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AÇIKLAMALAR 
ALAN El Sanatları Teknolojisi 

DAL/ MESLEK Alan Ortak 

MODÜLÜN ADI Tığ Oyası 

 

MODÜLÜN TANIMI 

Model belirleme, malzeme ihtiyacını belirleme; tığ 
oyası, ütü ve kalite kontrol yapma konularını içeren 

öğrenme 

materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL İşlemeye hazırlık yapmak 

YETERLİK Tığ oyası yapmak 

 

 

 

MODÜLÜN AMACI 

 

 

 

Genel Amaç 

 

Uygun ortam sağlandığında, tekniğe uygun tığ oyası 
yapabileceksiniz. 

 

Amaçlar 

 

1. Ürüne ve renge uygun model belirleyebileceksiniz. 

 

2. Ürüne uygun malzeme seçimi yapabileceksiniz. 

 

3. Tekniğe uygun olarak tığ oyası 
uygulayabileceksiniz 

 

4. Tekniğe uygun olarak ütü yapabileceksiniz. 

 

5. Tekniğe uygun olarak kalite kontrol 

yapabileceksiniz. 

 

  

AÇIKLAMALAR 
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EĞİTİM -ÖĞRETİM 

ORTAMLARI  VE  

DONANIMLARI 

 

Ortam: Aydınlık ve temiz bir atölye ortamı 

 

Donanım: Yapılmış örnekler, dergiler, kitaplar, çeşitli 

iplikler, tığ çeşitleri, desen kitapları, makas, hazırlanmış 
kompozisyon, ütü, ütü bezi, küvet, ütü masası, leke 

çıkarıcılar, kola çeşitleri 
 

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, 

 

 El sanatlarımız içinde yer alan tığ oyası, kadınlarımızın özenle yaptığı bir tekniktir. 

İsmi Fransızca “dantela” dan gelmiştir. Ülkemizde tentene veya dantel olarak bilinmektedir. 

 

Günümüzde ev dekorasyonunda kullanılan eşyaların yanı sıra gündüz ve gece 

giyilen kıyafetler ve giyim aksesuarlarında yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Çeyiz 

hazırlamada en önemli uğraşlardan biri olan tığ oyası, aynı zamanda boş vakitleri 

değerlendirmede aile bütçesine sağladığı katkı ile de günümüzde devam eden el 

sanatlarından biridir. 

 

Kadınlarımızın zevkle yaptıkları bu teknikle her türlü ürün yapılabilmektedir. 

Yurdumuzun çeşitli yörelerinde çeşitli iplik ve renklerle pek çok ürünler 

oluşturulmaktadır. 

Çok eski yıllardan beri uygulanmakta olan dantel tekniği geçmişten günümüze 

ulaşmıştır. Gelecekte devam etmesi bizlerin çalışmaları ile gerçekleşecektir. Zarif ve 

güzel 

ürünler oluşturarak çeşitli kullanım alanlarında değerlendirilmesi ile kadın, evinde bile 

yaparak ailesine ekonomik katkı sağlamış olur. 

 

Bu modül  tığ oyası tekniği ile ilgili model belirleme, malzeme temin etme, uygun ütü 

yapma, kalite kontrol bilgi ve becerilerini içermektedir. 

 

Bu modül size uygun ortam sağlandığında tığ oyası yapma becerisi kazandıracaktır. 

 

  

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ- 1 
 

Bu faaliyette verilecek bilgiler ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında, 

tığ oyası tekniğine uygun ürün belirleyebileceksiniz. 

 

 

 
 Tığ dantel, desen ve tekniklerle ilgili bilgiler araştırınız. Araştırma sonucunu 

 rapor hâline getiriniz.

 Çevrenizde tığ danteli ile yapılmış örneklerden sınıfa getirip köşe hazırlayarak 

 sergileyiniz.

 Bu örnekleri sınıfta arkadaşlarınızla  inceleyiniz. 



1. ÜRÜN BELİRLEME 
 

1.1. Tığ Oyası (Dantel) 
 

Tığ işlemelerinin Anadolu el sanatları içinde yaygın olarak kullanıldığı bilinmektedir. 

Yapılışı kolay olmakla birlikte , sağlam ve estetik bir görünüşü vardır. Ekonomiktir. 

Uygulama alanı çok geniştir. 

 

1.1.1. Tığ Dantelinin Tanımı 

 
İplik ve tığ kullanılarak elde yapılan ilmeklerden meydana gelen ve zincir adı verilen 

tekniğin uygulanması ile oluşan örgü tekniğidir. Tığ ile üretilen ürünler dantel adını 

almaktadır. Dantel adı Fransızca “dantelle” den gelmektedir. 
 

1.1.2. Tığ Dantelinin Uygulandığı Yerler 

 

    

      Resim 1.1: Sehpa örtüsü                             Resim 1.2: Fiskos masa örtüsü 

  

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 

http://www.google.com.tr/imgres?q=pul+boncuk+t%C4%B1%C4%9F+i%C5%9Fi+oya+modelleri&start=866&hl=tr&tbo=d&rlz=1W1ADRA_trTR482&biw=1024&bih=525&tbm=isch&tbnid=gFV5RWyBohg2iM:&imgrefurl=http://www.dantelorneklerisitesi.com/page/200/&docid=tPNoi1Qbt7Q-1M&itg=1&imgurl=http://img834.imageshack.us/img834/8358/bc68138a780695e6c4791ab.jpg&w=1600&h=1200&ei=D5u3UKuqHobBtAaI64GICQ&zoom=1&iact=hc&vpx=725&vpy=147&dur=2690&hovh=194&hovw=259&tx=141&ty=105&sig=105310479400559025500&page=46&tbnh=137&tbnw=195&ndsp=21&ved=1t:429,r:70,s:800,i:214
http://www.google.com.tr/imgres?q=t%C4%B1%C4%9F+i%C5%9Fi+%C3%B6rg%C3%BCler&start=870&hl=tr&sa=X&tbo=d&rlz=1W1ADRA_trTR482&biw=1024&bih=525&tbm=isch&tbnid=ZwdsGhKNHrYGJM:&imgrefurl=http://www.evdeyiz.net/&docid=D3fWr2TTtpIKmM&itg=1&imgurl=http://www.evdeyiz.net/wp-content/uploads/dantelfiskosmodelleri.jpg&w=878&h=896&ei=Mo23UJmOK8b2sgad-oGgAw&zoom=1&iact=hc&vpx=192&vpy=116&dur=170&hovh=227&hovw=222&tx=114&ty=146&sig=105310479400559025500&page=36&tbnh=136&tbnw=152&ndsp=27&ved=1t:429,r:71,s:800,i:217
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 Çeşitli örtüler 

 Mendil 

 Örtü kenarları 

 Tepsi örtüleri 

 Kırlentler 

 

 

Resim 1. 3: Kenar örneği 

 

 Çeşitli kenar temizlemeleri 

 Perdeler 

 Yemeni kenarları 

 

 

     Resim 1. 4: Yemeni kenar örnekleri                Resim 1. 5: Yemeni kenar örnekleri 

  

http://www.google.com.tr/imgres?q=pul+boncuk+t%C4%B1%C4%9F+i%C5%9Fi+oya+modelleri&start=420&hl=tr&tbo=d&rlz=1W1ADRA_trTR482&biw=1024&bih=525&tbm=isch&tbnid=ujZXhlaVClewcM:&imgrefurl=http://ornekler-modeller.blogspot.com/2011/10/havlu-kenar-modelleri.html&docid=LIQOLOIm34QeCM&imgurl=http://bp3.blogger.com/_-O4ot_BFvcY/R7tKvcsdkZI/AAAAAAAAG6w/6L2fgjJHeEg/s400/%FE.jpg&w=400&h=249&ei=Rpq3UNfsNsnptQat54HICw&zoom=1&iact=hc&vpx=5&vpy=2&dur=3322&hovh=177&hovw=285&tx=156&ty=122&sig=105310479400559025500&page=23&tbnh=142&tbnw=254&ndsp=22&ved=1t:429,r:32,s:400,i:100
http://www.google.com.tr/imgres?q=t%C4%B1%C4%9F+oyas%C4%B1&start=771&hl=tr&sa=X&tbo=d&rlz=1W1ADRA_trTR482&biw=1024&bih=525&tbm=isch&tbnid=YMsx3KPgjHt_jM:&imgrefurl=http://www.elinizesaglik.com/cok-guzel-oya-modelleri&docid=GUutOcfZrkfc7M&imgurl=http://img10.imageshack.us/img10/5586/yeniboncuklutulbentoyas.jpg&w=500&h=300&ei=QYm3UKemJ8XFswbt6IH4Dw&zoom=1&iact=hc&vpx=694&vpy=69&dur=156&hovh=174&hovw=290&tx=172&ty=69&sig=105310479400559025500&page=42&tbnh=127&tbnw=196&ndsp=20&ved=1t:429,r:75,s:700,i:229
http://www.google.com.tr/imgres?q=t%C4%B1%C4%9F+oyas%C4%B1&start=505&hl=tr&sa=X&tbo=d&rlz=1W1ADRA_trTR482&biw=1024&bih=525&tbm=isch&tbnid=UIbI6YcUgqic0M:&imgrefurl=http://nurorguu.blogspot.com/2012/04/tg-oyas-ornekleri-6.html&docid=81T7c7YSc67MmM&itg=1&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/-BTaoP5fKWNA/Tr-6prOF-3I/AAAAAAAAJB0/-h66Kx17avY/s1600/tig.oya18.jpg&w=480&h=548&ei=HIm3ULHMIIXAtAaxyYCgBg&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=96&dur=139&hovh=240&hovw=210&tx=100&ty=126&sig=105310479400559025500&page=28&tbnh=151&tbnw=136&ndsp=15&ved=1t:429,r:15,s:500,i:49
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 Yatak örtüleri 

 Yatak takımları 

 Sofra takımları 

 Giyim süslemeleri 

 

 

Resim 1. 6: Yatak örtüsü 

 Şal   

 Şapka 

 Yaka 

 

 

Resim 1. 7: Atkı örneği 

 

Resim 1. 8: Bere örneği 

  

http://www.google.com.tr/imgres?q=t%C4%B1%C4%9F+i%C5%9Fi+%C3%B6rg%C3%BCler&start=258&hl=tr&sa=X&tbo=d&rlz=1W1ADRA_trTR482&biw=1024&bih=525&tbm=isch&tbnid=8gM6gjPpJC3eRM:&imgrefurl=http://hobi.hikayen.net/33389/t-ii-atk-modelleri--rg&docid=0rUaKswc_SH4oM&imgurl=http://81.sevdamisali.net/data/hobi/atki-modelleri/tig-isi-atki--atki-modelleri-0D0A09gt-orgu0D0A0D0A0D0A09gt-atki-modelleri0D0A0D0A-7702.jpg&w=640&h=517&ei=mIy3UOqXMcmVswa0tICoDg&zoom=1&iact=hc&vpx=662&vpy=102&dur=1079&hovh=202&hovw=250&tx=120&ty=112&sig=105310479400559025500&page=11&tbnh=134&tbnw=159&ndsp=22&ved=1t:429,r:78,s:200,i:238
http://www.google.com.tr/imgres?q=t%C4%B1%C4%9F+i%C5%9Fi+%C3%B6rg%C3%BCler&start=676&hl=tr&sa=X&tbo=d&rlz=1W1ADRA_trTR482&biw=1024&bih=525&tbm=isch&tbnid=MlYeQuoeyJMPmM:&imgrefurl=http://www.zamanvadisi.com/yeni-tig-isi-orgu-modelleri.html/yesil-tig-isi-bebek-elbisesi&docid=qxu0ToHPVIjLEM&imgurl=http://www.zamanvadisi.com/wp-content/uploads/2012/09/ye%C5%9Fil-t%C4%B1%C4%9F-i%C5%9Fi-bere.jpg&w=560&h=420&ei=_Yy3UITAJYzLtAbys4DwCg&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=203&dur=68&hovh=194&hovw=259&tx=120&ty=117&sig=105310479400559025500&page=28&tbnh=138&tbnw=204&ndsp=24&ved=1t:429,r:94,s:600,i:286
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Resim 1. 9:Yaka çalışması 

 

Resim 1. 10: Çanta                                            Resim 1.11: Küpe 

 Kemer 

 Çanta 

 Yaka çiçekleri 

 Bebek giysileri 

 Gözlük kılıfı 

 Küpe 

 Kolye 

 

      Resim 1. 12: Yastık                            Resim 1.13: Yastık  

  

http://www.google.com.tr/imgres?q=t%C4%B1%C4%9F+i%C5%9Fi+%C3%B6rg%C3%BCler&start=117&hl=tr&sa=X&tbo=d&rlz=1W1ADRA_trTR482&biw=1024&bih=525&tbm=isch&tbnid=v3FrN-uha2NVhM:&imgrefurl=http://danteldiyari.pro/tig-isi-orgu-canta-modeli.html&docid=Nd8FQr1QU13fkM&imgurl=http://www.danteldiyari.com/wp-content/uploads/2012/08/Tig-isi-orgu-canta-Modeli.jpg&w=400&h=400&ei=TYy3ULLWDM2Oswamj4GIDA&zoom=1&iact=hc&vpx=551&vpy=119&dur=62&hovh=225&hovw=225&tx=111&ty=136&sig=105310479400559025500&page=6&tbnh=142&tbnw=142&ndsp=28&ved=1t:429,r:42,s:100,i:130
http://www.google.com.tr/imgres?q=t%C4%B1%C4%9F+oyas%C4%B1&start=806&hl=tr&sa=X&tbo=d&rlz=1W1ADRA_trTR482&biw=1024&bih=525&tbm=isch&tbnid=wkoKOj7NotZVaM:&imgrefurl=http://www.pasaj.com/tig-oyasi-cicekli-cam-kupe/122141&docid=VErhLbrtLOYibM&itg=1&imgurl=http://img01.pasaj.com/product/sale/00/01/22/1/122141/a_ori.jpg&w=1600&h=1199&ei=UIm3UPWxLYbTtAaAxYHwDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=725&vpy=90&dur=130&hovh=194&hovw=259&tx=155&ty=128&sig=105310479400559025500&page=44&tbnh=140&tbnw=190&ndsp=20&ved=1t:429,r:25,s:800,i:79
http://www.google.com.tr/imgres?q=t%C4%B1%C4%9F+oyas%C4%B1+yast%C4%B1k+%C3%B6rnekleri&hl=tr&sa=X&tbo=d&rlz=1W1ADRA_trTR482&biw=1024&bih=525&tbm=isch&tbnid=EFtBP8sF0eJKgM:&imgrefurl=http://www.ceyizdantel.com/category/dantel-ornekleri-modelleri/yastik-kilifi-modelleri/&docid=ZFxXBdSqy1gtqM&imgurl=http://www.ceyizdantel.com/wp-content/uploads/2011/03/dantel-kirlent-ornekleri-1.jpg&w=765&h=592&ei=EKm3UJyOEcvLsga3lYGgDw&zoom=1&iact=hc&vpx=434&vpy=106&dur=523&hovh=197&hovw=255&tx=112&ty=108&sig=105310479400559025500&page=3&tbnh=144&tbnw=183&start=39&ndsp=22&ved=1t:429,r:58,s:0,i:260
http://www.google.com.tr/imgres?q=t%C4%B1%C4%9F+oyas%C4%B1+yast%C4%B1k+%C3%B6rnekleri&hl=tr&sa=X&tbo=d&rlz=1W1ADRA_trTR482&biw=1024&bih=525&tbm=isch&tbnid=BS34N_1EZPJlrM:&imgrefurl=http://orgum.org/tig-isi-kolye-yastik-canta-anahtarlik-vs.html&docid=42V1bIHLLKI6YM&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/__088VZt11kw/SWojjzbVOTI/AAAAAAAAEB4/khXE7aSBWe0/s1600/kirlent-03.jpg&w=492&h=507&ei=EKm3UJyOEcvLsga3lYGgDw&zoom=1&iact=hc&vpx=153&vpy=116&dur=76&hovh=228&hovw=221&tx=121&ty=126&sig=105310479400559025500&page=2&tbnh=137&tbnw=124&start=16&ndsp=23&ved=1t:429,r:17,s:0,i:133
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 Ceket  

 Bluz 

 

 

        Resim 1.14:Ceket                           Resim 1.15: Bluz 

 Çorap 

 Patik 

   

Resim 1.16: Çorap                                Resim 1.17: Patik 

 

1.1.3. Tığ Oyasında Kullanılan Desen Özelliği 
 

Tığ oyası tekniğinde desenlerde geometrik motifler kullanılmakla beraber bitkisel, 

nesnel figürler ve hayvan figürleri de kullanılmaktadır. 

 

 Geometrik motifler: Kareler, üçgenler, daireler  vb. 

 

 Bitkisel motifler: Gül, küpe çiçeği, sümbül, papatya, karanfil, asma yaprağı, 

dört  yaprak  vb. 

 

 Hayvansal motifler: Kuş, yılan, kelebek, balık vb. 

http://www.google.com.tr/imgres?q=t%C4%B1%C4%9F+i%C5%9Fi+%C3%B6rg%C3%BCler&hl=tr&sa=X&tbo=d&rlz=1W1ADRA_trTR482&biw=1024&bih=525&tbm=isch&tbnid=81vpuXdF9-ubTM:&imgrefurl=http://www.guzguzeli.com/ornekleri/tig-isi-kiz-cocuk-orguleri/&docid=ebyTnJL4UpYrTM&imgurl=http://www.guzguzeli.com/wp-content/uploads/t%C4%B1%C4%9F-i%C5%9Fi-k%C4%B1z-%C3%A7ocuk-%C3%B6rg%C3%BCleri.jpg&w=430&h=392&ei=7Iu3UJnwEovntQbO0oDoCg&zoom=1&iact=hc&vpx=123&vpy=92&dur=109&hovh=214&hovw=235&tx=128&ty=134&sig=105310479400559025500&page=3&tbnh=144&tbnw=169&start=41&ndsp=27&ved=1t:429,r:42,s:0,i:274
http://www.google.com.tr/imgres?q=t%C4%B1%C4%9F+i%C5%9Fi+%C3%B6rg%C3%BCler&start=987&hl=tr&sa=X&tbo=d&rlz=1W1ADRA_trTR482&biw=1024&bih=525&tbm=isch&tbnid=qmu-0ShxodecHM:&imgrefurl=http://ball.ucoz.net/blog/vjazanie_noskov/1-0-2&docid=USHkStK8lPbyIM&imgurl=http://ball.ucoz.net/shapka/noski/f185976134a4.jpg&w=452&h=594&ei=X423UOjXEI-Vswbk0oGgBg&zoom=1&iact=hc&vpx=580&vpy=7&dur=981&hovh=257&hovw=196&tx=104&ty=162&sig=105310479400559025500&page=40&tbnh=141&tbnw=115&ndsp=7&ved=1t:429,r:91,s:900,i:277
http://www.google.com.tr/imgres?q=t%C4%B1%C4%9F+oyas%C4%B1&start=826&hl=tr&sa=X&tbo=d&rlz=1W1ADRA_trTR482&biw=1024&bih=525&tbm=isch&tbnid=LxCb-ErgcMuPwM:&imgrefurl=http://www.evdeyiz.net/&docid=D3fWr2TTtpIKmM&itg=1&imgurl=http://www.evdeyiz.net/wp-content/uploads/Bebek-patikleri.jpg&w=644&h=502&ei=UIm3UPWxLYbTtAaAxYHwDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=192&dur=2170&hovh=198&hovw=254&tx=104&ty=109&sig=105310479400559025500&page=45&tbnh=140&tbnw=180&ndsp=5&ved=1t:429,r:31,s:800,i:97
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 Nesnesel motifler: Çan, sürahi, fincan, çaydanlık, melek figürü vb. 

 

Tığ oyasında çeşitli figürler kullanılmakta ve desen özelliğine göre de esprili 

isimler almaktadır. Örneğin karanfil, kahve çekirdeği, elti eltiye küsmüş, sarhoş yolu, 

kambur kız vb. 

 

1.1.4. Desen İçin Faydalanılan Kaynaklar 
 

 Tabiat 

 Manzaralar 

 Geometrik şekiller 

 Yapılmış örnekler 

 Resimler 

 Fotoğraflar 

 Koleksiyonlar 

 Dergiler 

 Müzeler 

 

 

Resim 1.18: Dantel örtü çalışması 

http://www.google.com.tr/imgres?q=t%C4%B1%C4%9F+i%C5%9Fi+%C3%B6rg%C3%BCler&hl=tr&sa=X&tbo=d&rlz=1W1ADRA_trTR482&biw=1024&bih=525&tbm=isch&tbnid=7N-Bo8KdlUw7rM:&imgrefurl=http://orgum.org/tig-isi-orgu-motif-modelleri.html&docid=bumCJLaLtRruXM&imgurl=http://www.orgumodelleri.com/wp-content/dantel-motif.jpg&w=449&h=366&ei=7Iu3UJnwEovntQbO0oDoCg&zoom=1&iact=hc&vpx=288&vpy=141&dur=159&hovh=203&hovw=249&tx=118&ty=118&sig=105310479400559025500&page=2&tbnh=141&tbnw=173&start=14&ndsp=27&ved=1t:429,r:36,s:0,i:256
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Resim 1. 19: Ara danteli 

 

 

Resim 1.20: Bebek patiği çalışması               Resim 1.21: Bebek elbisesi çalışması 

  

http://www.google.com.tr/imgres?q=t%C4%B1%C4%9F+oyas%C4%B1+yap%C4%B1l%C4%B1%C5%9F%C4%B1&start=360&hl=tr&sa=X&tbo=d&rlz=1W1ADRA_trTR482&biw=1024&bih=525&tbm=isch&tbnid=isD4Jy5hHdFAVM:&imgrefurl=http://modatrendim.com/dantelli-havlu-kenari-igne-oyasi-yeni-modelleri-resimleri-en-cok-takip-edilen-havlu-kenarlari.html&docid=tog7oekt7myLaM&imgurl=http://modatrendim.com/images/2012/07/pembe+dantel1.jpg?4c9b33&w=600&h=450&ei=ZZi3UOugHo7Zsgant4CgCw&zoom=1&iact=hc&vpx=178&vpy=135&dur=43&hovh=194&hovw=259&tx=78&ty=111&sig=105310479400559025500&page=21&tbnh=148&tbnw=230&ndsp=15&ved=1t:429,r:66,s:300,i:202
http://www.google.com.tr/imgres?q=t%C4%B1%C4%9F+i%C5%9Fi+oya+modelleri&start=175&hl=tr&sa=X&tbo=d&rlz=1W1ADRA_trTR482&biw=1024&bih=525&tbm=isch&tbnid=Z_6X-cA_s0qCcM:&imgrefurl=http://www.orgudanteloya.com/tig-isi-patik-modelleri.html/69_tig_isi_pratik_patik_modelleri&docid=kl3Trl1vf8ViWM&imgurl=http://www.orgudanteloya.com/wp-content/uploads/2012/02/69_tig_isi_pratik_patik_modelleri.jpg&w=720&h=480&ei=5Zi3UNLjGcnltQb9j4GwCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=559&vpy=216&dur=122&hovh=183&hovw=275&tx=143&ty=116&sig=105310479400559025500&page=11&tbnh=138&tbnw=204&ndsp=20&ved=1t:429,r:93,s:100,i:283
http://www.google.com.tr/imgres?q=t%C4%B1%C4%9F+i%C5%9Fi+oya+modelleri&start=290&hl=tr&sa=X&tbo=d&rlz=1W1ADRA_trTR482&biw=1024&bih=525&tbm=isch&tbnid=TMp0oE-MF_RhEM:&imgrefurl=http://dantelorgu.info/bebeklere-cocuklara-elbiseler-minik-bedenlerde-modellerde-kirmizi-kenarlik-boncuklu-tig-isi-dantel-ornekleri.html&docid=HSvsC8r1yiHw9M&imgurl=http://dantelorgu.info/dantel/15/orgulervedantellerblogclz8.jpg&w=653&h=490&ei=FJm3UNaDGMrLsgaYkYDwBA&zoom=1&iact=rc&dur=137&sig=105310479400559025500&page=17&tbnh=138&tbnw=181&ndsp=20&ved=1t:429,r:1,s:300,i:7&tx=82&ty=72
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Ürün (Model) Belirleme 

 

İşlem basamakları Öneriler 

 Ürün için model araştırınız  Araştırma yapınız.

 Çevre ile olumlu ilişkiler 

kurunuz. 

 Model tespit ediniz.  Ürünün teknik özelliklerini 

araştırınız. 

 

 Modeli çiziniz. 

 

  

   Kâğıda deseni çizerek 

uygulamaya geçebilirsiniz. 

  

 Temiz ve düzenli çalışınız. 

 

 

 

Şekil 1.1: Model çizimi 
 

 

 

Resim 1. 22: Çizilen modelin çalışması 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

 Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 Kullanılacak araç gereci hazırladınız mı?   

2 Model araştırdınız mı?   

3 Model tespit ettiniz mi?   

4 Modeli çizdiniz mi?   

5 Temizlik ve düzene dikkat ettiniz mi?   

6 Yaptığınız çalışmayı estetik açıdan güzel buldunuz 

mu? 
  

 
DEĞERLENDİRME 

 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise ölçme ve değerlendirme sorularına geçiniz.       
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. İplik ve tığ kullanılarak elde yapılan ilmeklerden meydana gelen, zincir adı verilen 

tekniğin uygulanması ile oluşan örgü tekniği aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) İğne oyası 
B) Kasnak işi 

C) Tığ oyası 
D) Zincir işi 

 

2. Tığ oyasında aşağıdaki araç gereçlerin hangisi kullanılmaz? 

 

A) Kasnak 

B) İplik 

C) Tığ 
D) Boncuk 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi tığ oyasının kullanım alanlarından değildir? 

 

A) Oda takımları 
B) Şal 

C) Yaka 

D) Düğme 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi tığ oyası desen özelliklerinden değildir? 

 

A) Geometrik motifler 

B) Bitkisel motifler 

C) Hayvansal motifler 

D) Çizilmiş desenler 

 

5. Oyada kullanılan bitkisel motifler aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Kareler, üçgenler, daireler 

B) Gül, küpe çiçeği, sümbül, papatya 

C) Kuş, yılan, kelebek 

D) Çan, sürahi, fincan 

 
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–2 
 

 

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda ürüne uygun malzeme seçimi 

yapabileceksiniz. 

 

 

 

 
 Tığ oyası yapımında kullanılan malzemeler hakkında bilgi toplayınız. 
 Malzeme örneklerinden  sınıfa getiriniz. 

 Bu bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

2. MALZEME İHİTİYACINI BELİRLEME 
 

2.1. Tığ Dantelinde Kullanılan İplikler 
 

2.1.1. İplik Çeşitleri 
 

 Pamuklu iplikler: Merserize, koton vb. 

 Keten iplikler: Dantel iplikleri, sicim vb. 

 İpek iplikler: Çamaşır ipeği, floş vb. 

 Yün iplikler: Tiftik, angora vb. 

 Sentetik iplikler: Naylon (bobin), orlon, sim vb. 

 

2.1.2. Tığ Oyasında Kullanılan İpliklerin Özellikleri 
 

2.1.2.1. Pamuklu İplikler 

 Merserize: Çeşitli kalınlıkta, az bükümlü, parlak ve çeşitli renklerde 

bulunmaktadır.Tığ oyasında daha çok kullanılmaktadır. Bluz, çanta, şal vb. 

ürünlerin yapımında kullanılır. 

 

Resim 2. 1: Merserize iplik 

  

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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 Koton: Pamuk ipliğinden, iki kat ipliğin bükülmesinden meydana gelir ve 

normal bükümlü, parlak görünüşlüdür. Çeşitli renkte çile ve yumak hâlinde 

bulunur. Kenar süslemeleri, vitrin takımları, oda takımları, giyim süslemeleri ve 

masa örtüsü gibi ürünlerin yapımında kullanılır. 

 

Resim 2. 2: Koton iplik 

 

 Muline: İki kat ipliğin bükülmesinden meydana gelen az bükümlü, parlak 

renkli yumuşak bir ipliktir. Çileler hâlinde çeşitli renkleri bulunur. İnce kumaş 

kenarlarında, minik motiflerde ve yaka çiçekleri gibi ürünlerin yapımında 

kullanılır. 

 

Resim 2. 3: Muline iplik 

2.1.2.2. Keten İplikler 

 

 Dantel iplikleri: Normal bükümlü, sağlam, ince, parlak görünüşlü bir ipliktir. 

Beyaz renkte veya çeşitli renklerde olabilir. İplik kalınlığı numaralara göre 

değişmektedir. Örtüler, masa örtüsü, sofra takımları, kenar süslemeleri, oda 

takımları gibi ürünlerin yapımında kullanılır. 

 

Resim 2. 4: Dantel iplikleri 
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 Sicim: Bükümlü, sağlam, bej renkte ipliktir. Tığ oyasında ince olanlar tercih 

edilir. Genellikle çanta, abajur, şapka vb. yapımda kullanılır. 

 

 

Resim 2. 5: Sicim iplik örneği 



 

Resim 2. 6: Sicim iplikten örülmüş çanta örneği 

2.1.2.3. İpek İplikler 

 

 Floş: Suni ipekten üretilen az bükümlü, yumuşak, parlak görünümlüdür. Çeşitli 

renkte ve çileler hâlinde bulunur. Yatak örtüleri, oda takımları, vitrin örtülerinde, giyim 

süslemeleri ve masa örtüsü gibi ürünlerin yapımında kullanılır. 

 

 Resim 2. 7: Floş iplik                        Resim 2. 8: Floş iplik   

  

http://www.google.com.tr/imgres?q=sicim+iplik&hl=tr&sa=X&tbo=d&rlz=1R2ADRA_trTR482&biw=1024&bih=525&tbm=isch&tbnid=kEK5ceDv7OUkOM:&imgrefurl=http://www.bulmacabul.com/2010/07/sicim.html&docid=GD_MzuzjL8sW2M&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_OFeWE073BJY/TEXqwKGRqyI/AAAAAAAAJJU/8g-MxHVflG0/s1600/k%C4%B1nnap.jpg&w=350&h=338&ei=DFm6UPHxLcX5sgazo4DwCA&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=2&dur=3714&hovh=221&hovw=228&tx=91&ty=73&sig=105310479400559025500&page=1&tbnh=139&tbnw=144&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:0,s:0,i:81
http://www.google.com.tr/imgres?q=t%C4%B1%C4%9F+i%C5%9Fi+%C3%B6rg%C3%BCler&start=117&hl=tr&sa=X&tbo=d&rlz=1W1ADRA_trTR482&biw=1024&bih=525&tbm=isch&tbnid=v3FrN-uha2NVhM:&imgrefurl=http://danteldiyari.pro/tig-isi-orgu-canta-modeli.html&docid=Nd8FQr1QU13fkM&imgurl=http://www.danteldiyari.com/wp-content/uploads/2012/08/Tig-isi-orgu-canta-Modeli.jpg&w=400&h=400&ei=TYy3ULLWDM2Oswamj4GIDA&zoom=1&iact=hc&vpx=551&vpy=119&dur=62&hovh=225&hovw=225&tx=111&ty=136&sig=105310479400559025500&page=6&tbnh=142&tbnw=142&ndsp=28&ved=1t:429,r:42,s:100,i:130
http://www.google.com.tr/imgres?q=flo%C5%9F+iplik+%C3%B6rne%C4%9Fi&hl=tr&sa=X&tbo=d&rlz=1W1ADRA_trTR482&biw=1024&bih=525&tbm=isch&tbnid=kDS17CJAxMLCWM:&imgrefurl=http://www.tekstilportal.com/ayrinti.asp?id=36542&docid=J6lHpV2ndmhKwM&imgurl=http://www.tekstilportal.com/firmaresim/&&-33992946.jpg&w=400&h=400&ei=nFq6UOmVNoLNtAbd7IDYDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=603&vpy=162&dur=2983&hovh=225&hovw=225&tx=99&ty=159&sig=105310479400559025500&page=4&tbnh=139&tbnw=140&start=62&ndsp=20&ved=1t:429,r:66,s:0,i:284
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 Çamaşır ipeği: Az bükümlü ipek lifinden üretilen iki kat ipliğin bükülmesinden 

meydana gelir. Sağlam parlak görünüşlü, çileler hâlinde çeşitli renkleri 

bulunmaktadır. Kenar süslemelerinde, yaka çiçeklerinde, giysi süslemelerinin 

ve masa örtüsü gibi ürünlerin yapımında kullanılır. 

 

Resim 2. 9: Çamaşır ipeği 

2.1.2.4. Yün İplikler 

Koyun, tiftik, tavşan yünlerinden yapılan ipliklerdir. Çeşitli renk ve kalınlıkta olurlar. 

Yumak ve çileler hâlinde bulunurlar. Şapka, bluz ve ceket gibi ürünlerin yapımında 

kullanılır. 

 

Resim 2. 10: Yün ipliği 

2.1.2.5. Sentetik İplikler 

 

 Naylon iplikler: Çeşitli renk ve kalınlıkta çok sağlam, parlak, bükümlü 

ipliktir.Yemeni kenarları, çeşitli örtüler, yatak örtüleri, başörtü kenarları, masa 

örtüsü ve mendil kenarları gibi ürünlerin yapımında kullanılır. 

 

Resim 2. 11: Naylon iplikler 

  

http://www.google.com.tr/imgres?q=y%C3%BCn+iplik+%C3%B6rne%C4%9Fi&hl=tr&tbo=d&rlz=1W1ADRA_trTR482&biw=1024&bih=525&tbm=isch&tbnid=lw9H4RkFBODMCM:&imgrefurl=http://arama.sirketce.com/?q=Y%C3%BCn Iplik&c=Ankara&docid=MnQyIxiPPa8kdM&itg=1&imgurl=http://img.sirketce.com/download_image/Urun/9adf3fead0348d61f962f6b9e0d8644b/Urun_9adf3fead0348d61f962f6b9e0d8644b_6_kucuk.jpg&w=145&h=109&ei=yFy6UNbwD4vktQaT-4G4CQ&zoom=1&iact=rc&dur=496&sig=105310479400559025500&page=2&tbnh=87&tbnw=116&start=19&ndsp=19&ved=1t:429,r:23,s:0,i:151&tx=70&ty=54
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 Orlon: Normal bükümlü ve parlaktır, çileler hâlinde bulunur. Şal, bluz, masa 

örtüsü, yatak örtüsü vb. ürünlerin yapımında kullanılır. 

 

Resim 2. 12: Orlon 

 Sim: Altın ve gümüş rengi madensel tellerin ince ipek veya pamuk ipliğinin 

üzerine sarılması ile elde edilmektedir. Çeşitli örtü kenarlarında, motiflerde ve 

giyim süslemeleri gibi ürünlerin yapımında kullanılır. 

 

Resim 2. 13: Sim iplik 

 

2.2. Tığ Oyasında Kullanılan Kumaşlar 
 

Tığ oyası, ürün olarak yapılabildiği gibi kumaş kenarlarına veya kumaş içerisine 

monte edilerek de uygulanabilir. Kumaşla yapılmış ürüne estetik bir değer katar. Kumaşın 

cinsine uygun iplik seçilerek uygulanır. 

 

 Organze 

 Keten 

 İpek 

 Şifon 

 Terilen 

 Krep jorjet 

 Alpaka 

 Çeşitli ipek kumaşlar 
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Resim 2. 14: Çeşitli kumaşlar 

2.3. Tığ Oyasında Kullanılan Araçlar 
 

Tığ, bir ucu çengelli diğer ucu düz; çelik, alüminyum, tahta, fildişi, kemik ve 

plastikten yapılan bir araçtır. 

 

Orta kısmı yassı olan tığlar daha kullanışlıdır. Tığ bu kısımdan tutularak kullanılır. 

Tığlar çeşitli numaralarda bulunur. Tığlar çaplarına göre numaralandırılır; 9 numara 

en ince, 30 numara en kalın olanıdır. 

 

 

Resim 2. 15: Tığ çeşitleri 

 

2.4. Tığ Oyasında Kullanılan Yardımcı Malzemeler 
 

 Pul: Metal ya da plastik maddelerden yapılmış, yuvarlak, ince, düz ya da 

bombeli, ortası delik, oya yapımında kullanılan gereçtir. 

 Boncuk: Sedef, ahşap, cam, kristal, porselen, çeşitli maden ve taşlardan 

yapılmış ortası delik, yuvarlak ve kesme şeklinde, oya yapımında kullanılan 

küçük taneciklerdir. Yuvarlak boncuk, boru boncuk ve nazar boncuğu çeşitleri 

ile piyasada bulunurlar. 

Tığ oya yapımında kullanılan yardımcı malzemeler, yapılacak ürüne uygun olarak 

seçilmelidir. 
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Resim 2. 16: Pul boncuklar 

 

Resim 2. 17: Tığ çalışması 
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UYGULAMA FAALİYETİ 

 
Ürüne uygun malzeme seçimi 

 

 

İşlem basamakları 
 

Öneriler 



 İpliği tığ oyasına göre seçiniz. 


Yapacağınız ürüne göre seçiniz. 



Tığ seçiniz. 


İplik kalınlığına göre seçiniz. 



Boncuk seçiniz. 


Ürüne uygun olanı seçiniz. 



Pul seçiniz. 


Estetik değerlere önem veriniz. 



Makas seçiniz. 


Nakış makası tercih ediniz. 

 




KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz. 

 

İşlem 

No 

 

Değerlendirme Ölçütleri



EVET 



HAYIR 

1 İpliği tığ oyasına göre seçtiniz mi?  

2 Tığ seçtiniz mi?  

3 Boncuk seçtiniz mi?  

4 Pul seçtiniz mi?  

5 Makas seçtiniz mi?  



DEĞERLENDİRME 

 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir ölçme ve değerlendirme sorularına geçiniz. 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

 
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Tığ oyasında kullanılan pamuklu iplik çeşitleri aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Çamaşır ipeği, floş 
B) Dantel iplikleri, sicim 

C) Merserize, koton 

D) Naylon, orlon, sim 

 

2. Tığ oyasında kullanılan ipliklerin özellikleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak 

verilmiştir? 

 

A) Merserize: Çeşitli kalınlıkta, çok bükümlü, ince ve mat görünüşlü ipliklerdir. 

B) Koton: Pamuk ipliğinden, iki kat ipliğin bükülmesinden meydana gelir ve 

normal bükümlü, parlak görünüşlüdür. 

C) Muline: İki kat ipliğin bükülmesinden meydana gelir. Mat görünüşlü, sert bir 

ipliktir. 

D) Dantel iplikleri: İki kat bükümlü pamuk ipliğinden, sağlam, ince, parlak 

görünüşlü bir ipliktir. 

 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

3. Bir ucu çengelli diğer ucu düz;  çelik, alüminyum, tahta, fildişi, kemik ve plastikten 

yapılan araca ………denir. 

 

4. Metal ya da plastik maddelerden yapılmış yuvarlak, ince, düz ya da bombeli, ortası 
delik oya yapımında kullanılan gerece…………denilmektedir. 

 

5. Sedef, ahşap, cam, kristal, porselen, çeşitli maden ve taşlardan yapılmış ortası delik, 

yuvarlak ve kesme şeklinde oya yapımında kullanılan küçük 

taneciklere…………….denir. 

 

6. Tığlar çaplarına göre numaralandırılır; ……numara en ince, …….. numara en kalın 

olanıdır. 

 

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 faaliyette verilecek bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında, 

tekniğe uygun tığ danteli yapabileceksiniz. 

 

 

 
 Çevrenizde bulunan müzelerde ve çeyiz sandıklarında bulunan tığ oya 

örneklerini araştırınız. 

 

 Bulduğunuz örnekleri inceleyiniz ve arkadaşlarınızla bilgileri paylaşınız. 

 

3. TIĞ OYASI YAPMA 
 

Oya renkli bir ibrişimden veya uygun bir iplikten iğne ile genellikle çiçek ve yaprak 

şeklinde yapılan işlemelere denilmektedir. 

 

Oya, dantelden farklıdır. Oya yapma, çiçekle örgü sanatının birleşmesinden 

doğmuştur. Dünya dillerinde bulunmayan oya kelimesi, bu işin Türklere ait bir sanat 

olduğunu gösterir. Kadın ve kızların iç dünyalarının zarafetini ifade eden göz nuru oyalar, 

günümüzde Türk el sanatlarından biri olarak önemini muhafaza etmektedir. 

 

  

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Tığ Kullanımı 

 

İşlem basamakları Öneriler 

 

 Tığı sağ elinize alınız. 

 

 Kullanacağınız araç gereci 

doğru 

seçiniz. 

 

 
 Tığı sağ elin baş ve işaret parmakları 
arasında tutunuz. 

 

 

Resim 3.1 

 
  İpliği sol elinizle çekiniz. 

 

 

 İplik kalınlığı ile tığ 

kalınlığının uygun olmasına 

dikkat ediniz. 

 
 İpliğin ucunu işaret parmağı üzerine 

alınız ve kaldırarak gergin tutunuz. 

 

 

Resim 3. 2 

 

 İpliğin altta kalan kısmını, yine sol elin 

baş ve orta parmağı ile tutunuz.  

 Dikkatli çalışınız.  

 
 Resimdeki gibi de tığ 

kullanılabilirsiniz. 

 

 

Resim 3. 3 

 

UYGULAMA FAALİYETİ-1 
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3.1. Tığ ile Zincir Çekme 
 

Tığ dantelinin temel işlemidir. Zincir, tığ ve iplikle ilmekler yaparak birbirinin içinden 

geçmesi ile oluşan tekniktir. 

 

 

Resim 3. 4: Zincir çalışması 
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Tığ ile Zincir Çekme 

 

 

İşlem basamakları 
 

Öneriler 

 

 
 

 İpliği bir ilmek yapınız. 

 
 

 

 

 

Şekil 3. 1 

 
 Tığın ucunu önden arkaya doğru 

dairenin içinden geçiriniz. 

 
 Dikkatli ve temiz çalışma 

alışkanlığına sahip olunuz. 

 İşaret ve başparmağı arasında gerili 

duran ipliği tığın ucuna bir defa dolayınız. 

 

 

Resim 3.5 

 

Şekil 3.2 

 İpliği tığın çengelli yerine 

dolayınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ-2 
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 Tığı dairenin içinden çekiniz. 

 

 

Resim 3.6 

 

 

Şekil 3.3 

 

  İlmeğin ucundaki ipliği 

çekerek sıkıştırınız. 

 
      Tekrar tığın ucuna iplik dolayarak 

ilmeğin içinden çekiniz. 

 

 

Şekil 3.4 

 

 

 

 

 
    İlmekler çok sıkı olmamalıdır, 
unutmayınız. 

 

 İlmek işlemini tekrarlayarak zincir 

çekmeye devam ediniz. 

 

 

Şekil 3.5 
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3.2. Çift Zincir (Sık İğne) 
 

Yapılan zincir üzerine ikinci bir zincir yapılması ile oluşur. 

 

 

Resim 3.7. Sık iğne 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
 
Çift Zincir (Sık İğne) 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Bir sıra zincir çekiniz.  Kullanacağınız araç gereci doğru 

seçiniz. 

 

 Zincirin üzerinden geriye doğru (sola 

doğru) ilk zincirin ortasına batınız. 

 

 

 

Şekil 3. 6 

 
 Tığın ucuna iplik dolayınız. 

 
  Sol eldeki iplikten dolayınız. 
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   Tığın üzerindeki iki ilmeği zincirin 

 içinden çekiniz. 

 

 

Şekil 3. 7 

 
  Tığı tekrar zincirin hemen yanındaki 

zincirin içine batınız. 

 

 

 Şekil 3.8 

  

  
  Tığın ucuna iplik dolayınız. 

  

  

      Tığın üzerine iplik dolayarak iki 

ilmeğin 

 içinden çekiniz. 
 

Şekil 3.9 

 
 Aynı işlemleri tekrarlayınız. 

 
 Temiz ve düzenli çalışınız. 
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3.3. Zincir Tırabzan 
 

Tırabzan tekniğinin bir çeşidi olan teknik, ürün oluşturmada kullanıldığı gibi kenar 

temizleme şeklinde de kullanılır. 

 

 

Resim 3.8:Tırabzan 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
 
Zincir Tırabzan 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 

  Bir sıra zincir çekiniz. 

 

 İplik kalınlığına göre tığ seçiniz.

 

 Tığın ucuna iplik dolayınız. 



 

 Geriye dönerek zincirin ortasına batınız. 



 Zincirlerin muntazam olmasına dikkat 

ediniz. 

 

 Sol elden gelen iplikten tığın ucuna 

dolayınız. 
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 Zincirin içinden batınız. 

 Tığı ilk iki ilmikten çekiniz. 

 

Şekil 3.10 

  Tığın üzerinde iki ilmik kalacak 

 

 Tığa iplik dolayınız. 

 

 Dikkatli olunuz. 

 

 Kalan iki ilmeğin içinden çekiniz 

 

 

Şekil 3.11 

  Tekrar tığa iplik dolayınız.  

 

 Yapılan zincirin yanından zincirin içine 

 batınız. 

 

 Zincir atlamadan yapınız. 

 

 Tığa iplik dolayarak iki ilmikten 

çıkınız. 

 

 Temiz ve düzenli çalışınız.  

 

 Tığa iplik dolayarak kalan iki ilmeğin 

 içinden çekiniz. 

 

Şekil 3.12 

 

 Aynı işlemi tekrarlayınız. 

 

 Zamanı iyi kullanınız. 
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3.4. Kalın Tırabzan (Dolgu) 
 

Kalın tırabzan, ürün yapımında kullanılır. 

 

Resim 3.9: Dolgu 

UYGULAMA FAALİYETİ 
Kalın Tırabzan (Dolgu) 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

  Bir sıra zincir çekiniz.  Dantel genişliğini ürüne uygun seçiniz. 

 Tığın üzerine iplik dolayınız.  Kullanacağınız araç gereci doğru 

seçiniz. 

 Geriye doğru dönerek ilk zincirin ortasına 

batınız. 



 Tığın ucuna iplik dolayınız.  Dikkatli olunuz.

 Tığın ucundaki iplikle beraber tığın 

 ucundaki ipliği ilk zincirin içinden çekiniz. 



 Tığın başına iplik dolayınız. 

 İlk ilmek içinden çekiniz.  Zincirleri net yapınız.

 Tığın başına tekrar iplik dolayınız. 

 İki iplik içinden tığı çekiniz. 

 Tığın başına tekrar iplik dolayınız.  Zamanı iyi kullanınız.

 Kalan iki ilmeği içinden çekerek işlemi 

tamamlayınız. 



 Aynı işlemi tekrarlayarak devam ediniz. Kaliteli ürün için titiz çalışınız.
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Resim 3.10 

 

 

Resim 3.11 

3.5. Boncuk Oyasının Tanımı 

 
Boncuk oyaları; iplik üzerine oyanın, desenine göre boncukların dizilerek tığ ile tığ 

oyası tekniklerinin  uygulanmasıyla oluşur. 

 

3.5.1. Boncuk ile Tığ Oyası Yapma 
Boncuk ile tığ oyası, geleneksel işlerimiz arasındadır. Anadolu’da yapılan boncuk tığ 

oyaları günümüze kadar ulaşmıştır. Boncuk yerine inci gibi değerli boncuklar kullanılarak da 

yapılmıştır. Sarhoş yolu, üzüm, küpe, çilek, tren yolu, kirpik gibi isimler almıştır. 

Günümüzde de yemeni kenarlarında ve örtü kenarlarının süslenmesinde kullanılır. Boncuk 

oyaları genellikle zincir veya kumaş üzerine yapılır. 
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Resim 3.12: Pul ve boncukla yapılmış örnek 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
 
Boncuk ile Tığ Oyası 

İşlem Basamakları Öneriler 











 İpliğe boncukları diziniz. 

 3–4 zincir çekiniz. 

 

Resim 3.14 

 İplik, boncukların içinden rahat 

geçmelidir unutmayınız. 

 

Resim 3.15 
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 3 tane boncuk alınız. 
 

 Yapılacak modele göre boncuk sayıları 
değişebilir, unutmayınız. 

Tığın başına iplik dolayarak zincirin 

içinden çekiniz. 

 Aynı işlemi 3 defa tekrarlayınız. 

 

 

Resim 3.16 

 

Resim 3.17 

 

  8–10 tane zincir çekiniz. 
 

 Zincirlerin çok sıkı olmamasına dikkat 

ediniz. 

 

 6 tane boncuk alınız. 

 

 Tığın başına iplik dolayarak zincirin 

içinden çekiniz. 

 

Resim 3.18 

 Temiz ve düzenli çalışınız. 

 

 Tekrar 6 boncuk alınız. 

 

 Tığın başına iplik dolayarak zincirin 

içinden çekiniz. 

 

 

Resim 3.19 
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 3 zincir çekiniz.  

 1 boncuk alınız, toplayınız. 

 

 Bu işlemi 2 kere daha tekrarlayınız. 

 

 Boncuklarla oluşturulmuş halkanın 

içinden tığınızı geçiriniz. 

 

 Tığın başına iplik dolayarak çekiniz. 

 

 3 boncuk alın tığınıza. 

 

 Tığın başına iplik dolayarak zincirin 

 içinden çekiniz. 

 

 Aynı işlemeleri tekrarlayarak devam 

ediniz. 

 

 

Resim 3. 20 

 
 Ürün istenilen büyüklüğe gelince arzu 

edilirse oyanın arkasına zincirlerle kafes 

oluşturunuz. 

 

 

Resim 3.2 

 

Resim 3.22 
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Resim 3.23 

 

 3.6. Çeşitli Malzemelerle Yapılan Tığ Oyaları 

 
Tığ oyasında pul da kullanılmıştır. Ayrıca bazı modellerde plastik halkalar 

kullanılmıştır. 

 

Resim 3.24 

 

 

Resim 3.25: Plastik halka ile uygulama 
  

http://www.google.com.tr/imgres?q=pul+boncuk+t%C4%B1%C4%9F+i%C5%9Fi+oya+modelleri&start=359&hl=tr&tbo=d&rlz=1W1ADRA_trTR482&biw=1024&bih=525&tbm=isch&tbnid=HgE9qnKeikrafM:&imgrefurl=http://www.kadinga.com/tag/havlu-kenari&docid=6xpV3cvh_7WLkM&imgurl=http://www.kadinga.com/wp-content/uploads/%C3%BCz%C3%BCm_salkimli_havlu_kenari.png&w=400&h=218&ei=8Jm3UJGvBcbNtAa5xYHIAg&zoom=1&iact=rc&dur=331&sig=105310479400559025500&page=20&tbnh=136&tbnw=251&ndsp=22&ved=1t:429,r:79,s:300,i:241&tx=108&ty=86
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3.7. Tığ Oyası Yaparken Dikkat Edilecek Noktalar 

 
 Kullanılacak tığın başı yuvarlak  ve kancalı olmalıdır. 

 Tığ, iplik kalınlığına göre seçilmelidir. 

 İplik, kaliteli ve pürüzsüz olmalıdır. 

 İplik, yapılacak ürüne göre seçilmelidir.

 İlmek büyüklüklerinin aynı olmasına dikkat edilmelidir. 

 İlmeklerin net olmasına dikkat edilmelidir. 

 İlmeklerin çok sıkı çekilmemesine dikkat edilmelidir. 

 Temiz ve dikkatli yapılmalıdır. 

 Danteller temiz bir şekilde kolalanmalıdır. 

 Ütüleme yapılırken tersinden yapılmalıdır. 

 

 

Resim 3.26: Örtü kenarı 

 

 

Resim 3.27: Tığ ile yapılmış çeşitli teknikler 
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Resim 3. 28: Tığ ile yapılmış çeşitli teknikler 

 

 

Resim 3.29: Tığ ile yapılmış çeşitli teknikler 

 

 

Resim 3. 30: Tığ ile yapılmış örnekler 
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Resim 3.31: Tığ ile yapılmış örnekler 

 

 

Resim 3.32: Tığ ile yapılmış örnekler              Resim 3.33: Tığ ile yapılmış örnekler 

 

  

Resim 3.34: Tığ ile yapılmış örnekler             Resim 3.35: Tığ ile yapılmış örnekler 

  

http://www.google.com.tr/imgres?q=pul+boncuk+t%C4%B1%C4%9F+i%C5%9Fi+oya+modelleri&start=381&hl=tr&tbo=d&rlz=1W1ADRA_trTR482&biw=1024&bih=525&tbm=isch&tbnid=efsLx0hFL6sU0M:&imgrefurl=http://orgum.org/havlu-kenari-boncuk-isleme-modelleri-2012.html&docid=e344JOvbf6fWJM&imgurl=http://www.dantelelisi.com/wp-content/uploads/hpim0427.jpg&w=2576&h=1920&ei=8Jm3UJGvBcbNtAa5xYHIAg&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=105&dur=321&hovh=194&hovw=260&tx=135&ty=89&sig=105310479400559025500&page=21&tbnh=139&tbnw=209&ndsp=19&ved=1t:429,r:91,s:300,i:277
http://www.google.com.tr/imgres?q=pul+boncuk+t%C4%B1%C4%9F+i%C5%9Fi+oya+modelleri&start=551&hl=tr&tbo=d&rlz=1W1ADRA_trTR482&biw=1024&bih=525&tbm=isch&tbnid=_luUrOeBAASMcM:&imgrefurl=http://orgudantelmoda.com/boncuklu-oya-ornekleri-basortusu-oya-modelleri&docid=aFtecAd173rfJM&imgurl=http://orgudantelmoda.com/wp-content/uploads/2012/04/boncuklu-yazma-oya-ornegi.jpg&w=501&h=601&ei=e5q3UOPtIofcsgan6IDoCw&zoom=1&iact=hc&vpx=155&vpy=106&dur=2103&hovh=246&hovw=205&tx=130&ty=124&sig=105310479400559025500&page=30&tbnh=141&tbnw=104&ndsp=22&ved=1t:429,r:52,s:500,i:160
http://www.google.com.tr/imgres?q=pul+boncuk+t%C4%B1%C4%9F+i%C5%9Fi+oya+modelleri&start=551&hl=tr&tbo=d&rlz=1W1ADRA_trTR482&biw=1024&bih=525&tbm=isch&tbnid=YYI5jjhiYz0CUM:&imgrefurl=http://orgudantelmoda.com/boncuklu-oya-ornekleri-basortusu-oya-modelleri&docid=aFtecAd173rfJM&imgurl=http://orgudantelmoda.com/wp-content/uploads/2012/04/boncuklu-basortu-oyasi-modelleri.jpg&w=501&h=601&ei=e5q3UOPtIofcsgan6IDoCw&zoom=1&iact=hc&vpx=273&vpy=10&dur=115&hovh=246&hovw=205&tx=86&ty=143&sig=105310479400559025500&page=30&tbnh=141&tbnw=109&ndsp=22&ved=1t:429,r:53,s:500,i:163
http://www.google.com.tr/imgres?q=pul+boncuk+t%C4%B1%C4%9F+i%C5%9Fi+oya+modelleri&start=786&hl=tr&tbo=d&rlz=1W1ADRA_trTR482&biw=1024&bih=525&tbm=isch&tbnid=Xf6QIr2sfuYPlM:&imgrefurl=http://modatreni.net/2012/page/493&docid=C1Ox4UGK-tgA4M&imgurl=http://img36.imageshack.us/img36/2779/tigisidantelmodelforumd.jpg&w=522&h=450&ei=D5u3UKuqHobBtAaI64GICQ&zoom=1&iact=hc&vpx=661&vpy=63&dur=145&hovh=208&hovw=242&tx=169&ty=127&sig=105310479400559025500&page=42&tbnh=149&tbnw=169&ndsp=17&ved=1t:429,r:1,s:800,i:7
http://www.google.com.tr/imgres?q=pul+boncuk+t%C4%B1%C4%9F+i%C5%9Fi+oya+modelleri&start=665&hl=tr&tbo=d&rlz=1W1ADRA_trTR482&biw=1024&bih=525&tbm=isch&tbnid=bHH9TZS-6ILsAM:&imgrefurl=http://aciklamali.bloggum.com/yazilar/tag/havlu kenar%C4%B1/&docid=-KMGgPSUlcCedM&imgurl=http://img233.imageshack.us/img233/1933/httphavlukenariblogublocu2.jpg&w=640&h=480&ei=z5q3UOnjFsfLsgbHk4CwAg&zoom=1&iact=hc&vpx=561&vpy=173&dur=139&hovh=194&hovw=259&tx=110&ty=96&sig=105310479400559025500&page=36&tbnh=139&tbnw=190&ndsp=20&ved=1t:429,r:68,s:600,i:208
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 Resim 3.36: Tığ ile yapılmış örnekler             Resim 3.37: Tığ ile yapılmış örnekler  

 

 

Resim 3.38: Tığ ile yapılmış örnekler             Resim 3.39: Tığ ile yapılmış örnekler 

 

  

http://www.google.com.tr/imgres?q=pul+boncuk+t%C4%B1%C4%9F+i%C5%9Fi+oya+modelleri&hl=tr&tbo=d&rlz=1W1ADRA_trTR482&biw=1024&bih=525&tbm=isch&tbnid=P3JP-GnjUJRI_M:&imgrefurl=http://www.havlu-kenarlari.com/pul-islemeli-boncuklu-patik-ornekleri/&docid=QV6D2fxNOz0E9M&imgurl=http://img835.imageshack.us/img835/7462/33636e4a20acbb70345247a.jpg&w=640&h=480&ei=Upm3UKI5x-a1Bob-gYgH&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=179&dur=660&hovh=194&hovw=259&tx=131&ty=102&sig=105310479400559025500&page=4&tbnh=151&tbnw=206&start=52&ndsp=20&ved=1t:429,r:62,s:0,i:268
http://www.google.com.tr/imgres?q=pul+boncuk+t%C4%B1%C4%9F+i%C5%9Fi+oya+modelleri&hl=tr&tbo=d&rlz=1W1ADRA_trTR482&biw=1024&bih=525&tbm=isch&tbnid=u7yZmbwgqHs3fM:&imgrefurl=http://www.dantelhavlu.com/boncuk_oya_modeli.htm&docid=-ckEiqij1_GDEM&imgurl=http://www.dantelhavlu.com/resimler/boncuk_oya_modeli_1b.jpg&w=640&h=480&ei=Upm3UKI5x-a1Bob-gYgH&zoom=1&iact=hc&vpx=336&vpy=115&dur=2454&hovh=194&hovw=259&tx=128&ty=109&sig=105310479400559025500&page=1&tbnh=144&tbnw=203&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:12,s:0,i:115
http://www.google.com.tr/imgres?q=pul+boncuk+t%C4%B1%C4%9F+i%C5%9Fi+oya+modelleri&hl=tr&tbo=d&rlz=1W1ADRA_trTR482&biw=1024&bih=525&tbm=isch&tbnid=ERAKf9dit2V6aM:&imgrefurl=http://www.elbisegiysi.com/yeni-pullu-oya-ornekleri.html&docid=lDbzktNN1INhaM&imgurl=http://www.elbisegiysi.com/wp-content/uploads/2012/06/beyaz-boncuklu-pullu-oya-modelleri.jpg&w=619&h=426&ei=Upm3UKI5x-a1Bob-gYgH&zoom=1&iact=hc&vpx=398&vpy=174&dur=66&hovh=186&hovw=271&tx=135&ty=112&sig=105310479400559025500&page=3&tbnh=140&tbnw=218&start=30&ndsp=22&ved=1t:429,r:43,s:0,i:211
http://www.google.com.tr/imgres?q=pul+boncuk+t%C4%B1%C4%9F+i%C5%9Fi+oya+modelleri&start=359&hl=tr&tbo=d&rlz=1W1ADRA_trTR482&biw=1024&bih=525&tbm=isch&tbnid=0Xg1eKpW3wyQWM:&imgrefurl=http://www.dantelmodellerim.info/page/16/&docid=kV3t4qQwvdBkXM&imgurl=http://www.dantelmodellerim.info/wp-content/uploads/2009/09/tig-isi-boncuklu-canta.jpg&w=350&h=263&ei=8Jm3UJGvBcbNtAa5xYHIAg&zoom=1&iact=hc&vpx=256&vpy=150&dur=233&hovh=195&hovw=259&tx=165&ty=109&sig=105310479400559025500&page=20&tbnh=144&tbnw=182&ndsp=22&ved=1t:429,r:72,s:300,i:220
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

 
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (….) Tığ oyasında iplik kalınlığı ile tığ kalınlığının uygun olmasına dikkat edilmelidir. 

 

2. (….) Tığ oyasında ilmeklerin çok sıkı çekilmesine dikkat edilmelidir. 

 

3. (….) Tığ oyasında iplik kalınlığı ile tığ kalınlığının farklı olmasına dikkat ediniz. 

 

4. (….) Tığ oyasında ilmeklerin çok sıkı çekilmemesine dikkat edilmelidir. 

 

5. (….) Tığ oyasında kullanılacak tığın başı yuvarlak olmalıdır. 

 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

 

6. Tığ dantelinin temel işlemine…………………….denilmektedir. 

 

7. Zincir, tığ ve iplikle …………… yaparak birbirinin içinden geçmesi ile oluşan 

tekniktir. 

 

8. İplik üzerine oyanın, desenine göre boncukların dizilerek tığ ile tığ oyası teknikleri 

uygulanmasıyla oluşan oya çeşidine…………………..oyası denir. 

 

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–4 
 

 
Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, uygun ütü ortamı hazırlayarak ürün 

özelliğine uygun ütü yapabileceksiniz. Leke temizleme ve kola yapma yöntemlerini öğrenip 

uygulayabileceksiniz. 

 

 

 
 Ütü yapma ve kola tekniklerini araştırınız. 

 Tığ oyaları için uygulanan kola çeşitlerini araştırınız. 

 Bu bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

4. TIĞ OYASINA UYGUN ÜTÜ YAPMA 

 
4.1. Bitmiş Ürünü Ütüleme 

Tığ oyalarının yüzeyinin düzgün ve  hoş görünmesini sağlamak için ütü ile yapılan 

işlemdir. 

 

4.1.1. Ütülemenin Önemi 
Ürüne güzel, estetik bir görünüm sağlar ve ürünün dayanıklılığını artırır. Ürünün 

çabuk kirlenmesini önler. 

 

4.1.2. Ürünü Ütülemede Kullanılan Araç Gereçler 
 

 Ütü 

 Ütü masası 

 Ütü bezi 

 Su ve su kabı

 Küvet 

 Kola 

 Boraks 



4.1.3. Ürün Özelliğine Göre Ütü Yapma 
 

 Tığ oyasında kullanılan ipliğin hammaddesinin özelliğine göre ütü yapılmalıdır. 

 Ürünün özelliğine dikkat edilmelidir. 

  

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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4.1.4. Ürünü Ütülerken Dikkat Edilecek Teknik Esaslar 
 

 Ütü yapılacak yer aydınlık olmalıdır. 

 Ütünün altı temiz olmalıdır. 

 Ütü yapılacak yer düz olmalıdır. 

 Ürün tersinden ütülenmelidir.

 Ütü ısısının ayarı, ürünün iplik özelliğine göre yapılmalıdır.

 Ütü ağırlığı ürüne verilmemelidir.

 Ütü bezi kullanılmalıdır. 

 Ütünün sıcaklığı ütü bezi üzerinde önceden kontrol edilmelidir. 

 

4.2. Ütüden Sararan Yerlerin Temizlenmesi 
Tığ oyaları ütü yaparken sararırsa oksijenli su ile ya da 1 l  su içerisine 1/2 kahve 

kaşığı boraks konarak bu su ile yıkanabilir. 

 

4.3. Kola ve Çeşitleri 
Ürüne hafif sertlik vermek için kullanılır. Kolalanmış ürünler daha parlak ve net 

görünürler. 

 

 Çeşitleri: 

 

 Bitkisel kola: Çıkarıldıkları bitkilerin isimlerini alırlar. Pirinç, buğday, mısır   

vb. En iyisi pirinç kolasıdır. 

 Pirinç kolası: Beyaz açık renk tül ve dantel ile her cins kumaşa uygulanır. 

 Hayvansal kola: Yumurta akı ve jelatinden faydalanılır. 

 Jelatin kola: Oyalarda, tül, dantel ve organze kumaşlarda kullanılır. 

 Plastik kola: Hazır kolalar; özellikle dantel ve oyaların kolalanmasında 

kullanılır. 

Tığ oyasında kola çeşitleri; iplik, teknik ve kullanım amacı göz önünde 

bulundurularak seçilir. 

 

 Kola yapılırken kullanılan malzemeler: 

 

 Küvet 

 Tahta kaşık 

 İnce tülbent 

 1 litre su 

 Boraks 
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UYGULAMA FAALİYETLERİ 

 
Pirinç Kolasının Yapılışı 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Sıcak su içinde kolayı eritiniz.  Erimesi için iyice karıştırınız. 

 10 gr boraks ilave ediniz.  Ürüne parlak bir görünüm sağlar, 

unutmayınız. 

 Temiz bir tülbentten süzünüz.  Tortu kalmaması için bu işlemi 

yapınız. 

 Kolanın sertliğini deneyiniz.  Üründe daha başarılı olmak için 

deneme yapınız. 

 Gerekirse su ilave ediniz. 

 Ürünün şekillerini bir kağıda çıkarınız.  Kolaya batırmadan yapmalısınız. 

 Ürünü ıslatınız.  Kolayı çekmesi için yapıldığını 
unutmayınız. 

 Nemli ürünü kolanın içine batırınız.  Temiz ve titiz olunuz. 

 Sıkarak çıkarınız.  Ürünü yıpratmadan avuç arasında 

sıkınız. 

 Ürünün temiz bir havlu arasında nemini alınız.  Kısa bir süre bekletiniz.

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ-1 
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Ütü Uygulama 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Ütü masasını hazırlayınız.  İş güvenliğine dikkat ediniz. 

 Ütü yapılan zeminin temiz olmasına dikkat 

ediniz. 

 Ütüyü hazırlayınız.  Kullanacağınız araç gereci doğru seçiniz. 

 Ütü bezi hazırlayınız.  Ütü bezinizin temiz olmasına dikkat ediniz. 

 Ütünün su kazanını doldurunuz.  Buharlı ütülerde fişi takmadan önce su 

haznesini doldurunuz. 

 Ütünün fişini takınız.  Topraklı  priz kullanınız. 

 Ütünün  ısısını ayarlayınız.  Ütü ısısını iplik özelliğine göre ayarlayınız. 

 Ütü bezi üzerinde ısıyı deneyiniz. 

 Danteli toplu iğne ile geriniz.  Danteli kağıda alınan şekillere göre geriniz. 

 Ürünü ütü masasına yerleştiriniz.  Ürünü masaya doğru yerleştiriniz. 

 Ürünün ütüsünü yapınız.  İplik özelliğine göre ütü yapınız. 

 Ütüye kuvvet uygulayarak ütüleme 

yapmayınız. 

 Ürünü tersinden ütüleyiniz.  Ütü bezi kullanınız. 

 Beyaz ince kâğıt da kullanılabilirsiniz.

 Ürün serinleyinceye kadar düz bir 

yerde bekletiniz. 

 Ürünün net ve düzgün  görünmesi için 

faydalıdır, unutmayınız. 

 

 

Resim 4. 1 

  

UYGULAMA FAALİYETİ-2 
 

http://www.google.com.tr/imgres?q=t%C4%B1%C4%9F+i%C5%9Fi+%C3%B6rg%C3%BCler&start=746&hl=tr&sa=X&tbo=d&rlz=1W1ADRA_trTR482&biw=1024&bih=525&tbm=isch&tbnid=kdExqVTwnSZorM:&imgrefurl=http://www.kadinmelektir.com/tig-isi-orgu-canta-modelleri.html/balik-seklinde-tig-isi-orgu-canta&docid=s0mtv6chpJ0cSM&imgurl=http://www.kadinmelektir.com/wp-content/uploads/2012/05/Bal%C4%B1k-%C5%9Feklinde-t%C4%B1%C4%9F-i%C5%9Fi-%C3%B6rg%C3%BC-%C3%A7anta.jpg&w=500&h=375&ei=C423UNhDx5WzBtvQgaAM&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=153&dur=284&hovh=194&hovw=259&tx=111&ty=114&sig=105310479400559025500&page=31&tbnh=143&tbnw=174&ndsp=27&ved=1t:429,r:46,s:700,i:142
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Resim 4. 2: Tığ ile yapılmış çeşitli örnekler 

 

 

Resim 4. 3: Tığ ile yapılmış çeşitli örnekler 

  

http://www.google.com.tr/imgres?q=t%C4%B1%C4%9F+i%C5%9Fi+%C3%B6rg%C3%BCler&start=824&hl=tr&sa=X&tbo=d&rlz=1W1ADRA_trTR482&biw=1024&bih=525&tbm=isch&tbnid=_1xY_4nW0PL_hM:&imgrefurl=http://www.baybayanmoda.com/2012/04/18/tig-isi-orgu-lale-yapimi/&docid=SJDQfbGP4JnI-M&imgurl=http://www.baybayanmoda.com/resim/tig-isi-orgu-lale-yapimi-0.jpg&w=320&h=239&ei=Mo23UJmOK8b2sgad-oGgAw&zoom=1&iact=hc&vpx=138&vpy=130&dur=158&hovh=191&hovw=256&tx=126&ty=84&sig=105310479400559025500&page=34&tbnh=147&tbnw=181&ndsp=20&ved=1t:429,r:25,s:800,i:79
http://www.google.com.tr/imgres?q=t%C4%B1%C4%9F+i%C5%9Fi+%C3%B6rg%C3%BCler&start=824&hl=tr&sa=X&tbo=d&rlz=1W1ADRA_trTR482&biw=1024&bih=525&tbm=isch&tbnid=7nNh2gchLOulYM:&imgrefurl=http://dantelorgum.blogcu.com/boncuklu-tig-isi-orgu-motif/7291374&docid=stu-xGKfRY4qDM&imgurl=http://img192.imageshack.us/img192/433/crochetmotif.jpg&w=360&h=360&ei=Mo23UJmOK8b2sgad-oGgAw&zoom=1&iact=rc&dur=120&sig=105310479400559025500&page=34&tbnh=142&tbnw=135&ndsp=20&ved=1t:429,r:38,s:800,i:118&tx=50&ty=87
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz. 

 

 
İşlem 

No 
Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 Ütü masasını hazırladınız mı?   

2 Ütüyü hazırladınız mı?   

3 Ütü bezi hazırladınız mı?   

4 Kolayı hazırladınız mı?   

5 Ütünün su kazanını doldurunuz mu?   

6 Ütünün fişini taktınız mı?   

7 Ütü ısısını ayarladınız mı?   

8 Ürüne kola yaptınız mı?   

9 Ürünü ütü masasına yerleştirdiniz mi?   

10 Ürünün ütüsünü yaptınız mı?   

11 Ürünü tersinden ütülediniz mi?   

12 Ürün serinleyinceye kadar düz bir yerde beklettiniz 

mi? 
  

 

DEĞERLENDİRME 

 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir ölçme ve değerlendirme sorularına geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

 
Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

1. Ütü yaparken; tığ oyasında kullanılan ipliğin ……………………özelliğine ve ürünün 

özelliğine dikkat etmeliyiz. 

 

2. Ürüne hafif sertlik vermek için …………….kullanılır. 

 

3. Tığ oyasında kola çeşitleri; ……… , teknik ve kullanım amacı göz önünde 

bulundurularak seçilir. 

 

4. Tığ oyaları ütü yaparken sararırsa oksijenli su ile ya da 1 l su içerisine 1/2 kahve kaşığı 
……………… konarak bu su ile yıkanabilir. 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Ürün tersinden ütülenmelidir. 

 

2. (   ) Ütü ısısının ayarı, ürünün iplik özelliğine göre yapılmalıdır. 

 

3. (   ) Ütü bezi kullanılması gerekmez. 

 

4. (   ) Ütünün sıcaklığı ütü bezi üzerinde önceden kontrol edilmelidir. 

 

5. (   ) Ütünün temizliği ve markası önemli değildir. 

 

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–5 
 

 

Bu faaliyette verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında 

ürünlerin kalite kontrolünü yapabileceksiniz. 

 

 

 
 Çevrenizde üretim yapan atölyelerde kalite kontrol konusunu araştırınız. 

 Topladığınız verileri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 Çevrenizdeki üretim atölyesine arkadaşlarınızla giderek kalite kontrol yapımını 
izleyebilirsiniz. 

 

5. KALİTE KONTROL YAPMA 
 

Kalite kontrol, ürünün yapım aşamasında kullanılan malzeme ve uygulanan 

tekniklerin amacına uygun olup olmadığının denetlenmesi işlemidir. 

 

Kalite kontrol, ürün yapım aşamasında da uygulanmalıdır. Ürün tamamlandıktan sonra 

kalite kontrol yapılarak kullanıma hazır hâle getirilmiş olur. 

 

Kalite kontrol yapılırken şu hususlara dikkat edilir: 

 

 Tekniğe uygunluk 

 İşleme eksikliği 

 İplikleri çekince sökülme 

 Kullanılan malzemelerin tekniğe uygunluğu 

 Ürünün ölçülerine uygunluğu 

 Alt ve üst yüzeylerde oluşan iplikleri temizleme 

 Oluşan lekeleri giderme 

 

 

5.1. İplik Temizleme 
Tığ oyalarında iplik temizleme, ürün yapılırken uygulanmalıdır. Ürün bittikten sonra 

kalan iplikler tığ ve iğne yardımı ile ilmeklere tutturulup makasla kesilmelidir. 

  

ÖĞRENME FAALİYETİ–5 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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5.2. Leke Çeşitleri 
 Hayvansal lekeler, 

 Bitkisel lekeler,

 Madensel lekeler, 

 Görünüşlerine göre lekeler: 

 Yağlı lekeler: Bulunduğu yüzeyden daha koyu görünürler. 

 Renkli lekeler: Bu lekelerde kalınlık hissedilmez. Meyve, boya vb. 

 Kalın ve sert lekeler: Bulunduğu yerde kalınlık yaparlar. Şurup, reçel, 

vb. 

Tığ oyaları yapılırken dikkatli ve temiz çalışılmalıdır. Yapılan üründe lekeler olmuşsa 

üründe kullanılan iplik çeşidine göre temizleme yöntemi kullanılmalıdır. 

 

5.2.1. Leke Temizleme Yöntemleri 
 Tamponlama Yöntemi: Leke yapan maddeyi madde emici maddelere 

emdirilerek çıkartılır. 

 Buharlama Yöntemi: Okside olmamış leke bu yöntemle çıkarılır. Meyve 

lekeleri için uygundur. 

 

5.2.2. Leke Temizlemede Kullanılan Araç Gereçler 
 Düz bir zemin (ütü masası, boyası çıkmayan masa vb.)

 Hazır leke çıkarıcılar

 Leke çıkarıcılar, çözücüler (soda, su, alkol vb.)

 Temizleyiciler (sabun, deterjan )

 Ovucular ve emiciler (tuz, talk pudrası vb.)

 Alkaliler (amonyak, soda vb.)

 Asitler (limon suyu, sirke vb. )

 Ağartıcılar (oksijenli su, çamaşır suyu vb.)

 Mulaj kâğıdı, küvet, ütü bezi (renk vermeyen), temizlik bezi 

 

5.2.3. Leke Çıkarmada Dikkat Edilecek Esaslar 
 Leke taze iken çıkartılmalıdır.

 Lekenin cinsi bilinmelidir.

 Leke çıkarma aydınlık ve havadar bir yerde yapılmalıdır.

 Ürünün iplik özelliğine dikkat edilmelidir.

 Ürünün altına temiz bir bez serilmelidir.

 Leke çıkarılırken yaymamaya özen gösterilmelidir.

 Leke çıkan yer kurutulup sonra diğer kısma geçilmelidir.

 Leke tamponlama yapılırken bez sık sık değiştirilmelidir.

 Lekenin cinsi bilinmiyorsa en az zararsız madde ile başlanmalıdır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Kalite Kontrol 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Ürünün ölçü uygunluğunu kontrol ediniz.  Müşteri memnuniyetine önem veriniz. 

 Hatalı ve eksik yapılmış yerleri tespit 

ediniz. 

 Göz alışkanlığına sahip olunuz. 

 İplik temizliğini yapınız.  Temiz ve titiz olunuz. 

 Düğümleri gizleyiniz.  İğne ve tığ yardımı ile yapınız. 

 Leke kontrolü yapınız.  Lekenin cinsine dikkat ediniz. 

 Leke temizliğini yapınız.  Kalitenin önemine inanınız. 

 Ürünün kolasını yapınız.  Ürün özelliğine uygun olarak yapınız.

KONTROL LİSTESİ 
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz. 

 
İşlem 

No 
Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 Ürün ölçü uygunluğunu kontrol ettiniz mi?   

2 Hatalı ve eksik işlenmiş yerleri tespit ettiniz mi?   

3 İplik temizliğini yaptınız mı?   

4 Düğümleri gizlediniz mi?   

5 Leke kontrolü yaptınız mı?   

6 Leke temizliğini yaptınız mı?   

7 Ürünün kolasını yaptınız mı?   

8 Sıcak su içinde kolayı erittiniz mi?   

9 Temiz bir tülbentten süzdünüz mü?   

10 Kolanın sertliğini denediniz mi?   

11 Ürünü ıslattınız mı?   

12 Nemli ürünü kolanın içine batırdınız mı?   

13 Temizlik ve düzene dikkat ettiniz mi?   

14 Atölye önlüğünüzü giydiniz mi?   
DEĞERLENDİRME 

 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir ölçme ve değerlendirme sorularına geçiniz. 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

 
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

1. Leke yapan madde, madde emici maddelere emdirilerek çıkartılır. Buna 

……………………yöntemi denir. 

 

2. Okside olmamış lekeler ……………………yöntemi ile çıkarılır. Meyve lekeleri için 

uygundur. 

 

3. Yapılan üründe lekeler olmuşsa üründe kullanılan …………. çeşidine göre temizleme 

yöntemi kullanılmalıdır. 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (….) Kalite kontrol, ürünün yapım aşamasında kullanılan yanlış malzeme ve eksik 

işlemlerin artık olduğu kadar düzeltilmesi işlemidir. 

 

2. (….) Tığ oyaları yapılırken dikkatli ve temiz çalışılmalıdır. Yapılan üründe lekeler 

olmuşsa üründe kullanılan iplik çeşidine göre temizleme yöntemi kullanılmalıdır. 

 

3. (….) Leke çeşitleri hayvansal, bitkisel ve madensel olmak üzere toplam üç grupta 

toplanır. 

 

4. (….) Tamponlama yöntemi ile leke çıkarılırken bez sık sık değiştirilmemelidir. 

 

5. (….) Lekenin taze iken çıkartılması daha kolaydır. 

 

 

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 

 
Uygulama Sorusu: Tığ oyası tekniklerini kullanarak kese çalışınız ve süsleme 

yapınız. 

 
İşlem 

No 
Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 Ürüne uygun model belirlediniz mi?   

2 Ürün ölçülerine uygun kalıp çıkardınız mı?   

3 Modele ve ürüne uygun iplik belirlediniz mi?   

4 Ürüne uygun malzemelerinizi hazırladınız mı?   

5 Belirlenen modeli tekniğe uygun olarak uyguladınız 

mı? 
  

6 Yardımcı malzemeleri kullandınız mı?   

7 Ürüne uygun süsleme yaptınız mı?   

8 Ürüne gerekiyorsa kola yaptınız mı?   

9 Ürüne ve tekniğe uygun ütü yaptınız mı?   

10 Tekniğine ve ölçülerine uygun kalite kontrol 

yaptınız mı? 
  

11 Temiz ve düzenli çalıştınız mı?   

12 Zamanı iyi kullandınız mı?   
 

 

DEĞERLENDİRME 

 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki Objektif teste geçiniz. 

 

  

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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OBJEKTİF TEST 

 
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (….)Tığ oyası tekniğinde desenlerde geometrik motifler kullanılmakla beraber bitkisel, 

nesnel motifler ve hayvan figürleri de kullanılmaktadır. 

 

2. (….) Tığ oyasında kullanılan araca tığ denir. 

 

3. (….) Kumaş kenarına tığ oyası yapılmaz. 

 

4. (….) Zincir, tığ ve iplikle ilmekler yaparak birbirinin içinden geçmesi ile oluşan 

tekniktir. 

 

5. (….) Tığ oyası sadece ülkemizde yaygındır. 

 

6. (….) Tığ oyasında boncuk kullanılmaz. 

 

7. (….) Tığ numarası, iplik kalınlığına göre seçilmelidir. 

 

8. (….) Tığ oyasında zincir sıkı çekilir. 

 

9. (….) Tığ ile boncuk oyası yapılırken iplik kalınlığı boncuk büyüklüğüne göre seçilir. 

 

10. (….) Trabzan bir tığ oya tekniği değildir. 

 

11. (….) Leke temizliği yaparken iplik cinsi göz önüne alınmaz. 

 

12. (….) Tamponlama bir leke çıkarma tekniği değildir. 

 

13. (….) Tığ oyasının temiz ve net görünmesi için iplikler temizlenmelidir. 

 

14. (….) Kalite kontrol çok önemlidir. 

 

15. (….) Zamanı iyi kullanmalıyız. 

 

 

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. 

  



 

55 
 

CEVAP ANAHTARLARI 

CEVAP ÖĞRENME FAALİYETİ -1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

11        11111            C 

2 22                     A 

           3            D 
           4            D 
           5            B 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ -2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

 

11        11111            B 

2 22                     C 

           3           TIĞ 
           4           PUL 
           5        BONCUK 
           6        99-30 

 

 
ÖĞRENME FAALİYETİ -3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

11        11111            D 

2 22                     Y 

           3            Y 
           4            D 
           5               D 
           6         ZİNCİR 
           7                        İLMEKLER 
                    8            BONCUK 

  

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ -4’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

 

11        11111            
HAMMADDESİNİN 

2 22                KOLA 

           3         İPLİK 
           4        BORAKS 
           5               D 
           6              D 
           7                                   Y 
                    8                     D 
                    9                     Y 

 

 
ÖĞRENME FAALİYETİ -5’İN CEVAP ANAHTARI 

 

 

11        11111     TAMPONLAMA         

2 22          BUHARLAMA 

           3         İPLİK 
           4               D 
           5               D 
           6              D 
           7                                   Y 
                    8                     D 
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OBJEKTİF TESTİN CEVAP ANAHTARI 

 

 

11        11111            D 

2 22                     D 

           3               Y 
           4                D 
           5                Y 
           6               Y 
           7                                    D 
                    8                      Y 
                    9                      D 

                   10                      Y 

                   11                      Y 

                   12                      Y 

                   13                      D 

                   14                      D 

                   15                      D 
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