
 

 

T.C. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIĞ ÖRGÜ ŞAPKA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankara, 2013



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğ-

retim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak öğrenci-

lere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmış bireysel öğrenme materyalidir. 

 Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiştir. 

 PARA İLE SATILMAZ.   

 



 

 i 

 

AÇIKLAMALAR .......................................................................................................... ii 

GİRİŞ ............................................................................................................................. 1 
ÖĞRENME FAALİYETİ–1 .......................................................................................... 3 
1. ŞAPKA YAPIMI........................................................................................................ 3 

1.1. Şapka ................................................................................................................... 3 
1.2. Şapkanın Giyim Süslemesindeki ve Yaşantımızdaki Yeri .................................. 3 

1.3. Tığ Örgü Şapka Yapımında Kullanılan Araç ve Gereçler .................................. 4 
1.3.1. Tığ ve Çeşitleri ............................................................................................ 4 

1.3.2. Kullanılan İplikler ....................................................................................... 5 
1.4. Şapka Çeşitleri ..................................................................................................... 7 

1.4.1. Baş Ölçüsü Alma ........................................................................................ 7 
1.5. Şapka Modelleri .................................................................................................. 8 

UYGULAMA FAALİYETİ ..................................................................................... 14 
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ........................................................................... 41 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 ........................................................................................ 42 
2. SÜSLEME YAPMA ................................................................................................ 42 

2.1. Şapka Süslemesinde Kullanılan Süsleme Teknikleri ........................................ 42 

2.1.1. Ponpon, Püskül Yapma ............................................................................. 42 
2.1.2. Nakış İle Süsleme ..................................................................................... 43 

2.1.3. Tığ Örgü Motifler Yapma ......................................................................... 44 
2.2.5. Hazır Gereçlerle Süsleme ......................................................................... 45 

UYGULAMA FAALİYETİ ..................................................................................... 46 
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ........................................................................... 64 

MODÜL DEĞERLENDİRME .................................................................................... 65 
CEVAP ANAHTARLARI ........................................................................................... 66 
KAYNAKÇA ............................................................................................................... 67 

 

  

 

İÇİNDEKİLER 



 

 ii 

AÇIKLAMALAR 
ALAN El Sanatları Teknolojisi 

DAL/MESLEK Dekoratif El Sanatları 

MODÜLÜN ADI Tığ Örgü Şapka 

MODÜLÜN TANIMI 
Tekniğe uygun olarak şapka örme ve şapkayı süsleme ile ilgili 

bilgilerin kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir.   

SÜRE 40/24 

ÖN KOŞUL 
Tığ Örücülüğünde Temel Kroşe Çeşitleri modülünü başarmış 

olmak 

YETERLİLİK Tığ örgü şapka yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç   

Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında tekniğe ve modele 

uygun tığ örgü şapka örebilecek ve süsleyebileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Tekniğe uygun olarak şapka örebileceksiniz. 

2. Tekniğe uygun olarak şapkayı süsleyebileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Aydınlık ve temiz bir atölye  

Donanım: Tığ, şapka örnekleri, çeşitli renkte iplikler, makas, 

parşömen kâğıdı, kurşun kalem, cetvel, mezura       

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, eşleştirme vb.) kullanarak 

modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek 

sizi değerlendirecektir. 
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GİRİŞ 
Sevgili Öğrenci, 

 

Tığ çalışmaları, moda akımları ile zaman zaman ilgi çeken, aranılan bir elişi olmuştur. 

Bazen de bir kenara itilmiş, unutulmuştur. Oysa tekniği kolay, çalışması zevkli, görünüşü gü-

zel ve çarpıcıdır. Bu sebeple elişleri arasında seçkin yerini yüzyıllardır korur. 

 

Tığ örücülüğü boş zamanları değerlendirir. Kişiyi dinlendirir. Aynı zamanda motifleri iç 

içe geçirerek sayısız desenler oluşturmaya ve yaratılıcılığa açık, estetik değeri fazla olan etki-

leyici bir el sanatıdır. 

 

Kullanılan araç gereci sınırlı, taşıması kolay ve çabuk üreyen bir iştir. Bu yüzden herkes 

tarafından çok fazla tercih edilmektedir. 

 

Bu modül ile tığ örgüsü şapkalar konusunda bilgi sahibi olabilecek ve bu aksesuarları 

uygulayabileceksiniz.  

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

  

Bu faaliyet ile uygun ortam ve araç gereç sağlandığında şapka örmeye hazırlık yapma 

konusunda bilgi sahibi olabileceksiniz. 

 

 

  

 

 Şapka ile ilgili bilgi toplayınız. 

 Tığ örgüsü şapkaları araştırınız. 

 Tığ örgüsü şapkaların fotoğraflarını çekiniz. 

 Topladığınız dokümanları ve bilgileri rapor hâline getirerek sınıf ortamında arka-

daşlarınızla paylaşınız. 

 

1. ŞAPKA YAPIMI 
 

1.1. Şapka 
 

Şapka; keçe, hasır, fötr, kumaş, gibi maddelerden çeşitli desen ve şekillerde yapılan, ge-

rek aksesuar gerekse sıcak veya soğuktan korunmak için erkeklerin, kadınların ve çocukların 

giydiği başlıktır. 

 

İlk şapkaya eski Mısır ve Yunan uygarlıklarına ait mezarlarda rastlanılmıştır. 20. yüz-

yıldan itibaren şapkalar şekil değiştirerek 1950’lerde dünya modasında hızla yerini almıştır. 

 

1.2. Şapkanın Giyim Süslemesindeki ve Yaşantımızdaki Yeri  
 

İnsanoğlu kendini ister istemez moda akımlarının içinde bulur. Kişinin kendine en uy-

gun olanı seçmeyi bilmesi gerekir. Şapka kılık kıyafetimizi tamamlayan bir süs eşyasıdır. Gü-

nün modası giyim kuşamdaki etkisini şapkada da göstermektedir. 

 

Modacılar giysi modellerini çizerken insan vücudunu tümüyle düşünürler. Yapacakları 

değişiklikleri birbirinin içinde oranlayarak yeni buluşlarla modellerini çizerler. Araştırılan bu 

yeni buluşlar, giysideki bütün aksesuarlarda yerini alır. 

 

Şapka, her türlü doğa koşullarından korunmak ve gereksinimleri karşılamak için başa 

giyilen bir giysi tamamlayıcısıdır. Şapkasız giyilen bir manto veya pardösü eksik kalmış sayı-

lır. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Şapka giyilmediği zamanlarda bunun yerini saç biçimleri alır. Şapka modelini seçmede 

bazı özelliklere dikkat etmek gerekir. Bunlar kişinin fizik yapısıdır. Örneğin; boyu uzun olan 

bir kişi tepe kısmı yüksek bir şapka modelini tercih etmemelidir. Şapka seçerken kişinin yaşı 

ve şapkanın kullanılacağı mevsim de dikkate alınmalıdır.  

 

Şapka yapımında fötr, örgü, kumaş, hasır, deri, malzemeler tek başına kullanıldığı gibi 

bu malzemelerin birkaçı karışık kullanılarak da şapkalar üretilebilir. 

 

1.3. Tığ Örgü Şapka Yapımında Kullanılan Araç ve Gereçler   
 

Tığ örgü şapka yapımında kullanılan araç gereçler şunlardır: 

 

 Tığlar 

 İplikler 

 Mezura 

 Cetvel 

 Parşömen kâğıdı 

 Kurşun kalem 

 

1.3.1. Tığ ve Çeşitleri 
 

Tığ; bir ucu çengelli, diğer ucu düz, 15–20 cm uzunluğunda çelik, alüminyum kaplama, 

plastik, şimşir, fildişi ve kemikten yapılmış bir örgü aracıdır.  

 

Tığın ucu çengel şeklindedir. Çengelin iç tarafı, ilmeği kolay alabilmesi için düzleşti-

rilmiştir. Gövde kısmı bombelidir. Tutuşun kolay olması için işaret parmağı altında kalan kı-

sım inceltilerek yassılaştırılmıştır. Bu kısımda tığın numarası yazılıdır. Diğer yüzünde de mar-

kası vardır. 

 

Tığlar, yapılacak işe ve kullanılacak gerece göre çeşitli kalınlıkta olur. Tığ kalınlıkları 

numara veya harflerle gösterilir. Yapıldıkları ülkeye ve markaya göre boylar ve numaralar 

değişebilir. 

 

Küçük numaralar kalın, büyük numaralar ince tığların karşıtıdır yani numara büyüdükçe 

tığ incelir. Tığlar üç gruba ayrılır: 

 

 İnce tığlar 

 Kalın tığlar 

 Uzun tığlar 



 

 5 

1.3.2. Kullanılan İplikler 
 

Tığ örgüsünde kullanılan iplikler şunlardır: 

 

 Yün iplikler: Koyun, keçi, lama, deve gibi otla beslenen hayvanların vücutlarını 

örten yumuşak ve kıvırcık liflere denir. Sağlıklı olan hayvanlardan alınan yün lif-

leri kırpılarak kaliteye göre ayrılır. Yıkama ve çeşitli kimyasal işlemler uygulan-

dıktan sonra yün lifleri eğrilerek yün ipi elde edilir.  

 

Örücülükte en fazla tercih edilen iplik çeşidi yün iplikleridir. Elde edildikleri hayvana 

göre alpaka yün, merinos yünü, şetlant yünü, deve yünü, kaşmir yünü gibi değişik isimler alır.  

 

 Yün liflerinin özellikleri 

 

 Renk: Hayvanın cinsine göre değişir. 

 Parlaklık: Lif yüzeyindeki pulcukların büyüklüğüne göre parlaklığı deği-

şir. İnce yünler daha mat, kalın yünler daha parlaktır. 

 Nem çekme özelliği: Su buharı şeklinde kendi ağırlığının % 40’ı kadar 

nem çeker. 

 Buruşma özelliği ve elastikiyet: Doğal lifler arasında en az buruşma özel-

liğine sahip liftir. Ütü tutma özelliği iyi değildir. 

 Kopma dayanıklılığı: Lifin ince olması ile doğru orantılıdır. 

 Sürtünme sağlamlığı: Lif yüzeyindeki pulcuklar yüzünden sürtünme sağ-

lamlığı azdır. 

 Isı tutma özelliği: Çok sıcak tutar. 

 Haşerelere karşı dayanıklılığı: Güvelere karşı korumasızdır. 

 Keçeleşme: Nem, ısı ve basıncın etkileşmesiyle yün lifinin yüzeyindeki 

pulcuklar birbirine geçer ve ayrılmaz. Bu ortaya çıkan etkileşmeye keçe-

leşme adı verilir.  

 

Resim 1.1: Yün iplikler 
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 Pamuk iplikler: Pamuk, bir yıllık ömrü olan 1-2 m boyunda bir bitkidir. Sıcak 

iklimde ve fazla yağışlı olmayan yerlerde yetişir. Pamuk bitkisinin açık sarı ve 

pembe çiçekleri vardır. Bu çiçekler olgunlaşma zamanında patlayan ceviz büyük-

lüğünde kozalar hâline gelir. Hasat zamanı pamuk lifleri elle veya makinelerle 

toplanır.  Örücülükte, sodyum hidroksit yardımıyla merserize edilmiş pamuk ip-

likler kullanılır. Pamuk liflerinin ipekleştirilmesine “merserize” denir. 

 

 Pamuk liflerinin özellikleri 

 

 Lif uzunluğu: Kısa (26 mm), orta (27-29 mm), uzun (30–38 mm ) ve çok 

uzun (38 mm ve daha fazla) şeklinde olabilir. 

 Lif inceliği: Lifin uzunluğu ile doğru orantılıdır. Uzunluğu arttıkça inceliği 

de artar. 

 Kıvrım: Mikroskop altında bakıldığında lifin kendi çevresinde helezonik 

şekilde kıvrılmış olduğu görülür. 

 Renk: Yetiştiği bölgeye göre değişir. Kar beyaz, beyaz, krem, gri, sarı, 

kahverengi şeklinde olabilir. 

 Parlaklık: Doğal bir matlığa sahiptir. Merserizasyon (gergin bir şekilde 

sudkostik çözelti içerisinden geçirme) işlemi ile parlak hâle getirilir. 

  Nem çekme özelliği: Kendi ağırlığının % 85’i kadar, aşırı nemli ortamda 

% 32’si kadar nem çeker. 

 Buruşma özelliği: Çok buruşur. 

 Kopma dayanıklılığı: Uzun lifler çok dayanıklıdır. 

 Sürtünme ve aşınma sağlamlığı: Sürtünme sağlamlığı fazladır. 

 Sıcak tutma özelliği: Çok azdır. 

 Zararlılara karşı dayanıklılığı: Küf mantarlarından çabuk etkilenir.  

 Işığın etkisi: Güneş ışınları belli bir süre sonra pamuğun dayanıklılığını 

düşürür. 

 

Resim 1.2: Pamuk iplikler 
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 Suni ve sentetik iplikler: Suni ve sentetik iplikler doğal lifler ve kimyasal lifler 

arasında yapılan karışımlar sonucu elde edilen ipliklerdir. Her iki lif grubunun ka-

rıştırılarak kullanılması liflerin olumsuz özelliklerini ortadan kaldırmaktadır. Yü-

nün polyester, poliamid, poliakrilonitril gibi kimyasal liflerle karıştırılması; pa-

muğun polyester, viskoz ve modal ile karışımı çok iyi sonuç verir. Suni ve sente-

tik liflerin sağlamlık ve elastikiyet özelliği ile doğal liflerin sağlıklı olma özelliği 

birleştiğinde ortaya kaliteli ipler çıkar. 

 

 Suni ve sentetik ipliklerin özellikleri:  Parlak görünüşlü, çok sağlam, nem çek-

meyen, sürtünmeye ve çekmeye mukavemeti olan ipliklerdir. Güneş ışığından sa-

raran bu iplikler kolay yıkanır ve çabuk kurur. Naylon ipliklerle örülen danteller 

net ve güzel görünüşlü olur.   

 

Resim 1.3: Suni ve sentetik iplikler 

1.4. Şapka Çeşitleri 
 

Şapkalar üç çeşittir: 

 

 Viziyerli şapka 

 Kloş kenarlı şapka 

 Bere  

 

1.4.1. Baş Ölçüsü Alma 
 

Baş çevresi alından enseye ölçülerek yapılır. Normalde baş ölçüsü 55-56 cm’dir. Nadi-

ren 57 cm olduğu da görülmektedir. Çocuklarda ise baş ölçüsü 54-55 cm’dir. 

 

Resim 1.4: Baş ölçüsü alma 
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1.5. Şapka Modelleri 

    

Resim 1.5: Motifli siperlikli şapka                                       Resim 1.6: Siperlikli şapka 

  

Resim 1.7: Çiçek aplikeli çocuk şapkası                        Resim 1.8: Yazlık bayan şapkası 

   

Resim 1.9: Yazlık şapka                                               Resim 1.10: Yazlık şapka 
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Resim 1.11: Çiçekli çocuk şapkası                                  Resim 1.12: Yazlık şapka  

      

 Resim 1.13: Çiçekli çocuk şapkası                          Resim 1.14: Kelebek motifli şapk  

    

Resim 1.15: Renkli motifli şapka                              Resim 1.16: Uğur böcekli şapka 
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Resim 1.17: Siperli şapka                                         Resim 1.18: Kırmızı bayan şapkası 

     

Resim 1.19: Renkli yazlık şapkalar                                Resim 1.20: Çiçekli bere 

             

Resim 1.21: Arı şeklinde çocuk şapkası              Resim 1.22: Aksesuarlı şapka 
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Resim 1.23: Aksesuarlı şapka                                 Resim 1.24: Aksesuarlı şapka 

          

Resim 1.25: Güllü bayan şapkası                                Resim 1.26: Çiçekli çocuk şapkası 

     
Resim 1.27: Fiyonklu şapka                                 Resim 1.28: Geometrik şekilli şapka 
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Resim 1.29: Kemerli şapka                                       Resim 1.30: Çiçekli şapka 

       

Resim 1.31: Çiçek motifli şapka                                 Resim 1.32: Saç örgülü şapka 

   

Resim 1.33: Çiçekli çocuk şapkası                      Resim 1.34: Çiçekli çocuk şapkası 
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Resim 1.35: Çocuk şapkası                                              Resim 1.36: Beyaz bere 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamaklarını ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak bere 

 yapınız. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Çalışma ortamını hazırlayınız.  

  Aydınlık ve temiz bir ortam hazırlayınız. 

 Atölyede önlüğünüzü giyiniz. 

  Kullanacağınız malzemeleri temin ediniz.  

 İpliği elinizle halka yapınız.  

 

 Temiz ve düzenli çalışınız. 

 Tığın üzerine iplik alınız.  

 Tığı halkanın içinden geçiriniz. 

 

  Böylece zincir yapmış olacaksınız. 

 Halkanın şeklini bozmayınız. 

 On zincir çekiniz.  

 

 Zincir boylarının aynı olmasına dikkat 

ediniz.  

 

 

 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Tığı ilk zincirin içinden geçiriniz ve 

tığın üzerine iplik alınız. 

  

  Zincirin içinden tığı geçirirken şeklinin 

bozulmamasına dikkat ediniz.  

 Tığı zincirlerin içinden geçiriniz. 

 Halka oluşturunuz. 

  

  Halkanın şeklini bozmayınız. 

 İki zincir çekiniz.  

 

 Zincir boylarının aynı olmasına dikkat 

ediniz.  

 Tığın üzerine iplik alıp halkanın içinden 

geçiriniz. 

   

  Tığı düzgün tutunuz. 
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 Tığın üzerine tekrar iplik alınız. 

 

 İpliğin tarazlanmamasına dikkat ediniz. 

 Halkanın içinden geçiriniz. 

 

  Tığın üzerinde iki zincir olacaktır, dikkat 

ediniz. 

 Tığın üzerine iplik alıp ilk iki zincirin 

içinden geçiriniz. 

 

 İpliğin tarazlanmamasına dikkat ediniz. 

 Tığın üzerinde üç zincir kalacaktır, dikkat 

ediniz. 

 Tığın üzerine iplik alıp iki zincirin için-

den geçiriniz. 

 

 Tığı dikkatli kullanınız. 

 Tığın üzerinde iki zincir kalacaktır. 
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 Tığın üzerine iplik alıp iki zincirin için-

den geçiriniz. 

 

 Zincirlerin şeklini bozmayınız. 

 Tığın üzerinde tek zincir kalacaktır. 

 Böylece üçlü kroşe yapmış olacaksınız. 

 Halkanın içini üçlü kroşe ile dolduru-

nuz. 

 Başlangıç noktasına gelince tığın üzeri-

ne iplik almadan ilk kroşenin tepe nok-

tasına batınız ve tığın üzerine iplik al-

madan zincirlerin içinden geçiriniz. 

 

 Halkanın üzerinde hiç boşluk kalmayacak 

şekilde üçlü kroşe ile doldurunuz. 

 Kroşe boylarının aynı olmasına dikkat 

ediniz. 

 Üç zincir çekiniz. 

 

 Zincir boylarının aynı olmasına dikkat 

ediniz.  

 Tığın üzerine iplik alınız. 

 

 İpliğin tarazlanmamasına dikkat ediniz. 
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 İlk zincirin yanındaki kroşenin tepe 

noktasına batınız. 

 

 Kroşenin şeklini bozmayınız. 

 Tığın üzerine iplik alınız. 

 

 Temiz ve düzenli çalışınız. 

 Zincirlerin içinden geçiriniz ve çektiği-

niz üç zincirin boyunda uzatınız. 

 

 Zincir boylarının aynı olmasına dikkat 

ediniz.  

 Tığın üzerine tekrar iplik alınız. 

  

 İpliğin tarazlanmamasına dikkat ediniz. 
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 Yine aynı yere tığı batarak zincirin için-

den geçiriniz. 

 

 Zincir boylarının aynı uzunlukta olmasına 

önem veriniz. 

 Tığın üzerine iplik alarak zincirin için-

den geçiriniz ve ipliğinizi uzatınız. 

 

 Temiz ve düzenli çalışınız. 

 Aynı işlemi bir kere daha tekrar ediniz. 

 

 Tığı dikkatli kullanınız. 

 Tığın üzerine iplik alınız.   

 

 İpliğin tarazlanmamasına dikkat ediniz. 

 Bütün zincirlerin içinden aynı anda 

geçiriniz. 

 

 Zincirleri tığdan kaçırmayınız. 
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 Bir zincir çekiniz. 

 

 Şeklini bozmayınız. 

 Bu şekilde demet ilmek yapılmış olacaksı-

nız. 

 Aynı işlemi halkanın etrafındaki bütün 

zincirlere batarak yapınız. 

 İkinci sıraya geçiniz. 

 Üç zincirde aynı işlemi yaptıktan sonra 

dördüncüde aynı zincire iki defa demet 

ilmek yaparak arttırınız. 

 

 İşlemi tekrar ederken demet ilmeklerin 

boylarının aynı uzunlukta olmasına özen 

gösteriniz. 

 Arttırma işlemini unutmayınız. 

 İstediğiniz büyüklükte olacak kadar 

yapınız. 

 

 Büyüklüğü bereyi kullanacak kişinin baş 

yapısına göre ayarlayınız. 

 İstediğiniz büyüklüğe ulaşınca şapkanın 

kenarına basit kroşe yapınız. 

 

  Temiz ve düzenli çalışınız. 
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Aşağıdaki işlem basamaklarını ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak bere 

 yapınız. 

 
 Basit kroşe için tığın üzerine iplik alı-

nız. 

 

 Tığı düzgün tutunuz. 

 Zincirin tepe noktasına batınız. 

 

 Zincirin şeklini bozmayınız. 

 Tığın üzerine tekrar iplik alınız. 

 

 İpliğin tarazlanmamasına dikkat ediniz. 

 Zincirin içinden geçiriniz. 

 

 Zincir boylarının aynı uzunlukta olmasına 

dikkat ediniz. 

Tığın üzerinde üç zincir olacaktır, dikkat 

ediniz. 

 Tığın üzerine iplik alarak üç zincirin 

içinden aynı anda geçiriniz. 

 Aynı işlemi istediğiniz yükseklik olun-

caya kadar tekrar ediniz. 

 

  Bu kısım alna oturacağı için alın genişli-

ğine göre yapılacaktır, dikkat ediniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Berenin kalite kontrolünü yapınız. 

 

 

 Fazla iplikleri temizleyiniz. 

 Bere yapım aşamasında kirlendiyse temiz-

liğini yapınız. 
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Aşağıdaki işlem basamaklarını ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak volanlı 

şapka yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Çalışma ortamını hazırlayınız. 

 Aydınlık ve havadar ortam sağlayı-

nız. 

 Atölyede önlüğünüzü giyiniz. 

  Kullanacağınız malzemeleri temin 

ediniz. 

 İpliği elinizle halka yapınız.  

 

 Temiz ve düzenli çalışınız.   

  Tığı halkanın içinden geçiriniz. 

 Tığın üzerine iplik alınız. 

 

 Halkanın şeklini bozmayınız. 

 Halkanın içinden geçiriniz. 

 

 Zincir yapmış olacaksınız.  

 İpliğin tarazlanmamasına dikkat 

ediniz. 

 

 

 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 On zincir çekiniz.   

 

  Zincir boylarının aynı olmasına 

dikkat ediniz. 

 Tığı ilk zincirin içinden geçiriniz ve tığın 

üzerine iplik alınız. 

 

 Tığı dikkatli tutunuz.  

 Tığı zincirin içinden geçiriniz. 

 

  Temiz ve düzenli çalışınız. 

  Tığın üzerinde iki zincir olacaktır.  

 Tığı zincirlerin içinden geçiriniz. 

 Halka oluşturunuz.    

 

 İpliğin tarazlanmamasına dikkat 

ediniz. 

 

 

 

 

 

 



 

 25 

 İki zincir çekiniz.  

 

 Zincir boylarının aynı olmasına 

dikkat ediniz. 

 Tığın üzerine iplik alıp halkanın içinden geçi-

riniz. 

  

 Halkanın şeklini bozmayınız. 

 Tığın üzerine iplik alıp ilk iki zincirin içinden 

geçiriniz. 

 Tığın üzerine iplik alıp iki zincirin içinden 

geçiriniz. 

  

 Tığı zincirlerin içinden geçirirken 

tığın üzerine aldığınız ipliği kaçır-

mayınız. 

 Tığın üzerinde üç zincir kalacaktır, 

dikkat ediniz. 

 Tığın üzerinde iki zincir kalacaktır, 

dikkat ediniz. 

 Tığın üzerine iplik alıp iki zincirin içinden 

geçiriniz. 

 

 Tığın üzerinde tek zincir kalacaktır, 

dikkat ediniz. 

 Böylece üçlü kroşe yapmış olacak-

sınız. 

 Zincir boylarının aynı olmasına 

dikkat ediniz.  

 Halkanın içini üçlü kroşe ile doldurunuz. 

 Başlangıç noktasına gelince tığın üzerine 

iplik almadan ilk kroşenin tepe noktasına ba-

tınız.  

 Üçlü kroşeyi yan yana, aralarında 

hiç boşluk bırakmadan yapınız.  
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  Tığın üzerine iplik alarak zincirlerin içinden 

geçiriniz. 

 

 Tığın üzerine iplik alarak iki zincirin içinden 

geçiriniz. 

 

 Doldurma işlemini bitirirken boş-

luk bırakmamaya özen gösteriniz.  

 Üç zincir çekiniz. 

  

 Zincir boylarının aynı olmasına 

dikkat ediniz.  

 Tığın üzerine iki defa iplik dolayınız. 

  

 İpliğin tarazlanmamasına dikkat 

ediniz.  

 Çekilen zincirin yanındaki zincire batınız. 

 

 Zincirin şeklini bozmayınız. 

 



 

 27 

 Tığın üzerine iplik alınız. 

 

 Tığı dikkatli ve tekniğine uygun bir 

şekilde tutunuz. 

 Zincirin içinden tığı geçiriniz. 

  

 Zincir boylarının eşit olmasına 

dikkat ediniz. 

 Tığın üzerinde dört zincir olacaktır, 

dikkat ediniz. 

  

 Tığın üzerine iplik alınız ve ilk iki zincirin 

içinden geçiriniz. 

 

 Tığı zincirin içinden geçirirken 

ipliği kaçırmayınız.  

 Tığın üzerine tekrar iplik alınız ve yine iki 

zincirin içinden geçiriniz. 

 

 Parmağınıza çok fazla iplik dola-

mayınız. 

 Tığın üzerinde üç zincir kalacaktır, 

dikkat ediniz. 

 Tığın üzerine tekrar iplik alınız ve yine iki 

zincirin içinden geçiriniz. 

 

 Zincirlerin boylarını aynı tutmaya 

özen gösteriniz. 

 Tığın üzerinde iki zincir kalacaktır, 

dikkat ediniz. 
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 Tığın üzerine iplik alarak kalan iki zincirin 

içinden geçiriniz. 

  

 Zincirlerin şeklini bozmayınız. 

 Dörtlü kroşe yapmış olacaksınız. 

  

 Aynı işlemi aynı zincire batarak beş defa 

tekrarlayınız. 

  

 Hepsinin aynı boyda olmasına özen 

gösteriniz.  

 İki zincir çekiniz. 

 

 Zincir boylarını aynı tutunuz.  

 Hemen yanındaki zincire batarak aynı işlem-

leri tekrarlayınız. 

 

 Zincirin şeklini bozmamaya özen 

gösteriniz.  
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 Aynı işlemleri halkanın üzerine doldurana 

kadar devam ettiriniz. 

 İlk zincirin tepe noktasına tığın üzerine iplik 

almadan batınız. 

 Tığın üzerinde iki zincir olacaktır. 

 

 Halkanın üzerini hiç boşluk bırak-

mayacak şekilde doldurunuz.  

 Tığın üzerine iplik alarak iki zincirin içinden 

geçiriniz. 

 İkinci sırada aynı işlemleri devam ettiriniz. 

 

 İkinci sırada arttırma işlemi yap-

mamaya dikkat ediniz. 

 Belirlenen baş ölçüsüne göre aynı işlemi 

devam ettiriniz. 

 

 Her sırada arttırma işlemini yap-

mayı unutmayınız (ikinci sıra ha-

riç).  
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 Kullanacak kişinin baş ölçüsüne uygun bü-

yüklüğe gelinceye kadar aynı işlemleri devam 

ettiriniz. 

 

 Baş ölçüsüne mutlaka uyunuz. 

 İstenilen ölçü elde edilince şapkanın kenarına 

basit kroşe yapınız. 

 Tığın üzerine iplik almadan ilk zincire batı-

nız. 

 

 İşlem basamaklarına uymaya dik-

kat ediniz. 

 Tığın üzerine iplik alınız ve zincirin içinden 

geçiriniz. 

 

 Tığı zincirin içinden geçirirken 

ipliği kaçırmayınız.  

 Tığın üzerine iplik alınız. 

 

 İpliğin tarazlanmamasına dikkat 

ediniz. 
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 İki zincirin içinden geçiriniz. 

 İki sıra basit kroşe yapınız. 

 Daha sonra tekrar dörtlü kroşeye başlayınız. 

 

 Temiz ve düzenli çalışınız.  

 Her sırada arttırma işlemi yaparak dörtlü 

kroşeye devam ediniz. 

 7-8 sıra dörtlü kroşe yaparak şapkayı tamam-

layınız. 

 

 Arttırma işlemini uygulamayı 

unutmayınız. 

 Fazla iplikleri kesiniz. 

 Kirlendiyse temizliğini yapınız. 
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Aşağıdaki işlem basamaklarını ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak viziyerli 

şapka yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Çalışma ortamını hazırlayınız. 

 Aydınlık ve havadar ortam sağlayınız. 

 Atölyede önlüğünüzü giyiniz. 

  Kullanacağınız malzemeleri temin ediniz. 

 İpliği elinizle halka yapınız.  

 

 Temiz ve düzenli çalışınız.  

 Tığı halkanın içinden geçiriniz. 

 Tığın üzerine iplik alınız. 

 

 İpliğin tarazlanmamasına dikkat ediniz. 

 Tığı halkanın içinden geçiriniz. 

 

 Tığı tutarken dikkatli olunuz. 

 Zincir yapmış olacaksınız.  

 

 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
 



 

 33 

 On zincir çekiniz.    

 

 Zincir boylarının aynı olmasına dikkat 

ediniz. 

 Tığı ilk zincirin içinden geçiriniz ve 

tığın üzerine iplik alınız. 

 

 Zincirin şeklinin bozulmamasına dikkat 

ediniz.  

 Tığı zincirin içinden geçiriniz. 

 

  Dikkatli çalışınız. 

 Tığın üzerinde iki zincir olacaktır, dikkat 

ediniz. 
   

 Tığı zincirlerin içinden geçiriniz. 

 Halka oluşturunuz.    

 

 Tığı zincirlerin içinden geçirirken tığın 

üzerine aldığınız ipliği kaçırmayınız. 
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 Üç zincir çekiniz. 

 

 Zincir boylarının aynı olmasına dikkat 

ediniz. 

 Tığın üzerine iplik alıp halkanın için-

den geçiriniz. 

 

 Halkanın şeklinin bozulmamasına dikkat 

ediniz. 

 Tığın üzerine tekrar iplik alınız. 

 

 Temiz ve düzenli çalışınız. 

 Tığın üzerinde üç zincir olacaktır. 

 Tığın üzerine iplik alıp ilk iki zincirin 

içinden geçiriniz. 

 

 Parmağınıza fazla iplik dolamayınız. 

 Tığın üzerinde üç zincir kalacaktır, dikkat 

ediniz. 
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 Tığın üzerine iplik alıp iki zincirin 

içinden geçiriniz. 

 

 Dikkatli çalışınız. 

 Tığın üzerinde iki zincir kalacaktır, dikkat 

ediniz. 

 Tığın üzerine iplik alarak kalan iki 

zincirin içinden geçiriniz. 

 

 Tığın üzerine aldığınız ipliği zincirin 

içinden geçirirken kaçırmayınız. 

 Halkanın üzerini üçlü kroşe ile doldu-

runuz. 

 Başlangıç noktasına gelince tığın üze-

rine iplik almadan ilk kroşenin tepe 

noktasına batınız.  

 Tığın üzerine iplik alarak içinden geçi-

riniz. 

 

 Halkanın üzerinde hiç boşluk bırakmayı-

nız. 

 Kroşenin şeklini bozmayınız.  
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 Tığın üzerine iplik alarak iki zincirin 

içinden geçiriniz. 

 

 Tığı dikkatli tutunuz. 

 Tığın üzerinde iki zincir olacaktır. 

 Halkayı tamamlamış olacaksınız. 

 Üç zincir çekiniz. 

 

 Zincir boylarının aynı olmasına dikkat 

ediniz. 

 Tığın üzerine iplik alınız. 

 Çekilen zincirin yanındaki zincire batı-

nız. 

 

 Zincirin şeklini bozmayınız. 

 Tığın üzerine iplik alınız. 

 

 İpliğin tarazlanmamasına dikkat ediniz. 

 

 

 

 

 



 

 37 

 Tığı iki zincirin içinden geçiriniz. 

 

 Tığın üzerinde üç zincir olacaktır, dikkat 

ediniz. 

 Zincir boylarının aynı olmasına dikkat 

ediniz. 

 Tığın üzerine iplik alarak iki zincirin 

içinden geçiriniz. 

 

 Tığın üzerine aldığınız ipliği zincirin 

içinden geçirirken kaçırmayınız. 

 Tığın üzerinde iki zincir olacaktır, dikkat 

ediniz. 

 Tığın üzerine tekrar iplik alınız ve 

kalan iki zincirin içinden geçiriniz. 

  

 Dikkatli çalışınız. 

 Aynı işlemi devam ettiriniz. 

 

 İşlem basamaklarına uyunuz.  
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 İkinci sırada üç defa aynı zincire iki 

üçlü kroşe yaparak arttırma işlemini 

yapınız. 

 

 Arttırma işlemini eşit aralıklarla yapmayı 

unutmayınız. 

 Aynı işlemleri şapkanın ölçüsüne göre 

tekrar ediniz. 

 Şapkanın biraz bombeli olması için bu 

kısmı biraz fazla yapınız. 

 Her sırada arttırma işlemini yapınız. 

  

 Şapkanın ölçüsünün bozulmamasına dik-

kat ediniz. 

 Şapkanın üst bölümü bitince basit kro-

şe yapınız. 

 Tığın üzerine iplik almadan zincire 

batınız. 

  

 Eksiltme işlemini yapmayı unutmayınız. 

 Bu kısım alna oturacak kısımdır. Bu kı-

sımda her sırada eksiltme işlemi yapınız. 
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 Tığın üzerine iplik alarak zincirin için-

den geçiriniz. 

 

 İpliğin tarazlanmamasına dikkat ediniz. 

 Tığın üzerine iplik alarak iki zincirin 

içinden geçiriniz. 

 

 Böylece basit kroşe yapmış olacaksınız. 

 Alna oturacak kısmı alın genişliğine göre 

istenilen uzunlukta yapmaya dikkat edi-

niz. 

 Alın genişliğine göre veya istenilen 

ölçüde basit kroşe yapınız. 

 Şapkanın viziyerinin yapılacağı yeri 

işaretleyiniz. 

  

 Viziyerin yapılacağı kısmı işaretlerken 

baş ölçüsüne uygun işaretleme yapınız. 

  

 İşaretlediğiniz yere basit kroşe yapınız. 

  

 İşlem basamaklarını dikkate alınız.  
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 İşaretlediğiniz yerden itibaren her sıra-

da birer tane eksilterek 8 sıra yapınız. 

 Daha sonra iki tarafından eşit şekilde 

arttırarak ilk ölçüsüne getiriniz.  

 

 Eksiltme işlemini uygulamayı unutmayı-

nız. 

 Arttırma işleminden sonra viziyerin baş-

langıçtaki ölçüyle aynı olmasına dikkat 

ediniz. 

 Üçgeni şapkanın içine gelecek şekilde 

katlayınız. 

 Şapkanın bütün kenarlarına basit kroşe 

yapınız ve şapkayı bitiriniz. 

 

 Katlama işini viziyerin tam orta kısmın-

dan yapınız. 

 Basit kroşeyi işlem basamaklarını dikkate 

alarak yapınız. 

 Şapkanın kalite kontrolünü yapınız. 

 

 

 Fazla iplikleri kesiniz. 

 Şapka kirlendiyse temizliğini yapınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgi-

ler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Şapka; keçe, hasır, fötr, kumaş, gibi maddelerden çeşitli desen ve şekillerde yapılan, 

gerek aksesuar gerekse sıcak veya soğuktan korunmak için erkeklerin, kadınların ve ço-

cukların giydiği başlıktır. 

 

2. (   )Şapka yapımında fötr, örgü, kumaş, hasır, deri, malzemeler tek başına kullanıldığı 

gibi bu malzemelerin birkaçı karışık kullanılarak da şapkalar üretilebilmektedir.        

 

3. (   )Tığlar, yapılacak işe ve kullanılacak gerece göre çeşitli kalınlıkta olur. Tığ kalınlık-

ları numara veya harflerle gösterilir.      

 

4. (   )Tığlarda küçük numaralar ince, büyük numaralar kalın tığların karşıtıdır.    

 

5. (   ) Yün lifler, doğal lifler arasında en çok buruşma özelliğine sahip liftir.    

 

6. (   ) Pamuk, soğuk iklimde ve fazla yağışlı olan yerlerde yetişir.       

 

7. (   ) Suni ve sentetik iplikler, doğal lifler ve kimyasal lifler arasında yapılan karışımlar 

sonucu elde edilen ipliklerdir.       

 

8. (   )Suni ve sentetik iplikler; parlak görünüşlü, çok sağlam, nem çekmeyen, sürtünmeye 

ve çekmeye mukavemeti olan ipliklerdir.        

 

9. (   ) Güneş ışınları belli bir süre sonra pamuğun dayanıklılığını düşürür. 

 

10. (   ) Lif inceliği, lifin uzunluğu ile doğru orantılıdır. Uzunluğu arttıkça inceliği de azalır. 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap ve-

rirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevapla-

rınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

 
 

Bu faaliyet ile uygun ortam ve araç gereç sağlandığında şapka süslemeleri konusunda 

bilgi sahibi olacaksınız ve uygulayabileceksiniz.  

 

 

 

 

 

 Şapka süslemeleri ile ilgili bilgi toplayınız. 

 Çevrenizde bulunan şapka süslemelerinin fotoğraflarını çekiniz. 

 Atölyelerdeki uygulamaların fotoğraflarını çekiniz. 

 Topladığınız dokümanları ve bilgileri rapor hâline getirerek sınıf ortamında arka-

daşlarınızla paylaşınız.  

 

2. SÜSLEME YAPMA 
 

Süsleme, bazı ilavelerle bir şeyi daha güzel ve çarpıcı bir hâle getirmek sanatıdır. Süs-

lenme ve süsleme arzusu insanların yaratılmasıyla başlar. İnsanlar süslenmek ve süslemek 

isteği ile her dönemde yenilikler yapmış; giyimlerini, evlerini, kullandıkları eşyaları süslemek 

için çaba göstermişler ve süslemeyi sanat hâline getirmişlerdir. 

 

Şapka süslerken kullanılan teknikler modele ve malzemeye uygun seçilmelidir. Bu süs-

leme teknikleri itinalı uygulandığında ortaya daha özgün ve güzel çalışmalar çıkar. 

 

2.1. Şapka Süslemesinde Kullanılan Süsleme Teknikleri 
 

Şapkada kullanılan süsleme çeşitleri şunlardır: 

 

 Ponpon, püskül yapma 

 Nakış ile süsleme 

 Tığ örgü motifler yapma 

 Hazır gereçlerle süsleme 

 

2.1.1. Ponpon, Püskül Yapma  
 

Ponpon ve püskül birçok işte süsleme gereci olarak kullanılmaktadır. Yapımı kolaydır. 

Ponponlar iki renk iplik veya karışık renkte iplikler kullanılarak yapılabilir. Çocuk şapkaların-

da en çok kullanılan süsleme gereçlerindendir.   

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
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Püskül, bir ucundan bazı şeylere süs olarak takılan saçak biçimindeki iplik demetidir. 

Her türlü iplik ile yapılabilir. Püsküller, dantel veya makrome aralarında geçirilerek de kulla-

nılır. 

 

Resim 2.1: Püskül 

2.1.2. Nakış İle Süsleme 
 

Tığ örücülüğü teknikleriyle yapılan herhangi bir çalışmanın üzerine uygulanacak nakış 

ile süsleme,  basit nakış iğneleri tekniklerinden faydalanılarak yapılır.  

 

Herhangi bir örgü yüzeyine süslemede kullanılabilecek nakış ile süsleme çeşitleri şun-

lardır: 

 

 Makine dikişi 

 Oyulgama 

 Çöp işi 

 Demet iğnesi 

 Sap işi 

 Hristo teyeli 

 Gölge işi 

 Eğrelti otu iğnesi 

 Açık balıksırtı 
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Resim 2.2: Nakış ile süsleme yapılmış şapka         Resim 2.3: Nakış ile süsleme yapılmış şapka 

2.1.3. Tığ Örgü Motifler Yapma 
 

Şapkalar tığ ile çeşitli çiçek ve yaprak motifleri yapılarak da süslenebilir. Tığ ile yapıla-

bilen birçok çiçek motifi bulunmaktadır.  

     

Resim 2.4: Tığ örgü motiflerle süslenmiş şapka   Resim 2.5: Tığ örgü motiflerle süslenmiş şapka 
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2.2.5. Hazır Gereçlerle Süsleme 

 

Şapkalar hazır gereçlerle de süslenmektedir. Bunlar; kurdeleler, düğmeler, çiçekler ve 

benzeridir. Bu gereçler ayrı ayrı kullanıldığı gibi bir arada da kullanılabilir. 

         

Resim 2.6: Hazır gereçlerle süslenmiş şapka         Resim 2.7: Hazır gereçlerle süslenmiş şapka 



 

 46 

UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamaklarını ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak ponpon 

yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Çalışma ortamını hazırlayınız. 

 Aydınlık ve havadar ortam sağlayınız. 

 Atölyede önlüğünüzü giyiniz. 

  Kullanacağınız malzemeleri temin 

ediniz. 

 Ponpon büyüklüğünün yarıçapını saptayı-

nız.  

 Sert bir karton veya yumuşak mukavva 

üstüne dik kesişen iki çizgi çiziniz.  

 Çizgilerin kesiştiği noktayı merkez yapa-

rak iki ayrı daire çiziniz. 

 

 Temiz ve düzenli çalışınız. 

 Çizim yaparken cetvel ve pergel kul-

lanınız. 

 Daire çapının 1/3 mm ölçüsünde dairelerin 

içine birer daire daha çiziniz. 

 Makasla ortadaki daireleri oyunuz çıkartı-

nız. 

 

 

 Oyma işlemini yaparken dairenin şek-

lini bozmayınız. 

 

 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Ponpon yapılacak ipliği yorgan iğnesine 

geçirerek ortadaki daire doluncaya kadar 

sarınız. 

 

 İğneyi dikkatli kullanınız. 

 Sarma işlemini dairenin üzerinde boş-

luk kalmayacak şekilde yapınız. 

 

 Dairelerin dış çemberlerindeki iplikleri 

makasla kesiniz. 

 

 Makası dikkatli kullanınız. 

 

 Sağlam bir iplikle sarılan iplikleri sıkıca 

bağlayınız. 

 Kartonları keserek çıkartınız. 

 

 Bağlama işlemini dikkatli bir şekilde 

yapınız. 

 Kartonları çıkarırken ipliklerin dağıl-

mamasına dikkat ediniz. 
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  Bağlanan iplikten tutarak iplikleri elle 

düzeltiniz. 

 İplik fazlalıklarını makasla keserek şekil 

verip ponponu tamamlayınız. 

 

 Makası dikkatli kullanınız. 

 Fazlalık iplikleri keserken dikkatli 

olunuz. 
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Aşağıdaki işlem basamaklarını ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak püskül 

yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Çalışma ortamını hazırlayınız. 

 Aydınlık ve havadar ortam sağlayınız. 

 Atölyede önlüğünüzü giyiniz. 

  Kullanacağınız malzemeleri temin 

ediniz. 

 İstenilen püskül boyu kadar sert bir karton 

veya mukavva kesiniz. 

 İstenilen püskül kalınlığı kadar ipliği kar-

tona sarınız.   

 

 Temiz ve düzenli çalışınız. 

 Makası dikkatli kullanınız. 

 İpliklerin kartona muntazam sarılma-

sına dikkat ediniz.  

 20-25 cm uzunluğunda bir ipliği kartona 

sarılı ipliklerin arasından geçirerek bir 

ucunu bağlayınız. 

  

 Sıkı bir şekilde bağlamaya dikkat edi-

niz. 

  

 İplik bağlanan noktadan aşağıya doğru 2-3 

cm kadar inerek bir iplikle birkaç sıra sa-

rınız. 

  

 Sarma işlemini sıkı ve düzgün bir şe-

kilde yapmaya dikkat ediniz.  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Sarılan ipliği yorgan iğnesine geçirdikten 

sonra püskül arasından geçirip tutturunuz.  

 

 Düzgün ve açılıp bozulmayacak şekil-

de tutturunuz. 
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Aşağıdaki işlem basamaklarını ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak tığla çi-

çek motifi yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Çalışma ortamını hazırlayınız. 

 Aydınlık ve havadar ortam sağlayınız. 

 Atölyede önlüğünüzü giyiniz. 

  Kullanacağınız malzemeleri temin 

ediniz. 

 İpliği elinizle halka yapınız.  

 

 Temiz ve düzenli çalışınız. 

 Tığı halkanın içinden geçiriniz. 

  Tığın üzerine iplik alarak zincir yapınız. 

 

 İpliğin tarazlanmamasına dikkat edi-

niz. 

 5 zincir çekiniz.    

 

 Zincir boylarının aynı olmasına dikkat 

ediniz. 

 

 

 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Tığı ilk zincirin içinden geçiriniz ve tığın 

üzerine iplik alınız. 

 

 Dikkatli çalışınız.  

 Tığı zincirin içinden geçiriniz. 

 Tığın üzerinde iki zincir olacaktır.   

 

 Temiz ve düzenli çalışınız.  

 Tığı zincirlerin içinden geçiriniz. 

 Halka oluşturunuz.    

 

 Halkanın şeklinin düzgün olmasına 

özen gösteriniz. 

 5 zincir çekiniz. 

 

 Zincir boylarının aynı olmasına dikkat 

ediniz. 
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 Tığın üzerine iplik alıp halkanın içinden 

geçiriniz. 

 

 Tığı halkanın içinden geçirirken ipliği 

kaçırmayınız. 

 Tığın üzerinde üç zincir olacaktır, tığın 

üzerine tekrar iplik alınız. 

 

 İpliğin tarazlanmamasına dikkat edi-

niz.  

 Tığın üzerine iplik alıp ilk iki zincirin 

içinden geçiriniz. 

 

 Dikkatli çalışınız. 

 Tığın üzerine iplik alıp iki zincirin içinden 

geçiriniz. 

 

 Tığın üzerinde iki zincir kalacaktır, 

dikkat ediniz. 
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 Tığın üzerine iplik alarak kalan iki zincirin 

içinden geçiriniz. 

  

 Tığın üzerinde bir zincir kalacaktır, 

dikkat ediniz. 

 Üç zincir çekiniz. 

 

 Zincir boylarının aynı olmasına dikkat 

ediniz. 

 Tığın üzerine iki defa iplik dolayınız. 

 

 İpliğin tarazlanmamasına dikkat edi-

niz. 

 Yanındaki zincire batınız. 

 

 Zincirin şeklinin bozulmamasına dik-

kat ediniz.  
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 Tığın üzerine iplik alıp zincirin içinden 

geçiriniz. 

    

 Tığın üzerinde dört zincir olacaktır, 

dikkat ediniz.  

 Tığın üzerine iplik alıp iki zincirin içinden 

geçiriniz. 

 

 Tığın üzerinde üç zincir olacaktır, 

dikkat ediniz.  

 Tığın üzerine iplik alıp tekrar iki zincirin 

içinden geçiriniz. 

  

 Tığın üzerinde iki zincir olacaktır, 

dikkat ediniz.  

 Tekrar tığın üzerine iplik alıp kalan iki 

zincirin içinden geçiriniz. 

 

 Tığın üzerinde bir zincir olacaktır, 

dikkat ediniz. 
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 Halkanın etrafını aynı işlemleri tekrar 

ederek bitiriniz. 

 Sona gelince üç zincir çekip tığın üzerine 

iplik almadan ilk zincirin tepe noktasına 

batınız. 

 

 Aynı işlem basamaklarını takip ediniz.  

 Tığın üzerine iplik alıp zincirin içinden 

geçiriniz. 

 

 Tığın üzerinde iki zincir olacaktır, 

dikkat ediniz. 

 Tığın üzerine iplik alıp iki zincirin içinden 

geçiriniz. 

 

 Halkanın şeklinin düzgün olmasına 

dikkat ediniz. 
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 Üç zincir çekiniz. 

 

 Zincir boylarının aynı olmasına dikkat 

ediniz. 

 İpliği tığın üzerine iki defa dolayınız. 

 

 İpliğin tarazlanmamasına dikkat edi-

niz. 

 Tığı ilk boşluğun içinden geçiriniz. 

 

 Temiz ve düzenli çalışınız. 

 Tığın üzerine iplik alarak tığı boşluğun 

içinden geçiriniz. 

 

 Tığın üzerinde dört zincir olacaktır, 

dikkat ediniz. 
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 Tığın üzerine iplik alarak diğer iki zincirin 

içinden geçiriniz. 

 

 Tığın üzerinde üç zincir olacaktır, 

dikkat ediniz. 

 

 Tığın üzerine iplik alarak iki zincirin için-

de daha geçiriniz. 

 

 Tığın üzerinde iki zincir olacaktır, 

dikkat ediniz. 

 Tığın üzerine iplik alarak kalan iki zincirin 

içinden geçiriniz. 

 

 Tığın üzerinde bir zincir olacaktır, 

dikkat ediniz. 

 Beş tane dörtlü kroşeyi aynı boşluğun 

içine yapınız. 

 

 Kroşelerin uzunluklarının aynı olma-

sına dikkat ediniz. 
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 Bir zincir çekiniz. 

 

 Dikkatli çalışınız.  

 Tığın üzerine iplik almadan zincirin tepe-

sine batınız. 

 

 Zincirin şeklini bozmayınız. 

 Tığın üzerine iplik alınız. 

 

 Tığın üzerinde iki zincir olacaktır, 

dikkat ediniz.  

 İki zincirin içinden geçiriniz. 

 

 Düzenli çalışınız.  
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 Üç zincir çekiniz. 

 

 Zincir boylarının aynı olmasına dikkat 

ediniz. 

 Bütün boşlukların içini aynı işlemleri tek-

rar ederek devam ettiriniz. 

 

 İşlem basamaklarını eksiksiz uygula-

yınız.  

 Tığın üzerine iplik almadan çiçeğin orta-

sındaki boşluğa batınız. 

 

 Çiçeğin şeklini bozmayınız.  

 Tığın üzerine iplik alınız. 

   

 İpliğin tarazlanmamasına dikkat edi-

niz. 
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 Boşluğun içinden geçiriniz. 

 Tığın üzerine iplik alarak iki zincirin için-

den geçiriniz. 

 

 Tığın üzerinde bir zincir olacaktır, 

dikkat ediniz. 

 Üç zincir çekiniz. 

 

 Dikkatli çalışınız.  

 Tığın üzerine iki defa iplik dolayınız. 

 

 Tığın üzerinde üç iplik olacaktır, dik-

kat ediniz. 

 Tekrar boşluğa batınız. 

 

 Çiçeğin şeklini bozmayınız.   
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 Tığın üzerine iplik alarak boşluğun için-

den geçiriniz. 

 Dörtlü kroşe yapınız. 

 

 Temiz ve düzenli çalışınız.  

 Beş tane dörtlü kroşe yapınız. 

 Bir zincir çekiniz. 

 

 İşlem basamaklarını eksiksiz uygula-

yınız.  

 Zincirin tepesine batınız. 

 

 Dikkatli çalışınız.  

 Üç zincir çekiniz ve diğer boşluğa batınız. 

 

 Zincir boylarının aynı olmasına dikkat 

ediniz.  
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 Aynı işlemleri devam ettirerek ortadaki 

çiçeği yapınız. 

 

 İşlem basamaklarını eksiksiz uygula-

yınız. 

  

 Çiçeğin son kontrol işlemlerini yapınız. 

 

 Çiçekteki fazla iplikleri temizleyiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgi-

ler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.   
 

1. (   ) Süsleme, bazı ilavelerle bir şeyi daha güzel, daha çarpıcı bir hâle getirmek sanatıdır. 

 

2. (   ) Şapka süslerken kullanılan teknikler isteğe ve zevke uygun seçilmelidir.      

 

3. (   ) Ponpon, bir ucundan bazı şeylere süs olarak takılan saçak biçimindeki iplik demeti-

dir.      

 

4. (   ) Tığ örücülüğü teknikleriyle yapılan herhangi bir çalışmanın üzerine uygulanacak 

nakış ile süsleme,  basit nakış iğneleri tekniklerinden faydalanılarak yapılır.   

 

5. (   ) Herhangi bir örgü yüzeyine süslemede kullanılabilecek nakış ile süsleme çeşitleri; 

makine dikişi, oyulgama, çöp işi, demet iğnesi, sap işi, hristo teyeli, gölge işi, eğrelti otu 

iğnesi, açık balıksırtıdır. 

 

6. (  ) Ponponlar tek renkte iplikler kullanılarak yapılabilir.    

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap ve-

rirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevapla-

rınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. ………………..  her türlü doğa koşullarından korunmak ve gereksinimleri karşılamak 

için başa giyilen bir giysi tamamlayıcısıdır. 

 

2. Örücülükte en fazla tercih edilen iplik çeşitleri …………………….. iplikleridir.    
 

3. Yün lifleri su buharı şeklinde kendi ağırlığının %  ………’ı kadar nem çeker. 

 

4. ……………… sıcak iklimde ve fazla yağışlı olmayan yerlerde yetişir. 

 

5. Suni ve sentetik liflerin sağlamlık ve elastikiyet özelliği ile doğal liflerin sağlıklı olma 

özelliği birleştiğinde ortaya ………………. ipler çıkar.               
 

6. Şapka süslerken kullanılan teknikler ………………… ve malzemeye uygun seçilme-

lidir. 

 

7. ............................... iki renk iplik veya karışık renkte iplikler kullanılarak yapılabilir.   

 

8. İnsanlar süslenmek ve süslemek isteğiyle her dönemde yenilikler yapmış; giyimlerini, 

evlerini, kullandıkları eşyaları süslemek için çaba göstermişler ve süslemeyi 

………………… hâline getirmişlerdir. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap ve-

rirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevapla-

rınızın 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 Doğru 

2 Doğru 

3 Doğru 

4 Yanlış 

5 Yanlış 

6 Yanlış 

7 Doğru 

8 Doğru 

9 Doğru 

10 Yanlış 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Yanlış 

3 Yanlış 

4 Doğru 

5 Doğru 

6 Yanlış 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Şapka 

2 Yün 

3 40 

4 Pamuk 

5 Kaliteli 

6 Modele 

7 Ponponlar 

8 Sanat 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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