Resim1.15:Kemer Resim 1.16:Cüzdan

Resim1.17:Telefon Kılıfı Resim 1.18:Küpe
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Resim 1.19:Çanta Resim 1.20:Heybe çanta

1.3. Makrome Gazeteliğin Ev Dekorasyonundaki Yeri

Gazetelik adından da anlaşılacağı üzere, gazete ve dergilerin kolaylıkla saklanabilece-
ği, ev dekorasyonunu tamamlayan şık ve zarif tasarımlardır. Gazetelikler kullanıldıkları me-
kânlara göre çeşitlilik gösterebilir. Bahçelerde hasır örgü ve bambu gazetelikler, ev dekorun-
da da kumaş, örgü, ahşap vb. türde gazetelikler kullanılabilir. Gazeteliklerde kullanılan renk-
ler ve malzemeler kullanılacağı mekâna uyumlu olmalıdır.

Makrome gazeteliğin de ev dekorasyonu açısından ayrı bir yeri vardır. El emeği ürün-
ler her zaman daha dikkat çekici ve daha zariftir.

Farklı ve çarpıcı fikirlerle örülmüş olan makrome gazetelikler ev dekorasyonunda hoş
atmosferler yaratır. Makrome gazetelikler modern ortamlarda kullanabileceği gibi yöresel
özellik taşıyan aksesuar ve motiflerle bezenmiş gazetelikler otantik ortamları da süsleyebilir-
ler.

1.4. Makrome Yapımında Kullanılan Araç Gereçler

Makrome yapımında çok farklı malzemeler kullanılabilir. Yapılacak ürünün özelliğine
uygun araç gereç seçimi yapılır. Makrome gazetelik yapımında gazetelik tahtası veya teli,
renkli sicimler, kordonlar (koton, simli vb.), makrome ipleri, jüt ve deri ipler kullanılabilir.
Bu ipler ne çok kalın ne de çok ince oldukları için gazetelik yapımında tercih edilir. Süsle-
mede kullanılan boncuklar, ziller, çeşitli aksesuarlar gazeteliğe ayrı bir güzellik katar. İpleri
ölçmek için mezür veya cetvel kullanılır. İpleri kesmek için de ipin özelliğine uygun makas
kullanılır.
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Resim 1.21:Halkalar Resim 1.22:Makas, mezür, toplu iğne,iplikler

Resim 1.23:Gazetelik İskeleti Resim 1.24:Makrame ipleri

Resim 1.25:Renkli Nazar Boncukları Resim 1.26:Renkli Sicimler
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1.5. Gazetelik Çeşitleri

Hayatımızın pek çok alanında kullandığımız gazetelikler aşağıdaki şemada görüldüğü
gibi sınıflandırılabilir:

Tablo 1.1: Gazetelik çeşitleri

Resim 1.27: Deri gazetelikler
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Resim 1.28: Kumaş gazetelikler

Resim 1.30: Örgü gazetelikler

Resim 1.31: Metal gazetelikler

Resim 1.32: Ahşap gazetelikler
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Resim 1.33: Bambu gazetelik Resim 1.34: Ferforje gazetelik

Resim 1.35: Çeşitli malzemeler kullanılarak yapılmış gazetelikler
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1.6. Makrome Gazetelik Yapımında Kullanılan İp Çeşitleri

Makrome çalışmalarında bağlanabilen her çeşit lif ve iplik kullanılabilir. Modern lif
teknolojisinin tabii ve sentetik iplere kazandırdığı kalite ve çeşit zenginliği, makrome çalış-
malarını daha cazip hâle getirmiştir.

Pratik ve estetik çalışmalar yapabilmek için uygun ip seçimi çok önemlidir. Gazetelik-
te kullanılacak olan ip seçiminde yapılacak olan gazeteliğin boyutları, kullanılacak mekânlar
ve renk uyumu önemlidir. Eğer gazetelik ev dekorunda kullanılacaksa ev eşyasına uygun
renkler ve aksesuarlar seçilir.

Gazetelik yapımında genellikle makrome ipleri, sicimler, kordonlar jüt ve deri ipler
kullanılabilir. Bu malzemeler kişinin bilgi ve becerisine göre çeşitlilik gösterebilir.

Resim 1.36: İp çeşitleri

1.7. İp Uzunluğu Hesaplama

Makromede yapılacak olan ürüne başlamadan önce iplerin belirli boylarda kesilmesi
gerekir. İplerin boyları yapılacak olan ürünün boyutlarına göre ayarlanır. Çalışacağınız ürün-
de kullanacağınız desen ve ip özelliği de ipin uzunluğunu belirlemeniz açısından önemlidir.
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İp uzunluğu hesaplama ile ilgili bilgiler Makrome Örmeye Hazırlık modülünde veril-
miştir.

1.8. İpleri Ölçme ve Kesme

Makrome örgüye başlayabilmek için uzunlukları hesaplanan ipler, aynı ölçülerde kesi-
lir. İpleri keserken ipin özelliğine uygun kalın ya da ince uçlu makas seçilmelidir.

İpler kesilirken oluşabilecek kazalara karşı dikkatli olmak gerekir. İplerin eşit uzun-
luklarda olmalarına dikkat edilmeli, ekonomik davranılmalıdır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Gazetelik modeli tespit ederek ipleri kesiniz.

İşlem Basamakları Öneriler

 Makrome ile ilgili model araştırması
yapınız.

 Araştırmacı olunuz.

 Bulduğunuz örnekleri inceleyerek, nasıl
bir model yapmak istediğinize karar ve-
riniz.

 Bulduğunuz örnek modelleri dikkatli
inceleyiniz.

 Yapacağınız makrome gazeteliğin mode-
lini belirleyiniz.

 Makrome kitaplarındaki örneklerden
faydalanabilirsiniz.

 Makrome ipin çeşidini ve rengini belirle-
yiniz.

 Çalışacağınız modele ve kullanacağınız
mekâna uygun ip seçiniz.

 Kullanacağınız araç gerecin tam olması-
na dikkat ediniz.

 Dikkatli ve titiz çalışınız.

 İp uzunluğunu hesaplayınız.  Ekonomik olunuz.

 İpleri ölçünüz.  Ölçü alırken dikkatli olunuz.

 İpleri kesiniz.
 Oluşabilecek kazalara karşı dikkatli olu-

nuz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki sorular; doğru ve yanlış olarak hazırlanmıştır. Verilen ifadeye göre
parantez içine doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

1. ( ) Makrome, araç kullanmadan elle yapılan ve birbiri arasından geçirilen ipliklerin
oluşturduğu düğümlerle gelişen bir düğümleme sanatıdır. Bu teknikle yapılan örgülere
de makrome örgü adı verilir.

2. ( ) Makrome yalnızca ev süs eşyalarında kullanılır.

3. ( ) Gazete ve dergilerin kolaylıkla saklanabileceği tasarımlara gazetelik denir.

4. ( ) Gazetelik yapımında ince ve yumuşak ipler kullanılır.

5. ( ) Kullanılan malzemeye göre gazetelikler ahşap, cam, örgü, deri, kumaş vb. şekil-
lerde sınıflandırılabilir.

6. ( ) Makrome örgülerde süsleme amacıyla boncuk, zil, çeşitli aksesuarlar kullanılabilir.

7. ( ) Makrome iplerini keserken maket bıçağı ya da bıçak kullanılır.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek ken-
dinizi 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–2

Bu faaliyet ile verilen bilgiler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında, gazeteliğe
ipleri düzgün geçirebilecek, modele göre gazetelik örmeye başlayacak, gazetelik modelleri
üretebilecek, artırma ve eksiltme yaparak ip ekleyebileceksiniz.

 Makrome gazetelik modelleri araştırınız.
 Makrome gazetelikte kullanılan aksesuarları araştırınız.
 El örücülüğü yapan yerleri araştırarak, gördüklerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. MAKROME GAZETELİK ÖRME

Makrome Örmeye Hazırlık modülünde almış olduğunuz örme tekniklerini makrome
gazetelik örmede uygulamaya geçirebileceksiniz.

2.1. Makrome Örgüde Temel Düğüm Teknikleri

Bkz. Makromede Kullanılan Temel Düğüm Teknikleri 1-2 modülleri..

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamaklarını öneriler doğrultusunda takip ederek makrome gazetelik

örünüz.

İşlem Basamakları Öneriler

 Gazetelik tahtasına veya teline iple-
ri düzgün geçiriniz.

 Temiz ve aydınlık bir ortam seçiniz.

 Atölye çalışmalarında önlük giyiniz.

 Malzemelerinizi eksiksiz getirmeye dikkat
ediniz.

 Modele göre makrome gazetelik
örmeye başlayınız.

 Başlama düğümlerinden biriyle başlayınız.

 Gazetelik tahtasına ipleri düzgün geçirmeye
dikkat ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Gazeteliğe geçirdiğiniz iplerin birbiri-
ne karışmaması için uçlarına küçük
yumaklar yapınız.

 Düzenli ve titiz çalışınız.

 İlk sırayı iki ipten biri sabit tutularak
yapılan tek yönlü düğüm çalışmasıyla
tamamlayınız.

 Sol elinizdeki ipi mutlaka gergin tutunuz.

 Belli aralıklarla kare düğüm çalışması
yapınız.

 Yaptığınız düğümleri iyice sıkıştırarak
düğümlerin düzgün ve aynı büyüklükte
olmasına dikkat ediniz.
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 Kare düğümün tam ortasındaki iki
ipliğin birinden boncuğu geçirip, di-
ğeri ile zincir düğüm çalışması yapı-
nız.

 Kullanacağınız boncuğun delik genişliğine
göre birden fazla ipi içerisinden geçirerek
farklı düğümlerle de bağlama yapabilirsiniz.

 Nervür düğüm çalışması yapınız.

 Nervür düğüm ile değişik desen çalışmaları
yapınız.

 Bulduğunuz modellerden de fikir edininiz.

 Nervür (sarma) düğümle sırayı ta-
mamlayınız.

 Boncukları tüm sırada kullanabilir veya ara-
lara tek tek koyabilirsiniz.



22

 Sarma düğümle farklı desenler çalı-
şınız.

 Sarma düğüm ile çok farklı desenler üretebi-
lir, isterseniz gazeteliğin tüm yüzeyinde aynı
deseni kullanabilirsiniz.

 Tüm düğümleri kullanarak değişik
desenler oluşturunuz.

 Uyguladığınız modele göre bazı ipler çabuk
kısalabilir. Kısalan iplere ilaveler yapınız.

 İlave iplerin sağlam olduğundan emin olu-
nuz.

 Gazeteliğin diğer tarafını da aynı
şekilde çalışınız.

 Malzemelerinizi ekonomik kullanınız.
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 Gazeteliğin yan kenarlarını sabit
ölçüde tutmak için ölçüsünü ayarla-
dığınız makrome şeridi örünüz.

 Bu şeridi elinizde örerek gazeteliğe bağlaya-
bilirsiniz.

 Kullandığınız ip çeşidi sert ise meydana
gelebilecek kazalara karşı dikkatli olunuz.

 Bitirdiğiniz şeridi karşı tarafa da
bağlayınız.

 Bağladığınız düğümlerin uçlarını mutlaka
temizleyiniz.

 Boşlukta kalan iplerin ucunu boncuklarla
süsleyebilirsiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki sorular; doğru ve yanlış olarak hazırlanmıştır. Verilen ifadeye göre
parantez içine doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

1. ( ) Makrome gazetelik örmek için yalnızca gazetelik tahtası kullanılır.

2. ( ) Makrome gazeteliğe zincir düğümle başlanır.

3. ( ) Zincir düğüm iki iple soldan sağa ve sağdan sola bağlanarak yapılan düğüm çeşi-
didir.

4. ( ) Makrome örgüde sarma düğüm, kare düğüm, zincir düğüm gibi pek çok düğüm
çeşidi kullanılır.

5. ( ) Makrome örgülerde artırma işlemi yapılmaz.

6. ( ) Makrome gazeteliği tek renk iple ve modelle çalışmalıyız.

7. ( ) Makrome gazetelik değişik boyutlarda ve değişik malzemelerle de çalışılabilir.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek ken-
dinizi 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

Uygun ortam, gerekli araç gereç sağlandığında makrome gazeteliği bitirebileceksiniz.

 Makrome gazetelik bitirme tekniklerini araştırınız.

 Makrome gazetelikte kullanılabilecek süsleme şekillerini araştırınız.

 Boncuk çeşitlerini araştırarak, gazeteliğinize uygun süsleme materyalleri bulu-
nuz.

3. MAKROME GAZETELİK ÖRMEYİ
BİTİRME

Yapılan makrome çalışması ne olursa olsun, örgü sonuna gelince ipuçları temizlenerek
estetik bir görünüm kazandırılması gerekir.

3.1. Makrome Bitirme Teknikleri

Makrome gazetelikler şekil bakımından farklılık gösterebilirler. Bu nedenle, seçtiğiniz
gazeteliğin şekline ve kullanılan malzemeye uygun temizleme işlemi yapılarak gazetelik
bitirilmelidir.

Resim 3.1: Makrome gazetelik

ÖĞRENME FAALİYETİ–3

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Seçtiğiniz gazetelik basit ahşaptan ise her iki yönünde de örme işlemi bittikten sonra
alt kısmı gazetelerin aşağıya düşmemesi amacıyla kapatılmalıdır. Her iki taraftan da gelen
ipuçları birbirleri ile karşılaştırılarak uygun düğüm teknikleri ile birbirine bağlanır. İplerin
yoğunluğu fazla ise aralarda eksiltmeler yapılabilir. Yapılan düğümlerin net olmasına dikkat
edilerek, estetik görünümü bozmayacak şekilde örme işlemi bitirilir.

3.2. Süsleme Yapmak

Makrome, diğer örgü çeşitlerinde (tığ, şiş vb.) olduğu gibi uçları temiz bir biten bir
örgü çeşidi değildir. Makrome örgünün fazla kalan iplerini temizlerken bu iplerle süsleme de
yapabilirsiniz.

Yaptığınız örgüde farklı süsleme materyalleri ve düğümler kullanarak ürününüze daha
çekici bir görünüm kazandırabilirsiniz. Bu materyallerin makrome örgü yapılırken örgünün
her yerinde kullanılması mümkündür.

Resim 3.2: Makrome gazetelik

3.2.1. Püskül Yapmak

Sözlük anlamı; bir ucundan bazı şeylere süs olarak takılan, diğer ucu saçak biçiminde-
ki iplik olan püskül, evrensel bir süsleme materyalidir. Ülkemizde de birçok alanda süsleme
amacıyla severek kullanılır.
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Resim 3.3: Püskül çeşitleri

Resim 3.4: Püskül çeşitleri

Püskül makrome örücülüğünün de vazgeçilmez süslemelerindendir. Püskül el ile yapı-
labileceği gibi piyasada da hazır olarak her rengi ve çeşidi bulunabilir. Makromede kullanı-
lan püsküller genelde elde, makromenin kendi ipleri ile yapılan püsküllerdir. İstenirse farklı
renklerde iplerle de karıştırılarak yapılabilir.

 Elde Püskül Çalışması

 Makrome ve diğer örgülerde kullanacağınız püskülleri kendiniz yaparak
da örgülerinize ilave edebilirsiniz.
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Resim 3.5: İp sarma

 Püskül boyutunu belirleyerek kâğıttan bir şablon oluşturup ipleri üzerine
sarınız.

Resim 3.6: İpi kesme

 İstediğiniz kalınlığa ulaştıktan sonra püskülü şablondan çıkarıp tam orta-
dan kesiniz.
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Resim 3.7: Püskül bağlama

 Uzunluğunu belirlediğiniz ipe el üstü düğüm çalışınız.

 Kestiğiniz saçak demetini düğümlenmiş ip grubunun üzerine asınız.

 İplerden birini kullanarak Kastamonu düğümü ile iplerin tümünün çevre-
sini sıkıca bağlayınız. Bağlamayı birkaç kez tekrarlayınız.

Resim 3.8: Elde bağlanmış püsküller
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Resim 3.9: Makromede püskül yapma çeşitleri

3.2.2. Saçak Yapmak

Süsleme çeşitlerinden diğeri de saçakla süslemedir. Saçak da yaşantımızın her alanın-
da kullanabildiğimiz bir süsleme çeşididir. Ev dekorundan giyim süslemeye, köylerimizde
hayvan süslemeden folklorik kıyafet süslemeye kadar geniş bir kullanım alanı vardır.

Saçak elde yapılabileceği gibi piyasadan hazır harç şeklinde olanları da rahatlıkla te-
min edilebilir.

Resim 3.10: Kumaş kenarında yapılan saçak
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Dokuma kumaş ve örgülerde yapılan ürünün kendi ipleri kullanılarak da saçak yapıla-
bilir.

Makrome örgülerde kalan ipler saçak şeklinde bırakılabileceği gibi bu saçaklara farklı
materyaller takılarak ya da çeşitli düğümler atılarak saçak süsleme zenginleştirilebilir.

Resim 3.11: Hazır saçak

Resim 3.12: Elde yapılmış saçak çeşitleri
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3.2.3. Boncuk Takma

Boncuk denince aklımıza rengârenk, cıvıl cıvıl, içimizdeki çocuksu coşkuyu artıran,
bizi farklı yerlere götüren neşeli materyaller geliyor. Tahtadan seramiğe, plastikten metale
pek çok çeşidi olan boncuğun kullanım alanı da o kadar çeşitlidir.

Resim 3.13: Cam boncuklar

Resim 3.14: Boncuk çeşitleri (Metal,plastik,tahta vb.)
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Hayatımızın her alanında karşımıza çıkabilecek bu sevimli materyaller, makrome süs-
lemeciliğinde de büyük önem taşır. Makrome örücülüğünde, desenlere renk katmak ve yap-
tığınız ürünü daha dikkat çekici hâle getirmek için örgünün her yerinde kullanabileceğiniz
boncukları, makromeyi bitirirken saçakların ve püsküllerin ucuna takarak da rahatlıkla kulla-
nabilirsiniz. Saçak ve püsküllerde kullandığınız bu boncukları el üstü düğümü yaparak sabit-
leyebilirsiniz.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Makrome gazeteliği püskül veya saçak çalışarak, çeşitli materyallerle süsleyerek biti-

riniz.

İşlem Basamakları Öneriler

 Püskül yapınız.

 Makrome gazeteliğinizin alt kısmını püskül
yaparak süsleyebilirsiniz.

Resim 3.15:

 İsterseniz püskülü elinizde ayrıca çalışarak
da gazeteliğe takabilirsiniz.

 Püskülleri yaparken gazeteliğinizde kul-
landığınız ip ve boncukların renklerini de
göz önünde bulundurarak farklı renklerde
ipler de kullanabilirsiniz.

Resim 3.16

 Püskülü daha dolgun göstermek için arada
artırma yapabilirsiniz.

 Artırma ve eksiltme yaparken dikkatli olu-
nuz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Saçak yapınız.

 Biten gazeteliğinizin altında kalan ipleri
düzgün bir şekilde keserek temizleyebilir-
siniz.

Resim 3.17

 Temiz ve titiz çalışınız.

 Saçakların üzerine farklı düğümler atarak
zarif görünümler oluşturabilirsiniz.

 Bobin düğümü ile de saçakların ucunu
temizleyebilirsiniz.

Resim 3.18

 Ekonomik olunuz.
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 Boncuk takınız.

 İpinizin özelliğine ve rengine uygun bon-
cuk seçiniz.

 Görüntüyü daha çekici hâle getirmek için
farklı renklerde boncuk kullanabilirsiniz.

Resim 3.19

 Seçtiğiniz boncukların orta kısmının iplerin
geçebileceği büyüklükte olmasına dikkat
ediniz.

 Her ipliğe boncuk takmak yoğunluk yarata-
rak görüntünün bozulmasına sebep olabilir.
Bu yüzden belli aralıklarla boncukları ta-
kabilirsiniz.

 Boncuğun altından ve üstünden el üstü
düğümü yaparak boncukları sabitleyiniz.

Resim 3.20

 Tüm süsleme çeşitlerinde kestiğiniz mak-
rome iplerinin uçlarını yakarak ya da yapış-
tırarak temizleyebilirsiniz.
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Resim 3.21: Makrome gazetelik
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki sorular; doğru ve yanlış olarak hazırlanmıştır. Verilen ifadeye göre
parantez içine doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

1. ( ) Makrome örgü, şiş ve tığ örücülüğündeki gibi uçları temiz biten bir örgüdür.

2. ( ) Gazeteliğin alt kısmındaki ipler karşılıklı bağlanarak, bu kısım tamamen kapatılır.

3. ( ) Süsleme gereçleri, estetik görünümü güzelleştirmek amacıyla gazeteliğin farklı
yerlerinde kullanılabilir.

4. ( ) Makrome örgüleri süslerken hazır harçlar kullanılmaz.

5. ( ) Püskül bir ucundan bazı şeylere süs olarak takılan, diğer ucu saçak biçimindeki
iplik demetidir.

6. ( ) Gazeteliğin alt kısmında kalan iplere ilaveler yapılarak saçak kısmı dolgunlaştırı-
labilir.

7. ( ) Saçakların uç kısımlarına yalnızca plastik boncuk takılır.

DEĞERLENDİRME

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

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz modül değerlendirmeye geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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MODÜL DEĞERLENDİRME

Öğrenme faaliyeti ile kazandığınız tecrübeleri göz önüne alarak makrome gazetelik
çalışınız.

UYGULAMALI TEST

 Kullanılan araç ve gereçler:
 Gazetelik tahtası veya teli
 Makrome ipi
 Modeller
 Makas
 Cetvel
 Mezür
 Boncuklar

DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri
EVET veya HAYIR cevabına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Makrome ile ilgili model araştırması yaptınız mı?

2. Bulduğunuz örnekleri inceleyerek, nasıl bir model yapmak iste-
diğinize karar verdiniz mi?

3. Yapacağınız makrome gazeteliğin modelini belirlediniz mi?

4. Makrome ipin çeşidini ve rengini belirlediniz mi?

5. Kullanacağınız araç gerecin tam olmasına dikkat ettiniz mi?

6. İp uzunluğunu hesapladınız mı?

7. İpleri ölçtünüz mü?

8. İpleri kestiniz mi?

9. Gazetelik tahtasına veya teline ipleri düzgün geçirdiniz mi?

10. Modele göre makrome gazetelik örmeye başladınız mı?

MODÜL DEĞERLENDİRME
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11. Gazeteliğe geçirdiğiniz iplerin birbirine karışmaması için uçları-
na küçük yumaklar yaptınız mı?

12. İlk sırayı iki ipten biri sabit tutularak yapılan tek yönlü düğüm
çalışmasıyla tamamladınız mı?

13. Belli aralıklarla kare düğüm çalışması yaptınız mı?

14. Kare düğümün tam ortasındaki iki ipliğin birinden boncuğu geçi-
rip, diğeri ile zincir düğüm çalışması yaptınız mı?

15. Nervür (sarma) düğüm çalışması yaptınız mı?

16. Sarma (nervür) düğüm ile değişik desenler çalıştınız mı?

17. Tüm düğümleri kullanarak değişik desenler oluşturdunuz mu?

18. Gazeteliğin diğer tarafını da aynı şekilde çalıştınız mı?

19. Gazeteliğin yan kenarlarını sabit ölçüde tutmak için ölçüsünü
ayarladığınız makrome şeridi ördünüz mü?

20. Bitirdiğiniz şeridi karşı tarafa da bağladınız mı?

21. Gazetelikte bitirme tekniklerini uyguladınız mı?

22. Gazeteliğinize uygun süsleme çeşidi seçtiniz mi?

23. Gazeteliğinize uygun süsleme materyalleri seçtiniz mi?

24. Püskül yaptınız mı?

25. Saçak yaptınız mı?

26. Boncuk taktınız mı?

27. İplerin ucunu yakarak ya da yapıştırarak temizlediniz mi?

DEĞERLENDİRME

Modül Performans Testinde işaretlediğiniz Evet’ler kazandığınız becerileri ortaya ko-
yuyor. Yapılan değerlendirme sonunda “HAYIR” cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.

Kendinizi yeterli görmüyorsanız modülü tekrar ediniz.
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CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI

1 D

2 Y

3 D

4 Y

5 D

6 D

7 Y

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI

1 Y

2 Y

3 D

4 D

5 Y

6 Y

7 D

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI

1 Y

2 D

3 D

4 Y

5 D

6 D

7 Y

CEVAP ANAHTARLARI
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