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AÇIKLAMALAR 
 

ALAN El Sanatları Teknolojisi 

DAL/MESLEK Dekoratif Ev Tekstili 

MODÜLÜN ADI Yatak Örtüleri 

MODÜLÜN TANIMI 
Yatak örtülerinin çeşitlerini ve dikim aşamalarını anlatan öğre-

nim materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL Ev Tekstili Kumaşları ve Pikeler modülünü almış olmak 

YETERLİLİK Yatak örtüsü üretmek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç   

Gerekli ortam sağlandığında, yatak örtüsünü hazırlayıp dikebi-

leceksiniz. 

Amaçlar 

1. Yatak örtüsü kullanılan iplikler, kumaşlar,  iğneler, süs-

leme harçlar hakkında bilgi sahibi olacaksınız. 

2. Yatak örtüsü yapımında kullanılan işleme tekniklerini 

öğreneceksiniz.  

3. Yatak örtülerini gruplandırılması, yatak örtülerinin çeşit-

leri ve dikimi hakkında bilgi edineceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Aydınlık ve temiz ortam  

Donanım: Bilgisayar, kütüphane,  atölye, ev tekstili katalogları 

düz dikiş makinesi, overlok, çalışma masası, sandalye, ütü, ütü 

masası ve yardımcı araç- gereçler, kumaşlar, süsleme harçları 

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.) kulla-

narak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri 

ölçerek sizi değerlendirecektir.  
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GİRİŞ 

 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Geçmiş yıllardan ve günümüze kadar olan dönemlerde hep evimizi ve odalarını süs-

lemişizdir, kişilerin kendi zevklerine ve ekonomilerine göre süsleme tarzları değişmektedir. 

 

Günümüzde ise ev tekstili ürünleri çok çeşitlidir. Genellikle sanayi makinelerinde da-

ha çabuk ve gösterişli ürünler yapılmaktadır. Hem ekonomimize katkısı vardır hem de insan-

lara iş istihdamı sağlanmaktadır.  

 

Ülkemizde farklı bölgelerde farklı işleme teknikleri yapılmaktadır ve her biri bir sanat 

eseridir. Maraş işi, beyaz iş, Türk işi gibi nakış teknikleri yörelere göre işlenmektedir. 

 

Her yörenin, farklı işleme tekniklerinden birisi de yatak örtüleridir. Yatak örtülerinin 

yapılış ve işleme teknikleri konusunda bilgi sahibi olmak, var olan tekniklerin gelişmesini 

sağlamak, yeni teknikler oluşturmak ve seri olarak üretilen yatak örtülerinin yanı sıra el işçi-

liğini de ön plana çıkartarak yurt içi ve yurt dışında yatak örtüsü sektörünün geliştirilmesi 

gerekmektedir.  

 

Bu modülden elde edeceğiniz bilgilerle, yatak örtüsü yapımında kullanılan kumaş, ip-

lik, dikiş teknikleri ile yatak örtüsü yapımında kullanılan işleme teknikleri ile bunların yapı-

mı ile teknik ve estetik yönlerini öğreneceksiniz. Ayrıca farklı ürünlerin, uygulama çalışma-

larını atölye ortamında hazırlayabileceksiniz.  

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

 
 

 

 Yatak örtüsü kullanılan iplikler, yatak örtüsünde kullanılan kumaşlar, yatak örtüsün-

de kullanılan iğneler, yatak örtüsünde kullanılan süsleme harçlar hakkında bilgi sahibi ola-

caksınız. 

 

 

 

 

 

 Yatak örtüsünde kullanılan araç ve gereçleri araştırınız. 

 Elde ettiğiniz bilgilerle bir rapor hazırlayınız 

 Elde ettiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

1. YATAK ÖRTÜSÜ 
 

Günümüzde dantel,  boncuk süsleme gibi çeşitli işleme teknikleri ile yapılmış yatak 

örtüleri bulunmaktadır. Günlük kullanım için pratik, kullanımı kolay, çabuk yıkanabilen 

kumaşlardan hazırlanan yatak örtüleri tercih edilmelidir. Özel günler için saten ve ipekli 

kumaşlardan tüllerden süsleme yapılan örtüler tercih edilmelidir, bunlar küçük işletmelerde, 

çeyiz evlerinde bilgisayarlı makinelerle hazıra çalışılan örtülerdir. Genellikle karyola örtüsü, 

kırlentleri, perdeleri ve abajurları birlikte satılmaktadır.  Daha çok tül, organze, saten, tafta 

gibi parlak yüzeyli kumaşlar tercih edilir.  

 

Bunun yanında el emeği göz nuru yatak örtüleri yapılır. El emeği ile yapılan yatak ör-

tülerine fiyat biçilemez, çünkü masrafından çok el emeği vardır.  

 

Resim 1.1: Yatak örtüsü 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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1.1.Yatak Örtüsünde Kullanılan Kumaşlar 
 

Yatak örtüsü yapımında bildiğimiz  tüm kumaşlar genel olarak kullanılır. Kumaşların 

kullanım alanlarını belirlemek ve onları en uygun işleme şekilleriyle işlemek, iyi bir tasarım 

yapmak, kumaşın özelliklerini ve yaptığımız ürünün daha güzel görünmesini sağlar. Bu ku-

maşlar; 
 

 Akrilik:  Kömür, hava, su, petrol ve karpit taşından yapılan akrolonitrilden 

üretilen bir elyaftır. Çok hafif olması yanında sıcak tutar.  

 Alpaka: Lüks bir kumaştır. Elyaf uzun lama kılıdır ama yün olarak kabul edilir. 

Hafif, yumuşak ve ipeksi kumaştır. 

 Astar: Dış kumaşla aynı şekilde kesilmiş bütün iç kumaşlara verilen addır. 

 İpek: Tek doğal ipektir. İpek böceğinden elde edilir. İpek her zaman lüks bir 

kumaş olarak kalmıştır. 

 Organze: Organdi, pamukludan ve ipekten çıkan şifona benzeyen ama ondan 

daha havlı şeffaf, hafif kumaştır. 

 Tafta: Parlak yüzeyli, düz dokumalı ve hav bitirimli ipek düz kumaştır.  

 Opal: Pamuk ipliğinden dokunur. İnce, hafif, yumuşak ve düz dokunuşludur. 

Görünüşü mat olup yıkamaya elverişlidir. Üzerine beyaz iş ve basit nakış 

iğneleri uygulanabilir.  

 Keten: Keten liflerinden dokunan pürüzsüz, parlak, çeşitli kalınlıkta 

kumaşlardır. Sağlam ve işlemeye elverişlidir.  

 Kanaviçe: Keten, pamuk ve jütten çok seyrek olarak dokunur. Mat ve delikli 

bir görünüşe sahiptir. Atkı ve çözgü ipliklerinin aralıklarına göre tek veya çift 

telli kanaviçeler bulunur.  

  Etamin: Kanaviçeden daha muntazam görünümlü olup en boy ipliklerinin 

kalınlıkları birbirine eşittir. Atkı ve çözgü iplikleri arasındaki aralıklar eşit 

kareler meydana getirir. 

 Goblen: Etaminden daha kaliteli, parlak, ince dokunuşlu keten bir dokumadır. 

Beyaz, krem ve sarı renklidir. 60 cm enindedir. Çok sık dokunuşlarından 

başlayarak numara numara seyrekleşir. 

 Tela: At ve keçi kıllarından dokunur. Yünden dokunan tela üzerine yün, orlon, 

rafya ile işlemeler yapılır. Sert, mat görünümlü ve genellikle krem rengindedir. 

İpleri sayılır. 

 Saten: Tabii ve suni ipekten dokunan tersi mat, yüzü parlak bir kumaştır. Atkı 

ve çözgü iplikleri görünmeyecek derecede sık dokunuşludur. Satenlerin cinsi 

kullanılan ipek miktarına göre değişir. Grep saten, lüks saten, düşeş gibi adlar 

verilir. Grep saten daha yumuşak ve dökük durur, üzerine aplike Çin iğnesi 

uygulanabilir. 

  Şifon: Tek katlı ince ipek ipliklerle dokunur. Çok ince ve hafif görünüşlüdür. 

Motifin altına organze konularak Türk işi, Çin iğnesi, pul boncuk işi, basit nakış 

iğneleri yapılır. 

 Tül: İpek, keten ve naylon ipliklerden ağ şeklinde dokunur. Enleri 160–180–

200 cm’dir. Çok ince hafif ve altıgen şeklinde deliklidir. Üzerine aplike 

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

mattır. Üzerine aplike, gölge işi, basit nakış iğneleri, Antep işi yapılabilir. 

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

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

 

Resim 1.2: Yatak örtüsünde kullanılan kumaşlardan süsleme 
1.2. Yatak Örtüsü Yapımında Kullanılan İplikler 
 

Yatak örtüsü yapılırken kullanılan kumaşların dikilmesinde, işlenmesinde, örgü işlem-

lerinde, pamuk, ipek, keten, naylon ve daha birçok malzemeden imal edilmiş ipler kullanıl-

maktadır. Yatak örtülerinin kaliteli olabilmesi, kullanılan iplerin kalitesine ve kullanılacak 

alanın doğru belirlenmesine bağlıdır. 
 

 

1.2.1. Pamuktan Yapılan İplikler 

 
Nakış yapımında, pamuk iplikleri doğrudan doğruya kullanılmaz. Pamuk liflerinin ba-

zı kimyasal işlemlerden geçirilmesi sonucu işlenecek hale getirilir. Buna merserizasyon iş-

lemi denir. 

 

Pamuk ipleri merserizasyon işlemine tabi tutulursa, ipek gibi bir görünüşe sahip olur. 

Buna pamuk ipliklerin ipekleşmesi de denir. Merserize iplik parlak, beyaz ve dayanıklıdır. 

Pamuktaki, muline, koton, gibi nakış iplikleri bu yol ile yapılırlar. 

 

 Muline: Altı kat ipliğin bükülmesinden meydana gelir. Az bükümlü olduğu için 

yumuşaktır. Çileler halinde satılır. 

 Pamuktaki: Birkaç ipliğin bükülmesinden meydana gelir. Az bükümlüdür. 

Çileler halinde satılır. 

 Kotan: İki kat ipliğin bükülmesinden meydana gelir. Az bükümlüdür. Çile ve 

kukalar halinde satılır. 
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1.2.2. Ketenden Yapılan İplikler 
 

Keten kukalar vardır. Keten liflerinden yapılmıştır. İki kat ipliğin bükülmesinden 

meydana gelir. Kukalar halinde satılır. Az bükümlü, ince, sağlam ve parlak görünüşlüdür. En 

fazla dantel yapımında kullanılır. 

 

1.2.3. İpekten Yapılan İplikler 
 

Aşağıdaki çeşitler vardır. 

 Çamaşır ipliği: Parlak, sağlam ve güzel görünüşlüdür. Bir katı, iki kat ipliğin 

bükülmesinden meydana gelir. Katları ayrılmaya müsaittir. Altı bir arada olmak 

üzere çileler halinde veya metre ile satılır. Bir çilesi 2 ( iki) metredir. 

 İbrişim:  İki kat ipliğin bükülmesinden meydana gelir. İnce ve çok 

bükümlüdür. Katları kolaylıkla ayrılabilir. Parlak ve sağlamdır. Çile, makara, 

masur halinde satılır. 

 Kordone: İbrişimden daha kalındır. Çile ve masur halinde satılır. 

 Floş: İpek bükülürken bazı lifler kopar. Bu liflerden floş yapılır. Parlak ve güzel 

görünüşlüdür. Bükümsüz olduğu için yumuşaktır. Son yıllarda çeşitli renkte ve 

hafif bükümlü, floşlarda yapılmaktadır. Fantezi nakış yapımında kullanılır. 

 

1.2.4. Naylon İplikler 
 

Naylondan yapılan iplikler parlak, güzel görünümlü ve çok bükümlüdür. Piyasada çe-

şitli incelik ve kalınlıktaki naylon iplikler çile, makara, bobin halinde satılır. Çok sağlam 

olduğu için şerit ve dantel örülmesinde, pul boncuk dikiminde kullanılır. 

 

Resim 1.3: İplik çeşitleri 
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1.3.Yatak Örtüsü Yapımında Kullanılan Süsleme Harçları 
 

 Rafya: Palmiyenin Madagaskar’da yetişen bir cinsinden yapılır. Palmiye 

yapraklarının dış tabakasından faydalanılır. Tabii rengi saman sarısıdır. Boya 

tutması iyi olduğu için farklı renklerde olanlar da vardır. Uzun şeritler halinde 

ve metre ile satılır. Fantezi nakışlarda bol miktarda kullanılır. 

 Kordon: Pamuk, keten ve ipek ipliklerden yapılır. Kalın ve çok bükümlüdür. 

Bükümleri düzgün dişler halinde görülür. Çeşitli renk ve kalınlıkta olanları 

vardır. Metre ile satılır. Fantezi nakışlarda, saçak ve püskül yapımında 

kullanılır. 

 Şeritler: Pamuk, keten ve ipek ipliklerden dokunan yassı kordonlardır. Dar ve 

genişleri bulunur. Metre halinde satılır. Düz ve zikzak sutaşı bu gruptadır. 

 Kurdeleler: Her ihtiyaca uygun rengi, genişliği ve dokunduğu iplik açısından 

çok değişik modelleri vardır. 

 

1.3.1. Süsleme Dantelleri 
 

Yatak örtülerinin süslenmesinde kullanılan genel olarak şerit halindeki süsleme dan-

telleridir. 

 

 Dantel kumaş: İki düz kenar ve bütün kumaş boyunca tekrarlanan motifleri 

bulunmaktadır. Örtünün tamamı için kullanılabileceği gibi, tek tek motifler 

kesilerek aplike yapımında kullanılır. 

 

Resim 1.4: Dantel kumaş 

 Dilimli dantel: Bordür ve bitmiş kenar baskısı olarak kullanılabilen iki kilimli 

kenarı bulunmaktadır. 
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Resim 1.5: Dilimli dantel 

 Bir dilimli kenar: Bir düz bir dilimli kenarları vardır. Fisto türü olanların 

(bitirilmemiş) bir kenarı bulunmaktadır. 

 

Resim 1.6: Tek kenarlı dantel 
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 Aplike dantel: Süs olarak kullanılmak için hazırlanmış tek bir motiftir. 

 

Resim 1.7: Aplike dantel 

 Delikli dantel: Ortasında merdivene benzer delikler bulunmaktadır, bu 

deliklerden kurdele ya da başka bir süs şeridi geçirilebilir. 

 

Resim 1.8: Delikli dantel 

 Kenar süsleri: Kenarlarından biri düz dantel olan fisto vb. süslere kenar süsleri 

adı verilir. Bir kenarı dilimli süslerden daha incedir. Genişlikleri 6 mm ile 15 

cm arasında değişir. 

 

Resim 1.9: Kenar süsleri
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Ara dantelleri: İki düz kenarı bulunan süslerdir. İki dikiş arasına dikilebilecekleri gibi şerit süs 

olarak da kumaşa dikilebilir. 

 

Resim 1.10: Ara danteller 

 Takımlar: Aynı ya da uyumlu motifleri bulunan farklı biçim ve genişlikte 

dantellerden oluşur.  

 

Resim 1.11: Takım danteller 

1.4.Yatak Örtüsü Yapımında Kullanılan İğneler 
 

Kullanılan iğneler genellikle çelikten yapılmıştır. Üzerleri cilalanmıştır. İğne; baş, 

gövde ve uç olmak üzere üç kısımdan oluşur. İğneler numaralıdır.  

 Dikiş iğnesi: İyi bir iğne hafif büküldüğü zaman kendi kendine doğrulabilir. 

Hafif bastırma ile kırılan iğneler, kaliteli değildir. Dikiş iğnesinin başı ile 

gövdesi orantılı olmalıdır. İpliği koparmaması için deliğin içi pürüzsüz, cilalı 

olmalıdır. 
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Resim 1.12: Dikiş iğneleri 

 Y iğnesi: Daha ziyade nakış yapımında kullanılır. Gözü oval şeklinde olup 

gözün altındaki çelik Y şeklinde oyulmuştur. 

 

1.4.1.Nakış İğneleri 
 

İnce, uzun olup uzun deliklidir. Başı gövdeye oranla daha büyük olduğu için iplik ku-

maştan zedelenmeden geçer. Herness adını alan nakış iğnelerinin delikleri yuvarlak ve oyuk-

tur.  
 

1.4.2.Boncuk İğneleri 
 

Çok ince, uzun olup, yuvarlak ve uzun deliklidir. 12 numara olan en kullanışlı ve ince-

sidir. 

 

Resim 1.13: Boncuk iğneleri 
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1.4.3.Tel Kırma İğneleri 

 
İğnesi yassı ve kısadır. Baş kısmı geniş olup uca doğru incelir. 2,5-3 cm boyunda tül 

deliklerinin içerisinden geçebilecek genişliktedir. İğnenin geniş tarafında ve enine doğru iki 

uzun delik vardır. Tel bunların içerisinden geçer. İğne altın, gümüş, pirinç gibi madenlerden 

yapılır. 

 

Resim 1.14: Tel kırma iğneleri 

1.4.4.Kanaviçe İğneleri 
 

 İnce ve kalın boyları bulunur. Uçları küt olduğu için ele batmaz. 14-25 numaralar ara-

sında değişir. 

 

  Resim 1.15: Kanaviçe iğneleri 

1.4.5.Makine İğneleri 
 

 Sivri uçlu ve bir tarafı yassıdır. Deliğin yassı tarafında oluk vardır. 

 Ajur yapılan çift iğne 

 Çift iğne 

 Gölge işi ve antla yapılan iğne 
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Resim 1.16: Makina iğneleri 

1.4.6.Şerit İğneleri 
 

Uçları yuvarlak, delikleri uzun ve geniştir. Şerit geçirmeye yararlar. 

 

1.4.7.İşaret İğneleri 
 

Bir kol üzerine küçük bir vida ile tutturulmuş olan iğne kumaş üzerine işaret koymaya 

yarar. 
 Toplu iğneler: Toplu iğneler; pirinçten, çelikten, demirden yapılır. Düz veya 

yuvarlak başlı olur. 

 

Resim 1.17: Toplu iğneleri 

1.4.8.Tığlar (Kroşe İğneleri): 
 

Tığ denen küçük araçla hemen hemen her türlü iş işlenir. Tığlar çelik, alüminyum, fil 

dişi, tahta, kemik ve plastikten yapılmış olabilir. Tığın bir ucu çengelli diğer ucu düzdür. 

Tepesi küçük bir başlıkla sona erer. Saplı ve kılıflı olarak çeşitlidir. Orta kısmı yassı olan 

tığlar daha kullanışlıdır. 
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Resim 1.18: Tığ iğneleri 

1.4.9.Makrame Tığları 
 

Nakışta kenar temizleme ve süsleme çeşitlerinden olan makramenin ilmekleri özel bir 

tığ ile geçirilir. Tığ iki başlıdır. 

 

1.4.10.File İğnesi 
File iğnesine rozet ismi verilir. Tahta, kemik ve çelikten yapılır. Nakışta kullanılan ra-

ventler çelikten ince ve uzundur. 

 

Resim 1.19: File iğnesi 

1.4.11.Firkete 
 

Firkete oyası yapılan araca firkete adı verilir. U şeklinde bükülen yuvarlak, uzun bir 

metaldir. İki kenarın arasında yürüyebilen 1 cm genişliğinde bir metal levha, oya işlenirken 

el tazyiki ile iki ucun birbirine yaklaşmasına engel olur. Firketenin ucu cilalıdır. 
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                                          Resim 1.20: Firkete iğnesi 

 

1.4.12.Dikiş Yüksüğü 
 

Çelik, gümüş, altın, alimünyum, plastik gibi maddelerden yapılır. Hafif olanı ve par-

mağı saranını tercih etmelidir. Dikiş yüksüğü iğneyi kolaylıkla, eli zedelemeden itmek için 

kullanılır. 

 

Resim 1.21: Dikiş yüksüğü 
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UYGULAMA FAALİYETİ 

 
 

Aşağıda verilen bilgiler doğrultusunda halı dokuma ve desen hazırlama konularında 

araştırmalar yapıp dosya hazırlayınız. 

  

İşlem Basamakları Öneriler 

 Yatak örtüsü çeşitlerini araştırınız.   Çeşitli basın ve yayınlardan ve dergilerden 

faydalanabilirsiniz. 

 Yatak örtüsünde kullanılan kumaş 

çeşitlerini araştırınız.   

  Manifaturacıları gezerek kumaşlar hakkında 

bilgi sahibi olabilirsiniz. 

 Yatak örtüsü dikiminde kullanılan 

araç ve gereçleri araştırınız. 

  Görsel ve basılı kaynaklardan faydalanabilir-

siniz. 

 Yatak örtüsü dikiminde kullanılan 

süsleme malzemelerini araştırınız. 

 Görsel ve basılı kaynaklardan faydalanabilir-

siniz. 

 Araştırmalarınızı bir dosya içerisinde 

toplayınız. 

 Dosyanızın düzenli olmasına önem veriniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bil-

giler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Günümüzde dantel,  boncuk süsleme gibi çeşitli işleme teknikleri ile yapılmış 

yatak örtüleri bulunur.    

 

2. (   ) Keten kumaşlar liflerinden dokunan pürüzlü, mat çeşitli kalınlıkta kumaşlardır. 

  

3. (   ) Tafta kumaş parlak yüzeyli, düz dokumalı ve hav bitirimli ipek düz kumaştır.  
 

4. (   ) Yatak örtülerinin kaliteli olabilmesi, kullanılan iplerin kalitesine ve kullanılacak 

alanın doğru belirlenmesine bağlıdır. 

 

5. (   ) Muline sekiz kat ipliğin bükülmesinden meydana gelir. Çok bükümlü olduğu için 

yumuşaktır. Çileler halinde satılır. 

 

6. (   ) Çamaşır ipliği parlak, sağlam ve güzel görünüşlüdür.  

 

7. (   ) Rafya palmiyenin Madagaskar’da yetişen bir cinsinden yapılır. 

 
8. (   ) Ara dantelleri iki düz kenarı bulunan süslerdir. 

 
9. (   ) Dikiş iğnesinin başı ile gövdesi farklı olmalıdır. 

 
10. (   ) Firkete oyası yapılan araca firkete adı verilir. U şeklinde bükülen yuvarlak, uzun 

bir metaldir. 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Ce-

vaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

 
 

 

 

Bu faaliyette verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda, uygun ortam sağlandığında, ya-

tak örtüsü yapımında kullanılan işleme tekniklerini öğreneceksiniz.  

 

 

 

 

 İşleme teknikleri hakkında bilgi toplayınız. 

 Farklı tekniklerin çevrenizde kullanılıp kullanılmadığını araştırınız. 

 Araştırmalarınızı bir dosya içerisinde toplayınız. 

 

2.YATAK ÖRTÜSÜ YAPIMINDA 

KULLANILAN İŞLEME TEKNİKLERİ 
 

Yatak örtüsü yapımında çeşitli tekniklerde yatak örtüleri vardır. Bu işleme teknikleri 

yoğunluklu olarak kullanılmakla beraber diğer işleme çeşitleri de sıklıkla kullanılır.  Günü-

müzde sıklıkla kullanılan, işleme teknikleri; 

 

2.1. Kanaviçe Yatak Örtüsü 
 

Kanaviçe işinin ilk yapılışı çok eski zamanlara dayanır. Kolayca yapılışı renkli ve gös-

terişli bir işleme oluşu nedeniyle daima tercih edilmiştir. Kanaviçe işinin yapıldığı kumaşa 

kanava ismi verilir. İlk zamanlar kanava ipek ve yünden yapılırdı. Şimdi ucuz ve kullanışlı 

olması yönünden kanavalar pamuk ipliklerinden dokunmaktadır.  

 

Resim 2.1: Kanaviçe işlenmiş yatak örtüsü 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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2.2. Beyaz İş Yatak Örtüsü 
 

Beyaz iplikle, beyaz kumaş üstüne işlenen işlemelere beyaz iş denir. Renkli işlemeler-

de yapılmaktadır. Beyaz iş, uzun süre saraylarda ve saray işi olarak kalmıştır. Bu işi yapan 

ustalar, saray ailesi ve saraydaki yüksek görevlilerin giyimlerini süslemişler ve beyaz işi 

olarak sanat haline getirmişlerdir. 

 

Daha sonra halk arasında işlenmeye başlanmış ve benimsenerek halk arasında da yay-

gınlaştırılmıştır. İnce kumaş ve ipek ketenlere yapılmış son derece ince işleme örneklerine 

rastlanır. Yıkanmaya, ütülenmeye elverişli ve kullanışlı, pratik bir işlemedir. 

 
Resim 2.2: Beyaz-iş yatak örtüsü 

2.3.Tel Kırma Yatak Örtüsü 
 

Tel kırma değişik güzel bir işleme çeşididir. Kumaş kasnağa gerilerek çalışılır. İşleme 

yapılırken, tel makas kullanmadan kıvrılarak koparıldığı için bu ismi almıştır. Diğer bir adı 

da Bartın işidir. Tel kırma işi ilk zamanlar, çarşaf, kırlent, yastık örtüsü, bohça, karyola eteği, 

karyola örtüsü ve çeşitli örtüler üzerine işlenmekteydi. Desen için dantellerden örnek alınır-

dı, her birinin isimleri bulunur. Örneğin; Sarhoş Sokağı, Kaymak tabağı (karyola örtüsünde 

fazlaca kullanılır),lale, bal yaprağı. Evliliğe aday her genç kız kendini bu işlemeleri yapmak-

la zorunlu hissederdi. Günümüzde bu düşünce şekli değişmiş, daha kolay işlemeler yapma 

yoluna gidilmiştir. 
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Resim 2.3: Tel kırma yatak örtüsü 

2.4. Maraş İşi Yatak Örtüsü 
 

Maraş işi tek yüzlü bir işlemedir. Desenin altı, özel olarak hazırlanan karton ile kabar-

tılıp, yedi kat sırma desen üzerinden atlatılarak kenarda iplik ile karşılıklı tutturulur. Aynı 

işlem yan yana uygulanarak işlenir. İşleme tekniği araç ve gereçleri diğer işlemelerden fark-

lıdır. 

 

Resim 2.4: Maraş işi yatak örtüsü 

2.5. Dantel Yatak Örtüsü 
 

Dantel elbise, çamaşır, örtü vb. eşyalara süs olarak dikilen ve çeşitli ipliklerle değişik 

biçimde örülen seyrek dokumalardır.  

 

Dantel genellikle kadınlar tarafından iğne, tığ ve mekikle örülen veya makinede doku-

nan zarif süsleme malzemesidir. Danteller kalitelerine veya kullanıldıkları yere göre keten, 

pamuk, yün suni veya sentetik ipek gibi ipliklerle örülebildikleri gibi, altın veya gümüş sim-

lerle de yapılabilirler. İlk zamanlarda dokuma kumaşlar üzerinden iplik çekerek ajur veya tül 

gibi bir form üzerine iğne veya tığ ile dolgu yapılarak hazırlanan dantellerden sonra, düğüm-
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leme Arap Sebkası ve tenerif ortaya çıktı. Daha sonraları makinelerde çok mükemmel cinsle-

ri meydana getirildi. 

 

Resim 2.5: Dantel yatak örtüsü 

 

Resim 2.6: Dantel yatak örtüsü 
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Şekil 2.1: Model yapımı 

 

Resim 2.7: Dantel yatak örtüsü 
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Şekil 2.2: Model yapımı 

 

Resim 2.8: Dantel yatak örtüsü 
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Şekil 2.3: Model yapımı 

  

Resim 2.9: Dantel yatak örtüsü 
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Şekil 2.4: Model yapımı 

2.6. Kurdele Nakışı Yatak Örtüsü 
 

Kurdele nakışı, son günlerin en çok ilgi gören ve popüler olan uğraşılarının başında 

gelmektedir. Maharetli ellerin ürettiği birbirinden güzel, rengârenk, pırıl pırıl, ipek ya da 

organze kurdelelerle yapılan çiçek motifleri, iğnenin ve kurdelenin geçtiği her türlü zemine 

uygulanabilmektedir. Kurdele nakışı ile yapılan menekşeler, laleler, gelincikler, mineler 

üslendiği alanları sanki doğanın sihirli eli değmişçesine güzelleştirerek zenginleştirmektedir. 

Kurdele nakışının kullanım alanı çok geniştir. Kurdele nakışı ile masa-sehpa-yatak örtüleri, 

çantalar, tablolar, panolar da yapabilmektedir. Ayrıca kurdele nakışı basit el nakışı ve bon-

cuk süslemeleriyle farklı görünümler oluşturulmaktadır. Kısacası aklınızın, hayalinizin sınır-

ları nereye kadar uzanıyorsa, bu nakışı kullanmakta o kadar özgürsünüz demektir. Çiçek 

motifleri katmak istediğiniz her yerde kurdele nakışını kullanabilir ve ortaya çıkan güzel 

sonuç ile insan ruhuna yaşama sevinci veren görüntüler oluşturabilirsiniz. 
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Resim 2.10: Kurdele nakışı yatak örtüsü 

 

Resim 2.11: Kurdele nakışı yatak örtüsü 

2.7. Kırkyama (Peckvörk) Yatak Örtüsü 
 

Eskiden üretimin azlığı nedeni ile, fakirlik ve yokluktan ailelerin çeşitli nedenlerle ar-

tan veya eskiyen kumaşları tekrar değerlendirmek suretiyle yaptıkları kumaş birleştirme tek-

niğine kırkyama denilmektedir. Günümüzde bir sanat dalı halini alan kırkyama tekniğinde 

çeşitli boyutlarda kumaşlarla bir kompozisyon kurularak birleştirilmekte ve sonuçta her ürün 

bir sanat eseri halini almaktadır. 
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Resim 2.12: Kırkyama yatak örtüsü 

 

Resim 2.13: Kırkyama yatak örtüsü 

2.8. Sanayi Tipi Yatak Örtüsü 
 

Büyük ve küçük işletmelerde, çeyiz evlerinde bilgisayarlı makinelerle hazıra çalışılan 

örtülerdir. Seri imalat yapıldığından kullanılan malzemeler toptan alındığı için daha uygun 

fiyata gelmektedir. Genellikle karyola örtüleri pullarla, hazır harçlarla, tüllerle süslenir. Daha 

çok tül, organze, saten, tafta gibi parlak yüzeyli kumaşlar tercih edilir. 
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Resim 2.14: Sanayi tipi yatak örtüsü 

 

Resim 2.15: Sanayi tipi yatak örtüsü 



 

 

 

 

29 

UYGULAMA FAALİYETİ 

 

Aşağıda verilen bilgiler doğrultusunda yatak örtüsü yapımında kullanılan işleme 

tekniklerini araştırınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Yatak örtüsü yapımında kullanılan işle-

me tekniklerini araştırınız. 

 Kitaplardan ve elektronik ortamdan fay-

dalanabilirsiniz. 

 Farklı işleme tekniklerinin kullanılıp 

kullanılmadığını araştırınız. 

 Evinizde ve çevrenizdeki yaşlıların çeyiz 

sandıklarındaki işleme tekniklerini araştı-

rabilirsiniz. 

 Araştırmalarınızı bir dosya içerisinde 

toplayınız. 

 Dosyanın düzenli olmasına önem veriniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bil-

giler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Yatak örtüsü yapımında her yöreye özgü işleme teknikleri vardır. 

 

2. (   ) Kanaviçe işinin ilk yapılışı eski zamanlara dayanır. Zor yapılışı renkli ve gösterişli 

bir işleme oluşu nedeniyle pek tercih edilmez. 

 

3. (   ) Beyaz iplikle, beyaz kumaş üstüne işlenen işlemelere beyaz iş denir.  

 

4. (   ) Tel kırma değişik güzel bir işleme çeşididir. Kumaş kasnağa gerilmeden çalışılır.  

 

5. (   ) Maraş işi çift yüzlü bir işlemedir.  

 

6. (  ) Dantel elbise, çamaşır, örtü vb. eşyalara süs olarak dikilen ve çeşitli ipliklerle deği-

şik biçimde örülen seyrek dokumalardır.  

 

7. (   ) Eskiden üretimin azlığı nedeni ile fakirlik ve yokluktan ailelerin çeşitli nedenlerle 

artan veya eskiyen kumaşları tekrar değerlendirmek suretiyle yaptıkları kumaş birleş-

tirme tekniğine kırkyama denilmektedir. 

 

8. (   ) Sanayi tipi yatak örtüsü büyük ve küçük işletmelerde, çeyiz evlerinde bilgisayarlı 

makinelerle hazıra çalışılan örtülerdir. 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Ce-

vaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında yatak örtülerini gruplandırıp yatak örtülerinin çeşitleri ve 

dikimini yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Yatak örtülerinde tek kişilik, çift kişilik, battal boy ve bebek yatak örtülerini 

araştırınız. 

 Yatak örtülerinin dikimini araştırınız. 

 Elde ettiğiniz bilgilerle bir sunum hazırlayarak bunu sınıfta arkadaşlarınızla 

paylaşınız.  

 

3.YATAK ÖRTÜSÜ ÇEŞİTLERİ 
 

Yatak örtüleri de konumlarına ve kullanım alanlarına göre değişir. Yatak örtülerini 

gruplarsak tek kişilik, çift kişilik, battal boy ve çocuk yatak örtülerini sıralayabiliriz.  

 

3.1. Tek Kişilik Yatak Örtüsü 
 

Yatak örtülerinde kullanılan ölçüler kullanım alanlarına göre değişmektedir. Tek kişi-

lik yatak örtüsünde kullanılan standart ölçülerle yatak örtüleri dikilse bile kullanılan ölçüler 

yatağın genişlik ölçüsüne ve kişilerin zevklerine göre de değişir. Yatak örtüsünde ölçülerde 

mutlaka yatak yüksekliği alınmalıdır, bazalı yataklarda yatak yüksekliği standart ölçü 60 

cm’dir. Özel siparişlerde bu ölçüler isteğe göre değişmektedir. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 3.1: Tek kişilik yatak örtüsü 

Tek kişilik yatak örtülerinde kullanılan standart ölçüsü: 

100 cm x 200 cm yatak örtüsü ölçüsü, 

50 cm x 70 cm yastık ölçüsüdür. 

 

Yukarıda verilen ölçüler yatak boyu ve en ölçüsüdür. Bunlara ilave yatak yüksekliği 

de ilave edilerek çalışılır. Kişilerin zevkine ve isteğine göre yanlardan 15’er cm daha fazla 

pay verilir. 

 

3.2. Çift Kişilik Yatak Örtüsü 
 

Çift kişilik yatak örtülerinde de standart ölçülerde ürünler üretilmektedir. Yatak örtü-

lerinde en önemli kural yatak genişliğidir. Yatak genişlik ölçülerine yatak yüksekliği de ilave 

edilmelidir. Bazalı yataklarda yükseklik 60 cm’dir. Bu ölçüye yükseklik de ilave edilerek 

kumaşlar kesilmelidir. Standart ölçünün dışında, odanın genişliği, yatağın genişliği ve kişinin 

zevki de önemli rol oynamaktadır. Özel siparişlerde bu ölçüler isteğe göre değişmektedir. 

 

Çift kişilik yatak örtülerinde kullanılan standart ölçüsü: 

1.60 cm x 200 cm yatak örtüsü ölçüsü, 

50 x 70 yastık ölçüsüdür. 

 

Yukarıda verilen ölçüler yatak boyu ve en ölçüsüdür. Bunlara ilave yatak yüksekliği 

de ilave edilerek çalışılır. Kişilerin zevkine ve isteğine göre yanlardan 15’er cm daha fazla 

pay verilir. 
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Resim 3.2: Çift kişilik yatak örtüsü 

3.3. Battal Boy Yatak Örtüsü 
 

Battal boy yatak örtüsü diğer yataklara göre ebatları biraz daha farklıdır. Çok geniş 

mekânlı odalarda ve kişilerin isteğine göre değişir. Ölçüler yatağın en boy ve yüksekliğine 

göre alınmalıdır. Yine arzuya göre eğer yatak örtüsü yerlere kadar istenirse her iki yandan 

10–15’er cm ölçüye ilave edilir. Mekân çok genişse yatak örtüsündeki köşeler sivri kalabilir. 

Kullanılacak mekân biraz daha küçükse yatak örtüsünün köşeleri yuvarlak olarak çalışılabi-

lir. 

Battal boy yatak örtülerinde kullanılan standart ölçüleri: 

1.80 cm x 200cm  

200 cm x 200 cm, yatak örtüsü ölçüleri, 

50 cm x 70 cm  

60 cm x 40 cm  

50 cm x 30 cm yastık ölçüleri kullanılır. 

Yukarıda verilen ölçüler yatak boyu ve en ölçüsüdür. Bunlara ilave yatak yüksekliği 

de ilave edilerek çalışılır. Kişilerin zevkine ve isteğine göre yanlardan 15’er cm daha fazla 

pay verilir. 
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Resim 3.3: Battal boy yatak örtüsü 

3.4. Bebek ve Çocuk Yatak Örtüsü 
 

Bebek yatak örtülerinde ve çocuk yatak örtülerinde ölçüler genellikle aynıdır. Bebek 

karyolası, bebek büyüdükçe bebek yatağının konumu da değişebilmektedir. Böylece yatak 

örtüsü ölçülerinde de değişiklik yapılmaktadır. Bebek yatak örtüsünde yatak koruyucuları da 

( panfır)  ilave edilmelidir. Bebek yatak örtülerinde yatak boyu genellikle ilave edilmez.  

 

Bebek yatak örtülerinde kullanılan standart ölçüler: 

70 cm x 140 cm, 

80 cm x 130 cm, yatak örtüsü ölçüleri, 

37 cm x 45 cm , 

40 cm  x 40 yastık ölçüleri  kullanılmaktadır. 
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Resim 3.4: Anadolu köylerinde bebek için hazırlanmış yatak (beşik) 

 

Resim 3.5: Bebek yatak örtüsü   
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Resim 3.6: Çocuk yatak örtüsü   

 

Resim 3.7: Çocuk yatak örtüsü 
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3.5.Yatak Örtüsünde Model Seçme 
 

Yatak örtüsünde modellerin seçimi kullanılacak mekâna uygun olmalıdır. Seçilen mo-

dellerin yapımında yöreye özgü ve işleme tekniklerine uygun olarak seçim yapılmalıdır.  

 

3.6.Yatak Örtüsünde Dikim Yapma 
 

Yatak örtüsü dikerken her malzemenin eksiksiz tam olmasına dikkat edilmelidir. Kul-

lanılacak kumaşlarda birinci aşama görünen ölçü, normal olarak kumaşı düz bir yere serdi-

ğimizde alınan ölçüdür. Burada dikkat edilmesi gereken husus, kumaşın uzaması/kısalması 

gibi faktörlerdir. İkincisi " ön kesim ölçüsü" olup kumaşın kesim haline gelmeden hemen 

önceki ölçüsüdür. Burada kesim payı dikkate alınmalıdır. Örme benzeri kumaşlarda ise ölçü 

de her zaman net olmayabilir.  
 

 Kullanılacak mekân belirlenir. 

 Mekâna uygun model belirlenir. 

 Mekâna uygun renkler ayarlanır. 

 Kumaş çeşidi seçilir. 

 Gerekli araç gereç belirlenir. 

 Ölçülere uygun kumaşlar kesilir. 

 Yatak örtüsünün üst süslemesi isteğe bağlı olarak süslenir. 

 Elyaf ve astar kısmı birleştirerek yatak örtüsü dikilir. 

 Kırlent ve yastık örtüleri dikilir. 

 Abajurları yapılır. 

 Perdesi dikilir. 

 Kalite kontrolü yapılır. 

 Ütüleme işlemi yapılır. 

 

3.7.Yatak Örtüsünde Kalite Kontrol Yapma 
 

Yaşamın kalitesi evimizde başlar ve devam eder. Evimize alınan her ürün kalite kont-

rolünden geçmelidir. Üretilmek için satın alınan hammadde veya yarı mamul, işletmede kul-

lanılan malzemeler, üretim ara aşamalarında oluşan yarı mamul ve üretim sonunda elde edi-

len mamul stoklarının uygunluk kontrolünün yapılması ve müşteriye problemsiz ürünün 

ulaşması kalite kontrol ve kalite güvence yönetimi görevidir.  
 

Hazırlanan ürünlerde stok gruplarına göre kalite işlemi belirlenmelidir. Kalite kontrol 

sonrası kalite güvence aşamasının belirlenmesi ve kalite kontrol sorumlularını belirleyebilme 

yapılan üretimin hatasız olmasına bağlıdır.  Kalite kontrolünde raf ömrü de dikkate alınmalı-

dır.  
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3.8.Yatak Örtüsünde Ütüleme Yapma 
 

Her kumaşın kendine özgü ütüleme özellikleri vardır. Bütün dokumalar doğal olarak 

biçim açısından farklıdır. Bir kumaş yıkandığında su ve ısının birlikte etkisiyle dokuları gev-

şetir, doğal biçim ve konumlarına kavuşturur. Ütüler dokuları eski hallerine getirmek için ütü 

tabanı aracılığıyla ısı ve basınç kullanırlar; buharlı ütülerin ek bir avantajı, kumaşın buruşuk-

luklarını, kırışıklıklarını buhar ve ısı uygulaması ile muntazam bir şekle dönüştürmesidir. 

 

Etkili ütüleme tekniklerinde en önemlisi dairesel hareketler kumaşın esnemesine sebep 

olacağı için bu tür hareketlerden sakınılması gerekmektedir. İnatçı kırışıklıklar için uzunla-

masına buharla ütülenmesi gerekmektedir. Ütü yapmadan önce, her parçayı çekip düzeltme-

liyiz. Ütü masasının yanına hem ütülenmiş hem de ütülenmemiş eşyalar için yer ayarlanma-

lıdır. 

Narin kumaşları ütülerken ütü bezi kullanılır. Büyük parçaları ütülemek için geniş bir 

alana ihtiyaç vardır. Çarşafları, büyük boy örtüleri rahatça ütüleyebiliriz. 

  

 Resim 3.8: Ev tipi buharlı ütü 

 

Resim 3.9: Sanayi tipi buharlı ütü 

3.9. Katlama ve Paketleme Yapma 
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Ev tekstilinde, üretilen ürünlerin pazarlanma açısından da ürünün doğru katlanması ve 

ambalajlanması çok önemlidir. İyi bir satıcı sattığı ürünlerde, kumaş kalitesinden, dikim 

aşamasındaki işlemleri, ürünün ütüsü, katlanması, paketlenmesine kadar iyice araştırıp aldığı 

ürünleri satışa sunmalıdır. 

 

Müşteri aldığı ürünlerin kalitesini, albenisini görerek almaktadır. Bu yüzden de paket-

leme müşteri için önemlidir.  

 

Resim 3.10: Katlanmış ve paketlenmiş yatak örtüsü 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Aşağıdaki işlem basamaklarına uygun parça birleştirme yatak örtüsü dikiniz. 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 Belirlediğiniz modele göre malzemeleri-

nizi hazırlayınız. Renkli kumaşlar, kumaş 

renklerine göre iplikler, elyaf, astar kuma-

şı, dikiş malzemeleri hazırlayınız. 

 Kullanacağınız kumaşların renk uyumu-

na dikkat ediniz. 

 

 Model özelliğine uygun olarak kumaşları-

nızı yıkayıp ütüleyiniz. 

 Boya veren kumaşları kullanmamaya 

özen gösteriniz.  

 Kumaşları keserken dikkatli ve ekonomik 

olunuz. 

 Yapacağınız model için kalıplarınızı 

kartona çıkartınız. 

 Şablon kalıbını tam ölçüleriyle kopya-

lama kâğıdı üzerine çiziniz ve kesiniz. 

 

 Kalıpları keserken dikkatli ve hatasız 

kesiniz. 

 Karton üzerine yerleştirip kopyalayınız, 

kartonu düzgün bir şekilde kesiniz. 

 Dikiş paylarının eşit olmasına özen göste-

riniz. 

 Kumaşı, makas ya da yuvarlak kesici alet 

kullanarak işaretli yerlerden kesiniz.  
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 Kalıplar yardımıyla istediğiniz renkte 

kumaşlarınızı kesiniz. 

 

 Kumaşları istenilen renklerde kalıplara 

göre dikkatli ve hatasız kesiniz.  

 Kalıplara göre kumaşı keserken renk 

uyumunu göz önünde bulundurunuz.  

 Kalıplara göre kumaşı keserken en, boy, 

verev iplik yönüne göre yerleştirilip ke-

silmesine dikkat edilmelidir. 

 

 Kumaş katına tırnak ütüsü yapınız. 

 

 Her parçayı yarıya katlayın, kavisli kena-

rın ortasını işaretlemek için parmağınızla 

kat yerine bastırın.  

 Büyük parçanın kavisli kenarı boyunca 

1cm arayla dikiş payını çıtlatın. Çıtlattığı-

nız yerlerdeki kesikler 6 mm olabilir. 

 

 Farklı renklerdeki iki kumaşı birleştirin. 

 Her köşeyi kenarları ayarlayarak dikkat-

lice iğneleyiniz. 

 Farklı iki kumaştan bir küçük ve bir bü-

yük parçayı ortadaki kat yerine ve ön yüz-

leri birbirine bakacak şekilde iğneleyiniz.  

 Üstteki büyük parçanın işlenmemiş ke-

narını dikerken aynı hizaya getirerek iki 

parçayı birbirine dikiniz. 

 Dikiş payını parmağınızla bastırarak bü-

yük parçaya doğru ütüleyin. Kalan parça-

lar içinde aynı işlemi tekrarlayınız. 
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 Dördünü enine, dördünü aşağı doğru 

yerleştirerek kareleri birleştiriniz. 

 

 Ütüleyiniz. 

 

 Önce dörtlü kare sıralarını dikiniz, sonra 

diğer kareleri birleştiriniz. 

 

 Yaptığınız çalışmayı dikkatlice ütüleyiniz. 

 Çalışmalarınızda ekonomik olmaya özen 

gösteriniz. 

 Blokları birleştirme çerçeveleme ve ke-

nar bordürü işlemlerini sırasıyla çalıştı-

ğınız kırkyama örtünüzü ütüleyiniz.  

 Kırk yama örtüsünü tamamlayınız. 

 Yorganlama işlemleri için elyafınızı 

hazırlayınız. 

 Astarı ütüleyerek hazırlayınız. 

 Kesim masası üzerine astarlık kumaşı-

nızın tersi yukarı bakacak şekilde yer-

leştiriniz. 

 Model özelliğine uygun elyaf kalınlığını 

seçiniz. 

 Elyafınızın kalınlığının her tarafında eşit 

olmasına dikkat ediniz. 

 Kumaşınızı hafifçe esneterek astar ku-

maşı masaya kâğıt bantla tutturunuz. 

 Astarınızı esnetmeden, kaydırmadan ve 

germeden yerleştirmeye özen gösteriniz. 
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 Kırkyama çalışması, elyaf ve astar-

lık kumaş üçlüsünü (sandviç) birbi-

rine teyelleyerek tutturunuz. 

 

 Kırkyama çalışmanızın her üç katını 

(sandviç) belirli aralıklarla çengelli iğne-

ler ile birbirine tutturabilirsiniz. 

 Teyelleme tekniği ile tutturabilirsiniz. 

 Teyelleme ile birleştirme işlemini 

kırkyama çalışmanızın ortasından 

başlayarak kenarlara doğru eşit ara-

lıklarla tutturunuz.  

 Yorganlama çalışmasını yapınız. 

 
 

 Kırkyama çalışmanızın özelliğine uygun 

yorganlama deseninizi seçiniz. 

 Yorganlama çalışmasını elde veya maki-

nede yapabilirsiniz.  

 Elde yorganlama çalışmanızı yaparken 

ipliği çok germemeye dikkat ediniz. 
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 Yorganlama işlemi bitmiş olan kırkya-

ma çalışmanızı kenar temizleme tekniği 

uygulayarak bitiriniz. 

 
 

 Kenarlarını istediğimiz şekilde bantlarla 

biyelerle temizleyebilirsiniz. 

 
 Kırlentlerini hazırlayınız. 

 Yatak örtüsünün boyutuna uygun kesiniz. 

 
 Kırlent parçalarını kesiniz. 

 Kırlentin arka kısmını iki parça halinde 

kesiniz. 
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 Düğme yerlerini dikiniz. 

 Düğme yerlerini ayarlayınız. 

 
 Ön ve arka parçalarını birleştiriniz. 

 Kaymamasına dikkat ediniz. 

 
 Dikişleri tamamlayınız. 

 Dikişleri kontrol ediniz. 

 
 Kırlentleri ve yastıkları tamamlayınız. 

 

 Değişik modellerde kırlentler yapabilirsi-

niz. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 1 
 

Aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayarak kurdele nakışıyla yapılan yatak ör-

tüsünü işleyerek dikiniz. 

 

Kullanılacak malzemeler: 

 Yatak örtüsü kumaşı,  

 İnce kurdeleler, 

 İplikler ve işlemeye uygun küçük boncuklar, 

 Sirkeli su ve kullanma kabı, 

 Elyaf ve astar, 

 Dikiş malzemeleri ve ince uzun boncuk iğneleri, 

 Dikiş makinesi, 

 Aydınger kâğıdı, kopya kâğıdı, kalem, cetvel 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Kurdele nakışlı yatak örtüsü modeli 

seçiniz. 

 Hazırladığınız modellerden faydalanabi-

lirsiniz. 

 Çalışmayı düşündüğümüz yatak örtüsü-

nün hazırlıklarını yapınız. 
 Kumaşınızı seçiniz. 

 Seçtiğimiz kumaş pamuklu ise muhak-

kak yıkanıp ütülenmiş olmalıdır. 

 Tasarladığınız örneği aydınger kâğıdına 

çiziniz. 

 Hazırladığınız deseni kâğıda dikkatli 

çiziniz. 

 Kullanacağınız malzemeleri hazırlayı-

nız.(kurdeleler, iplik ve boncuklar, dikiş 

malzemeleri) 

 Malzemelerinizi seçerken kurdeleler ve 

seçilen ipliklerinizin aynı özellikte ol-

masına dikkat ediniz. 

 Boncukların seçiminde aynı boyda ol-

masına dikkat ediniz. 

 Deseni kumaşa geçiriniz. 

 Şeffaf kumaşlarda kâğıda çizilen deseni 

kumaşın altına dikkatli yerleştiriniz. 

 Koyu olmayan kurşun kalemle hatasız 

çiziniz. 

 Kumaşınız kalın ise koyu olmayan renk-

li kopya kâğıdı yardımıyla çiziniz. 

 Kurdeleleri sirkeli suda bekletiniz 

ve yıkayınız. 

 Kurutup ılık ütü ile ütüledikten sonra 

kullanınız. 

 İşlemeye başlamadan önce kurdeleleri 

30-40 cm boyunda kesiniz. 

 

 Kurdelelerin ucunu daima verev kesiniz. 

Böylece iğneye daha rahat geçirebilirsi-

niz ve kurdelenin iplikleri çözülmez.  

 Kurdeleleri keserken ekonomik olmaya 

dikkat ediniz. 
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 Tomurcuk gülleri yapınız.  

 

 Tomurcuk gülleri yaparken resimdeki 

modeli dikkatli inceleyiniz. 

 Tomurcuk gülleri çalışırken kurdeleyi 

hatasız kıvırınız.  

 

 Çizilen desene göre yaptığınız gülleri 

dikiniz. 

 Hazırladığınız gülleri dikiniz. 

 

 Kumaşın arka tarafına geçirilen gülleri 

makine ipliği ile birkaç dikiş atarak 

kumaşa tutturunuz. 

 Kumaşın yüzüne çıkmamasına dikkat 

ediniz. 

 

 Desene göre çiçeklerin saplarını yapınız. 

 Yaprakları blonya iğnesi ya da sap işi 

tekniğine göre çalışınız.  

 

 

 Çeşitli iplikler kullanıldığı gibi kurdele 

büküp iplikle tutturarak (blonya iğnesi) 

da işleyebilirsiniz.  

 Yaprakları çiçeklerden sonra çalışınız.  

 Dallara küçük tohumlar yapınız.  Dikkatli çalışınız. 
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 Küçük çiçekleri yapınız. 

 

 Kumaşı ve kurdeleyi zedelemeden ça-

lışmaya dikkat ediniz. 

 Yatak örtüsünde çizilen tüm deseni işle-

yiniz. 

 

 İşlemenizi hatasız ve düzgün yapınız. 

 Yatak örtüsünde yastıkları desene uygun 

işleyiniz. 

 Yapacağınız dekoratif yastıklarda iste-

ğinize göre çalışabilirsiniz. 

 Yastıklarınızı kare dikdörtgen ve yuvar-

lak olarak çalışabilirsiniz. 
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 İşlemesi biten yastıklarınızı tekniğine 

göre dikiniz.  

 Alt kısmına tok durması için elyaf kul-

lanarak dikebilirsiniz. 

 Yatak örtünüzün arkasına elyafı geçire-

rek astarlayınız. 

 Yatak örtüsünde elyafınızı hatasız yer-

leştiriniz. 

 Astarı esnetmeden bolluk bırakmadan 

yerleştiriniz ve teyelleyiniz. 

 Makine dikişinizi hatasız ve düzgün 

dikiniz. 

 Temiz ve hatasız çalışınız. 

 

 Yatak örtüsünü tamamlayınız. 

 

 Kalite kontrolü yapınız. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 2 

 
Aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayarak çift kişilik yatak örtüsünü dikebileceksi-

niz. 

Kullanılacak malzemeler: 

 Leke tutmayan yatak örtüsü kumaşı,  

 Elyaf, 

 Astarlık kumaş, 

 Süsleme taşları, 

 Dikiş malzemeleri, 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız. 
 Aydınlık ve geniş bir atölye orta-

mında çalışınız. 

 Çift kişilik yatak örtüsü modelini seçiniz. 

 

 Seçtiğiniz kumaşı pamuklu ise 

muhakkak yıkayıp ütüleyiniz. 

 

 Modelinize uygun malzemelerinizi hazırlayı-

nız. 

  

 Leke tutmayan kırışmayan kumaş-

ları tercih ediniz (poplin saten –

saten).  

 Saten kumaşı 240x240 cm boyutlarında kesi-

niz. 

 Sateni keserken kaymamasına dik-

kat ediniz. 

 Örtünün baş kısmından itibaren 110 cm ölçü-

nüz. Bu ölçüden itibaren pili yapmaya başla-

yınız. 

 Ölçüyü dikkatli alınız. 

  

 Pili aralıklarını 1,5 cm olacak şekilde ayarla-

yınız. 

 Pili aralıklarının eşit olmasına dik-

kat ediniz. 

 Pili arası boşluk 10 cm olacak şekilde ütü izi 

yapınız. 

 Ütü sıcaklık ayarına yaparken dik-

katli olunuz. 

 Pili sayısı 8 adet olacak şekilde ütüleyiniz. 
 Ütü izi yaparken satenin kayması-

na dikkat ediniz. 

 Pili arası boşluklar 10’ar cm’den 7 adet ola-

rak ütüleyiniz. 

 Örtünün boyuna da 40 cm olarak 6 adet ütü-

leyiniz. 1.5 cm aralıklarla ütü izi yapınız. 

 Bu işlemlerde verilen ölçülerde ilk 

önce ütüleyerek dikilecek yerleri 

daha net bir sonuç alabilmek için 

ütüleyiniz. 
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 Etek ucunda kalan kısım 48 cm olacak. 

 Pili yapılacak kısımları kumaş renginde iplik-

le 1.5 cm’den dikiniz. 

 Dikiş yaparken kaydırmamaya 

dikkat ediniz. 

 Satene elyafı teyelleyiniz. 

 Elyaf ile beraber boyuna ütü izi yaptığınız 

yerden dikiniz. 

 İğnenin batma tehlikesine karşı 

dikkatli olunuz. 

 Elyaf ile sateni kaydırmadan bir-

leştirerek dikiniz. 

 En ve boy dikişlerin kesiştiği kısma ve 

ikisinin ortasına gelecek şekilde taşları 

dikiniz. 

 

 Süsleme taşlarını dikerken iplik ve 

kumaş renk uyumuna dikkat edi-

niz. 

 Yatak örtüsünde yatak uçlarına yuvarlak şekli 

vermek için kalıp çıkardıktan sonra kumaşa 

uygulayınız. 

 Yatak örtüsünün ayak ucuna gelen kısmının 

köşelerine yuvarlak şekil veriniz. 

 Kesim yaparken kaymamasına 

özen gösteriniz. 

 Yatak örtüsü ile aynı ölçülerde astar kesimi 

yaparak  örtüyü astarlayınız. 

 

 Astarlık kumaşı yatak örtüsü ölçü-

sünde kesmeye özen gösteriniz 

 Spor dikişi yaparken dikişi kay-

dırmamaya özen gösteriniz. 

 Yatak örtüsü elyaf ve astarını üst üste getiri-

niz. 

 Kaymaması için teyelleme işlemi 

yapınız. 



 

 

 

 

52 

 

 Kenar temizleme işlemini yapınız.  Modelinize uygun kenar temizleme 

tekniğini seçiniz. 

 

 Örtüyü tamamlayınız. 

 Eksikleriniz varsa tamamlayınız. 

 

 Kırlentlerini yapınız. 

 Kırlentlerin süsleme tekniği ile 

yatak örtüsü süsleme tekniğinin 

aynı olmasına dikkat ediniz. 

 Ütü sıcaklık ayarını yaparken dik-

katli olunuz. 

 Kalite kontrol yaparken dikkatli 

olunuz. 

 

 

 Bitmiş ürünlerin ütüsünü yapınız. 

 Bitmiş örtü ve yastığın kalite kontrolünü ya-

pınız. 

 

 Eksik ve bozuk yerler varsa dü-

zeltme işlemini yapınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bil-

giler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 
1. (   ) Yatak örtüleri de konumlarına ve kullanım alanlarına göre değişir. Yatak örtüleri-

ni gruplarsak tek kişilik, çift kişilik, battal boy ve çocuk yatak örtülerini sıralayabiliriz. 

 

2. (   ) Çift kişilik yatak örtülerinde de standart olmayan ölçülerde ürünler üretilmektedir. 

 

3. (   ) Battal boy yatak örtüsü diğer yataklara göre ebatları biraz daha küçüktür.   

 

4. (   ) Bebek yatak örtülerinde ve çocuk yatak örtülerinde ölçüler genellikle aynıdır.    

 

5. (   ) Yatak örtüsünde modellerin seçimi kullanılacak mekâna uygun olmalıdır.   

 
6. (   ) Yatak örtüsü dikerken her malzemenin tam olmasına dikkat edilir. 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Ce-

vaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

 

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

giler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

1. (…).Genellikle karyola örtüsü, kırlentleri, perdeleri ve abajurları birlikte satıl-

maktadır.   

 

2. (…).Astar dış kumaştan küçük şekilde kesilmiş bütün iç kumaşlara verilen ad-

dır. 

 

3. (   ) Organze organdi, yün ve ipekten çıkan şifona benzeyen ama ondan daha 

havlı şeffaf, hafif kumaştır. 

 

4. (…).Tül ipek, keten ve naylon ipliklerden ağ şeklinde dokunur. Enleri 160–

180–200 cm’dir. Çok ince hafif ve altıgen şeklinde deliklidir. Üzerine aplike 

yapılabilir. 

 

5. (…).Naylondan yapılan iplikler mat, güzel görünümlü ve az bükümlüdür. 

 

6. (…).Kurdeleler her ihtiyaca uygun rengi, genişliği ve dokunduğu iplik açısın-

dan çok değişik modellerde bulunmaktadır. 

 

7. (…).Dantel kumaşlarda iki düz kenar ve bütün kumaş boyunca tekrarlanan 

motifler bulunmaktadır. 

 

8. (…).Aplike dantel süsleme gereci olarak kullanılmaz. 

 

9. (…).Dikiş yüksüğü çelik, gümüş, altın, alüminyum, plastik gibi maddelerden 

yapılır. 

 

10. (…).Tel kırma değişik güzel bir işleme çeşididir. Kumaş kasnağa gerilerek 

çalışılır.  

 

11. (…).Maraş işi işleme tekniği araç ve gereçleri diğer işlemelerden farklıdır. 

 
12. (…).Dantel genellikle kadınlar tarafından iğne, tığ ve mekikle örülen veya ma-

kinede dokunan zarif süsleme malzemesidir. 

 

13. (…) Çift kişilik yatak örtülerinde standart ölçüler kullanılmaz. 

  

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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14. (…).Yatak örtüsünde modellerin seçimi kullanılacak mekâna göre uygun olma-

lıdır. Seçilen modellerin yapımında her modele özgü işleme teknikleri vardır. 

 

15. (…).Her kumaşın kendine özgü ütüleme tekniği yoktur. 
 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Ce-

vaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Doğru 

2 Yanlış 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 Yanlış 

6 Doğru 

7 Doğru 

8 Doğru 

9 Yanlış 

10 Doğru 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Yanlış 

3 Doğru 

4 Yanlış 

5 Yanlış 

6 Doğru 

7 Doğru 

8 Doğru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Yanlış 

3 Yanlış 

4 Doğru 

5 Doğru 

6 Doğru 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Yanlış 

3 Yanlış 

4 Doğru 

5 Yanlış 

6 Doğru 

7 Doğru 

8 Yanlış 

9 Doğru 

10 Doğru 

11 Doğru 

12 Doğru 

13 Yanlış 

14 Doğru 

15 Yanlış 
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