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AÇIKLAMALAR 
ALAN El Sanatları Teknolojisi 

DAL/MESLEK Dekoratif El Sanatları 

MODÜLÜN ADI Tığ Örgü Para Kesesi 

MODÜLÜN TANIMI Desen hazırlama, para kesesini örme ve süsleme 

işlemleri ile ilgili bilgilerin kazandırıldığı bir öğrenme 

materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL Tığ Örücülüğünde Temel Kroşe Çeşitleri modülünü 

almış olmak 

YETERLİK Tığ örücülüğünde para kesesi yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında tekniğine ve 

modele uygun tığ örgü para kesesi yapabileceksiniz.                                            

Amaçlar 

1. Tekniğe uygun olarak desen hazırlayabileceksiniz. 

2. Tekniğe ve desene  uygun olarak para kesesi 

örebileceksiniz. 

3. Tekniğe ve gelenekselliğe  uygun olarak para 

kesesini süsleyebileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Aydınlık, temiz ortam  

Donanım: Tığ, milimetrik kâğıt, renkli kalemler, 

örnekler, çeşitli renkte iplikler 

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 el işi olmuş 

bazen de bir kenara itilmiş ve unutulmuştur. Oysa tekniği kolay, çalışması zevkli, görünüşü 

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

 

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

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

etkileyici bir el sanatıdır. Kullanılan araç gereci sınırlı, taşıması kolay ve çabuk üreyen bir 

iştir. Bu yüzden herkes tarafından çok fazla tercih edilen bir iştir. 

 

Modern toplumda yerini cüzdanlara bırakan para keseleri, Osmanlı devrinde günlük 

yaşamın vazgeçilmez aksesuarlarından biriydi. Günümüzde de az da olsa hâlâ 

kullanılmaktadır. Bu modül ile tığ örgüsü para keseleri konusunda bilgi sahibi olabilecek ve 

bu aksesuarları uygulayabileceksiniz.  

 

GİRİŞ 
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 3 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

Bu faaliyet ile desen hazırlama konusunda bilgi sahibi olacaksınız ve desen 

hazırlayabileceksiniz.  

 

 

 

 

 Tığ örgüsü ile ilgili bilgi toplayınız. 

 Para keseleri ile ilgili bilgi toplayınız. 

 Tığ örgüsü para keselerini araştırınız. 

 Tığ örgüsü para keselerin fotoğraflarını çekiniz. 

 Desen hazırlamada kullanılan araç gereçleri araştırınız. 

 Topladığınız dokümanları ve bilgileri rapor hâline getirerek sınıf ortamında 

arkadaşlarınızla tartışınız. 

 

1. DESEN HAZIRLAMA 
 

1.1. Tığ Örgüsü 
 

Kroşe “Crochet” sözcüğü Fransızcada çengel anlamına gelir. Tığların ucu çengel gibi 

olduğundan Fransızlar hem tığa hem de tığla yapılan örgü işine kroşe demişlerdir. Bu alanda 

yazılan ilk kaynaklar yabancılar tarafından hazırlandığından tığ ile yapılan işler, kitaplara 

kroşe ismiyle geçmiştir. Çeviriler bu kaynaklardan yapıldığı için kitap ve tığ işi dergilerine 

kroşe ismi yerleşmiştir. Ancak halk arasındaki ismi, kalın örgülerde “tığ işi”, ince örgülerde 

“dantel”dir. 

 

Kroşenin temeli zincir ilmeğidir. İlmekler tığ yardımıyla birbirinin içinden çekilerek 

üretilir. İlmeklerin yan yana dizilişleriyle meydana gelen sıralar, modele göre bir sıra gidiş, 

bir sıra dönüş olmak üzere iki yöne örülebilir. Sadece gidiş olarak tek yöne doğru da 

yapılabilir. 

 

Tığın bir önceki sıranın ilmeklerine veya ilmek aralarına değişik şekillerde batırılışı, 

ilmekleri yüz veya ters alınışı, işin tek veya çift yönlü olması, birbirinden farklı örgü 

dokularının doğmasını sağlar. Böylece ortaya değişik desenler çıkar. 

 

Çalışma motif motif yapılıyorsa motiflerin yan yana dikilişi, desenin başka bir görüntü 

kazanmasını sağlar ve enteresan kompozisyonlar doğar. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Tığ örücülüğünde örtü, kenar danteli, şal vb. düz (yüzeysel) çalışmalar yapılabildiği 

gibi bere, patik, abajur, kese gibi örerken biçimlendirilen hacimsel çalışmalar da yapılabilir. 

 

Kroşe çalışmaları, örülüşteki iki farklı uygulamadan dolayı iki gruba ayrılır: 

 

 Düz kroşe 

 Çok ilmekli kroşe 

 

1.1.1. Düz Kroşe 
 

Kısa tığ ile yapılan işlerdir. İlmeklerin birbirinin içinden üretilişi ve kapatılışı aynı 

sırada, hemen yapılır. Her sıra bir bütündür. Düz kroşe çalışmalarına bazı kaynaklar “Alman 

örgüsü” der. 

 

Düz kroşe, uygulanışındaki farklılıklara göre sınıflandırılarak alt bölümlere 

ayrılmıştır: 

 

 Zincir kroşe 

 Basit kroşe 

 Çift kroşe 

 Üçlü kroşe 

 Sarma kroşe 

 Demet kroşe 

 Halka kroşe 

 

1.1.2. Çok İlmekli Kroşe (Tunus veya Afgan Örgüsü) 
 

Uzun tığ ile yapılan bu işe, sepet örgü de denir. İşin aynı yüzünden gidiş ve dönüş 

sırası yapılır. Gidiş sırasında her zincir ilmekten bir ilmek üretilir ve bu ilmekler çoğaltılarak 

tığ üzerine birikir. Dönüş sırasında ikişer ikişer kapatılır. 

 

1.2. Tığ İşinde Kullanılan Araç Gereçler 
 

Tığ işinde kullanılan araç gereçler şunlardır: 

 

 Tığlar 

 İplikler 

 Yardımcı araç gereçler 

 

1.2.1. Tığlar 
 

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

kaplama, plastik, şimşir, fildişi ve kemikten yapılmış bir örgü aracıdır.  
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Tığın ucu çengel şeklindedir. Çengelin iç tarafı ilmeği kolay alabilmesini sağlamak 

için düzleştirilmiştir. Gövde kısmı bombelidir. Tutuşun kolay olması için işaret parmağı 

altında kalan kısım inceltilerek yassılaştırılmıştır. Bu kısımda tığın numarası yazılıdır. Diğer 

yüzünde de markası 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 aşağıdaki gibi gruplara ayrılır: 

 

 İnce tığlar 

 Kalın tığlar 

 Uzun tığlar 

 

1.2.2. İplikler 
 

Tığ örgüsüne elverişli her cins ve her kalınlıkta iplik kullanılır. Ham maddelerine göre 

iplikleri şöyle gruplandırabiliriz: 

 

 Bitkisel olanlar 

 

 Pamuk 

 Keten 

 Kenevir 

 Rafya 

 

 Hayvansal olanlar 

 

 Yün 

 Tiftik 

 İpek 

 

 Madensel olanlar 

 

 Altın teller 

 Gümüş teller 

 İpek veya yün içine sim katılarak yapılmış iplikler 

 

 Suni iplikler 

 

 Suni ipekler  

 Floş 
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 Sentetik olanlar 

 

 Orlon 

 Naylon 

 

Bu iplikler piyasada çile, yumak, bobin hâlinde satılır. Amaca göre her tür iplik tığ 

işlerinde kullanılabilir. Ancak fazla tüylü ve çok kıvrımlı, kabarık yünler desenleri 

göstermez. Sağlam, parlak ve iyi bükümlü iplikleri tercih etmek gerekir. 

 

1.2.3. Yardımcı Araç Gereçler 
 

Tığ işinde kullanılan yardımcı araç gereçler şunlardır: 

 

 Firketeler 

 Kalem 

 Cetvel 

 Küçük makas 

 Dikiş iğnesi 

 Emniyetli iğne (çengelli iğne) 

 İş çantası 

 Payet ve boncuklar 

 

1.3. Para Keseleri 
 

Kese; madeni paraların konulduğu, ağzı bağlanıp çözülen, günlük yaşamda kullanılan 

küçük torbacıklardır. Bu para kesesinin yanında ondan daha küçük mühür kesesi ve yuvarlak 

saat kesesi üçlü bir takım olarak hazırlanırdı. Bunun yanında sigara içenlerin bir de tütün 

kesesi vardı. Bu keseleri erkekler günlük yaşamlarında üzerlerinde taşırlardı. Para kesesi ve 

tütün kesesi bele sarılan kuşak arasına veya giysi ceplerine sokulurdu.  

 

 Osmanlı'da önemli bir yeri olan para keseleri, ipeğinden püsküllüsüne kadar bin bir 

çeşitti. Yüzyıllardır kullanılan keseler artık yerini cüzdanlara bıraksa da deyimlerimizde 

varlığını sürdürüyor: Kesenize bereket! 

 

Zarif gençler, deriden yapılmış tütün keselerinin bağcıklarını bileklerine geçirirlerdi. 

Mühür kesesi ise ince bir kaytan ile boyna asılırdı. Önemli bir mühür taşıyan kişiler, gece 

mühür keseleriyle yatarlardı. Kese içine konan saat ise madeni bir zincirle boyundan 

geçirilip cebe veya kuşak arasına yerleştirilirdi. Bu gümüş veya altın zincir ile kese içindeki 

saat, erkeğin süs takısı yerine geçerdi. Böylece yaşam içerisinde fonksiyonel rolü olan 

keseler aynı zamanda bir süs objesi gibi gururla kullanılırdı. 

 

Keselerin yapımında görülen ilginç sanatsal bezemeler, kadının el becerisinin, 

inancının, geleneğinin, erkeğine duyduğu sevginin bir nişanesi gibiydi. Bu renkli, süslü 

kesecikler, sanki paranın, mührün ve saatin gücüne, önemine karşılık sanatın ve maneviyatın 

da önemli olduğunu vurguluyorlardı. İnsan bunları her kullandığında, maddeyle duygunun 

ve sanatın bir arada oluşunun zevkine varıyordu. 
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Yüzyıllardır yaşam içinde kullanılan keseler 20. yüzyılda kentlerde kullanılmaz oldu. 

1980'lerden sonra madeni para keselerini köylülerin bir kısmı da bıraktı çünkü kâğıt para 

arttı ve cüzdanlar keselerin yerini aldı.  

 

1.4. Desen Hazırlama 
 

Desen, bir nesnenin yüzeyinde görünen çizgi, renk ve şekillerden oluşan süslemeye 

veya görüntüye denir. Desen bütün görsel sanatların temelidir. Tığ modellerinin çoğu şema 

olarak çizimle gösterilmiştir. Bu çizimlerde kullanılan işaretler desen çalışmalarında 

uygulanacak tığ örgü ilmeklerinin stilize edilmiş bir yansımasıdır. Bu işaretlerin hangi 

tekniğin yerine kullanıldığı öğrenilince bir motif veya dantelin uzun uzun işlem 

basamaklarını yazmaya veya okumaya gerek kalmaz. Model şema ve semboller yardımıyla 

çok çabuk ve doğru olarak okunabilir. Kavrama ve uygulama daha çabuk ve doğru olur. Bu 

özelliğinden dolayı bu işaretlere “örgü yazısı” da denir. 

 

Tığ örgüsünde desen geçirme;  

 

 Sayarak,  

 Bakarak,  

 Belirli noktalara belirli şekiller koyularak yapılır. 

 

Para keseleri tek renk olduğu gibi birkaç rengin birleşimiyle de olabilir. Desen 

çiziminde buna dikkat edilmelidir. Tığ örgüsü para keselerinde desenler bütün hâlinde 

yapıldığı gibi motiflerden de oluşabilir. Aynı motifin tekrarı ile yapılanlar olduğu gibi farklı 

motiflerin birleşimiyle de oluşanlar vardır. 

 

1.4.1. Desen Araştırma 
 

Para keselerinin deseninin hazırlanmasından önce hazırlanacak desenle ilgili bir ön 

araştırma yapılmalıdır. Desen araştırması yapabilmek için geçmişten bugüne kullanılan para 

keselerinin desenleri görülmeli, para keselerinde kullanılan desenlerin biçimleri, kullanılan 

motiflerin özellikleri araştırılarak desen hazırlama işleminin birinci basamağını 

gerçekleştirilmelidir.   

 

1.4.2. Yararlanılacak Kaynaklar 

 

Tığ örgüsü para keselerinin desenlerini araştırmada yararlanılacak kaynaklara 

ulaşmak, günümüzde oldukça kolaylaşmıştır. 

 

Genel olarak söyleyecek olursak yararlanılacak kaynaklar şunlardır: 

 

 Daha önceden yapılmış para keseleri ve bunların resimleri 

 Çevremizde bulunan para keselerinin fotoğrafları  

 Kitap, dergi, basılı kaynaklardaki para keselerinin motif ve resimleri 

 İnternet siteleri 
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1.4.3. Desen Hazırlarken Kullanılan Araç Gereçler 
 

Desen hazırlarken kullanılan araç gereçler şunlardır: 

  

 Görsel basılı kaynaklar 

 Para kesesi örnekleri 

 Makas 

 Cetvel 

 Kareli kâğıt veya milimetrik kâğıt 

 Boya kalemi 

 Yumuşak kalem 

 

1.4.4. Desen Hazırlama Aşamaları 
 

 Kareli kâğıdın belirlenmesi: Öncelikle kesenin boyutları belirlenir ve bu 

boyutlara uygun kareli kâğıt hazırlanır. 
 

 Kurşun kalem çalışması: Ayarlanan kese deseninin kareli kâğıt üzerindeki 

yerini belirleyerek, temsil ettikleri kareleri kurşun kalemle işaretleyerek, taslak 

çalışması yapılır. 
 

 Renk çalışması: Kurşun kalemle taslak çalışması yaparak, kareli kâğıtta yerleri 

belirlenmiş desen, uygulayacağımız desene uygun renklerle boyanır. 

Renklendirme işlemi, keçe uçlu kalem veya boya kalemleri gibi renklendirme 

araçlarından uygun olanı seçilerek yapılır.  Kese tek renkten yapılmış ise o 

renge, birden fazla renkle yapılmış ise de diğer renkler de kullanılarak boyanır. 
  

1.5. Tığ Örgüsü Para Kesesi Desen Örnekleri 

         

Şekil 1.1:Çok renkli para kesesi    Şekil 1.2:Tek renk para kesesi 
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Şekil 1.3:Püsküllü para kesesi     Şekil 1.4:Çizgili para kesesi 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamakları ve önerileri dikkate alarak desen hazırlayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Çalışma ortamını hazırlayınız. 

 Aydınlık ve havadar ortam sağlayınız. 

 Atölyede önlüğünüzü giyiniz. 

  Kullanacağınız malzemeleri temin ediniz. 

 Model belirleyiniz. 

 Belirlediğiniz modeli kareli 

kâğıda çiziniz.   

 

 Biritleri çarpı ile işaretleyiniz. 

 Tırabzanları kare olarak 

işaretleyiniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Desenin kareli kâğıda kurşun 

kalemle çizilmiş hâlini 

inceleyiniz. 

 

 Deseni renklendiriniz.  

 

 Desenin renklendirilip çizilmiş 

hâlini inceleyiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Kroşenin temeli zincir ilmeğidir. İlmekler tığ yardımıyla birbirinin içinden 

çekilerek üretilir.  
 

2. (   ) Tığ örücülüğünde örtü, kenar danteli, şal vb. düz (yüzeysel) çalışmalar 

yapılabildiği gibi bere, patik, abajur, kese gibi örerken biçimlendirilen hacimsel 

çalışmalar da yapılabilir. 

 

3. (   ) Kroşe çalışmaları, örülüşteki iki farklı uygulamadan dolayı düz kroşe, çok ilmekli 

kroşe olmak üzere iki gruba ayrılır.  

 

4. (   ) Düz kroşe uzun tığ ile yapılır ve bu işe sepet örgü de denir. İşin aynı yüzünden 

gidiş ve dönüş sırası yapılır.   

 

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

numara büyüdükçe tığ kalınlaşır.   
 

6. (   ) Tığ örgüsünde kullanılan bitkisel iplikler pamuk, keten, kenevir, rafyadır.  

 

7. (   ) Para keselerinin deseninin hazırlanmasından önce hazırlanacak desenle ilgili bir 

ön araştırma yapılmasına gerek yoktur.  

 

8. (   ) Tığ örgüsü para keselerinde desenler bütün halinde yapılmaz sadece motiflerde 

oluşabilir.  

 

9. (   ) Tığ modellerinin çoğu şema olarak çizimle gösterilmiştir. Bu çizimlerde 

kullanılan işaretler desen çalışmalarında uygulanacak tığ örgü ilmeklerinin stilize 

edilmiş bir yansımasıdır.  

 

10. (   ) Tığ örgüsünde desen hazırlarken kullanılan araç gereçler; görsel basılı kaynaklar, 

para kesesi örnekleri, makas, cetvel, kareli kâğıt veya milimetrik kâğıt, boya kalemi, 

yumuşak kalemdir. 

 

DEĞERLENDİRME 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Tığ örgüsü ile ilgili bilgi topladınız mı? 
  

2. Para keseleri ile ilgili bilgi topladınız mı? 
  

3. Tığ örgüsü para keselerini araştırdınız mı? 
  

4. Tığ örgüsü para keselerin fotoğrafların çektiniz mi? 
  

5. Desen hazırlamada kullanılan araç gereçleri araştırdınız mı? 
  

6. Para kesesi desenlerini incelediniz mi? 
  

7. Çevrenizde bulunan para keselerini incelediniz mi? 
  

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

Bu faaliyet ile uygun ortam, araç ve gereç sağlandığında kese örme tekniği konusunda 

bilgi sahibi olacaksınız ve uygulayabileceksiniz.  

 

 

 

 

 

 Kese örme teknikleri konusunda bilgi toplayınız. 

 Kese örneklerinin fotoğraflarını çekiniz. 

 Kese örme tekniklerinin fotoğraflarını çekiniz. 

 Atölyelerdeki uygulamaların fotoğraflarını çekiniz. 

 Topladığınız dokümanları ve bilgileri rapor hâline getirerek sınıf ortamında 

arkadaşlarınızla tartışınız. 

  

2. KESE ÖRME TEKNİĞİ 
 

Tığ örücülüğünde tığın ilmekler içine batırılış şekli, ipliğin tığ üzerine dolanış yönü ve 

dolama sayısı, ilmeklerin toplanış şekilleri, işin tek yönlü veya çift yönlü örülüşü, örgüde 

farklı sonuçlar yaratır. Böylece değişik desenler oluşur. Tığ örücülüğünde kullanılan 

teknikler şunlardır: 

 

 Başlangıç ilmeği 

 Zincir ilmeği 

 Yüz ilmek 

 Ters ilmek 

 Tığ batış şekilleri 

 İpliğin tığ üzerine dolanışı ve ilmeklerin toplanış şekilleri (kroşe çeşitleri) 

 İşe başlama 

 Çalışma yönü 

 Artırmalar 

 Eksiltmeler 

 Sıra yükseltmeler 

 

Kese örmede de aynı teknikler kullanılmaktadır. 

  

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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2.1. Başlangıç İlmeği 
 

Tığ örgüsünde her zaman bir başlangıç ilmeği yapmakla işe başlanır. Başlangıç ilmeği 

başparmağa ip dolayarak yapılabileceği gibi elde basit bir halka oluşturup içinden bir ilmek 

çekerek de yapılabilir.  

 

 Resim 2.1:Başlangıç ilmeği 

 

Resim 2.2:Başlangıç ilmeği aşamaları 
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2.2. Zincir İlmeği 
 

Zincir tığ örgüsünün temelini oluşturur. Tığ örgüsü çalışmalarının çoğu, temeli 

oluşturan bir sıra zincir üzerine başlanır. Bütün tığ örgüsü çalışmaları da zincir ilmeklerin üst 

üste veya yan yana dizilişleri ile oluşur. 

   

Resim 2.3: İp dolanmış tığ      Resim 2.4: Zincir çekme 

2.3. Yüz İlmek 
 

Tığ çalışmalarında en çok kullanılan ilmek alma şeklidir. Zincir içine batırılan tığ 

üzerine iplik arkadan öne doğru dolanır ve zincir içinden geçirilir. 

 

Resim 2.5: Yüz ilmek alınışı 
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2.4. Ters İlmek 
 

Az kullanılan bir ilmek alma şeklidir. Zincir içine batırılan tığa iplik tığın altından 

(önden) üstüne doğru dolanır ve zincir içinden geçirilir. 

  

Resim 2.6: Ters ilmek 

2.5. Tığ Batış Şekilleri 
 

Tığ batış şekilleri de kendi aralarında üç gruba ayrılır. Bunlar: 

 

 Son sıranın zincir ilmeklerine batış 

 Alt sıranın zincir ilmeklerine batış 

 Alt sıranın biritlerine batış 

 

2.5.1. Son Sıranın Zincir İlmeklerine Batış 
 

Tığla yapılan örgülerde örülen her sıranın üstünde bir zincir dizisi oluşur. Diğer sıralar 

bu zincir ilmeklere batılarak üretilen ilmeklerle oluşturulur. 

 

Resim 2.7: Zincir ilmeğine batış 
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2.5.2. Alt Sıranın Zincir İlmeklerine Batış 
 

Üç şekilde olur: 

 

 V şeklinde ilmeğin ortasından arkaya batış: Zincir ilmeğin altındaki sırada 

“V” şeklinde bir görünümü olan ilmeğin ortasından tığ önden arkaya doğru 

batırılır ve yeni bir ilmekle çekilir. 

 V şeklinde ilmeğin ortasından sola doğru batış: Tığ “V” şeklindeki ilmeğin 

ortasından sol tarafındaki ipin altından (arkaya geçmeden) sağdan sola geçirilir. 

Yeni bir ilmek alarak geri çekilir. 

 V şeklindeki ilmeğin ortasından ve üst sıra zincirinin altından arkaya 

batış: Tığ “V” şeklindeki ilmeğin ortasından önce ilmeğin sol ipinin altından 

sonra da üst sırada bulunan ve “V” ilmekten sonra gelen zincir ilmeğin altından 

geçerek arkaya çıkartılır. Bir ilmekle geri çekilir. 

 

2.6. İpliğin Tığ Üzerine Dolanışı ve İlmeklerin Toplanış Şekilleri 

(Kroşe Çeşitleri) 
 

İpliğin tığa dolanış yönü, dolanan ilmek sayısı ve bu ilmeklerin değişik şekillerde 

toplanışı, birbirinden farklı örgü dokuları oluşturur. Böylece değişik isimler alan kroşe 

çeşitleri doğar. Bunları şöyle sıralayabiliriz: 

 

 Basit kroşe 

 Çift kroşe 

 Sarma ilmek 

 Demet ilmek 

 Tırabzan  

 Örümcek 

 Tunus ilmeği 

 

2.6.1. Basit Kroşe 
 

Temel zincirden bir yüz ilmek çekilir ve bu ilmek tığdaki ilmek içinden geçirilir. 

 

Resim 2.8: Basit kroşe 
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2.6.2. Çift Kroşe 
 

Temel zincirden bir yüz ilmek çekilir ve tığa bir ilmek dolayarak tığ üzerindeki iki 

ilmek içinden geçirilir. 

 

Resim 2.9: Çift kroşe  

2.6.3. Sarma İlmek 
 

Tığa çok sayıda ilmek dolayarak hepsini bir ilmekle toplama işlemidir. 

 

2.6.4. Demet İlmek 
 

Bir ilmeğin içinden üretilen ilmeklerin demet şeklinde toplanma işlemidir. Demetler 

üst üste birbirlerinin arasına veya çapraz şekillerde çalışılabilir. 

 

Resim 2.10: Demet ilmek 
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2.6.5. Tırabzan  

 

File kroşenin temelini oluşturan bu çalışma, belli aralıklarla birbirine bağlanan basit 

biritlerdir. 

 

Resim 2.11:Tırabzan 

2.6.6. Örümcek 
 

Zarif görünümü nedeniyle sevilen bir kroşe tekniğidir. Sık iğne ile birleştirilir. Yapımı 

kolay ve zevklidir. 

 

Resim 2.12: Örümcek 
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2.6.7. Tunus İlmeği 
 

Uzun tığ ile yapılan bu örgüde gidiş sırasında her zincirden ilmek üretilir, dönüş 

sırasında bu ilmekler ikişer ikişer kapatılır. Gidiş ve dönüş sıraları hep işin yüzünden yapılır. 

Tığın ilmeklere batış şekline göre değişik dokuda örgüler oluşur. 

 

Resim 2.13: Tunus ilmeği 

2.7. İşe Başlama 
 

İşe başlama iki şekilde olur: 

 

 Su şeklinde dantel başlama 

 Motif başlama 

 

2.7.1. Su Şeklinde Dantel Başlama 
 

Boyuna uzayan dantellere, dantel genişliği kadar bir sıra temel çekerek başlanır. 

Mendil, yaka kenarı gibi kumaş kenarına çalışılanlar modele göre enine uzayan zincir veya 

tırabzanla başlar. 

 

2.7.2. Motif Başlama 
 

Motifin merkezini oluşturacak sayıda zincir çekilir. Ortası kare şeklinde olan motifler 

dışında, yuvarlak motifler için tığdaki zincir ilmek başlangıç ilmeği ile birleştirilerek bir 

halka oluşturulur. 
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İpliği basit bir halka yapıp bu halka içinden ilmek üreterek de başlanabilir. 

 

Resim 2.14: Motif başlama 

2.8. Çalışma Yönü 
 

Tığ çalışmalarının yön değiştirmesi deseni etkiler. Çalışma, iş özelliğine göre bazen 

hep aynı yöne doğru sürdürülür bazen de sıra sonunda iş çevrilerek gidiş ve dönüş sıraları 

olmak üzere çift yönde çalışılır. 

 

Bir örgü çift yönde yapıldığı zaman işin tersi ve yüzü aynı görünümdedir. Aynı örgü 

çeşidi tek yönde yapıldığı zaman işin yüzü ve tersi farklıdır. 

 

Resim 2.15:Tek çalışma yönü 
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2.9. Artırmalar 
 

Tığ çalışmalarında artırma işlemleri modele göre değişik şekillerde yapılabilir. 

Artırma, büyüyen motiflerde çap genişledikçe motifin büzülmeden devam edebilmesi için 

gereklidir. Ayrıca motif ve dantellerde desenin oluşturuluşunda artırma tekniklerinden 

yararlanılır. 

 

Artırma, aynı yere iki defa veya daha fazla sayıda batarak, birit sayısını artırarak veya 

kenarlara zincir ilave ederek yapılır. Artırmada başka bir yöntem de her sırada bağlantı 

zincirlerinin ilmek sayısını artırmaktır. Tığ çalışmalarında genellikle birit sayısını artırma, 

zincir sayınsı artırma yöntemiyle birlikte uygulanır. 

       

Resim 2.16: Yuvarlak motifte artırma                               Resim 2.17: Köşede artırma 

 

Resim 2.18: Kenarda artırma 

2.10. Eksiltmeler 
 

Bir sıradaki birit sayısını azaltmak, işin veya desenin daralmasını sağlamak veya verev 

dizeler oluşturmak amacıyla uygulanır. Model özelliğine göre eksiltme dize ortasında, 

kenarlarda veya köşelerde yapılabilir. Genellikle bir artırma işlemi ile birlikte uygulanır. 
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Birkaç şekilde eksiltme yapılabilir: 

 

 Eksiltme yapılacak yerde bir önceki sırada oluşan zincir ilmeklerden bir veya 

birkaçını atlayarak 

 Bağlantı zincirlerini daha kısa yaparak 

 Bir önceki sırada oluşan kare ve yay şeklindeki boş gözlerin veya biritlerin 

sayılarını azaltarak 

 

Resim 2.19: Eksiltme 

 

Resim 2.20: Köşede eksiltme 
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2.11. Sıra Yükseltme 
 

Kullanılan örgü tekniğine göre her örgü sırasının belirli bir yüksekliği vardır. Her sıra 

bitiminde yeni sıraya başlarken örgü sırasının yüksekliği kadar zincir çekilir.Örgüde sıra 

başları ve sıra sonlarının düzgün olması bu zincir sayısının sıra yüksekliği kadar olmasına 

bağlıdır. 

 

Resim 2.21: Yükseltme 

2.12. Tığ Örgüsü Para Kesesi Örnekleri 

     

Resim 2.22: Minik desenli kese                      Resim 2.23: Baklava desenli kese 
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Resim 2.24: Çizgili kese               Resim 2.25: Pembe kese 

            

Resim 2.26: Mavi kese                                       Resim 2.27: Püsküllü kese 
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Resim 2.28: Pembe para kesesi                                 Resim 2.29: Desenli kese 

            

 Resim 2.30: Fırfırlı kese                                       Resim 2.31: Göz desenli kese 
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Resim 2.32: Çiçek desenli kese                        Resim 2.33: Boncuklu mavi kese 

           

Resim 2.34: Desenli kese örnekleri                    Resim 2.35:Tek renkli keseler 
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Resim 2.36: Klipsli kese                                    Resim 2.37: İşlemeli kese 

        

Resim 2.38: Çiçek motifli para kesesi                      Resim 2.39: Kurdeleli kese 
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Resim 2.40: Gül desenli kese                          Resim 2.41: Kırmızı çiçekli kese 

           

Resim 2.42: Sarı çiçekli kese                                 Resim 2.43: Karanfil desenli kese 

                

Resim 2.44: Çok renkli kese                                      Resim 2.45: Geometrik desenli kese 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 Aşağıdaki işlem basamakları ve önerileri dikkate alarak tığ örgüsü kese yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Çalışma ortamını hazırlayınız. 

 Aydınlık ve havadar ortam sağlayınız. 

 Atölyede önlüğünüzü giyiniz. 

  Kullanacağınız malzemeleri temin ediniz. 

 İplikle elinizde küçük bir halka 

yapınız. 

 

 

 Tığı halkanın içinden geçiriniz. 

 Tığın üzerine ip alınız ve 

halkanın içinden geçiriniz. 

 Altta kalan ipi çekerek zincir 

oluşturunuz. 

 Tığın üzerine tekrar ipi alarak 

zincirin içinden geçiriniz. 

 

 

 Aynı işlemleri tekrarlayarak 8 

zincir çekiniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Tığın üzerine iplik alınız ve ilk 

zincire batınız. 

 Tığın üzerine iplik alarak 

zincirin içinden geçiriniz. 

 

 İki zincir oluşur 

 Tığın üzerine iplik alınız ve iki 

zincirin içinden geçiriniz. 

 Böylece halka oluşacaktır. 

 

 3 zincir çekiniz ve ipliği tığın 

üzerine alınız. 

  

 Çektiğiniz ilk zincire batınız. 

 Tığın üzerine iplik alınız ve 

zincirin içinden geçiriniz. 
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 Tığınızın üzerinde 3 zincir 

olacaktır.  

   

 Tığınızın üzerine iplik alınız ve 

ilk zincirin içinden geçiriniz.  

 

 Tığınızın üzerinde yine 3 zincir 

olacaktır. 

 Tekrar tığınızın üzerine iplik 

alınız ve bu defa 2 zincirin 

birden içinden geçiriniz. 

 

 

 Tığınızın üzerinde 2 zincir 

kalacaktır. 

 Tekrar tığın üzerine iplik alınız 

ve iki zincirin içinden birden 

geçiriniz. 
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 Tığın üzerinde 1 zincir 

kalacaktır. 

 Böylece ilk üçlü kroşe yapılmış 

olacaktır. 

 

 

 Aynı işlemleri tekrar ederek 

halkanın etrafını aynı şekilde 

doldurunuz. 

 İlk yaptığınız üçlü kroşeye 

gelince tığın üzerine iplik 

almadan kroşenin en üst 

noktasındaki zincire batınız. 

 Tığın üzerine iplik alarak 

zincirin içinden geçiniz ve iki 

zincirin içinden bir defada 

çıkınız.   

 3 zincir çekiniz. 

 Tığın üzerine iplik alınız. 

 

 Çektiğiniz zincirin dibindeki 

zincire batınız. 
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 Tığın üzerine iplik alarak 

zincirin içinden geçiriniz. 

 

 Tığınızın üzerinde 3 zincir 

olacaktır. 

 Tığın üzerine iplik alarak ilk 

zincirin içinden geçiriniz.  

 

 Tığın üzerine tekrar iplik alarak 

2 zincirin birden içinden 

geçiriniz. 
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 Tığın üzerine tekrar iplik alarak 

kalan iki zincirin birden içinden 

geçiriniz.  

 

 Böylece ikinci sıranın ilk 

kroşesi yapılmış olacaktır. 

 

 Tığın üzerine iplik alarak aynı 

işlemleri aynı zincire iki defa 

batarak arttırma işlemini 

yapınız. 

 Aynı işlemleri tekrar ederek 

ikinci sırayı da bitiriniz.   

 
 

 Arttırma işlemini 1. sırada 2 

defa, 2.sırada 3 defa, 3. sırada 4 

defa, 5. sırada 6 defa 6. sırada 7 

defa, 7. sırada 8 defa, 8. sırada 

9 defa, 9. sırada 10 defa 

yapınız. 
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 9. sıradan sonra arttırma işlemi 

yapılmaz.  

 Kese örmeye aynı işlemler 

tekrar edilerek devam edilir.  

 

 Toplam 25 sıra ördükten sonra 

kese bitirilir. 
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Aşağıdaki işlem basamakları ve önerileri dikkate alarak tığ örgüsü kese yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Çalışma ortamını hazırlayınız. 

 Aydınlık ve havadar ortam sağlayınız. 

 Atölyede önlüğünüzü giyiniz. 

  Kullanacağınız malzemeleri temin ediniz. 

 İplikle elinizde küçük bir halka 

yapınız. 

 

 Tığı halkanın içinden geçiriniz. 

 Tığın üzerine iplik alınız ve 

halkanın içinden geçiriniz. 

 Altta kalan ipliği çekerek zincir 

oluşturunuz. 

 Tığın üzerine tekrar ipliği 

alarak zincirin içinden 

geçiriniz.   

 

 Aynı işlemleri tekrarlayarak 8 

zincir çekiniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Tığın üzerine iplik almadan ilk 

zincire batınız. 

 Tığın üzerine iplik alarak 

zincirin içinden geçiriniz. 

 Tığın üzerinde iki zincir oluşur.  

  

 Tığın üzerine ipliği alınız ve iki 

zincirin içinden geçiriniz. 

 Böylece halka oluşacaktır. 

 

 3 zincir çekiniz ve ipliği tığın 

üzerine alınız. 
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 Çektiğiniz ilk zincire batınız. 

 Tığın üzerine iplik alınız ve 

zincirin içinden geçiriniz. 

 

 Tığınızın üzerinde 3 zincir 

olacaktır.  

 

 Tığınızın üzerine iplik alınız ve 

ilk zincirin içinden geçiriniz.  
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 Tığınızın üzerinde yine 3 zincir 

olacaktır. 

 Tekrar tığınızın üzerine iplik 

alınız ve bu defa 2 zincirin 

birden içinden geçiriniz.  

 

 Tığınızın üzerinde 2 zincir 

kalacaktır. 

 Tekrar tığın üzerine iplik alınız 

ve iki zincirin içinden birden 

geçiriniz. Tığın üzerinde 1 

zincir kalacaktır. 

 Böylece ilk üçlü kroşe yapılmış 

olacaktır.  

 

 Halkanın tamamına bu şekilde 

üçlü kroşe yapınız. 

 Halkayı tamamlayıp yaptığınız 

ilk kroşeye gelince tığın üzerine 

iplik almadan kroşenin 

başındaki zincire batınız.  
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 Tığın üzerine iplik alınız. 

 

 Zincirin içinden geçiriniz. 

 Tığın üzerinde iki zincir 

olacaktır. 

 

 Tığın üzerine iplik alarak iki 

zincirin birden içinden 

geçiriniz.  
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 Böylece ilk sıra birleşmiş 

olacaktır.  

 

 3 zincir çekiniz.  

 

 Tığın üzerine iplik alınız.  
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 Çektiğiniz ilk zincirin hemen 

yanındaki zincirin tepesine 

batınız.  

 

 Tığın üzerine iplik alınız.  

 

 İlk zincirin içinden geçiriniz. 

 Tığın üzerinde 3 zincir 

olacaktır.  
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 Tığın üzerine iplik alarak iki 

zincirin içinden birden 

geçiriniz. 

 Tığın üzerinde iki zincir 

olacaktır.  

 

 Tığın üzerine iplik alarak kalan 

iki zincirin içinden aynı anda 

geçiriniz.  

 

 Aynı işlemleri tekrar ederek 

ikinci sırayı tamamlayınız.  

 İkinci sırada 2 kroşe arttırınız. 

 Artırma işlemini 4 kroşede bir 

aynı zincire iki tane üçlü kroşe 

yaparak yapınız. 
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 3. sırada 3 tane artırınız. 

 4. sırada 3 tane artırınız. 

 5. sırada 4 tane artırınız. 

 

 6.sırada eflatun renk ipliğin 

ucunu kesenin iç kısmına 

geçiriniz.  

 Eflatun ipliği parmağınıza 

sarınız ve tığı üzerine iplik 

almadan zincirin içinden 

geçiriniz ve tığın üzerine iplik 

alınız. 

 

  Tığı zincirin içinden geçiriniz 

ve tığın üzerine tekrar iplik 

alınız. 

 Mor ipliği kroşenin üzerine 

getiriniz ve tığın üzerine iplik 

alınız. 

 Mor iplik iki lila ipliğin 

arasında kalmalıdır. Bu şekilde 

diğer iplik yürütülmelidir. 

 



 

 47 

 Tığı iki zincirin içinden aynı 

anda geçiriniz. 

 

 Tığı üzerine iplik almadan 

tekrar yandaki zincire batınız 

ve tığın üzerine iplik alınız.  

 

 Tığı zincirin içinden geçiriniz 

ve tığın üzerine iplik alınız.  
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 Tığı iki zincirin içinden aynı 

anda geçiriniz. 

 

 İki sıra lila renk iplikle basit 

kroşe yapınız. 

 6. sırada 4 defa artırınız. 

 7. sırada 5 artırınız.  

 

 Tekrar mor renk ipliği 

parmağınıza sarınız. 

 Tığı hemen yandaki zincire 

batınız. 

 Mor ipliği tığın üzerine ipliği 

alınız. 

 Lila iplik mor ipliklerin 

arasında kalmalıdır ve bu 

şekilde ikinci iplik 

yürütülmelidir. 
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 Tekrar mor iplikle basit kroşeye 

başlayınız.  

    

 Mor iplikle 3 sıra basit kroşe 

yapınız. 

 8. sırada 5 defa artırma işlemi 

yapınız. 

 9. ve 10. sırada artırma işlemi 

yapılmaz. 

 Bu aşamadan sonra artırmadan 

düz devam edilir. 

 

 Keseyi ikiye katlayınız ve ön 

yüzünün ortasını bulunuz. 

 



 

 50 

 Lila renk iplikle 2 tane basit 

kroşe yapınız.  

 

 Lila renk iplikle 2 tane basit 

kroşe yapınız.  

 

 Tekrar mor renk iplikle sıranın 

sonuna kadar basit kroşe 

yapınız. 

 Titiz çalışınız. 

 Diğer sırada lila renk iplikle 2 

tane yaptığınız basit kroşenin 

üzerine 4 tane basit kroşe 

yapınız. 

 Her sırada iki kenardan birer 

tane arttırarak 10 tane yapınız.  

 Daha sonraki sıralarda iki 

kenardan birer tane azaltarak 

iki tane kalana kadar basit 

kroşe yapınız. 
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 Ortadaki deseni tamamladıktan 

sonra mor renk iplikle 3 sıra 

basit kroşe yapınız. 

 2 sırada lila renk iplikle basit 

kroşe yapınız. 

 Tekrar mor renk iplikle 2 sıra 

basit kroşe yapınız. 

 En sonda 1 sıra lila renk iplikle 

üçlü kroşe yaparak yapınız. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Kese örme teknikleri ile ilgili bilgi topladınız mı? 
  

2. Çevrenizde bulunan kese örneklerini incelediniz mi? 
  

3. Çevrenizde bulunan kese örneklerinin fotoğraflarını çektiniz 

mi? 
  

4. Kese örme tekniklerinin fotoğraflarını çektiniz mi? 
  

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Tığ örücülüğünde tığın ilmekler içine batırılış şekli, ipliğin tığ üzerine dolanış 

yönü ve dolama sayısı, ilmeklerin toplanış şekilleri, işin tek yönlü veya çift yönlü 

örülüşü, örgüde farklı sonuçlar yaratır. 

 

2. (   ) Tığ örgüsünde her zaman zincir ilmeği yapmakla işe başlanır.  

 

3. (   ) Tığ çalışmalarında en çok kullanılan ilmek alma şekli ters ilmektir.   

 

4. (   ) Tığ batış şekilleri de kendi aralarında üç gruba ayrılır: son sıranın zincir 

ilmeklerine batış, alt sıranın zincir ilmeklerine batış, alt sıranın biritlerine batış. 

 

5. (   ) Tığla yapılan örgülerde örülen her sıranın üstünde bir zincir dizisi oluşur. Diğer 

sıralar bu zincir ilmeklere batılarak üretilen ilmeklerle oluşturulur.  

 

6. (   ) Demet ilmek, tığa çok sayıda ilmek dolayarak hepsini bir ilmekle toplama 

işlemidir. 

 

7. (   ) Tığ örgüsünde işe başlama iki şekilde olur: su şeklinde dantel başlama ve motif 

başlama.   

 

8. (   ) Tığ çalışmalarının yön değiştirmesi deseni etkiler. Çalışma iş özelliğine göre 

bazen hep aynı yöne doğru sürdürülür bazen de sıra sonunda iş çevrilerek gidiş ve 

dönüş sıraları olmak üzere çift yönde çalışılır.  

 

9. (   ) Tığ örgüsünde artırma, aynı yere iki defa veya daha fazla sayıda batarak, birit 

sayısını artırarak veya kenarlara zincir ilave ederek yapılır.  

 

10. (   ) Tunus ilmeği kısa tığ ile yapılan bir örgü tekniğidir.  

 

 DEĞERLENDİRME 
 

 Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 

 

Bu faaliyet ile para keselerinde kenar süslemeleri konusunda bilgi sahibi olacaksınız 

ve para keselerine kenar süslemeleri uygulayabileceksiniz.  

 

          

 

 

 

 Para keselerinde kenar süslemeleri ile ilgili bilgi toplayınız. 

 Çevrenizde bulunan para keselerinin kenar süslemelerinin fotoğraflarını çekiniz. 

 Atölyelerdeki uygulamaların fotoğraflarını çekiniz. 

 Topladığınız dokümanları ve bilgileri rapor hâline getirerek sınıf ortamında 

arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

3. PARA KESELERİNDE KENAR 

SÜSLEMELERİ 
 

3.1. Kenar Süsleme 
 

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

Süslenme 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. 

 

Kenar süslemenin diğer bütün işlerde olduğu gibi para keselerinde de önemi büyüktür. 

Kenar süslemesi yapılan keseler daha güzel ve daha düzgün görünmektedir. 

 

3.2. Kenar Süsleme Çeşitleri 
 

Para keselerinde kenar süsleme çeşitleri şunlardır: 

 

 Püskül yapma 

 Tığ oyası yapma 

 Kurdele geçirme 

 Boncuk geçirme 

 Hazır harçlarla süsleme 

  

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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3.2.1. Püskül Yapma  
 

Püskül birçok işin kenar süslemesi olarak kullanılmaktadır. Yapımı kolaydır. 

Püsküllerde kendi aralarında çeşitleri vardır: Boncukla birlikte yapılanlar, sadece iplikle 

yapılanlar vb. Püsküller kese örülürken kullanılan iplikler yardımıyla yapılır. 

   

Resim 3.1: Püskül                                     Resim 3.2: Püskül takılmış kese 

3.2.2. Tığ Oyası Yapma 

 

Para keselerinin kenarları, kese örülüp bittikten sonra çeşitli tığ oyası teknikleri 

yapılarak da süslenebilir. 

 

Resim 3.3: Oyalı kese 

3.2.3. Kurdele Geçirme 
 

Para keselerinin kenar süslemesi, kurdeleler kullanılarak da yapılabilir. Keselerin ağız 

kısımlarına kurdele geçirilir ve ağızları büzülür. Kurdelenin çeşitleri vardır. Bunlar; saten, 

organze ve ipek olanlardır. Süslemelerde kesenin rengine uygun renkte kurdeleler kullanılır. 
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3.2.4. Boncuk Geçirme 

 

Para keseleri boncuklarla da süslenmektedir. Boncukların tahta ve plastik gibi çeşitleri 

bulunmaktadır. 

 

Resim 3.4: Boncuk takılmış kese 

3.2.5. Hazır Harçlarla Süsleme 
 

Keseler hazır harçlarla da süslenmektedir. Bunlar, fermuar ve çeşitli klipslerdir. 

Fermuar ve klipsler keselere dikilerek monte edilir. 

 

Resim 3.5: Klipsli kese 
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UYGULAMA FAALİYETİ 

Aşağıdaki işlem basamakları ve önerileri dikkate alarak kesenin ağız kısmına tığ oyası 

yapınız.  

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Çalışma ortamını hazırlayınız. 

 Aydınlık ve havadar ortam sağlayınız. 

 Atölyede önlüğünüzü giyiniz. 

  Kullanacağınız malzemeleri temin ediniz. 

 Kesenin ağız kısmını yaparken 5 

zincir çekiniz. 

 

 Çekilen zincirin hemen dibine 

batınız. 

 

 Tığın üzerine iplik alınız. 

  Zincirin içinden geçiriniz. 

 Tığın üzerinde 2 zincir 

oluşacaktır. 

 Tığın üzerine iplik alınız ve 2 

zincirin birden içinden geçiriniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Tekrar 5 zincir çekiniz. 

 

  Yine aynı zincire batınız. 

 

 Tığın üzerine iplik alınız ve tığın 

üzerindeki iki zinciri birden 

içinden geçiriniz.  
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 Tekrar 5 zincir çekiniz. 

 

 Yine aynı zincire batınız. 

  

 Tığın üzerine iplik alınız ve tığın 

üzerindeki iki zincirin birden 

içinden geçiriniz. 
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  Böylece motif tamamlanmış 

olur.  

 

 3 zincir çekiniz. 

 

 3 zincir boşluk bırakarak 4. 

zincire batınız. 
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 Tığın üzerine iplik alınız ve 

zincirin içinden geçiriniz.  

 

 Tığın üzerinde iki zincir 

oluşacaktır. 

 Tığın üzerine iplik alınız ve iki 

zincirin birden içinden geçiriniz. 

 

 Aynı işlemleri tekrar ederek 

kesenin ağız kısmını 

tamamlayınız. 
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 Kesenin ağız kısmının bitmiş 

hâlini inceleyiniz. 
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Aşağıdaki işlem basamakları ve önerileri dikkate alarak kordon yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Çalışma ortamını hazırlayınız. 

 Aydınlık ve havadar ortam sağlayınız. 

 Atölyede önlüğünüzü giyiniz. 

  Kullanacağınız malzemeleri temin ediniz. 

  Kesenin ağız kısmını ölçerek 

iki katı uzunluğunda iplik 

kesiniz. 

 

 İpliği ikiye katlayınız ve 

karşılıklı kenarlarından tutarak 

bir kişi sağa, bir kişi sola 

çevirerek bükünüz. 

 

 Daha sonra büktüğünüz ipi 

ikiye katlayınız. 

  

  Böylece kordon hazırlamış 

olacaksınız. 

 Aynı kordondan bir tane daha 

hazırlayınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Tığı biritin içinden geçiriniz ve 

yaptığınız kordonu tığa 

dolayınız. 

 Kordonu biritin içinden 

geçiriniz. 

 İkişer biriti atlayarak aynı 

işlemi devam ettiriniz.  

 

 Hazırladığınız iki kordonu da 

kesenin ağız kısmına geçiriniz.  
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Aşağıdaki işlem basamakları ve önerileri dikkate alarak püskül yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Çalışma ortamını hazırlayınız. 

 Aydınlık ve havadar ortam sağlayınız. 

 Atölyede önlüğünüzü giyiniz. 

  Kullanacağınız malzemeleri temin ediniz. 

 5 cm genişliğinde karton 

kesiniz. 

 İpliği kartonun etrafına 15 defa 

dolayınız.  

 

  Doladığınız ipliği kartondan 

çıkarınız.  

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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  İpliğin ucunu bir tarafından 

daha az bırakarak yaptığınız 

püskülün enine 10 defa 

dolayınız.  

 

  İpliğin ucunu halka yapınız. 

  

  Halkayı püskülün baş tarafına 

geçiriniz. 
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  İpin ucunu çekerek 

düğümleyiniz. 

 

 İpliğin fazla olan kısmını 

kesiniz. 

 

 Püskülün ucunu kesiniz ve 

iplikleri keserek boylarını 

eşitleyiniz. 
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 Tığı püskülün baş kısmından 

geçiriniz. 

 

 Kordonu tığın ucuna geçiriniz. 

 

 Kordonu püskülün baş 

kısmından geçiriniz.  
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 Kordonu düğüm yapınız. 

 

 Kesenin bitmiş son hâlini 

inceleyiniz. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Para keselerinde kenar süsleme ile ilgili bilgi topladınız mı? 
  

2. Çevrenizde bulunan para keselerinin kenar süslemelerini 

incelediniz mi? 
  

3. Çevrenizde bulunan kenar süslemelerinin fotoğraflarını çektiniz 

mi? 
  

4. Kenar süslemelerinde kullanılan malzemeleri araştırdınız mı? 
  

5. Kenar süslemeleri yapılırken fotoğraflar çektiniz mi? 
  

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. ………………… bazı ilavelerle bir şeyi daha güzel, daha çarpıcı bir hâle getirmek 

sanatıdır.   

 

2. Kenar süslemenin diğer bütün işlerde olduğu gibi para keselerinde de önemi büyüktür. 

Kenar süslemesi yapılan keseler daha ………………………. ve daha 

………………… görünmektedir.    

 

3. Para keselerinin kenarları, kese örülüp bittikten sonra çeşitli ………. …………….. 

teknikleri yapılarak da süslenebilir.       

 

4. Para keseleri boncuklarla da süslenmektedir. Boncukların …………………… ve 

…………………….. gibi çeşitleri bulunmaktadır. 

 

5. Süslemelerde kesenin rengine ……………… renkte kurdeleler kullanılır. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

  

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

1. Kroşenin temeli ……………. ilmeğidir. İlmekler tığ yardımıyla birbirinin içinden 

çekilerek üretilir. 

 

2. Düz kroşe …………… tığ ile yapılan işlerdir. İlmeklerin birbirinin içinden üretilişi ve 

kapatılışı aynı sırada hemen yapılır. 

 

3. ………… bir ucu çengelli diğer ucu düz, 15–20 cm uzunluğunda çelik, alüminyum 

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

 

4. Bir nesnenin yüzeyinde görünen çizgi, renk ve şekillerden oluşan süslemeye veya 

görüntüye ………………. denir.       

 

5. …………………….   ilmeği başparmağa ip dolayarak yapılabileceği gibi elde basit 

bir halka oluşturup içinden bir ilmek çekerek de yapılabilir.    

 

6. Tığ örgüsü çalışmalarının çoğu temeli oluşturan bir sıra ……………….. üzerine 

başlanır.             

 

7. .............. ilmek tığ çalışmalarında en çok kullanılan ilmek alma şeklidir. Zincir içine 

batırılan tığ üzerine iplik arkadan öne doğru dolanır ve zincir içinden geçirilir. 

 

8. İpliğin tığa dolanış yönü dolanan ilmek sayısı ve bu ilmeklerin değişik şekillerde 

toplanışı, birbirinden farklı örgü dokuları oluşturur. Böylece değişik isimler alan 

……………….. çeşitleri doğar.            

 

9. ……………………… bir sıradaki birit sayısını azaltmak, işin veya desenin 

daralmasını sağlamak veya verev dizeler oluşturmak amacıyla uygulanır. 

 

10. Keseler hazır harçlarla da süslenmektedir. Bunlar, fermuar ve çeşitli klipslerdir. 

Fermuar ve klipsler keselere ……………………..  monte edilir. 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 

  

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

 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 Doğru 

4 Yanlış 

5 Yanlış 

6 Doğru 

7 Yanlış 

8 Yanlış 

9 Doğru 

10 Doğru 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Yanlış 

3 Yanlış 

4 Doğru 

5 Doğru 

6 Yanlış 

7 Doğru 

8 Doğru 

9 Doğru 

10 Yanlış 

 

  

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Süsleme 

2 Güzel-Düzgün 

3 Tığ Oyası 

4 Tahta Plastik 

5 Uygun 

 

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Zincir 

2 Kısa 

3 Tığ 

4 Desen 

5 Başlangıç 

6 Zincir 

7 Yüz 

8 Kroşe 

9 Eksiltmeler 

10 Dikilerek 
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