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AÇIKLAMALAR 
ALAN El Sanatları Teknolojisi 

DAL/MESLEK El Ve Makine Nakışı 

MODÜLÜN ADI Makinada Süzeni İşi 

MODÜLÜN TANIMI 
Süzeni işi ile ilgili bilgilerin verildiği, süzeni işinin yapımının 

anlatıldığı öğrenme materyalidir.  

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL Ön koşulu yoktur.  

YETERLİLİK Süzeni işi yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Öğrenci, gerekli ortam sağlandığında ürüne ve tekniğe göre 

desen çizerek uygun malzeme üzerine makinede süzeni işi 

yapıp ürüne dönüştürebilecektir. 

Amaçlar 

1. Ürüne uygun model belirleyip renklendirebilecektir. 

2. Ürüne uygun malzeme seçimi yapabilecektir. 

3. Tekniğe ve ölçüye uygun olarak kumaşı işlemeye ha-

zırlayabilecektir. 

4. Süzeni işine uygun olarak süzeni makinesini işlemeye 

hazırlayabilecektir. 

5. Tekniğe uygun olarak süzeni işi yapabilecektir. 

6. Tekniğe uygun olarak kenar temizliği yapabilecektir. 

7. Tekniğe uygun olarak ütü yapabilecektir. 

8. Tekniğe uygun olarak kalite kontrol yapabilecektir. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Aydınlık ve temiz ortam  

Donanım:Desen kitapları, fotoğraf, dergi, yapılmış ürün örnek-

leri, renk katalogları, kumaş, iplik, kasnak, kasnak bezi, maki-

ne, makine nakış iplikleri, sim, parşömen kâğıdı, çizimde kul-

lanılan malzemeler, renkli kalemler makas, bitmiş ürün, pul, 

boncuk v.b.süsleme malzemeleri, fırça, toz bezi, kenar temiz-

leme malzemeleri, ütü, ütü bezi, ütü masası, küvet, hata etiketi 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen ölçme 

araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi kendinizi değer-

lendireceksiniz. 

Öğretmen, modülün sonunda, size ölçme aracı ( test, çoktan 

seçmeli, doğru-yanlış, vb. ) kullanarak modül uygulamaları ile 

kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek değerlendirecektir. 

 

AÇIKLAMALAR 



 

 iv 

 

 



 

 1 

GİRİŞ 
 

 

Sevgili Öğrenci, 

  

Dikiş makinesi görünümündeki süzeni makinesi, işlemenin hem hızlı hem de kolay 

yapılmasını sağlayan bir makine türüdür. Kullanma becerisi kazanıldığında çok kısa sürede, 

çok güzel çalışmalar yapabilmenizi sağlayacaktır. 

 

Süzeni makineleri çok eski tarihlerde ülkemize girmiş olup birçok ailenin evde üretim 

yaparak geçim kaynağı sağlamalarına yardımcı olmuştur. Halen bazı yörelerimizde süzeni 

makinesi ile evde işlemeler yapılmaktadır. 

  

Makinede süzeni işi, kasnaksız olarak uygulanır. Desenler kumaşa çizilerek ya da iş-

leme yapanlar tarafından iç ve dış çizgiler belirlenerek desen bu çizgilerin içine yerleşecek 

şekilde ezbere yapılır; ancak bu çalışma, uzmanlık gerektiren bir iştir. Bu yüzden ezbere 

çalışan kişilerce desenlemede daha kolay, yuvarlak ve düz hatlı desenler tercih edilir. 

Makinede süzeni işi her türlü ürün üzerinde uygulanabilir. Sadece kumaşların sık dokunuşlu 

olması ve işlemede kullanılacak ipliklerin kumaşa uygun olması yeterlidir. 

 

Bu modülü,başarı ile tamamladığınızda; süzeni makinesini kullanmayı ve süzeni işi 

yapmayı öğrenebileceksiniz. 

 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

  

Bu faaliyette verilecek bilgiler ve kazandırılacak beceriler doğrultusunda aydınlık te-

miz bir ortam sağlandığında ürüne uygun olarak model belirleyip renklendirebileceksiniz. 

 

  

 

 

 Yapılmış ürün örnekleri araştırınız. Bu örnekleri sınıfta arkadaşlarınızla incele-

yiniz. 

 Süzeni işine uygun desen araştırınız. Bulduğunuz desenleri sınıf arkadaşlarınız-

la paylaşınız. 

 Hazırladığınız raporu ve çalışmaları sınıfınıza getirerek arkadaşlarınızla incele-

yiniz. 

  

1. MODEL BELİRLEME 
 

1.1. Süzeni İşi 
 

Kumaş üzerine desen çizilerek kumaş kasnağa gerilmeden dikiş makinesi görünümün-

de olan süzeni makinelerinde tığlı iğne yardımıyla yapılan zincir işi tekniğine “makinede 

süzeni işi” denir. 

  
Resim 1.1: Süzeni işi kırlent  Resim 1.2: Süzeni işi örtü 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 1.3: Süzeni işi yastık 

Tanımda da belirtildiği üzere bu işlemeler, dikiş makinesi görünümünde olan süzeni 

makinelerinde yapılır, kumaşı germek için kasnak kullanılmaz. 

  

Resim 1.4: Süzeni makinesi  Resim 1.5: Çok başlı süzeni makinesi 

1.2. Kullanılan Araç Gereçler 

 Kumaş 

 İplikler 

 Teller(düz tel, yuvarlak tel) 

 Karga burun/ pense 

 Kumaş cinsine uygun iğne ve iğne yatakları 

 Desen  

 Makas 

 Kalem 

 Cetvel 

 Renk katalogları 

 

1.3. Diğer Nakışlardan Ayrılan Özellikleri 
 

 Kumaş ve iplik özellikleri: Makinede süzeni işinde sık dokunuşlu bütün ku-

maşlar üzerine uygulama yapılabilir. İlk süzeni uygulamalarında kolay desen 

oluşturabilmek için çizgili ve kareli kumaşlar daha sıklıkta kullanılmış, desenler 
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makinede kare ve çizgilere göre yerleştirilmiştir. Günümüz çalışmalarında her 

türlü kumaş üzerine bu alanda pratiklik kazanan kişiler tarafından desen geçir-

me işlemi yapmadan işleme yapılabilmektedir. Makinede süzeni işinde ipek 

kumaşlar üzerine ipek ipliklerle başlayan çalışmalar zamanla tüm kumaş ve ip-

lik çeşitleri kullanılarak uygulanabilmektedir 

 
 Desen özellikleri: Desenlerde fazla detay yoktur; çoğunlukla yuvarlak ve geo-

metrik çizgilere sahip desenler tercih edilmektedir. Süzeni tekniğinde desenlerin 

birbirini takip etmesi ve kumaşı bezeyecek şekilde oluşturulmasına “sıvama” 

denir (Sebebi kumaş hiç görülmeyecek şekilde işlenmiş olmasıdır.) 

 

Resim 1.6: Yöresel ipek kumaş üzerine yapılmış makinede süzeni işi örtü 

 Renk özellikleri: Süzenide renkleri seçerken renklerin uyumuna, renk geçişle-

rindeki tonlamaya dikkat edilmelidir. Ayrıca kullanılacak kumaşın rengine uy-

gun ya da zıt renkler kullanılabilir. Ürünün kullanım alanı, yöreselliği de göz 

önünde bulundurularak kullanılacak renk tespiti yapılabilir. 

 

1.4. Desen için Faydalanılan Kaynaklar 

 

Tabiattan (çiçek, yaprak, dal, tomurcuk), eski işlemelerden, desen dergilerinden, ku-

maş ve kâğıt üzerine basılmış desenlerden, müzelerden, kartlardan, meyve çizimlerinden, 

geometrik desenlerden, beyaz iş, Türk işi ve İngiliz işi desenlerinden faydalanılır. 

 

1.5. Uygulandığı Yerler 
 

 Elbiselerde (Hırka, sabahlık, buluz, pantolon, abiye kıyafetler, bayan ve erkek 

gömlekleri) 

 Aksesuarlarda (Şal, şapka, çanta, keseler) 

 Oda takımları 

 Çeşitli örtüler 

 Sofra ve çay takımı 

 Seccade 
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 Perde  

 Pano 

 Yatak örtüleri 

 Kırlentler 

 Üstlük (Baş örtüsü) 

 

Resim 1.7: Süzeni işi perde Resim1.8: Kırlent  

 

Resim1.9: Kutnu kumaş üzerine çalışma   Resim1.10: Yatak örtüsü  

 

Resim1.11: Kemer çalışması 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayarak süzeni işi deseni hazırlayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Süzeni işinde kullanılan desenleri araştırı-

nız. 
 Titiz ve düzenli çalışınız. 

 Desen hazırlamada kullanılacak araç gereci 

seçiniz. 

 Yumuşak uçlu kurşun kalem, silgi ve 

parşömen kâğıdı hazırlayınız. 

 Ürüne uygun desen seçiniz.  

 Desen seçiminde ürünün boyutlarını ve 

kullanılacağı yeri göz önünde bulundu-

runuz.  

 Ürünün ölçülerine uygun kompozisyon 

hazırlayınız. 

 Deseni, ürüne göre yan yana veya si-

metrik olarak yerleştirebilirsiniz. 

 Deseni muntazam çiziniz. 

 

 Deseni renklendiriniz 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
 



 

 8 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

  

1. Makinede süzeni işi yapımında aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz? 

A) Kumaş 

B) Kasnak  

C) İpler 

D) Teller 

 

2. Makinede süzeni işi yapımında aşağıdakilerden hangi kumaş türü deseni kumaşa çiz-

meden işleme yapmada tercih edilir? 

A) Düz ipek dokumalar 

B) Düz keten dokumalar 

C) Kareli ve çizgili dokumalar 

D) Tüm dokuma türleri 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi süzeninin kulanım alanlarından değildir? 

A) Oda takımları 

B) Elbiseler 

C) Seccade 

D) Düğme 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi deseni kumaşa geçirmede kullanılan malzemelerdendir? 

A) Tığ 

B) Kalem 

C) Toplu iğne 

D) Desen 

 

5. Renk uygulaması yaparken aşağıdakilerden hangisi renk uygulamasını etkilemez? 

A) Desen çizimi 

B) Renk uyumu  

C) Desenin özellikleri 

D) Renklerinin kumaşa uyumu 

 

 

 

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 faaliyette verilecek bilgiler ve kazandırılacak beceriler doğrultusunda, temiz ve ay-

dınlık ortam sağlandığında ürüne ve tekniğe uygun malzeme ihtiyacı belirleyebileceksiniz. 

 

 

 

 

 Çevrenizde süzeni işinde kullanılabilecek kumaş türleri nelerdir? Araştırınız. 

 Çevrenizde süzeni işinde kullanılabilecek iplikler nelerdir? Araştırınız.  

 Topladığınız bilgi ve dokümanları sınıfınıza getirerek arkadaşlarınızla inceleyi-

niz.  

2. MALZEME İHTİYACI BELİRLEME 
 

2.1. Süzeni İşinde Kullanılan Kumaşlar 
 

Süzeni işleme tekniği, seyrek olmayan tüm kumaşlar üzerine uygulanabilir. Kullanılan 

kumaşlar aşağıda verilmiştir. 

 

 Patiska: Pamuk ipliğinden dokunur. Apreli olup görünüşü mattır. 90 – 100 – 

140 – 180 – 220 – 240 cm genişlikte olanları ve çeşitli renkleri mevcuttur. Yı-

kanmaya elverişlidir. 

 

Resim 2.1: Patiska 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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 Keten: Keten liflerinden dokunan pürüzsüz, parlak, çeşitli kalınlıkta kumaşlar-

dır; sağlam ve işlemeye elverişlidir. 

 

Resim 2.2: Keten 

 Tafta: Tabii veya suni ipekten dokunur. Parlak, sert ve sıkı dokunuşludur. İki 

yüzü de aynıdır. Çizilerek yapılan işlemeler için elverişlidir.  

 

Resim 2.3: Tafta 
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 Saten: Tabii veya suni ipekten dokunan tersi mat, yüzü parlak bir kumaştır. At-

kı ve çözgü iplikleri görünmeyecek derecede sıkı dokunuşludur. Satenlerin cinsi 

kullanılan ipek miktarına göre değişir. Krep saten, lüks saten, saten düşes gibi 

adlar verilir.  

 

Resim 2.4: Saten 

 Organze: Sıkı ve düz dokunuşlu ince, şeffaf, sert bir kumaştır. Hafif, basit iş-

lemeler yapımında kullanılır.  

 

Resim 2.5: Organze 

 Krep Jorjet: Atkı ve çözgü iplikleri fazla bükümlüdür. Bürümcük görünüşlü ve 

mattır. 

 

Resim 2.6: Krep jorjet 
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 Pazen: Kalın, bir tarafı hafif tüylü, parlak ve sık dokunuşlu bir kumaştır. İki ta-

rafı tüylü olanlarda vardır. İpek veya pamuktan dokunur.  

 

Resim 2.7: Pazen 

 Kadife: İpek veya ketenden dokunur. Bir yüzü çok sık ve kısa tüylerle kaplı, 

parlak, kalın yumuşak bir kumaştır. Ters yüzü düz ve mattır.  

 

Resim 2.8: Kadife 

 Viskon: Sentetik ile keten veya pamuk karışımı bir kumaş türüdür. 

  

Resim 2.9: Viskon 
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 İpek: İpekten yapılmış ince dokunuşlu hafif kumaşlardır. 

 

Resim 2.10: İpek Kumaş 

 Yöresel kumaşlar: Değişik bölgelerde dokunan ve o bölgeye özgü isimler al-

mış; ipek, keten, pamuk ve polyesterden dokunan kumaş türleridir. 

 

Resim 2.11: Yöresel Kumaş  

2.2. Süzeni İşinde Kullanılan İplikler 
 

Makinede süzeni işinde kullanılacak iplikler bobin üzerine sarılarak ya da bobin ha-

linde kullanılmalıdır. 

 

İşlemelerde ipek ipliğin kullanılması estetik görünüm kazandırmak açısından önemli-

dir. İpliklerin kullanımları kumaşın çeşidine, ürünün kullanım alanlarına ve ürünün kalitesine 

göre değişiklik gösterir.  

 

 Pamukaki (Beyaz İş Kotonu) :Çileler halindedir. Yumuşak ve parlak görünüş-

lüdür. 

 Koton: Çile veya kuka halindedir. İki katlıdır. Çok bükümlüdür. Çeşitli renkleri 

vardır. Kuka halinde olanlar daha çok 8-12 numaralıdır. 

 Sim: Altın ya da gümüş renkte olup, fantezi işlemelerde daha yaygın kullanılır. 

 Floş: İpek iplik olup, yumuşak, parlak ve bükümsüz bir ipliktir. 

 Çamaşır ipeği: Çileler halinde satılır. Az bükümlüdür. Katları ayrılmaya elve-

rişlidir. 
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 İbrişim: Çile ve masura halinde satılır. İncedir ve çok bükümlüdür.  

 

Resim 2.12: Süzeni işinde kullanılan iplikler 

2.3. Süzeni İşinde Kullanılan Yardımcı Malzemeler 
 

Süzeni işinde kullanılan yardımcı malzemeler, işleme tamamlandıktan sonra süsleme 

ve farklı bir görünüm kazandırmak amaçlı kullanılır. 

 

 Lase: Yarım (0,5) santimetre kadar genişlikte olan, sentetik ve pamuk türleri 

bulunan, süzeni işinde zincir tekniği ile tutturularak desene geniş görünüm ver-

mek amacıyla çizilen, desenin üzerine yerleştirilerek kullanılan malzemedir.  

  

Resim 2.13: LaseResim 2.14:Renkli lase 

 Kurdele: Lase gibi işleme esnasında kullanılır. 

   

 Resim 2.15: Kurdele    Resim 2.16: Kurdele işleme 
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 Boncuk: Cam, taş, sedef, tahta, plastik vb. maddelerden yapılan, ortası delik, 

çoğu yuvarlak ve renkli süs taneleridir. 

    

Resim 2.17: Boncuk    Resim 2.18: Boncuk işleme 

 Pul : Metal selüloit veya plastikten yapılmış, bombeli ortası delik küçük yuvar-

laklar. Süslemede kullanılır. 

   

Resim 2.19: Pul     Resim 2.20: Pul işleme 

 İnci: Üzeri sedefle kaplı boncuk taneleridir. Takı ve süsleme amaçlı kullanılır. 

   

 Resim 2.21: İnci  Resim 2.22: İnci işleme 
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 Straz: Boncuklarla hazırlanmış hazır gereçlerdir, süslemede kullanılır. 

 

Resim 2.23: Straz 

 Kurt: İnce telden sık bükümlü, nakışta süsleme gerecidir. 

   

Resim 2.24: Kurt    Resim 2.25: Kurt işi süsleme 

 Tırtıl: İnce telden seyrek bükümlü nakışta süsleme gerecidir. 

   

Resim 2.25: Tırtıl  Resim 2.25: Tırtıl işi süsleme 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayarak süzeni işinin yapımında kullanılan ana ve 

yardımcı malzemeler ile ilgili dosya hazırlayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Süzeni işinde kullanılan kumaş ve iplik çe-

şitlerini inceleyiniz. 

 Basılı kaynaklardan faydalanabilirsi-

niz 

 Kumaş ve iplik kartelâlarından fayda-

lanabilirsiniz. 

 Sanal ortamdan faydalanabilirsiniz 

 İplik ve kumaş temin edebileceğiniz yerleri 

araştırınız. 

 Çevrenizden faydalanabilirsiniz. 

 Sanal ortamdan faydalanabilirsiniz 

 Ekonomik olmaya özen gösteriniz. 

 Ürüne uygun kumaşı belirleyiniz. 

 İşleme tekniğine uygun olmasına dik-

kat ediniz.  

 Basılı kaynaklardan faydalanabilirsi-

niz 

 Sanal ortamdan faydalanabilirsiniz 

 Ürüne uygun iplik seçimi yapınız. 

  Kullanılacak iplik renklerin birbirine 

ve kumaşa uyumuna dikkat ediniz.  

 Basılı kaynaklardan faydalanabilirsi-

niz 

 Sanal ortamdan faydalanabilirsiniz 

 Ürüne uygun yardımcı malzemeleri seçiniz. 

 Pul, boncuk vb. yardımcı gereçlerden 

desen ve kumaşınıza uygun olanı ter-

cih ediniz. 

  Topladığınız bilgi ve dokümanları dosya 

haline getiriniz. 

 Basılı kaynaklardan faydalanabilirsi-

niz 

 Sanal ortamdan faydalanabilirsiniz   

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü ya-

zınız. 

 

1. …………………;İpek iplik olup, yumuşak, parlak ve bükümsüz bir ipliktir. 

 

2. Sentetik ile keten veya pamuk karışımı bir kumaş türüdür.………………….denir. 

 

3. işlemeye kalınlık vermek için zincir tekniği ile tutturularak kullanılan yardımcı mal-

zemeye ………………denir. 

 

4. Çileler halinde satılan az bükümlü ve katları ayrılmaya elverişli iplik ……… …..dir. 

 

5. .………….. ipek veya ketenden dokunan, bir yüzü çok sık ve kısa tüylerle kaplı, par-

lak, kalın yumuşak kumaştır. Ters yüzü düz ve mattır.  

 

6. Yarım (0,5) santimetre kadar genişlikte olan, sentetik ve pamuk türleri bulunan, süzeni 
7. işinde zincir tekniği ile tutturularak, desene geniş görünüm vermek amacıyla çizilen, 

desenin üzerine yerleştirilerek kullanılan malzemeye……………………… 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–1 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 

Bu faaliyette verilecek bilgiler ve kazandırılacak beceriler doğrultusunda aydınlık te-

miz bir ortamda tekniğe ve modele uygun olarak, kumaşı işlemeye hazırlayabileceksiniz. 

 

  

 

 

 Çevrenizde makinede süzeni işi ile işlenmiş ürünleri inceleyiniz. 

 Süzeni işi ile işlenmiş ürünlerin kulanım amaçlarına yönelik hangi ölçülerde ya-

pıldıklarını araştırınız.  

 Desen geçirme tekniklerini araştırınız. 

 Deseni kumaşa geçirmede kullanılan araç gereçleri araştırınız. 

 Hazırladığınız raporu ve çalışmaları sınıfınıza getirerek arkadaşlarınızla incele-

yiniz 

 

3. KUMAŞI İŞLEMEYE HAZIRLAMA 
 

3.1. Ölçü- Oran 
 

Örtülerde:40cm*100cm, 80cm*80cm, 70cm*70cm, 140cm*140cm, 140cm*180cm, 

140cm*240cm, 40cm*40cm olup tercihe ve kullanım alanlarına göre değişir. Diğer kullanım 

alanlarında ise tercihe bağlı ölçü –oran belirlenir. 

 

3.2. Deseni Kumaşa Geçirmede Kullanılan Araç Gereçler 
 İşleme için seçilen desen    

 Parşömen kâğıdı 

 Kalemler (2B, H, HB) 

 Toplu iğne 

 Silgi 

 Kalemtıraş 

 Mezura 

 Cetvel 

 Kopya kâğıdı 

 Asetat kâğıdı 

 Asetat kalemi 

 Odun külü veya pudra 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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3.3. Süzenide Desen Geçirme Teknikleri 
 Çizerek desen geçirme 

 Kopya kağıdı ile desen geçirme 

 Asetat kağıdı ile desen geçirme 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayarak çizerek desen geçirme tekniğini uygulayı-

nız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Gerekli araç-gereci hazırlayınız  
 Kurşun kalem, silgi, toplu iğne ve cet-

vel hazırlayınız.  

  Kumaş üzerine desen çizilecek bölümü 

tespit ediniz. 

 Kumaşınıza uygulayacağınız kenar 

temizlemede gerekli olacak alanı göz 

önünde bulundurarak desen çizilecek 

yeri belirleyiniz. 

 Desen çizili kâğıdı ters çevirerek yumuşak 

kurşun kalem ile deseni tersinden tekrar çi-

ziniz. 

 

 Deseni Kumaşınızın üzerine yerleştiriniz 

 İşleme yapılacak yeri ve ölçüyü dikkate 

alınız. 

 Yumuşak kalemle çizdiğiniz yüzey kumaşa 

gelecek şekilde yerleştiriniz. 

 

 İnce uçlu sert bir kalemle desenin üzerin-

den çiziniz. 

 Mutlaka çizgilerin üzerinden geçiniz. 

Aksi durumda kumaşa desen geçişi ol-

mayacaktır  

 Çizimin üzerine fazla bastırmayınız 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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Aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayarak kopya kâğıdı ile desen geçiriniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Kullanılacak araç gereci hazırlayınız.  

 Deseni parşömen kâğıdına çizerek hazır-

layınız. 

 Ortamın aydınlık olmasına dikkat ediniz. 

 Kurşun kalem, silgi, toplu iğne, sarı 

karbon kâğıdı ve cetvel hazırlayınız. 

 Deseni kumaşın üzerine yerleştiriniz.  

 

  Kopya kâğıdını desen kâğıdı ile kumaş 

arasına yerleştiriniz. 

 Kopya kâğıdının parlak yüzü kumaş üze-

rine gelecek şekilde yerleştiriniz. 

 Toplu iğnelerinizi karbon kâğıdı üzerine 

takmayınız. 

 

 Desen üzerinden sert bir kalemle çiziniz. 

 Yazmayan tükenmez ya da ucu çok sivri 

olmayan kurşun kalem kullanınız. 

 Kopya kâğıdını kullanırken dikkatli olu-

nuz. 

 Parmaklarınızı desen çizerken, desen üze-

rine çok fazla bastırmayınız.  
 

 Parşömen kâğıdı ile kopya kâğıdını kaldı-

rınız. 

 
 Desenin kumaş üzerine hafif çıkan yerle-

rini kalemle çiziniz. 

 

 Koyu renk kumaşlarda sarı veya beyaz 

karbon kâğıdı kullanınız. 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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Aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayarak asetat kâğıdı ile desen geçiriniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Kullanılacak araç gereci hazırlayınız. 

 Deseni parşömen kâğıdına çizerek hazırla-

yınız.  

 Ortamın aydınlık olmasına 

dikkat ediniz. 
 Asetat kalemi, asetat kâğıdı, cetvel 

hazırlayınız. 

 Kullanılacak desen ölçülerine uygun asetat 

kâğıdı hazırlayınız. 

 Asetat ile yapılan desenleme tekniği 

sadece seri çalışmalarda ve aynı dese-

nin sürekliliği durumlarında kullanılır. 

 Parşömen kâğıdını asetat kâğıdının altına 

yerleştiriniz.  

 Desenin kaymaması için ağırlık kulla-

nınız. 

 Asetat kalemi ile deseni geçiriniz. 

 

 Süzeni makinesini ip takmadan hazırlayı-

nız. 

 Makineye 4,5 ve 6 numaralı iğne ta-

kılması uygun olur.  

 Desen çizilen asetat kâğıdını işlenecek 

kumaş gibi makineye yerleştiriniz. 
 Dikkatli ve titiz çalışınız. 

 Desen çizgilerinin üzerinden işleme yapar 

gibi geçiniz. 

 Asetat kâğıdına çizilen desenlerde zincir 

uzunluğu kadar aralıklı olan delikler mey-

dana gelecektir 

 

 Desen geçirmek için tamponlama araçlarını 

hazırlayınız. 

 Açık renkli kumaşlar için odun külü, 

koyu renk kumaşlar için talk pudra kul-

lanınız. 

 Odun külünü odun ateşi yakan evler ya 

da fırınlardan bulabilirsiniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Kül veya pudrayı dağıtmak için kumaş topu 

hazırlayınız. 

 Atık kumaşları üst üste sararak tokmak 

 şekli verip bağlayınız. 

  Çok sıkı sarmamaya özen gösteriniz 

 

 Hazırlanan deseni kumaşa üzerine yerleşti-

riniz. 

 Deseni uygulayacağınız yeri önceden 

tespit etmeniz önemlidir. 

 Odun külünden veya pudradan bir miktar 

alıp asetat üzerine dökünüz. 

 Kirlenmeyi önlemek için 

yetecekmiktarda kullanınız. 

 Hazırladığınız kumaş topu ile deliklerin 

üzerinde yayarak, kumaşa inmesini sağla-

yınız. 

 Fazla gelen tozu geri boşaltınız. 

 

 Deseni kumaş üzerinden kaldırınız. 

 Asetatın sürüklenmemesine dikkat ediniz. 

Aksi takdirde desenlemede dağılmalar 

meydana gelebilir. 

 Kül kumaş üzerinde dağılabileceğinden 

kumaş katlanmamalı veya işleme hemen 

gerçekleştirilmelidir. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi süzeni işinde kullanılan desen geçirme araçlarından değildir? 

A) Kalem 

B) Parşömen kâğıdı 

C) Desen  

D) Mulaj kağıdı 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi süzeni işinde kumaşa desen geçirme işleminde kumaş ile 

desen kâğıdı arasına koyulur? 

A) Fon kâğıdı  

B) Karbon kâğıdı 

C) Parşömen kâğıdı  

D) Mulaj kâğıdı 

 

3. Süzeni tekniğinde seri desen çalışmasında aşağıdakilerden hangisi kullanılır. 

A) Asetat 

B) Zımpara 

C) Karton 

D) Mukavva  

  

4. Kumaşın kenarından atmasını engellemek amaçlı yapılan işleme ne ad verilir? 

A) Sürfile 

B) Orta teyel 

C) Düz teyel 

D) Makine dikişi 

 

5. Asetat kâğıdı ile desen geçirmede aşağıdakilerden hangisi kullanılır 

A) Un 

B) Odun Külü 

C) Odun Talaşı  

D) Karbon  

  

 

  

 

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 faaliyette verilecek bilgiler ve kazandırılacak beceriler doğrultusunda aydınlık te-

miz bir ortamda süzeni makinesini işlemeye hazırlayabilecektir. 
 

  

 

 

 Çevrenizdeki süzeni makinelerini inceleyerek süzeni makinelerinin kullanım 

şekillerini gözlemleyiniz. 

 Çevrenizdeki süzeni işi ürünleri inceleyiniz. 

 Süzeni işi ürünlerinin kullanım alanlarını gözlemleyiniz. 

 Elde ettiğiniz bilgileri sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız.  

  

4. SÜZENİ MAKİNESİNİ HAZIRLAMA VE 

SÜZENİ İŞİ UYGULAMA 
4.1. Süzeni Makinesi Üst Bölüm Elemanları ve Görevleri  

 

Süzeni makinesi, diğer nakış makinelerden farklı özellikleri bulunmaktadır. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 4.1: Süzeni makinesi üst bölüm elemanları 

 

1.İğne   6.Lase pimi  11.Kayış 

 

2.Baskı ayağı  7.Hareket dişlileri 12.Kovan bölümü  

  

3. İğne mili  8.Makinenin kolu 13.İğne plakası 

 

4.Yürütme vidası  9.Masa plakası  14. Lase sarma tertibatı 

 

5.Lase yatakları  10.Kasnak / Volan 15.Yay sistemi    
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4.1.1. İğne ve İğne Yatağı  
 

 İğne: Zincir işi yapımında kullanılan iğnenin ucu çengel şeklindedir. İğneler 

numaralıdır. Kumaşların kalınlıklarına uygun numaradaki iğneler kullanılır. İn-

ce kumaşlarda küçük numaralar, kalın kumaşlarda ise büyük numaralı iğneler 

tercih edilir. İğnelerin dipçik kısmı mile takılıp sıkıştırılabilmesi için dişlidir. 

 

Resim 4.2: İğneler 

 İğne Yatağı: Her numaradaki iğne yatağı ile birlikte kullanılır. Makinenin ko-

van bölümüne takılır. Mile takılarak makineye yerleştirilen iğne, yatağının için-

den geçer. İşleme yapabilmesi için iğnenin çengelinin yatağın altından görün-

mesi gerekir. 

Vidalı kısmı içte kalacak şekilde makineye yerleştirilir ve karga burun ile sıkıştırılır.  

       

Resim 4.3:Kalın (7) numara iğne ve iğne yatağı     Resim 4.4:İnce (3) numara iğne ve iğne yatağı  

4.1.2. Baskı Ayağı 
 

İşleme esnasında kumaşı tutar ve hareketini sağlar. Kullanılacak kumaş türüne uygun 

olan ayak takılır.Düz ve dişli olarak ikiye ayrılır. 

 

 Dişli Baskı Ayağı: Kalın, kaba kumaşlar ve trikoların işlemesinde kullanılır. 

 

Resim 4.5:Dişli baskı ayağı 
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 Düz Baskı Ayağı: İnce ve orta kalınlıktaki kumaşların işlemesinde kullanılır. 

 

Resim 4.6:Düz baskı ayağı 

4.1.3. İğne Mili 
 

İğneyi taşıyan mildir. İğne dipçik kısmından vidalı mile takılarak sıkıştırılır. 

İğne mile takıldıktan sonra mil, iğnenin çengelli ucu ön tarafa gelecek şekilde yatağa 

yerleştirilir ve vida sıkıştırılarak sabitlenir.  

 

Resim 4.7: İğne ve mili 

4.1.4. Yürütme Vidası 
 

İğne milinin ön kısmında yer alır. Zincir büyüklüğünü ayarlayan vidadır. Zincirlerin 

uzun olması isteniyorsa, yürütme vidası gevşetilerek yukarıya kaldırılıp sıkıştırılır. Zincirle-

rin kısa ve sıkı olması isteniyorsa vida aşağıya indirilir vida kolu ile sıkıştırılır. 

 

Resim 4.8: .Yürütme vidası 
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4.1.5. Lase Yatağı 
 

Süzeni makinesinde işlemede lase kullanılacaksa iğne yatakları çıkarılarak yerine lase 

yataklarından lase kalınlığına uygun olanı takılıp sıkıştırılır; lase yatağı, hem lase hem de 

iğnenin geçebileceği şekildedir. İşlemede lase kullanılmayacaksa pistonların takılı kalması 

zincir işinin sıkı olmasını sağlayacağından lase pistonları çıkarılarak çalışılması sadece lase 

ve süsleme gereçlerinde kullanılması daha uygundur. 

 

Resim 4.9: Lase yatakları 

4.1.6. Lase pimi 
 

Lase, kurdele ve pul gibi süsleme gereçleri ile çalışılmak istendiğinde bobin ya da ma-

karaları takmak için kullanılan tutucudur. Bobin lase pimi üzerine takıldığında düşme riskin-

den dolayı rahat çalışma olanağı olmayabilir. Lase, genelde makara üzerine sarılarak kullanı-

lır.  

 

Resim 4.10: Lase pimiResim 4.11: Lase pimi (Lase Takılı) 

4.1.7. Hareket Dişlileri 
 

Hareketini makinenin alt kolundan alarak iğne mil yatağının hareketini sağlar. 

  

4.1.8. Makinenin Kolu 
 

İçinde hareketin aktarımını sağlayan kovan milinin bulunduğu bölümdür. 
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4.1.9. Masa Plakası 
 

Masa ana plakası, kumaş yerleştirme yeri olarak kullanılır. 

 

4.1.10. Makine Volanı 
 

İleriye doğru hareket ettirilerek makinenin çalışmasını sağlar. Hareketini kayış vasıta-

sıyla motordan alır. Kasnak motora bağlı değilse pedala basıldığında hareket ettirir. 

 

4.1.11. Kayış 
 

Motordan veya pedaldan aldığı hareketi kasnağa iletir. 

 

4.1.12. Kovan Bölümü 
 

Makinenin çalışmasını ve durmasını sağlayan, stop düzeneği, iğne yatağı ve dişli milin 

bulunduğu bölümdür. 

 

4.1.13. İğne Plakası 
 

Üzerinde bulunan deliklerden alttaki ip üste çıkartılarakiğnenin ipi düzenli almasını 

sağlayan plakadır. Plaka üzerinde iğne kalınlıklarına göre delikler bulunmaktadır. Kullanıla-

cak iğnenin kalınlığına uygun delikler ön tarafa getirilerek çalışılır. İğne plakasının yönü 

değiştirilirken baskı ayağı kaldırıcı ile iğne yukarıya kaldırılır. Plaka makinenin alt bölü-

münden vida ile gevşetilerek yerinden çıkarılır. İşlemeye uygun delikler ön tarafa getirilerek 

tekrar yerine takılır. 

 

Resim 4.12: İğne plakası ve vidası 
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4.1.14. Masura (Makara) Sarma Tertibatı  
 

Lase çalışmasında kullanılacak masuraya bobinden lase sarmada kullanılır. Motorun 

çalışması ile birlikte hareketini pedal ve volandan alır.  

 

Resim 4.13: Masura sarma tertibatı 

4.1.15. Yay Sistemi  
 

Ön yay ve arka yay olmak üzere iki tür yay bulunur: 

 

 Ön yay: İğne milini aşağıya indirerek ipi kavramasını sağlar. 

 Arka yay: Baskı ayağının hareketini sağlar. 

 

Makine üzerinde yaylar iplerle bağlanmıştır. Sebebi ise çalışma esnasında yayın kırıla-

rak sıçramasını engellemektir. 
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Resim 4.14: Ön ve arka yaylar 

4.2. Süzeni Makinesi Alt Bölüm Elemanları Görevleri  

 

Resim 4.15:Süzeni makinesi alt bölüm elemanları 

1.Motor 

2.Hareket kolu 

3. İp yolları (Makaralar)  

4. Bobin yeri ( özel bir yer yoktur, yere bırakılır) 

5. İplik ayar yerleri (tansiyon ve tansiyon yayı) 

6. Pedal  
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4.2.1. Motor 
 

Gelen elektrik enerjisini, kasnağın ileriye çevrilip kolun aşağıya çekilmesiyle birlikte 

hareketi dişli mil ve stop düzeneğine ileterek makinenin çalışmasını sağlar. Süzeni makine-

sinde 1400 devir motor kullanılır. Dikiş makinelerinde kullanılan motor devri daha yüksek-

tir. 

 

4.2.2. Hareket Kolu 
 

Aşağıya çekilerek makineyi çalıştırır. Kol aşağı çekilmeden pedala basılsa da makine 

çalışmaz. Yaklaşık 2 cm kadar aşağı iner. İşleme süresince kol aşağıda tutulmak zorundadır. 

Desene göre sağa ve sola çevrilerek işlemeye yön verir. 

 

Kolun uzantısına göre makine hareket eder. Kol yerinde aşağı çekilerek sabit tutuldu-

ğunda uzantı hangi yöne bakıyorsa işleme, o yöne gerçekleşir. Kol 360 derece dönebildiğin-

den dolayı her yöne işleme yapılabilme olanağı vardır. 

 

Makine koluna uzun süre tutulacağından elin kayması ve terlemesini önlemek için tu-

tulacak yer bez ile bağlanabilir.  

 

Resim 4.16: Hareket kolu 

4.2.3.İp Yolları (Makaralar) 
 

İpliğin düzgün gelişini sağlar. İki ayrı makaradan oluşur. Makaralar plastik veya tahta 

olabilir. Yerdeki bobinlerden alınan iplik ucu ya da uçları (çalışmalarda daha net görüntü 

elde edebilmek için ince iplikler çift kat kullanılır) önce alttaki makaradan bir tur dolanır, 

sonra üstteki makaradan da bir tur dolanarak tansiyona iletilir. 

 



 

 35 

 

Resim 4.17: İp yolları (makaralar) 

4.2.4. Bobin Yeri 
 

Süzeni makinelerde genellikle bobin yeri yoktur. Bobinler, yere bırakılarak çalışılır. 

İplerin yerle temasını engellemek amaçlı makinenin alt kısmına metal ya da ahşaptan çardak-

lar kullanıcı tarafından oluşturulabilir. 

  

4.2.5. İplik Ayar Yerleri (Tansiyon ve Tansiyon Yayı) 
 

İpliğin gerginliğini ayarlamaya yarar. 

 

Resim 4.18:Tansiyon ve tansiyon yayı 
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4.2.6. Pedal 
 

Makine kolunun çekilmesi ile birlikte makinenin hızını ayarlar. Pedala yavaş basıldı-

ğında makine ağır işleme yaparken güçlü basıldığında ise makinenin hızı artar. 

 

Resim 4.19: Pedal 

4.3. Süzeni Makinesinde Kullanılan Yardımcı Araç Gereçler 
 

 Teller: Süzeni makinesinde 3 adet tel kullanılır: 

 Düz tel: Lase ipinin yukarıdan aşağıya (makinenin baş kısmından iğneye 

doğru), mil yatağının yanından indirilerek pistonlardan geçirilmesini sağ-

lar. Tel uzundur ve ucu (v) şeklindedir. 

 Yuvarlak (kavisli) tel: 25-30 cm uzunluğunda olan telin uç kısmı düz ve 

geniştir. Lase ipi, kurdele gibi gereçlerin pistonlardan geçirilmesini sağ-

lar. 

 Çengel tel: Zincir işinde kullanılacak ipin alt makaralardan ve gerginlik 

ayar aparatlarından geçtikten sonra makine üzerinde bulunan iğne plaka-

sının ortadan dışa doğru ikinci delikten yukarıya çıkarılmasını sağlar. 

Ucu tığ şeklindedir. 

  

Resim 4.20: Teller Resim 4.21: Tel Uçları  
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 İplikler: Bobin, masura ve makara halinde kullanılır. Zincir işlemede kullanıla-

cak, ipek, floş, sentetik iplikler bobin ve masura halinde kullanılabilir. Laseler 

ise bobin halinde olup ip sarma tertibatında makaraya sarılarak kullanılır.  

 

Resim 4.22:Bobinler 

4.4. Süzeni Makinesinin Diğer Makinelerden Farklı Özellikleri 
 

Süzeni makinesi görünüş olarak çok farklı değil gibi görünse de diğer makinelerden 

farklı özelliklere sahiptir. 

 

 Süzeni makinesi görüntü olarak üst kısmı diğer makineler gibidir fakat alt kısmı 

farklıdır. 

 Kullanım makinenin alt kısmından gerçekleşir. 

 Alt kol aşağı çekilerek makine çalışır. 

 İğne, mile yerleştirilerek makineye takılır. 

 İşleme ipi alttan üstte geçirilir. 

 Kayış direk motora ve kasnağa bağlı olduğundan pedal kullanmadan da çalışma 

olanağı sağlar. 

 İşleme kasnaksız yapılır, işlemenin hızlı yapılmasını sağlar. 

 Değişik zincir genişlik ayarlarıyla, farklı estetik görünüm sağlar. 

 Kurdele ve lase kullanılarak farklı işleme teknikleri oluşturmayı sağlar.  

 İğne mili, yürütme vidası, pistonlar, dişlilerin yer aldığı bölüme dil tertibatı de-

nir. Bu parçaların aşağı yukarı hareketinin randımanlı olabilmesi için makinenin 

işe başlamadan önce mutlaka, uzun çalışmalarda da arada yağlanmaya ihtiyacı 

vardır. 

 

4.5. Makinede Süzeni işi  
 

Tığlı iğne yardımı ile zincir işi yapan süzeni makinesi de uygulanan bir tekniktir. 
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4.6. Süzeni İşini Uygularken Dikkat Edilecek Noktalar 
 

 Kumaşa uygun iplik seçmeye dikkat edilmelidir. 

 Seçilen kumaşa ve ipliğe uygun zincir ayarı yapılmalıdır. 

 Renk uyumuna dikkat edilmelidir. 

 Makinenin kol ile hareket ettiği ve yönün belirlendiği unutulmamalıdır. 

 Desenlerin içini doldururken zincirlerin üst üste gelmemesine özen gösterilme-

lidir. 

 Desen bitiminde pekiştirme yapılmalıdır. 

 Çalışmaya başlamadan önce ve bitirdikten sonra makinenin temizliği ve bakı-

mını yapılmalıdır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayarak süzeni makinesini hazırlayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Gerekli araç gereçleri hazırlayınız.  Makine yağı, tornavida 

 Makineyi makine yağı ile yağlayınız  

 Süzeni makinesi sık yağlanması gereken 

bir makinedir 

 Dil tertibatında yer alan bütün parçaların 

aralarına yağ sıkınız. 

 

 Baskı ayağı kaldırıcıyı kaldırınız. 

 İğne plakasını vida yardımı ile makine-

nin alt bölümünden gevşetiniz. 

 

 Plakayı yerinden çıkarınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 İğne plakası deliklerinin kullanılacak 

iğneye uygunluğunu kontrol ediniz. 

  

 Delikleri uygun konuma getiriniz. 

 Plakayı yerine yerleştiriniz. 

  

 İğne plakanın içten 1. deliğe giriyor 

olmasına kontrol ediniz. 

 İğne plakası uygun deliklerde değilse, 

yerinden çıkararak çevirip yeniden yer-

leştiriniz. 

 İğne deliklere uygun değilse plakaya 

çarpıp kırılabilir. 

 

 Plakayı vida ile alttan sıkıştırınız. 

 İğne seçimi yapınız. 

 Kullanılacak kumaşın kalınlığına uygun 

numarada iğne seçiniz. 

 İğne yatağını dil tertibatına (kovan) ta-

kınız. 

 İğne yatağının iğne numarası ile aynı ol-

masına dikkat ediniz. 

 İğneyi mile yerleştiriniz. 
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 İğneyi mile sıkıştırınız. 

 İğnenin çengelli yönü makinenin ön tara-

fına bakacak şekilde mili yatağına yerleş-

tirmeye dikkat ediniz. 

 Mil yatağı vidasını gevşetiniz. 

 İğne takılı mili yatağa yerleştiriniz. 

 Yerine düzgün yerleşmesine dikkat edi-

niz. 

 

 Mil yatağı vidasını sıkıştırınız. 

 İğnenin kovana takılan iğne yatağının 

altından çengelinin görünüyor olmasına 

dikkat ediniz. 

 

 Baskı ayağını takınız. 

 Kullanılacak kumaşa uygun baskı ayağı 

seçiniz. 

 

 Baskı ayaklarını plaka üzerine getiriniz. 
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 Baskı kaldırıcısının altından geçiriniz. 

 

 Baskı ayağını iğne plakasının üzerine 

iğne ortasında kalacak şekilde yerleştiri-

niz. 

  

 Baskı ayağı kaldırıcısını aşağıya indiri-

niz. 

 Baskı ayağı vidasını sıkıştırınız. 

 

 Kayışın motora ve kasnağa takılı olma-

sına ve sağlamlığına bakınız. 

 Hasarlı kayışla çalışmayınız. 

 Rahat çalışabilmek için kayışın doğru 

takılmış olmasına dikkat ediniz. 
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 İplikleri makineye takmak için masura 

ya da bobini yere bırakınız. 

 İplikleri bobinden uç alarak makinenin 

altındaki makaralardan bir tur dolayınız.  

 Her iki makara için aynı işlemi uygula-

yınız. 

 

 İplikleri önce tansiyon, sonra tansiyon 

yayından geçiriniz. 

 

 Makinenin üst kısmındaki iğne plakası-

nın ortadaki deliğinden çengelli teli bir 

elinizle aşağı indiriniz.  

  

 Tansiyon yayından geçen ipi çengele 

takınız. 

 İşlem makinenin altında gerçekleşmekte-

dir. 

 İpi tel yardımıyla yukarıya çekiniz. 
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 NOT:Resimdeki çalışma ipin çıktığı yeri 

net görebilmeniz için iğne plakasız 

yapılmıştır. 

 İp takma işlemi iğne plakası takıldıktan 

sonra gerçekleşir. 

 Makinenin kolunu bir kere çevirip bıra-

kınız, mekik dönecek ve iğne, ipi çenge-

line alacaktır.  

  

 Çengele alınan ipi yukarıya doğru çekip 

ipi çıkarınız. 

  

 Baskı ayağını kaldırınız. 

 İpin baskı ayağının altına geçmesini 

sağlayınız. 

  

 Makinenin fişini prize takınız.  Topraklı piriz kullanınız. 

 Makineyi çalıştırınız. 
 Kullanılacak kumaşın ve ipliğin kalınlığı-

na göre zincir ayarı yapınız. 
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 Zincirlerin geniş ve büyük olması için 

yürütme vidasını gevşetiniz. 

 Vidayı yukarı kaldırma işlemini tornavi-

da yardımı ile yapınız. 

 

 Yürütme vidasını 5-6 diş (0,5cm) kadar 

yukarı kaldırınız. 

  

 Vidayı vida kolu ile tekrar sıkıştırarak 

sabitleyiniz. 

 Zincirlerin küçük ve sıkı olması için 

yürütme vidasını gevşetiniz 

  

 Vidayı 0,5 cm kadar aşağı itiniz. 

 Vida kolu ile sıkıştırarak sabitleyiniz. 

 Süzeni makinesi ile işleme yapınız. 

 Örnek bezi üzerinde denemelerinizi 

yapıp asıl işinize sonra geçiniz. 
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Aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayarak makinede süzeni işi yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Çalışma yerini ve araç gereçlerini hazır-

layınız.  

 Kumaş, iplik, tornavida, karga burun, 

yağdanlık ve telleri hazır bulundurunuz. 

 Makineye ipliği takınız 

 İp çok ince ve işlemeyi göstermeyecek 

şekildeyse aynı renk ya da uygun tonda 

iki bobini birlikte kullanabilirsiniz. 

 Bobin şeklindeki nakış ipliklerinden ter-

cih ediniz. 

 İpliğin gerginliğini kontrol ediniz.  

 İpin bobinden ve ip yollarından dağılışını 

takip ediniz. 

 İpiniz yeterince gergin değilse zincirler 

uzun olacaktır. 

 Makinenin düğmesine basıp, motorun 

çalışmasını sağlayınız.  
 Dikkatli olunuz. 

  Makinenin volanını ileriye doğru çevi-

riniz. 

  

 Pedala basınız. 

 Makine ile çalışma esnasında kol çekili 

pedal basılı olacaktır. 

 Pedal işlemeye hızını veren bölümdür. 

Yavaş bastığınızda yavaş işleme, hızlı 

bastığınızda hızlı işleme gerçekleşecek-

tir.   

 Alttaki hareket kolunu aşağıya çekerek 

iğnenin ve makinenin hareketini sağla-

yınız. 

 Kol çekilmeden makine hareket etmeye-

cektir. 

 Kol yaklaşık olarak 2 cm kadar aşağı 

inecektir. Çektiğinizde elinizle hissede-

bilirsiniz. 
 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Hareket kolunu çevirerek yön vermeyi 

uygulayınız. 

 Kumaş döndürülerek değil, hareket kolu 

çevrilerek işlemeye yön verilir. 

 Hareket kol uzantısı hangi yöne bakıyor-

sa işleme o yöne gerçekleşir unutmayı-

nız. 

 Kolu çevirdiğiniz yönde sabit tuttuğu-

nuzda, işleme o yöne ilerler dikkat edi-

niz. 

 Kol çevirerek yön verme konusunda 

alıştırma yapınız. 
 

 Deneme kumaşı üzerinde zincir genişli-

ğini kontrol ediniz.  

 İstediğiniz genişlik olmasına dikkat edi-

niz.  

 Desen çizilmiş kumaşı makineye yerleş-

tiriniz. 

 İşlemenin düzgün olması için, kumaşın 

işlenecek bölümün altına parşömen kâ-

ğıdı ya da kâğıt tela yerleştiriniz. 

 

 İşlemeye başlayınız. 

 İşlemeye önce yaprak ya da çiçekten baş-

layınız. 

 Deseninizdeki sap çalışmalarını en son 

yapmanız hatalarınızı örtmeniz açısından 

tavsiye edilir. 

 Dolgu yapılacak çalışmalar için önce 

desen çizgilerinin üzerinden geçerek 

alanı belirleyiniz.  
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 Desenin içini doldurunuz.  

 Zincirleri yan yana gelmesine dikkat 

ediniz. 

 

 Baskı ayağı kaldırıcıyı yukarıya kaldırı-

nız.  

 

 Elinizle makineyi hareket ettirerek aynı 

yere 2-3 defa batıp çıkınız. 

 Bir çeşit pekiştirme tekniği uygulanmış 

olacaktır.  

 Diğer renk ipliği takarak işlemeye de-

vam ediniz.  
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 Desenin işlemesi tamamlandıktan sonra 

kumaş altına yerleştirdiğiniz. Tela ya da 

parşömen kâğıdını desen diplerine kadar 

yırtarak temizleyiniz. 

 Fazla iplikleri keserek temizleyiniz. 

 

 İşlemeyi tamamlayınız.  
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bil-

giler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Süzeni makinesini yılda bir kere yağlamak yeterlidir. 

2. (   ) İp çok ince ve işlemeyi göstermeyecek şekildeyse aynı renk ya da uygun tonda iki 

bobini birlikte kullanabilirsiniz. 

3. (   ) Makinde topraklı priz kullanmak gerekir 

4. (   ) Kumaş döndürülerek değil, hareket kolu çevrilerek işlemeye yön verilir. 

5. (   ) İşlemeye önce dallardan başlayınız. 

6. (   ) İşlemenin düzgün olması için kumaşın altına parşömen kâğıdı koyabilirsiniz 

7. (   ) İşlemeye desenin ortasından başlanabilir. 

8. (   ) İşleme tamamlandıktan makinede işlendiği için pekiştirme yapmak gerekli değil-

dir. 

9. (   ) Zincir büyüklüğü kumaşa ve ipliğin kalınlığına göre belirlenir. 

10. (   ) Desenlerin içini doldururken zincirlerin üst üste gelmemesine özen gösterilmelidir 

 

  

 

 

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 faaliyette verilecek bilgiler ve kazandırılacak beceriler doğrultusunda aydınlık ve 

temiz bir ortamda tekniğe ve modele uygun lase ile süzeni işi yapabilecektir. 

  

  

 

 Çevrenizdeki lase süzeni işi ürünleri inceleyiniz. 

 Lase süzeni işi ürünlerinin kullanım alanlarını gözlemleyiniz. 

 Elde ettiğiniz bilgileri sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

5. SÜZENİ İŞİNDE YARDIMCI TEKNİKLER 
 

5.1. Lase  
 

İnce ipliklerin yan yana örülmesiyle elde edilen hafif kalın iplik türüdür. Lase, kurde-

leye benzer. Sadece biraz daha kalındır. Genişlik olarak yaklaşık 0,5 cm’lik kurdele görünü-

mündedir. 

 

Süzeni makinesinde lase ile yapılacak çalışmayla süzeni işi (zincir) arasında uygula-

mada büyük fark yoktur. Sadece makaraya sarılı lase ipi takılarak, iğne yatağı yerine lasenin 

genişliğine uygun piston takılır. Lase işlemede kullanılan ipliklerden, uygun renk ve yapıda 

olanlarla zincir işi tekniği ile tutturulur.  

 

Lase ile uygulanacak desen süzeni deseni kadar küçük detaylı olmamalıdır. Çünkü 

lasenin genişliği detaylarda estetik görüntü vermeyebilir.  
 

5.2. Lase Çeşitleri 
 

Piyasada her türlü ihtiyacı karşılayacak, renk kalınlık ve ekonomiye uygun lase çeşit-

leri mevcuttur. Kullanım kolaylığı ve fazla işçilik gerektirmemesi yönünden nakış sektörün-

de yaygın olarak kullanılmaktadır. 

 

Pamuk, floş, simli ve sentetik gibi lase çeşitleri vardır.Tutturmada kullanılacak iplik 

lase ile uyumlu nakış ipliği olabileceği gibi, farklı renk ve farklı yapılarda da olabilir.  

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–5 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 5.1: Pamuk Lase Bobinleri  Resim 5.2: Sentetik Ve Simli Lase Bobinleri 
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UYGULAMA FAALİYETİ-1 
Aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayarak lase tutturma işlemini yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Çalışma yerini ve araç gereçlerini hazır-

layınız. 

 Teller ve lase pimi ve makarayı hazırlayı-

nız. 

 İşlemede kullanacağınız iplikleri hazır-

layınız.  

 Lase bobinini ve lase tutturmada kullana-

cağınız nakış ipini hazırlayınız. 

 Bobini makine üzerine koyunuz. 
 Bobinler büyük ve yoğun olduğu için lase 

makaraya sarılarak makinede kullanılır.  

 Makarayı volana bağlı sarma tertibatına 

takınız. 
 Dikkatli olunuz. 

 Volanı ileri doğru itip pedala basarak 

sarma tertibatının dönmesini sağlayınız. 
 Düzgün sarılmasına özen gösteriniz. 

 Makara dolduktan sonra laseyi keserek 

makarayı çıkarınız. 

 Makarayı fazla doldurmaynız. Hareket 

payı kalmasına dikkat ediniz. 

 Makarayı dil tertibatının üstündeki pime 

yerleştiriniz. 

 Pim takılı değilse yerine takıp vidalarını 

sıkıştırınız. 

  

 Lasenin genişliğine uygun piston seçi-

niz. 

 Lase yataklarınında yuvarlak ve geniş 

olmak üzere iki ayrı delik vardır. 

 Yuvarlak delik iğnenin geçeceği bölüm-

dür. 

 Bu yüzden ayrıca bir iğne yatağına ge-

rek yoktur. 

 İğne yatağı takılı ise çıkarınız. 
 

UYGULAMA FAALİYETİ-1 
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 Seçilen lase yataklarını iğne yatağının 

yerine takınız. 

 Karga burun ile sıkıştırınız 

  

 Lasenin ucunu pimin bağlantı noktasın-

daki boşluktan aşağı uzun tel yardımı ile 

itip iğne milinin yanından laseyi çıkarı-

nız. 

  

 Uzun tel yardımı ile iğne milinin yanın-

daki boşluğa laseyi yerleştiriniz. 
 Ucu V şeklinde olan teli kullanınız.  

  Laseyi lase yataklarının üst kısmındaki 

boşluğa kadar itiniz. 
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 Laseyi boşluktan çıkarınız. 

   

 Geniş teli elinize alınız. 

 Lase yatağı geniş yerinden geçiriniz. 

 

 Lase yatağı içinden geçirip çıkardığınız 

laseyi baskı ayağı kaldırıcısını kaldıra-

rak, baskı ayağının altına yerleştiriniz. 

 



 

 56 

 Laseyi geriye doğru itiniz. 

 İşlemede laseyi el ile tutmaya gerek 

yoktur. 

  

 Makineye ipliğinizi takınız. 

 İp yollarını kullanınız. 

 Lasenin renginde olabileceği gibi farklı 

renk veya sim kullanabilirsiniz. 

 Zincir ayarı yapınız. 
 Deneme parçasında zincir genişliğini 

kontrol ediniz. 

 Kumaşın işlenecek bölümü baskı ayağı-

nın altına gelecek şekilde yerleştiriniz. 

 Şekilde görüldüğü gibi lase iğnenin 

altında yer alır. İşleme yaparken laseyi 

tutmaya gerek yoktur. 

 

 Baskı ayağı kaldırıcıyı indiriniz. 

 İşlemeye başlayınız. 

 Siz kolu hangi yöne çevirirseniz işleme 

o yöne gerçekleşecektir. 

 Makine ile çalışma esnasında kol çekili 

pedal basılı olacaktır. 
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 İşlemeyi tamamlayınız. 

 İşleme tamamlandığında pekiştirme 

yapınız. 

 İpleri gerdirmeden kesmeye dikkat edi-

niz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bil-

giler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Lase ince ipliklerin yan yana örülmesiyle elde edilen hafif kalın iplik türüdür. 

 

2. (   ) Lase işlemede kullanılan ipliklerden, uygun renk ve yapıda olanlarla zincir işi 

tekniği ile tutturulur.  

 

3. (   ) Lase tek renk ve çeşittir. 

 

4. (   ) Lase pimine makara takarak çalışmak daha rahat olacaktır. 

 

5. (   ) Lasenin genişliğine uygun piston seçmek gerekmez. 

 

6. (   ) Ucu V şeklinde olan tel yardımı ile iğne milinin yanındaki boşluğa lase yerleştiri-

lir. 

 

7. (   ) İşleme yaparken laseyi tutmaya gerek yoktur. İğne zincir ile tutturarak sizin belir-

lediğiniz yöne doğru işlemeye devam edecektir. 

 

8. (   ) Siz kolu hangi yöne çevirirseniz işleme o yöne gerçekleşir. 

 

9. (   ) Makine ile çalışma esnasında kol çekili pedal basılı olmasına gerek yoktur. 

 

10. (   ) Lase işlemede sim iplik kullanılırsa estetik bir görünüm sağlanır.  

 

 

 

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 faaliyette verilecek bilgiler ve kazandırılacak beceriler doğrultusunda aydınlık te-

miz bir ortamda uygun kenar temizleme tekniklerini yapabileceksiniz. 
  

 

 

 Çevrenizdeki ürünler üzerinde uygulanan kenar temizleme teknikleri nelerdir? 

 Bu tekniklerin uygulama alanına uygunluğunu araştırınız. 

 Elde ettiğiniz bilgileri sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız.  

 

6. KENAR TEMİZLEME 
 

6.1. Süzeni İşinde Kullanılan Kenar Temizleme Teknikleri 
 

6.1.1.Önemi 
 

 Yapılan çalışmaya güzel bir görünüm kazandırmak 

 Ürünü kişisel zevke ve kullanım alanına uygun hale getirmek 

 Ürünün daha sağlam ve uzun süre kullanımını sağlamak 

 

6.1.2.Kenar Temizleme Tekniğini Seçerken Dikkat Edilecek Noktalar 
 

 Ürünün kullanım yeri 

 Kumaş özelliği 

 Motif özelliği 

 İplik özelliği 

 

6.2. Kenar Temizleme Çeşitleri 
 

 Köşe çevirerek 

 Tığ danteli yaparak 

 Firkete oyası ve mekik oyası yaparak 

 Hazır bant ve harçlarla 

 Makine nakışı yaparak 

 Saçak yaparak 

 Makrome yaparak 

 Büküm ve püskül (koza) yapmak 

ÖĞRENME FAALİYETİ–6 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayarak bükme ve püskül (koza) iplikleri hazırla-

yınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Bükme veya püskül (koza) yapımında 

kullanacağınız iplikleri seçiniz.  

 İşlemede kullandığınız ipliklerden seçebi-

lirsiniz. 

 Tek renk veya birkaç renkten de yapabi-

lirsiniz.  

 Cağlığa 5 ya da 6 bobin takınız.  

 

 Tüm taktığınız bobinlerin uçlarını eli-

nizde birleştirerek uzunluklarını eşitleyi-

niz. 

 Eşitlediğiniz bobin uçlarını çıkrıkta sarı-

nız. 

 

 Bükme veya püskül (koza) yapmak için 

bobinden aldığınız ucu 2-3 metre uzatı-

nız.  

  Bulunduğunuz ortamda çıkrık ve cağlık 

yok ise işlemi bu şekilde de yapabilirsiniz. 

 İpliğin bir ucunu bir yere sabitleyiniz 

 Kapı kolu, masa veya masa üzerinde iki 

uç belirleyebilirsiniz. 

   

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Bobinden gelen ipi 2-3 metre mesafede 

başka bir yere götürünüz. 

 

 Aynı işlemi belirlenen mesafeler arasın-

da ipler 15 kat oluncaya kadar devam 

ediniz. 

 

 İlk sabitlenen yerdeki iplikler keserek 

düğüm atınız. 

 İpliklerin kaymaması için düğüm atma-

lıyız. 

 

 Boş makara veya katlı kumaş üzerine 

sararak diğer sabitlenmiş yere kadar sa-

rarak geliniz. 
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Aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayarak Bükme ve püskül (koza)hazırlayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Ürüne ara ütü yapınız.   

 İşlemenin üzerine ütü basmayınız. 

 Kumaş özelliğine uygun ütü ayarını 

seçmeyi unutmayınız. 

 Ürününüzü tersten ütüleyiniz ve ütü 

bezi kullanınız. 

 Ürünün kenarlarını önce 1,5cm, üzerine 

0,5cm toplam 2 cm olarak işaretleyiniz. 

 0,5 cm lik kısmı içe kıvırınız. 1,5 cm’yi de 

kıvırınız. 

 Temiz çalışınız. 

 Kıvırdığınız bölümleri toplu iğne ile tuttu-

runuz. 
 Kumaşın kaymamasına dikkat ediniz. 

 Düz teyel yapınız.  Dikiş makinesinde uy-

gun dikiş ayarı ile dikerek sabitleyiniz.  
 Kumaşın renginde iplik kullanınız.    

 Katlı iplikten 30 cm uzunluğun da kesiniz. 
 Ürüne yapılacak saçak payı kadar ke-

silmelidir. 

 Kumaşı bir yere sabitleyiniz. 

 Kestiğiniz ipliğin bir ucundan kumaşa tığ 

yardımı ile geçiriniz. 

 

 Bir ucu kumaştan geçmeyecek şekilde dü-

ğümleyiniz 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Düğüm kumaşa gelinceye kadar iplikleri 

çekiniz. 

 

 Baş ve işaret parmağınızın arasına yerleşti-

rerek çevirip bükünüz. 

 

 Bükme işlemi bittikten sonra elinizdeki ucu 

bırakmadan kumaş kenarındaki düğümlü uç 

ile birleştiriniz. 

 

 İki ucu sol elinizle yan yana tutup, aşağıya 

doğru bükünüz. 

 Uçları birleştirdikten sonra bükümü tersine 

yapmalısınız; aksi takdirde önceki büküm 

açılacaktır. 
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 İşlem tamamlandığında ucu düğümleyiniz.  

 İplikler kumaşın ön ve arkasında iki grup 

halinde olacaktır. 

 

 İstenilen saçak boyun da sert bir karton 

veya mukavva kesiniz. 

  

 İstenilen püskül kalınlığı kadar ipliği karto-

na sarınız. 

 Düzgün sarılmasına özen gösteriniz. 

 

 20-25 cm uzunluğunda bir ipliği kartona 

sarılı ipliklerin arasından geçirerek bir ucu-

nu bağlayınız. 

 

 Bükülmüş ipliği tığ ile püskül arasında ge-

çiriniz. 
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 Bükülmüş iplik ile sıkı iki düğüm atınız. 

 

 İplik bağlanan noktadan aşağıya doğru biraz 

(2-3 cm) inerek bir iplikle birkaç sıra sarı-

nız. 

 Püsküllerin dağılmaması için sıkı sarınız. 

 

 Bükülü ipliği de sarımın arasına koyarak 

sıkıca bağlayınız. 

 

 Bağlama ipliğini iğne ile araya tutturunuz. 
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 Püskülün sarkan uçlarını makasla kesip 

düzeltiniz.  

 

 Çeşitli renklerde püsküller yapabilirsiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bil-

giler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Kenar temizleme teknikleri süzeni tekniğine, estetik, kullanışlılık ve süsleme yö-

nünden değer kazandırır.  

2. (   ) Kenar temizleme kişinin zevkine uygun olmasına dikkat edilmesi önemli değildir. 

3. (   ) Kenar temizleme uygulamasında köşe yapılabilir. 

4. (   ) Süzeni tekniği ile yapılmış ürünlerde kenar temizleme tekniği olarak makramede 

kullanılır. 

5. (   ) Kenar temizleme ürüne bir değer kazandırmaz. 

6. (   ) Püskül yaparken tek kat iplik kullanılır. 

7. (   ) Bükme yaparken ellerin temiz olması önemlidir. 

8. (   ) Püskül yaparken iplikleri sert bir kartona muntazam sarmak gerekir. 

9. (   ) Püskülün sarkan uçları makasla düzeltilerek güzel görünmesi sağlanır. 

 

 

 

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–7 
 

 

 

 Bu faaliyette verilecek bilgiler ve kazandırılacak beceriler doğrultusunda aydınlık ve 

temiz bir ortamda tekniğe uygun ütüleme yapabileceksiniz. 

 
  

 

 Ütü yapmada kullanılan araç gereçleri araştırınız. 

 Ütü yaparken dikkat edilecek noktaları araştırınız. 

 Ütülemenin önemini araştırınız. 

 Elde ettiğiniz bilgileri sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız 

 

7. ÜTÜ YAPMA 
 

7.1. Ürünü Ütülemenin Önemi 
 

Yapılan işlemenin net, güzel ve daha dayanıklı olması için mutlaka ütülenmesi gere-

kir. Ütülerken kumaş ve işleme özelliğine dikkat edilmeli ve uygun ütü ayarı yapılmalıdır. 

Uygun ütü ayarı yapılmadığında, kumaşta ve işlemede sararma, bozulmalar meydana gelebi-

lir.. 

 

7.2. Ürünü Ütülemede Kullanılan Araç Gereçler 
 Ütü 

 Ütü bezi 

 Ütü masası küvet 

 Bitmiş ürün 

 

7.3. Ütü Yaparken Dikkat Edilecek Teknik Esaslar 
 

 Kumaşı boy ipliği yönünde ütüleme 

 Ütü ısısının kumaş cinsine göre ayarlanması 

 Ütü ağırlığının kumaşa verilmemesi 

 Pamuk, keten gibi sık dokunuşlu kumaşlarda kaydırarak, diğerlerinde aşağıdan 

yukarı kaldırıp indirerek hareket ettirilmesi 

 Ütü bezi kullanılması 

 İğne üzerine ütü basılmaması 

 Teyel üzerine ütünün hafif basılması 

  

ÖĞRENME FAALİYETİ–7 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayarak ütüleme işlemini yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Ütü masasının üstünü ve çevresini 

  temizleyiniz. 

 Ütüleme sırasında ürünün kirlenmemesi 

için ütü masasının ve çevresinin temiz 

olması gerekir.  

 Ütüyü hazırlayınız. 
 Ütü ısısının ayarını kumaş cinsine göre 

yapınız.  

 Ütü yaparken ütü bezi veya kâğıt kullanı-

nız. 

 Kumaşın sararmaması ve kirlenmemesi 

için dikkat ediniz.  

  Kumaşı tersinden ütüleyiniz. 
 Ütülerken kumaşın en ve boy ipliklerine 

dikkat ederek ütü yapınız. 

  

  Süzeni işine uygun ütü yapınız 
 Net ütü yapınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü ya-

zınız. 

 

1. Yapılan işlemenin net, güzel ve daha dayanıklı olması için mutlaka 

…………………… gerekir. 

2. Ütü ısısı kumaş ………………………. göre ayarlanmalıdır.  

3. Kumaş………………ipliği yönünde ütülemelidir. 

4. ………………… üzerine ütü basılmamalıdır. 

5. Teyel üzerine ütü ………………………. basılmalıdır.  

 

  

 

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–8 

 
 

Bu faaliyette verilecek bilgiler ve kazandırılacak beceriler doğrultusunda aydınlık ve 

temiz bir ortamda ürünlerin kalite kontrolünü yapabilecek ve leke temizleme yöntemlerini 

öğrenip uygulayabileceksiniz. 

 

 
  

 Çevrenizde üretim yapan atölyelerde kalite kontrol konusunu araştırınız. 

 Topladığınız verileri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 Çeşitli kumaşlarda leke yöntemlerini uygulayarak deneyiniz, sonucunu rapor 

haline getirerek sınıf ortamında paylaşınız. 

 

8. KALİTE KONTROL 
 

Kalite kontrol; kalite isteklerini sağlamak için kullanılan uygulama istekleri ve faali-

yetleridir. Hataları tespit eder ve üretilen ürünün standartlara uygun olup olmadığını belirler. 

Kalite kontrolün amacı; uyulması gereken kurallar ile ürün arasındaki farklılıkları tespit et-

mek, üretim sonucu ortaya çıkan ürünlerin kullanım uygunluğunu belgelemektir. Hatalı 

ürünlerin düzeltilmesi veya yenilenmesidir. 

 

Kalite kontrol yapılırken şu hususlara dikkat edilir: 

 İşleme eksikliği 

 İplikleri çekince sökülme 

 Ürün ölçülerine uygunluğu 

 Alt ve üst yüzeylerde iplik temizleme 

 Oluşan lekeleri giderme 

 

8.1. Alt İplik Temizleme 
 

Ürünlerin alt ipliklerini iğneye takarak işlemenin içinden geçirerek ya da makasla ke-

serek ürünün alt kısmı temizlenir. 

 

8.2. Üst İplik Temizleme 
 

Ürünler, işleme sırasında ve sonra incelenerek işleme eksikliklerini veya hatalı işlen-

miş yerlerde düzeltme yapılır. Ürünlerin yüzeyinde kalan iplikler, iğne veya tığ yardımı ile 

işlemenin altına geçirilip tutturularak temizlenir. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–8 
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8.3. Leke Tanımı 
 

Kirletici bir maddenin yüzey üzerinde bıraktığı iz, kumaş veya ürün üzerinde oluşan 

kirlerdir. 

 

8.4. Leke Temizleme Yöntemleri 
 

 Tamponlama Yöntemi 

 Buharlama Yöntemi 

 Yıkama Yöntemi 

 

8.5. Leke Temizlemede Dikkat Edilecek Teknik Esaslar 
 

 Kumaş üzerindeki leke türü 

 Kumaş özelliği 

 Kullanılacak temizlik maddesinin özelliği 

 Temizleme yöntemi 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayarak kalite kontrol işlemini yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Hatalı ve eksik işlenmiş ürünleri tespit 

ediniz. 

 Bitmiş ürünü gözden geçirerek tekniğe 

uygunluğunu kontrol ediniz. 

 Alt iplik temizliği yapınız.  Alt ipliği işlemenin altına gizleyiniz.  

 Üst iplik temizliği yapınız.  
 Üst ipliğini işlemenin tersine çekerek 

gizleyiniz.   

 Tela temizliği yapınız.  

 Kumaşa destek vermek amacıyla kullan-

dığımız telaları işleme bittikten sonra 

kumaşa zarar vermeden kesiniz.  

 Leke kontrolü yapınız. 
 Ürün üzerinde leke olup olmadığını 

bakınız. Leke oluşmuşsa temizleyiniz.  

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü ya-

zınız. 

 

1. ...................... …………………..; kalite isteklerini sağlamak için kullanılan uygulama 

istekleri ve faaliyetleridir. 

2. Kalite kontrolün amacı; uyulması gereken kurallar ile ürün arasındaki farklılıkları 

tespit etmek, üretim sonucu ortaya çıkan ürünlerin ………………….. uygunluğunu 

belgelemektir. 

3. Ürünlerin yüzeyinde kalan iplikler ………………… veya ……………. yardımı ile 

işlemenin altına geçirilip tutturularak temizlenir.  

4. Kirletici bir maddenin yüzey üzerinde bıraktığı ize, kumaş veya ürün üzerinde oluşan 

kirlere ……………………..denir. 

5. Leke temizlemede kullanılacak …………………… maddesinin özelliğine dikkat 

edilmelidir. 

 
  

 

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 modül değerlendirme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Modül ile kazandığınız bilgileri, uygulamayı yaparak değerlendiriniz. 

 

Bitmiş ölçüsü; eni:45cm, boyu: 45cm ölçülerinde olan örtüye uygun desen çizerek, 

deseni renklendiriniz ve tekniğe uygun olarak işleyiniz. 

 

Kenar temizleme tekniğini, ürün özelliğini dikkate alarak uygulayınız. 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Süzeni işine uygun desen çiziniz.  

 Süzeni işine uygun kompozisyon hazır-

layınız. 
 

 Deseni kumaşa tekniğe uygun şekilde 

geçiriniz. 
 

 Kumaşı işlemeye hazırlayınız.  

 Deseninize, ürününüze ve zevkinize 

uygun malzeme seçimi yapınız. 
 

 Deseninizi istediğiniz birbirine uyumlu 

renklerle renklendiriniz. 
 

 Zincir ayarını yapınız.  

 Makineyi süzeni işi için hazırlayınız.  

 Kumaş üzerine makinede süzeni işini 

uygulayınız. 
 

 Ürün üzerinde desene ve tekniğe uygun 

kenar temizleme tekniğini uygula- yınız. 
 

 Tekniğe ve ürüne uygun ütü yapınız.  

 Tekniğe ve ölçüye uygun kalite kontrolü 

yapınız. 
 

 Zamanı iyi kullanınız.  

 

 

 

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 modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 

 

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

 

1 B 

2 C  

3 D 

4 B 

5 A 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Viskon 

2 Lase 

3 Çamaşır İpeği 

4 Kadife 

5 Lase 

6 Kurdele 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 B 

3 A 

4 A 

5 B 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Yanlış 

2 Doğru 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 Yanlış 

6 Doğru 

7 Yanlış 

8 Yanlış 

9 Doğru 

10 Doğru 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-5’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Yanlış 

2 Doğru 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 Yanlış 

6 Doğru 

7 Yanlış 

8 Yanlış 

9 Doğru 

10 Doğru 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–6’NIN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Yanlış 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 Yanlış 

6 Yanlış 

7 Yanlış 

8 Doğru 

9 Doğru 

10 Doğru 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–7’NİN CEVAP ANAHTARI 

 
1 Ütülenmesi 

2 Cinsine 

3 Boy 

4 İğne 

5 Hafif 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–8’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Kalite Kontrol 

2 Kullanım 

3 İğne-Tığ 

4 Leke 

5 Temizlik 
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