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MODÜLÜN TANIMI

Transferli ve pirinç örgülü kumaĢların özelliğine uygun olarak
analizini yapma ve desen programını hazırlayabilme ile ilgili
bilgi ve becerilerin kazandırıldığı öğrenme materyalidir.

SÜRE
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ÖN KOġUL

Bu modülün ön koĢulu yoktur.

YETERLĠK

Transferli örgülerde analiz ve desen programı yapmak
Genel Amaç
Gerekli araç gereç ve ortam sağlandığında transferli ve pirinç
örgülü kumaĢların özelliğine uygun olarak analiz yapabilecek
ve desen programı hazırlayabileceksiniz.
Amaçlar
1. Düz örmede transferli örgü tekniği ile örülmüĢ kumaĢı
özelliğine uygun olarak analiz edebilecek ve desen
programı hazırlayabileceksiniz.
2. Düz örmede pirinç örgülü kumaĢı özelliğine uygun olarak
analiz edebilecek ve desen programı hazırlayabileceksiniz.
Ortam: AydınlatılmıĢ bir ortam
Donanım: Ergonomik masa, sandalye,desen program ünitesi
ve projeksiyon, kareli tahta, iğne, örgü çizim formları, lup,
numune örgü kumaĢ, lup, makas, desen kâğıdı, teknik ilmek
çizim kâğıdı, kalem, silgi
Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen
ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test,
doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.) kullanarak
modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek
sizi değerlendirecektir.

MODÜLÜN AMACI

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDĠRME

iv

GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
KüreselleĢen dünyamızda artık tüm alanlarda sınırlar kalkmaktadır. Dolayısıyla
geçmiĢten günümüze süregelen birçok alıĢkanlığımız ve edinimlerimiz hızla yerini küresel
değiĢime bırakmaktadır. Bu geliĢime karĢı durarak değil tam aksine geliĢim ile birlikte ancak
yol alabiliriz. Tekstil sektörü de diğer birçok sektör gibi bu değiĢime en hızlı ayak uyduran
ve geliĢmelere yön verebilen bir yaklaĢım içerisindedir.
Teknolojik geliĢmeler günümüzde hızla tüm sektörlerin artık vazgeçilmez bir ögesidir.
Amacımız bu hızlı değiĢime ayak uydurmaktır. Geleneksel düz örme üretimimiz ancak yakın
çevremizin ihtiyaçlarını giderme amacı taĢıyordu. Günümüzde ise düz örgü üretimi sosyal
bir olgu dıĢında ekonomik değer de taĢımaktadır. Bu katma değeri yaratabilmek için düz
örme sektöründe yeterli ve uygun ehliyetli elemanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Yapılan tüm
çalıĢmalar daha az iĢ gücü ile daha verimli bir üretim yaratabilme amacı taĢımaktadır.
Amacımız bu yolda kendine hedef çizen tüm öğrencilerimize bu modül ile transferli
örgülere giriĢ diyebileceğimiz iki örgümüzün analizini ve desen programını yaparak diğer
örgülere sizi hazırlamaktır.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1
AMAÇ
Bu faaliyette verilecek bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında
düz örmede transferli örgü tekniği ile örülmüĢ kumaĢı özelliğine uygun olarak analiz ederek,
desen programını hazırlayabileceksiniz.

ARAġTIRMA





Sektörde, internette transferli örgüleri araĢtırarak inceleyiniz.
KumaĢ örnekleri toplayınız.
Gözlemlerinizi ve kumaĢ örneklerini sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

1.TRANSFERLĠ ÖRGÜNÜN ANALĠZĠ VE
DESEN PROGRAMI
Temel örgülerde analiz ve desen modüllerinde de öğrendiğiniz gibi yapılan iğne
düzeni ile iğne gruplarımız ya ön plakada ya da arka plakada örgü yaparak deseni
oluĢturmakta ve rapor tekrarlarıyla kumaĢı meydana getirmektedir.
Transferli örgülerde ise temel örgülerden farklı olarak örme iĢlemi sırasında her
iğnenin, farklı örgü sırasında farklı plakada çalıĢması ile yeni desenler ya da görüntüler
oluĢturması söz konusudur.
Bu iğne ya da iğne gruplarının ön veya arka plakada çalıĢması ilmeğin transferi ile
yani plakalar arasında taĢınması ile gerçekleĢir.
Bir veya bir grup iğnenin ön plakada bir ya da birkaç sıra ördükten sonra arka plakaya
transfer edilerek arka plakada örmesiyle elde edilen görüntüye transferli örgü denilmektedir.
Bu iĢlem ön plakadan arka plakaya olduğu gibi arka plakadan ön plakaya da olabilir.

1.1.Transferli Örgünün Örgü Analizi
 Örgü analizi için uygun ortam ve araç gereci sağlamak
Tüm örgülerin analizinde olduğu gibi bu örgülerin de analizinde lup, makas, desen
veya çizim kağıdı, metre, vb. araç gereç ve ıĢıklı bir ortam gerekmektedir.
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1.1.2.Numune kumaĢın üretildiği makinayı belirlemek
Transferli örgü tekniği ile örülmüĢ numune kumaĢın örüldüğü makinenin tespitini
yapmak mümkün değildir. Fakat makinenin inceliğini tespit etmek mümkün olabilir.
Günümüzde Multi Guage (çok farklı ayarları üzerinde bulundurabilen) makineler olması
nedeniyle istenilen sonuca yüzde yüz varılamayabilir. Daha önceki modüllerimizde de
öğrendiğiniz gibi 1 inch’teki ilmek çubuğu sayısı ve 1 inch’teki sıra sayısı yoğunluğu ile
makine inceliğinin tespitine yaklaĢık bir değer alabiliriz.

1.1.3.Numune kumaĢın üretiminde kullanılan ipliği belirlemek
Numune kumaĢın üretiminde kullanılan ipliği belirlemek için gene diğer
modüllerimizde de olduğu gibi ipliğin katı, materyali, bükümü ve numarası belirlenebilir.

1.1.4.Numune kumaĢın ön yüzeyini belirlemek
Transferli örgülerde küçük ebatlarda ve sadece desenin yer aldığı parçada kumaĢın ön
veya arka yüzünü belirlemek mümkün olmayabilir. Çünkü bir yüzü diğer yüzünün tam tersi
olabilir. Ancak tam parça kumaĢın, lastik baĢlamasına bakarak ön yüzünü belirleyebiliriz.

1.1.5.Numune kumaĢ üzerindeki örgü oluĢumu sırasında meydana gelen ilmek
ve ilmek hareketlerini lup ile incelemek
Transferli örgülerde kumaĢı elinize aldığınızda kabataslak bir motif görüntüsü
gözünüze çarpmaktadır. Bunu kumaĢın üzerinden bir kalemle çizebileceğiniz gibi gözle de
takip edebilirsiniz. Belirlediğiniz motif sizin bir raporunuza denk gelecektir.

Resim 1.1: Numune kumaĢ

Resim 1.2: Raporu iĢaretlenmiĢ numune kumaĢ

Dikkat ederseniz kumaĢın üzerinde iki farklı ilmek görüntüsü vardır. L Ġlmek veya R
ilmek. ĠĢaretlediğiniz motifin en ve boyuna denk düĢen ilmek adetlerini sayınız ve kareli bir
kâğıda iĢaretleyiniz.
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Resim 1.3: Motifin ilmek görüntüsü

Resim 1.4: Motifin alanının iĢaretlenmesi
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ġimdi iĢaretler içine aldığınız motifin içini doldurunuz. Sol alt köĢeden baĢlayarak
renkli bir kalemle arka plakada ören ilmekleri (L ilmekleri) boyayınız.

Resim 1.5: Motifin resmi

Çerçevenin içindeki ilmeklerin renklendirilmesi bitti ise sıra teknik ilmek çizimine
gelmiĢtir. Biliyorsunuz ki teknik ilmek çizimi numune kumaĢın analizini
gerçekleĢtirmemizde ya da programlamamızda bize kolaylık sağlasın diye yapılır. Transferli
örgülerde bu motif, Ģekil, resim ne ile ifade edersek edelim, raporun örülmesi için iki farklı
harekete ihtiyacımız olduğunu anlamıĢsak transferli kumaĢımızın analizi bitmiĢ demektir.
Analiz sırasında çizdiğiniz örgü raporunu desen programının yazımı için saklayınız.

1.1.6.Transferli örgüleri sınıflandırmak
Transferli örgülerde hareketler serbesttir. Fakat transfer hareketinin belirlenmiĢ ve bir
isimle adlandırılmıĢ, herkes tarafından o isimle tanınan örgüler de bulunmaktadır. Bunlara
örnek olarak pirinç, links, saç örgü, ajur, yürütme vb. örgüleri söyleyebiliriz.
Transferli örgülerimizde Ģu ana kadar herhangi bir atlama veya nopen (askı) hareketi
eklemeden desenlendirme yaptık. Bu tür yardımcı ilmeklerle süslenmiĢ numune kumaĢ
parçaları da karĢınıza çıkacaktır. Bunların özel bir ismi olmayabilir.
Dikkat ederseniz transferlerimiz sırasında plaka hareketimiz hep örgü
pozisyonundaydı. Ne sağa ne de sola kırık bir pozisyonda transfer gerçekleĢtirmedi. Bu
Ģekilde yapılan transferlerle ilmeklerin farklı bloklara (ilmek sütununa ) taĢınması ile de yeni
örgü teknikleri öğreneceksiniz. Bu örgülere örnek olarak ajur, saç ve yürütme örgüleri
verilebilir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 1
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Verilen numune kumaĢın analizini yapınız.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler
 IĢıklı bir ortamda çalıĢmaya
özen gösteriniz.
 KumaĢın ön ve arka yüzeyi
birbirinin tersidir. Lastik
baĢlangıcına dikkat ediniz.

 ÇalıĢma ortamını hazırlayınız.
 KumaĢın ön ve arka yüzünü bulunuz.
 BaĢlangıç iğnesi belirleyiniz.

 Bu tahmini ebatlardır, doğrusu
analiz sonunda belli olacaktır.

 ĠĢaretlediğiniz motifin en ve boyuna denk düĢen
ilmek adetlerini sayınız ve kareli bir kâğıda
iĢaretleyiniz.

 Bu tahmini ebatlardır, doğrusu
analiz sonunda belli olacaktır.
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 ĠĢaretler içine aldığınız motifin içini doldurunuz. Sol
alt köĢeden baĢlayarak renkli bir kalemle arka
plakada ören ilmekleri (L ilmekleri) boyayınız.

 Sadece ön plakada ören,
ilmekleri(L
ilmekleri)boyamaya
özen
gösterirsenizhata yapmazsınız.

 Ġlmeklerin Ģeklini göz ile takip ederek birinci örgü
satırını ilmek sembolleri ile iĢaretleyiniz.

 Ġkinci ilmek satırında, ilmeklerin Ģeklini takip  Üst üste aynı hareketi yapan
ederek örgü satırının ilmek çizimini yapınız.
örgü sıralarını çizmek yerine
tekrar
adedini
yanına
yazabilirsiniz.

 Ġlmeklerin değiĢik hareket yapana kadar kaç örgü
sırası ördüğünü tespit edebilmek için sıraları sayınız
ve çizimini yapınız.

 BaĢlangıç örgü satırını bulana kadar örgü satırlarını
takip ederek ilmek çizimini yapınız.
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 Raporu tespit
belirleyiniz.

ettikten

sonra

tekrar

adedini

 Bir raporun teknik ilmek çizimini yaparak kumaĢın
analizini bitiriniz.

 Teknik
ilmek
çiziminde
örgünün oluĢabilmesi için
gerekli
tüm
aĢamalar
çizilmelidir.
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KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) iĢareti koyarak kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

ÇalıĢma ortamını hazırladınız mı?
KumaĢın ön ve arka yüzünü buldunuz mu?
BaĢlangıç iğnesi belirlediniz mi?
ĠĢaretlediğiniz motifin en ve boyuna denk düĢen ilmek adetlerini
sayarak kareli bir kâğıda iĢaretlediniz mi?
5. Arka plakada ören ilmekleri ( L ilmekleri) renkli bir kalemle sol
alt köĢeden baĢlayarak boyadınız mı?
6. Ġlmeklerin Ģeklini göz ile takip ederek birinci örgü satırını ilmek
sembolleri ile iĢaretlediniz mi?
7. Ġkinci
ilmek
satırında,
ilmeklerin
sütun
değiĢtirip
değiĢtirmediğini takip ettiniz mi?
8. Ġlmeklerin değiĢik hareket yapana kadar kaç örgü sırası ördüğünü
tespit edebilmek için sıraları sayarak çizimini yaptınız mı?
9. BaĢlangıç örgü satırını bulana kadar örgü satırlarını takip ederek
ilmek çizimini yaptınız mı?
10. Raporu tespit ettikten sonra tekrar adedini belirlediniz mi?
11. Bir raporun teknik ilmek çizimini yaparak kumaĢın analizini
bitirdiniz mi?
1.
2.
3.
4.

DEĞERLENDĠRME:
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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1.2.Transferli Örgünün Desen Programı
Makine üretici firmaları kendi makinelerinin dillerine uygun yazılımlar geliĢtirerek
makinalarıyla uyumlu desen programları sunmaktadır. Kullandığınız örgü makinesine uygun
programı kullanarak desen programını hazırlayabilirsiniz. AĢağıda Alman bir firmanın desen
programına göre örnek program yazılımı verilmiĢtir.

Resim 1.6: Örnek desenin jakar resmi

Resim: 1.7: Örnek desen programı

Japon bir firmanın desen programına göre örnek program hazırlama

11

Resim 1.8: Desenin çizilmiĢ hali

Resim 1.9: Desenin teknik verilerinin iĢlenmiĢ hali

Çinli bir firmanın desen programına göre örnek program hazırlama
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Resim 1.10: Desenin çizilmiĢ ve teknik verilerinin iĢlenmiĢ hali

1.3.Desenin Teknik Verilerini Kontrol
Desen programını hazırladığınız numune kumaĢın teknik verilerini, aĢağıdaki kriterleri
göze alarak kontrol ediniz.

1.3.1.Raporlar
YapmıĢ olduğunuz analiz sonucunda elinizde motifin bir raporu bulunmaktadır. Bazı
desen programlarında bu resme jakar resmi denir. ġu an okulunuzda kullanılan desen
programındaki yazım ya da çizim tekniğine göre elinizdeki deseni programlayabilirsiniz.
Yapmak istediğiniz kumaĢın enini belirleyiniz. Bunu belirlerken rapor tekrarında
raporun ortadan kesilmemesine dikkat etmeyi unutmayınız. Örneğin, bir raporda 12 iğne
vardı. KumaĢın, on ikinin katları olmasına dikkat etmelisiniz.
Doğal olarak boyuna da 16’nın katlarını kullanmalısınız.
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1.3.1.Ayarlar
Desen programında ayar adresi belirtirken ilmeklerin karĢılıklı pozisyonda ördüğünü
unutmadan tek plaka örgülerin ayarından daha sıkı ayar vermelisiniz. Ancak bu ayarları
sıkarken veya açarken aynı plakada yan yana örgü yapan iğne sayısına da dikkat edilmelidir.
Ġlmek ayarının sıkı olması iğne dilinin ve iğne kafasının zarar görmesine, ilmek ayarının açık
olması örgü yüzeyini oluĢturan ilmeklerde kırık bir görüntü oluĢmasına sebep olur. Örgüde
ilmek ayarı, ürünün birebir üretiminde en önemli faktörlerin baĢında gelmektedir.

1.3.2.Çekimler
Desen programında çekim adresi belirtirken ilmeklerin sürekli transfer edeceğini
dikkate alınız. Sadece transfer iĢleminin yapıldığı anda örgüye uygulanan çekim kuvvetini
sıfırlayınız, hatta çekimi sıfırlama yetmiyorsa tersine çekim kuvveti vererek transferi
rahatlatınız. Bu iĢlemi yaparken örgü özelliğini dikkate almalısınız.

1.3.3.Jakar Pozisyonları
Transferli örgülerde örgü yaparken iğneleri karĢılıklı pozisyonda tutarak örmelisiniz.
Ġğneler plaka üzerinde 0 (sıfır) pozisyonunda, arka plakada bulunan iğneler ön plakada
bulunan iğnelere göre yarım iğne boĢluğu kadar sağa kayık pozisyonda yer alır. Bu da örgü
yüzeyde, ön ve arka yüzeyde oluĢan ilmeklerin arasındaki boĢlukların farklı olmasına neden
olur. Bu jakar pozisyonunun bir tarafta boĢluk görüntüsü oluĢturmamasına dikkat
etmelisiniz. AĢağıdaki Ģekilde bu boĢluk farklarına dikkat ediniz.

Resim 1.11: Ġğnelerin jakar pozisyonu
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1.3.4.Mekikler
Tek renk örecekseniz lastik mekiği ile devam edebilirsiniz. Enine çizgili bir kumaĢ
elde etmek istiyorsanız mekik satır veya bloğuna yeni bir mekik eklemelisiniz.

1.3.5.Sistemler
Bir desen programcısı kumaĢı, deseni tanıdığı gibi makinesine de hâkim olmalıdır. Bu
nedenle böyle bir desende verimli çalıĢabilmek için en az iki sistemli bir makine
seçilmelidir.
Bu konular dikkate alınarak sizlere iki farklı desen programı örneği sunarak sizin
kendi programınızı hazırlamanıza katkıda bulunmak istemekteyiz.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 2
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Analizini yaptığınız kumaĢın desen programını hazırlayınız.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Desen bilgisayarını açınız.

 Bilgisayarı açarken elektrik Ģalterinin
ve fiĢlerin takılı olup olmadığını
kontrol ediniz.

 Desen programını çalıĢtırınız.

 Dikkatli olunuz.

 Makine tipini seçiniz.

 Makine tipini ve numarasını doğru
seçtiğinizden emin olunuz.

 Transferli örgünün jakar resmini çiziniz.
 Jakar resminin çizimini yaparken
hazırladığınız kumaĢın enini ve
boyunu hesaplamaya dikkat ediniz.

 Transferli örgünün
hazırlayınız.

desen

 Hazırladığınız transferli
programını kayıt ediniz.

 Desen programını yazarken raporlar,
ilmek ayarları, merdane çekimleri,
programını
jakar pozisyonları, mekikler gibi
teknik verilerinin yazıldığından emin
olunuz.

örgünün

desen  Kayıt ettiğinizden ve doğru klasöre
kayıt ettiğinizden emin olunuz.

 Test ederken programın yazılım
hatalarını kontrol ettiğini, örgü
 Transferli örgülerin örgü programını test
komutlarında yapmıĢ olduğunuz
ediniz.
hataları emir olarak gördüğünü
unutmayınız.
 Programı tamamlayıp bilgisayarı kapatınız.
 Kullanmayacaksanız
bilgisayarı
doğru yöntemle kapatınız.
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KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) iĢareti koyarak kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Evet

Hayır

Desen bilgisayarını açtınız mı?
Desen programını çalıĢtırdınız mı?
Makine tipine göre desen programını açtınız mı?
Transferli örgü oluĢumuna göre jakar resmini çizdiniz mi?
Transferli örgülerin programını hazırladınız mı?
Transferli örgülerin programını kayıt ettiniz mi?
Transferli örgülerin örgü programını test ettiniz mi?
Programı tamamlayıp bilgisayarı kapattınız mı?

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki 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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ÖLÇMEVE EĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.
2.
3.
4.

Enine çizgili bir kumaĢ elde etmek istiyorsanız mekik satır veya bloğuna yeni bir
………… eklemelisiniz.
Kullandığınız örgü makinesine diline uygun programı kullanarak ……………..
hazırlayabilirsiniz.
Merdane çekim değeri arttıkça örgüye uygulanan ……………. kuvveti artar.
Ön veya arka plakada bulunan iğnelerde bulunan ilmek veya ilmek gruplarının yer
değiĢtirerek oluĢturduğu örgülere …………………….denilmektedir.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

18

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2
AMAÇ
Bu faaliyette verilecek bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında
düz örmede pirinç örgü tekniği ile örülmüĢ kumaĢı özelliğine uygun olarak analiz ederek
desen programını hazırlayabileceksiniz.

ARAġTIRMA




Sektörde, internette pirinç örgüleri araĢtırarak inceleyiniz.
KumaĢ örnekleri toplayınız.
Gözlemlerinizi ve kumaĢ örneklerini sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

2.PĠRĠNÇ ÖRGÜNÜN ANALĠZĠ VE DESEN
PROGRAMI
Düz örme makinelerinde iki plaka vardır. Ön plakada örülen ilmekler R, arka plakada
örülen ilmekler ise L ilmektir. Pirinç örgüler aynı örgü sırasında ön plaka bulunan ilmeğin
arka plakaya, arka plakada bulunan ilmeğin ön plakaya aktarıldıktan sonra örülmesi ve tekrar
bu ilmeklerin eski pozisyonlarına aktarılarak burada ilmek yapması ile elde edilen örgüdür.
Bu iĢlem örgü bitinceye kadar devam eder. Pirinç örgü çeĢidine göre iğne grupları farklılık
gösterebilir.

2.1.Pirinç Örgünün Örgü Analizi
AĢağıdaki örgülere dikkatlice baktığınızda ilmek yapılarını gözlemleyebilirsiniz.
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Resim 2.1: 1X1 pirinç örgü ilmek görüntüsü

Resim 2.2: 1X1 pirinç örgü teknik ilmek çizimi
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Resim 2.3: 2X2 pirinç örgü ilmek görüntüsü

Resim 2.4: 2X2 pirinç örgü teknik ilmek çizimi
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 3
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki pirinç örgülü kumaĢın analizini yapınız.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler
 IĢıklı bir ortamda çalıĢmaya özen
gösteriniz.
 Ġki yüzü de aynı görüntüye sahiptir.

 ÇalıĢma ortamını hazırlayınız.

 KumaĢın ön ve arka yüzünü bulunuz.
 BaĢlangıç iğnesi belirleyiniz.
 Ġlmeklerin Ģeklini göz ile takip ederek birinci
örgü
satırını
ilmek
sembolleri
ile  Sökerken ilmeklerin Ģekline dikkat
etmeyi unutmayınız.
iĢaretleyiniz.
 Sökemeyeceğiniz
kumaĢlarda
görüntüyü ayırt etme özelliğinden
yararlanmak zorunda kalabilirsiniz.

 Ġkinci ilmek satırında, ilmeklerin Ģeklini
takip ederek örgü satırının ilmek çizimini
yapınız.

 Hareket
değiĢikliğinin
olmadığına dikkat ediniz.

olup

 Ġlmeklerin değiĢik hareket yapana kadar kaç
örgü sırası ördüğünü tespit edebilmek için 
sıraları sayınız.
 BaĢlangıç örgü satırını bulana kadar örgü
satırlarını takip ederek ilmek çizimini  Örgü raporunu tespit etmelisiniz.
yapınız.
 Bir raporun teknik ilmek çizimini yaparak
kumaĢın analizini bitiriniz.
 Her örgü sırasında önce transfer edip
sonra ördüğünü unutmayınız.
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KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) iĢareti koyarak kontrol ediniz.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Değerlendirme Ölçütleri
Evet
ÇalıĢma ortamını hazırladınız mı?
KumaĢın ön ve arka yüzünü buldunuz mu?
BaĢlangıç iğnesi belirlediniz mi?
Ġlmeklerin Ģeklini göz ile takip ederek birinci örgü satırını ilmek
sembolleri ile iĢaretlediniz mi?
Ġkinci ilmek satırında, ilmeklerin sütun değiĢtirip değiĢtirmediğini takip
ettiniz mi?
Ġlmekler sütun değiĢtirene kadar, kaç örgü sırası ördüğünü tespit
edebilmekiçin sıraları sayarak çizimini yaptınız mı?
Ġlmekler sütun değiĢtirdikten sonra aynı iĢlemi tekrar edip etmediğini
kontrol ederek çizimini yaptınız mı?
Raporu tespit ettikten sonra tekrar adedini belirlediniz mi?
Teknik ilmek çizimini yaparak kumaĢın analizini bitiriniz. mi?

Hayır

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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2.2. Pirinç Örgünün Desen Programı


Jakar resmini çizme

Birinci öğrenme faaliyetinde resme bakıp çizme tekniğini kullanmıĢtık.
Bu faaliyette ise ilmek ilmek söküp çıkardığımız teknik ilmek
hareketlerini renklendirerek jakar resmi çıkaracağız.

Yapılan teknik çizime bakarak jakar resmi çizme iĢlemi

Birinci örgü sırasının ilmeklerini incelerken;
1 Adım: Seçilen birinci iğnenin hareketine bakılır. Birinci iğne arka plakada örüyor.

Resim 2.5: Numune kumaĢın 1. ilmek sırasının teknik görünüĢü

2. Adım: :Ġkinci iğnenin hareketine bakılır. Ön plakada örüyor.
3. Adım: 1. adımla aynı
5. Adım : 2. adımla aynı olduğu gözleniyor. Bu iĢlem ilk iki iğnenin tekrarı ile devam
ediyor.
Birinci örgü sırası için aynı hareketi yapanları aynı renge, farklı hareket yapanları ayrı
renge boyayınız. Renklendirme iĢlemi kullanılan programa göre değiĢkenlik gösterecektir.

Resim 2.6: Teknik çizime göre ilmeklerin 1. jakar satırına iĢaretlenmesi

Ġkinci örgü sırasında 1.2. 3. ve 4. iğneleri takip ederek aynı hareketi yapanları aynı
renge, farklı hareket yapanları ayrı renge boyayınız

Resim 2.7: Numune kumaĢın 2. ilmek sırasının teknik görünüĢü

Resim 2.8: Teknik çizime göre ilmeklerin 2. jakar satırına iĢaretlenmesi
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Pirinç örgünün özelliğinden dolayı bundan sonraki ilmek ve iğne hareketleri birbirinin
tekrarı olarak devam etmektedir. Jakar çizimi makine üreticilerinin kullandığı programlara
göre farklılık gösterebilmektedir. Desen programının hazırlanabilmesi için bir raporunun
bilinmesi gerekmektedir. Bir raporuna desenin jakar raporu da denir.

Resim 2.9: KumaĢın motif resmi

Resim 2.10: Motifin bir raporu

AĢağıda Alman firmasının yazılımı kullanılarak hazırlanmıĢ desen programı
görülmektedir.
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Resim 2.11: Pirinç örgünün jakar resmi

Resim 2.12: Desen programı örneği

Japon bir firmanın desen programına göre örnek program yazılımı

Resim 2.13: Pirinç örgünün desen çizimi
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Resim 2.14: Pirinç örgünün teknik verilerinin iĢlenmesi

Çinli bir firmanın desen programına göre örnek program yazılımı

Resim 2.15: Pirinç örgünün desen program çizimi ve teknik verilerinin iĢleniĢ hali
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2.3.Desenin Teknik Verilerini Kontrol
Desen programını hazırladığınız numune kumaĢın teknik verilerini aĢağıdaki kriterleri
göze alarak kontrol ediniz.

2.3.1.Raporlar
YapmıĢ olduğunuz analiz sonucunda pirinç örgünün 2 iğne ve 2 ilmek sırası
hareketlerinden oluĢtuğunu görmüĢtünüz. Örgü boyunun uzunluğuna göre iki ve ikinin
katları olacak Ģekilde may sırası sayısını kullandığınız yazılımda uygun yerlere girerek
yazılımın doğruluğunu kontrol ediniz.

2.3.2.Ayarlar
Uygun satırlara ilmeklerin boyları ile ilgili gereken değerleri örgü programına
yazdığınızı kontrol ediniz.

2.3.3.Çekimler
Desen programında çekim adresi belirtirken ilmeklerin sürekli transfer edeceğini
dikkate alınız. Pirinç örgüde her sırada aktarma yapılacağından dolayı, tek sistem makine
kullanılması durumunda aktarma sırasında çekim değeri sıfırlanmalıdır. Örgü sırasında
çekim değeri makine kalınlığına göre tekrar değerlendirilmeli ve gereken ayarlar
yapılmalıdır.

2.3.4.Jakar Pozisyonları
Transferli örgülerde örgü yaparken iğneleri karĢılıklı pozisyonda tutarak örmelisiniz.
Ġğneler plaka üzerinde 0 (sıfır) pozisyonunda, arka plakada bulunan iğneler ön plakada
bulunan iğnelere göre yarım iğne boĢluğu kadar sağa kayık pozisyonda yer alır. Bu da örgü
yüzeyde ön ve arka yüzeyde oluĢan ilmeklerin arasındaki boĢlukların farklı olmasına neden
olur. Jakar pozisyonunun bir tarafta boĢluk görüntüsü oluĢturmamasına dikkat etmelisiniz.
AĢağıdaki Ģekilde bu boĢluk farklarına dikkat ediniz.

Resim 1.11: Ġğnelerin jakar pozisyonu
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2.3.5.Mekikler
Tek renk örecekseniz lastik mekiği ile devam edebilirsiniz. Enine çizgili bir kumaĢ
elde etmek istiyorsanız mekik satır veya bloğuna yeni bir mekik eklemelisiniz.

2.3.6.Sistemler
Bir desen programcısı, kumaĢı ve deseni tanıdığı gibi makinesine de hâkim olmalıdır.
Bu nedenle böyle bir desende verimli çalıĢabilmek için en az iki sistemli bir makine
seçilmelidir. Pirinç örgüde transfer iĢlemi için bir sistem, örgü içinde bir sistem
kullanılacağından dolayı en az iki sistemli bir makine kullanılması üretim hızını arttırır. Tek
sistemli bir makinede üretim verimi yarı yarıya düĢecektir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 3
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki pirinç örgülü kumaĢın desen programını hazırlayınız.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Desen bilgisayarını açınız.

 Bilgisayarı
açarken
elektrik
Ģalterinin ve fiĢlerin takılı olup
olmadığını kontrol ediniz.

 Desen programını çalıĢtırınız.

 Dikkatli olunuz.

 Makine tipini seçiniz.

 Makine tipi ve numarasını doğru
seçtiğinizden emin olunuz.

 Pirinç örgünün jakar resmini çiziniz.
 Jakar resminin çizimini yaparken
hazırladığınız kumaĢın enini ve
boyunu hesaplamaya dikkat ediniz.

 Desen
programını
yazarken
raporlar, may ayarları, merdane
çekimleri,
jakar
pozisyonları,
mekikler gibi teknik verilerinin
yazıldığından emin olunuz.

 Pirinç örgünün desen programını yazınız.

 Hazırladığınız
pirinç
programını kayıt ediniz.

örgünün

desen  Kayıt ettiğinizden ve doğru klasöre
kayıt ettiğinizden emin olunuz.
 Test ederken programın yazılım
hatalarını kontrol ettiğini, örgü
komutlarında yapmıĢ olduğunuz
hataları emir olarak gördüğünü
unutmayınız.
 Kullanmayacaksanız
bilgisayarı
doğru yöntemle kapatınız.

 Pirinç örgülerin örgü programını test ediniz.

 Programı tamamlayıp bilgisayarı kapatınız.
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KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) iĢareti koyarak kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Evet

Hayır

Desen bilgisayarını açtınız mı?
Desen programını çalıĢtırdınız mı?
Makine tipine göre desen programını açtınız mı?
Pirinç örgü oluĢumuna göre jakar resmini çizdiniz mi?
Pirinç örgünün programını hazırladınız mı?
Pirinç örgünün programını kayıt ettiniz mi?
Pirinç örgünün örgü programını test ettiniz mi?
Programı tamamlayıp bilgisayarı kapattınız mı?

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki 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 DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
1.
2.
3.
4.

1x1 pirinç örgülerde 1. sistem aktarma 2. sistem ………….. yapmaktadır.
………………….örgü may sayısını belirlemek ve programda yazılımı kısaltmak için
yapılır.
Aynı tip makinelerde may ayarı tek plaka örgülere kıyasla daha ………….…ayar
olmalıdır.
……………örgüler aynı örgü sırasında ön plakada bulunan ilmeğin arka plakaya, arka
plakada bulunan ilmeğin ön plakaya aktarıldıktan sonra örülmesi ve tekrar bu
ilmeklerin eski pozisyonlarına aktarılarak burada ilmek yapması ile elde edilen
örgüdür.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
1.
2.
3.
4.
5.

……………… örgüde aktarma ön plakadan arka plakaya olduğu gibi arka plakadan
ön plakaya da olabilir.
Transferli örgülerde küçük ebatlarda ve sadece ………… yer aldığı parçada kumaĢın
ön veya arka yüzünü belirlemek mümkün olmayabilir.
Düz örme makine üretici firmaları kendi makinelerinin dillerine uygun ……………
geliĢtirerek makineleriyle uyumlu desen programları sunmaktadır.
Pirinç örgülü kumaĢın yüzeyinde ………….. ilmekler aynı anda görülmektedir.
Pirinç örgülü kumaĢın ön ve arka yüzünü belirlemek için …………….baĢlangıcına
bakmalıyız.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 baĢvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4

mekik
desen
çekim
transferli örgü

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4

örgü
Raporlar
sıkı
Pirinç

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

Transferli
desenin
yazılımlar
R ve L
lastik
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KAYNAKÇA
KAYNAKÇA



Trisad Kız Teknik ve Meslek Lisesi Öğretmen Ders Notları
TetaĢ A.ġ Desen Birimi



MayerA.ġ Desen Birimi



Daltex A.ġ.Desen Birimi
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