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

Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak öğrencilere 

rehberlik etmek amacıyla hazırlanmıĢ bireysel öğrenme materyalidir. 

 Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiĢtir. 

 PARA ĠLE SATILMAZ.   
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AÇIKLAMALAR 
 

ALAN  Tekstil Teknolojisi 

DAL/MESLEK Dokuma Desinatörlüğü/Dokuma Operatörlüğü 

MODÜLÜN ADI  Yollu Örgülü Numune KumaĢ Dokuma 

MODÜLÜN TANIMI  
Yollu örgülü numune kumaĢ dokumaylailgili temel bilgi ve 

becerilerin kazandırıldığı öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖNKOġUL Bu modül için ön koĢul yoktur. 

YETERLĠK Yollu örgülü numune kumaĢ dokumak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bu modül ile uygun ortam sağlandığında yollu örgülü 

numune kumaĢları tekniğine uygun olarak 

dokuyabileceksiniz. 

Amaçlar  

1. Enine yollu örgülü numune kumaĢ dokuyabileceksiniz.  

2. Boyuna yollu örgülü numune kumaĢ 

dokuyabileceksiniz.  

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Donanım:Numune dokuma tezgâhı, çözgü hazırlama aparatı, 

atkı aparatı, çözgü ve atkı iplikleri, gücü tığı, tarak tığı, desen 

kâğıdı, renkli kalem, makas, cetvel, karton Ortam: Uygun 

yapıĢtırıcının bulunduğu numune kumaĢ dokuma atölyesi  

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen ölçme 

araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi kendinizi 

değerlendireceksiniz. 

Öğretmen, modülün sonunda, size ölçme aracı ( test, çoktan 

seçmeli, doğru-yanlıĢ vb.) kullanarak modül uygulamaları ile 

kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek değerlendirecektir. 

 

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Bu modülde, yollu örgülü numune kumaĢları tekniğine uygun olarak dokumayı 

öğreneceksiniz. Yollu örgülü numune kumaĢ dokumak için çözgü hazırlamak, taharını 

yapmak, numune kumaĢı dokumak, varyant ve kartela hazırlamayı baĢaracaksınız. 

 

Bu modül sonunda edineceğiniz bilgi ve beceriler ile tekniğine uygun iĢ emrinde 

belirtilen bilgiler doğrultusunda çözgü ve atkı sıklığına uygun renk varyantlarına birebir 

benzeyen enine ve boyuna yollu örgülü kumaĢ dokuyabileceksiniz. 

  

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 
 

 

 

Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam 

sağlandığında enine yollu örgülü numune kumaĢları tekniğine uygun olarak 

dokuyabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Çevrenizi araĢtırarak enine yollu örgülü kumaĢ örnekleri toplayınız. 

 KumaĢ örneklerini inceleyerek özellikleri hakkında rapor hazırlayınız. 

 

1. ENĠNE YOLLU ÖRGÜLÜ NUMUNE 

KUMAġ DOKUMA 
 

Enine yollu örgülü numune kumaĢlar birden fazla örgünün üst üste aynı çözgüde 

dokunmasına denir. Dokumada her örgü çeĢidinin atkı tel sayıları yapılan örgünün raporu 

değil dokunacak kumaĢ özelliğine bağlı olarak atkı tel adedi belirlenir. 

 

1.1. Enine Yollu Örgü Ġçin Çözgü Hazırlama 
 

Enine yollu örgülü numune kumaĢ dokumak için çözgü hazırlama iĢlemi dokunacak 

kumaĢın eni sıklığı ve renk raporu göz önüne alınarak hazırlanır. KumaĢ özellikleri de 

düĢünülerek çözgüler tek renk veya çizgili çözgü hazırlanır. 

 

KumaĢ Eni: 30 cm 

Tarak No: 40/2 Toplam Çözgü Tel Sayısı (TÇTS) = 240 tel 

 

Resim 1.1: Enine yollu örgü için çözgü hazırlama 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

AMAÇ 
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1.2. Hazırlanan Çözgünün Taharını Yapma 
 

Enine yollu örgülü numune kumaĢ dokumak için örgünün tahar ve armür planları 

hazırlanır. Hazırlanan tahara göre her çerçeveye düĢen gücü tel sayıları hesaplanarak 

çerçevelere yeteri kadar gücü takılır. 

 

ġekil 1.1: Enine yollu örgünün tahar ve armür planı 

Toplam Çözgü Tel Sayısı (TÇTS) = 240 tel 

Rapor Çözgü Tel Sayısı(RÇTS) = 4 tel 

Rapor Tekrarı =
TÇTS

RÇTS
 =

240

4
=60 rapor 

 

Çerçeve No R Çerçeve Tel Sayısı Rapor Tekrarı Çerçeve TÇTS 

1.  1 60 rapor  

2.  1 60 rapor  

3.  1 60 rapor  

4.  1 60 rapor  

RÇTS 4 TÇTS 240 tel 

Tablo 1.1: Çerçevelere düĢen gücü tel sayıları 

Çözgü iplikleri istenilen tahar planına göre çerçeve tarak diĢlerinden geçirilerek tahar 

iĢlemi yapılır. Tahar yapılırken belli aralıklarla yapılan iĢlem kontrol edilmelidir. Hata varsa 

düzeltilmelidir. KumaĢ dokuma sırasındaki hataların çoğunun düzeltilmesi mümkün değildir. 
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Tarak taharı yapılmadan önce tarak ortalaması yapılmalıdır. Dokunacak kumaĢın 

çerçevenin orta kısmına gelmesine özen gösterilmelidir. 

 

TÇTS = 240 tel 

Tarak Eni=
𝐓Ç𝐓𝐒 𝐱 𝟏𝟎

𝐓.𝐍𝐨 𝐱 𝐃𝐆𝐓𝐒
 =
𝟐𝟒𝟎 𝐱 𝟏𝟎

𝟒𝟎 𝐱 𝟐
=30 cm 

 

50 cm eninde olan tarakta 50- 30 = 20 cm olan kısım boĢtur. 10 cm sağda 10 cm solda 

boĢluk bırakılır. 10cm-30cm-10cm 

 

Resim 1. 2: Enine yollu örgü gücü tahar iĢlemi 

1.3. Yollu Örgülü Numune KumaĢ Dokuma 
 

Taharı yapılan çözgü iplikleri çözgü köprüsünden önce çözgü levendine bağlı olan 

demir çubuk üzerine eĢit gerginlikte, en fazla 4 cm eninde parçalar halinde bağlanır. Ġlk 

atkılar kalın bir iplikle çubuk kenarlarına da takılarak atılır. Ara boĢluklar ve kumaĢ eni 

yönünde kumaĢ düzgünleĢtirilir.  

 

Dokunacak boyuna yollu örgünün armürlü Ģablon tezgâhımızın paleti üzerine dolular 

boĢ bırakılır. BoĢlara dolu olarak tıpalar çakılarak (baĢlarda çerçeve kalkar, dolularda 

aĢağıda kalır.)  

 

Dokunacak kumaĢ için atkılar masura üzerine sarılır. Sarım sırasında eĢit gerginlikte 

ve masuraya düzgün olarak sararsak dokuma sırasında masura dağılması olmaz.  

 

Numune KumaĢ dokumada en önemli olan atkı sıklığıdır. Atkı atılırken belli 

aralıklarla atkı sıklıkları sayılmalıdır. Atkı ağızlık açılarak atılır. Ağızlık kapanmadan tefe 

yardımıyla atkı kumaĢ satına yerleĢtirilir. Atkı ağızlık kapandıktan sonra sıkıĢtırılırsa kumaĢ 

eni daralır. KumaĢ kenarlarında çözgü iplikleri kopar ve kumaĢ kenarı bozulur. 
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Resim 1. 3: Enine yollu örgülü numune kumaĢ dokuma 

1.4. Renk ve Hammadde Varyantlı Yollu Örgülü Numune KumaĢ 

Dokuma 
 

Enine yollu örgünün iplik cinsi ve renk çeĢitlerine göre farklı özellikte ürünler elde 

edilebilir. Sadece atkı rengini de değiĢtirerek değiĢik kumaĢ varyantları elde ederiz. 

 

Resim 1. 4: Enine yollu örgü varyantları 
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1.5. Dokunan KumaĢlardan Kartela Hazırlama 
 

Okullarda dokuna numune kumaĢlar okul özelliği göz önüne alınarak kartela dokunan 

kumaĢın teknik özelliklerinin bulunduğu numune teslim formu hazırlanır. Ayrıca formun bir 

kısmında öğrencinin çalıĢmasına göre not verileceği yer bulunmalıdır. Öğrencinin her 

dokuduğu kumaĢ objektif olarak değerlendirilmelidir 

 

Tablo 1.2: Numune teslim formu 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Enine yollu örgülü numune kumaĢı iĢlem sırasına göre dokumasını yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 
 ĠĢ talimatını alınız.  

 Enine yollu örgü numune kumaĢ dokunacak.  

 ĠĢ talimatını iyice anlamaya 

dikkat ediniz.  

 Dokunacak numune kumaĢın çözgü tel sayısını, 

renk raporunu, uzunluğunu belirleyiniz.  

 TÇTS =320 tel  

 Renk Raporu= Siyah  

 Ġplik ve çözgü uzunluğunu 

dokunacak kumaĢa göre 

hazırlaya dikkat ediniz.  

  Çözgü aparatında çözgüyü hazırlayınız.  

 

 Çözgülerin aynı gerginlikte 

olmasına dikkat ediniz.  

 Çözgüyü levende sarınız.  

 

 Çözgüleri levent üzerine 

dağıtarak sarmaya ve eĢit 

gerginlikte sarmaya dikkat 

ediniz.  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Çözgünün gücü ve tarak taharını yapınız. 

 

 

 Tahar planına dikkatli okuyarak 

gücü ve tarak taharını yapmaya 

özen gösteriniz.  

 Çözgüyü kalbalar hâlinde uç bezine bağlayınız.  

 

 Bağladığınız kalbaları enini en 

fazla4 cm'den az olmasına 

dikkat ediniz.  
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 Çözgü gerginliğini ayarlayınız. 

 

 Çözgüleri tarakla tarayarak eĢit 

gerginlikte olacak Ģekilde 

tarayınız.  

 Ġlk 6 atkıyı kenarlara takarak 

dokumaya özen gösteriniz. 

 

 Atkı hazırlayınız.  

 

 Atkı ipliklerini masura üzerine 

düzgün olarak sarmaya özen 

gösteriniz. 

 Enine yollu örgülü numune kumaĢ dokuyunuz.   Atkı atıldıktan sonra, atkıyı 

sıkıĢtırmadan ağızlığı 

kapatmamaya özen gösteriniz. 

 Dokunan kumaĢın kontrolünü yapınız. 

 

 Renk, örgü, atkı ve çözgü 

sıklığını kontrol etmeye özen 

gösteriniz.  
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 Dokunan kumaĢı tezgâhtan alınız.  

 

 Dokunan kumaĢı tezgâhtan 

almadan çözgüyü gevĢetmeye 

özen gösteriniz.  

 Aynı iĢlemleri, değiĢik renkte atkı ve çözgü 

ipliklerine uyarlayarak renk varyantlı numune 

kumaĢ dokumak ve kartela hazırlayınız.  

 

 KumaĢın teknik bilgilerini 

girmeyi unutmayınız.  
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

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

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1. ĠĢ talimatını aldınız mı?    

2. Dokunacak numune kumaĢın çözgü tel sayısını, renk raporunu, 

uzunluğunu belirlediniz mi?  
  

3. Çözgü aparatında çözgüyü hazırladınız mı?    

4. Levende sardınız mı?    

5. Çözgünün gücü ve tarak taharını yaptınız mı?    

6. Çözgüyü kalbalar hâlinde uç bezine bağladınız mı?    

7. Çözgü gerginliğini ayarladınız mı?    

8. Atkı hazırladınız mı?    

9. Enine yollu örgülü numune kumaĢ dokudunuz mu?    

10. Dokunan kumaĢın kontrolünü yaptınız mı?    

11. Dokunan kumaĢı tezgâhtan aldınız mı?    

12. Aynı iĢlemleri, değiĢik renkte atkı ve çözgü ipliklerine 

uyarlayarak renk varyantlı numune kumaĢ dokumak ve kartela 

hazırladınız mı?  

  

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” sorularına geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Enine yollu örgülü numune kumaĢlar birden fazla örgünün üst üste aynı çözgüde 
dokunmasına denir.  

2. (   ) Enine yollu örgülü numune dokumak için her çerçeveye genellikle eĢit gücü 

takılır.  

3. (   ) Enine yollu örgülü kumaĢ için tek renk çözgü hazırlanır. 

4. (   ) Yollu örgü dokumak için tarak ortalaması yapmaya gerek yoktur.  

5. (   ) Enine yollu örgülü kumaĢ saten ve dimi örgüsünden dokunur.  

6. (   ) Dokunacak enine yollu örgünün armürlü Ģablon tezgâhımızın paleti üzerinde 

dolular boĢ bırakılır.  

 

 

 

DEĞERLENDĠRME  
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.   

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

 

Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam 

sağlandığında boyuna yollu örgülü numune kumaĢı tekniğine uygun olarak 

dokuyabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Çevrenizi araĢtırarak boyuna yollu örgülü numune kumaĢ örnekleri toplayınız. 

 

2. BOYUNA YOLLU ÖRGÜLÜ NUMUNE 

KUMAġ DOKUMA 
 

Boyuna yollu örgülü numune kumaĢ birden fazla örgünün yan yana aynı çözgüde 

dokunmasına denir. Dokumada çözgü tel sayıları yapılan örgünün raporu değil istediğimiz 

tel adedinde olabilir. 

 

2.1. Boyuna Yollu Örgü Ġçin Çözgü Hazırlama 
 

Boyuna yollu örgülü numune kumaĢ dokumak için çözgü hazırlama iĢlemi dokunacak 

kumaĢın eni sıklığı ve renk raporu göz önüne alınarak hazırlanır. KumaĢ özellikleri de 

düĢünülerek çözgüler tek renk veya her örgü için ayrı renkli çözgü hazırlanır. Çözgü 

hazırlarken çözgü ipliklerini aynı gerginlikte hazırlayınız. 

 

Resim 2. 1: Boyuna yollu örgülü numune kumaĢ çözgüsü 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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2.2. Hazırlanan Çözgünün Taharını Yapma 
 

Boyuna yollu örgülü numune kumaĢ dokumak için örgünün tahar ve armür planları 

hazırlanır. Hazırlanan tahara göre her çerçeveye düĢen gücü tel sayıları hesaplanarak 

çerçevelere yeteri kadar gücü takılır.  

 

ġekil 2.1: Boyuna yollu örgü, tahar ve armür planları 

 

Toplam Çözgü Tel Sayısı (TÇTS) = 360 tel  

Rapor Çözgü Tel Sayısı (RÇTS) = 36 tel 

Rapor Tekrarı =
TÇTS

RÇTS
 =

360 tel

36
=10 rapor 

 

Çerçeve No R Çerçeve Tel Sayısı Rapor Tekrarı Çerçeve TÇTS 

1.  6 10 rapor 60 tel 

2.  6 10 rapor 60 tel 

3.  6 10 rapor 60 tel 

4.  4 10 rapor 40 tel 

5.  2 10 rapor 20 tel 

6.  2 10 rapor 20 tel 

7.  2 10 rapor 20 tel 

8.  2 10 rapor 20 tel 

9.  2 10 rapor 20 tel 

10.  2 10 rapor 20 tel 

11.  1 10 rapor 10 tel 

12.  1 10 rapor 10 tel 

RÇTS 36 tel TÇTS 240 tel 

Tablo 2.1: Çerçevelere düĢen gücü tel sayıları 
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Raporda bezayağı örgüsünün tel sayısı çok ise çoğunlukla dört çerçevede 

dokunacağından tahar ona göre çizilir. Örgüde saten örgüsü varsa diĢten geçen tel sayısı 

artırılmalıdır. Çözgü iplikleri istenilen tahar planına göre çerçeve tarak diĢlerinden 

geçirilerek tahar iĢlemi yapılır. 

 

Resim 2. 2: Boyuna yollu örgülü numune kumaĢ çerçeve tahar iĢlemi 

Tahar yaparken çözgü ipliklerini elinizden bırakmayınız. Kalbalar hâlinde düğüm 

atarak ipliklerin karıĢmamasını sağlayınız.  

 

Resim 2. 3: Boyuna yollu örgülü numune kumaĢ tarak tahar iĢlemi 
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2.3. Boyuna Yollu Örgülü Numune KumaĢ Dokuma 

 

Taharı yapılan çözgü iplikleri çözgü köprüsünden önce çözgü levendine bağlı olan 

demir çubuk üzerine eĢit gerginlikte, en fazla 4 cm eninde parçalar hâlinde bağlanır. Ġlk 

atkılar kalın bir iplikle çubuk kenarlarına da takılarak atılır. Ara boĢluklar ve kumaĢ eni 

yönünde kumaĢ düzgünleĢtirilir.  

 

Dokunacak boyuna yollu örgünün armürlü Ģablon tezgâhımızın paleti üzerine dolular 

boĢ bırakılır. BoĢlara dolu olarak tıpalar çakılarak baĢlarda çerçeve kalkar, dolularda aĢağıda 

kalır.  

 

Resim 2. 4: Boyuna yollu örgülü numune kumaĢ çözgüsü 

Dokunacak kumaĢ için atkılar masura üzerine sarılır. Sarım sırasında eĢit gerginlikte 

ve masuraya düzgün olarak sararsak dokuma sırasında masura dağılması olmaz.  

 

Numune kumaĢ dokumada en önemli olan atkı sıklığıdır. Atkı atılırken belli aralıklarla 

atkı sıklıkları sayılmalıdır. Atkı ağızlık açılarak atılır. Ağızlık kapanmadan tefe yardımıyla 

atkı kumaĢ satına yerleĢtirilir. Atkı ağızlık kapandıktan sonra sıkıĢtırılırsa kumaĢ eni daralır. 

KumaĢ kenarlarında çözgü iplikleri kopar ve kumaĢ kenarı bozulur. 

 

2.4. Renk ve Hammadde Varyantlı Yollu Örgülü Numune KumaĢ 

Dokuma 
 

Boyuna yollu örgünün iplik cinsi ve renk çeĢitlerine göre farklı özellikte ürünler elde 

edilebilir. Sadece atkı rengini de değiĢtirerek değiĢik kumaĢ varyantları elde ederiz. 
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Resim 2. 5: Boyuna yollu örgülü numune kumaĢ çözgüsü 

2.5. Dokunan KumaĢlardan Kartela Hazırlama 
 

Okullarda dokuna numune kumaĢlar okul özelliği göz önüne alınarak kartela dokunan 

kumaĢın teknik özelliklerinin bulunduğu numune teslim formu hazırlanır. Ayrıca formun bir 

kısmında öğrencinin çalıĢmasına göre not verileceği yer bulunmalıdır. Öğrencinin her 

dokuduğu kumaĢ objektif olarak değerlendirilmelidir.  

 

Resim 2. 6: Boyuna yollu örgülü numune kumaĢ çözgüsü 
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ĠSTANBUL ZEYTĠNBURNU TEKSTĠL MESLEK LĠSESĠ 

DOKUMA DESĠNATÖRLÜĞÜ DALI NUMUNE TESLĠM FORMU 

BAġLAMA TARĠHĠ 08.02.2012 TÇTS 360 tel 1 cm ÇTS 10 tel ME 37 cm 

BĠTĠRME TARĠHĠ 09.02.2012 DGTS  2 1 cm ATS 10 tel TO 5 + 40 +5 cm 

  TNO  45 diĢ TE 40 cm   

 
ÇÖZGÜ RENK RAPORU      NUMUNE KUMAġ 

Kırmız            

            

            

            

ATKI RENK RAPORU 

Sarı           

           

           

           

 

 
 

ĠġLEM BASAMAKLARI  ÖĞRENCĠNĠN 

ADI SOYADI 
MELTEM DURAN 

DESEN TASARIMI (20 puan) 20 

HESAPLAMALAR (10 puan) 10 
SINIFI- NO ATL-12-A / 88 

ÇÖZGÜ ÇEKĠMĠ (10 puan) 10 

TAHAR (10 puan) 10 
ATÖLYE ÖRETMENĠ VASFĠYE ALTAN 

KUMAġ DOKUMA (30 puan) 30 

SÜREYĠ KULLANMA (20 p) 20 
DAL ġEFĠ ALĠ ODABAġ 

TOPLAM PUAN 100 PUAN 

Tablo 2. 2: Numune teslim formu 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Örgüsünü, tahar ve armür planları ile kesit görüntülerini çiziniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 
 ĠĢ talimatını alınız.   ĠĢ talimatındaki basamaklara 

dikkat ediniz.  

 Dokunacak numune kumaĢın çözgü tel 

sayısını, renk raporunu, uzunluğunu 

belirleyiniz.  

TÇTS=320  

Ç Renk Raporu 20 Beyaz 8 Siyah  

2.20m çözgü hazırlanacak. 

 Ġplik ve çözgü uzunluğunu 

dokunacak kumaĢa göre 

hazırlamaya dikkat ediniz.  

 Çözgü aparatında çözgüyü hazırlayınız. 

 

 Çözgülerin aynı gerginlikte 

olmasına dikkat ediniz. 

 Levende sarınız.  

 

 Çözgüleri levent üzerine dağıtarak 

ve eĢit gerginlikte sarmaya dikkat 

ediniz.  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Çözgünün gücü ve tarak taharını yapınız. 

 

 Tahar planına dikkatli okuyarak 

gücü ve tarak taharını yapmaya 

özen gösteriniz.  

 Çözgüyü kalbalar hâlinde uç bezine 

bağlayınız.  

 

 Bağladığınız kalbaları enini en 

fazla4 cm'den az olmasına dikkat 

ediniz.  

 Çözgü gerginliğini ayarlayınız. 

 

 Çözgüleri tarakla tarayarak eĢit 

gerginlikte olacak Ģekilde 

tarayınız. 

 Ġlk 6 atkıyı kenarlara takarak 

dokumaya özen gösteriniz. 
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 Atkı hazırlayınız.  

 

 Atkı ipliklerini masura üzerine 

düzgün olarak sarmaya özen 

gösteriniz.  

 Enine yollu örgülü numune kumaĢ 

dokuyunuz.  

 

 Atkı atıldıktan sonra, atkıyı 

sıkıĢtırmadan ağızlığı 

kapatmamaya özen gösteriniz. 

 Dokunan kumaĢın kontrolünü yapınız. 

 

 Renk, örgü, atkı ve çözgü 

sıklığını kontrol etmeye özen 

gösteriniz.  
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 Dokunan kumaĢı tezgâhtan alınız. 

 

 Dokunan kumaĢı tezgâhtan 

almadan çözgüyü gevĢetmeye 

özen gösteriniz. 

 Aynı iĢlemleri, değiĢik renkte atkı ve çözgü 

ipliklerine uyarlayarak renk varyantlı numune 

kumaĢ dokumak ve kartela hazırlayınız.  

 

 KumaĢın teknik bilgilerini girmeyi 

unutmayınız.  
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

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

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1. ĠĢ talimatını aldınız mı?    

2. Dokunacak numune kumaĢın çözgü tel sayısını, renk raporunu, 

uzunluğunu belirlediniz mi?  
  

3. Çözgü aparatında çözgüyü hazırlayarak levende sardınız mı?    

4. Çözgünün gücü ve tarak taharını yaptınız mı?    

5. Çözgüyü kalbalar hâlinde uç bezine bağladınız mı?    

6. Çözgü gerginliğini ayarladınız mı?    

7. Atkı hazırladınız mı?    

8. Enine yollu örgülü numune kumaĢ dokudunuz mu?    

9. Dokunan kumaĢın kontrolünü yaptınız mı?    

10. Dokunan kumaĢı tezgâhtan aldınız mı?    

11. Aynı iĢlemleri, değiĢik renkte atkı ve çözgü ipliklerine 

uyarlayarak renk varyantlı numune kumaĢ dokuma ve kartela 

hazırladınız mı?  

  

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” sorularına geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Numune kumaĢ dokumak için çözgüler aynı gerginlikte olmalıdır.  

 

2. (   ) Çerçevelere rastgele gücü takılır.  

 

3. (   ) Numune kumaĢ dokumada atkı tel sayıları sık sık sayılmalıdır.  
 

4. (   ) Numune kumaĢ dokumada iplikler çözgü için uygun olmalıdır.  

 

5. (   ) Boyuna yollu örgülü numune kumaĢ dokumak için tek renk veya her örgü için 

ayrı renkte hazırlanır.  

 

6. (   ) Boyuna yollu örgülü numune dokumak için atkı renk raporu hiç kullanılmaz.  

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “modül değerlendirme” sorularına geçiniz. 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 



 

 26 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Yollu örgülü numune dokunak için iki veya daha çok örgü yan yana kullanılır.  

 

2. (   ) Yollu örgülü kumaĢ için tahar yaparken çözgü iplikleri serbest bırakılmalıdır.  
 

3. (   ) Tarak diĢlerinin bazılarından iki, bazılarından üç iplik geçirilmelidir.  

 

4. (   ) Numune kumaĢ dokunması sırasında ilk iplikleri kalın ve kenarlara bağlanarak  

dokunmalıdır.  

 

5. (   ) Numune kumaĢ dokunması sırasında çözgü tel sayıları hep aynıdır.  

 

6. (   ) KumaĢ dokunduktan sonra örgüsü çıkarılmalıdır. 
 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “bir sonraki modüle geçmek için” öğretmeninize baĢvurunuz. 

  

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1. Doğru 

2. Doğru 

3. Doğru 

4. YanlıĢ 

5. YanlıĢ 

6. Doğru 

 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1. Doğru 

2. YanlıĢ 

3. Doğru 

4. Doğru 

5. Doğru 

6. YanlıĢ 

 

 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1. Doğru 

2. Doğru 

3. YanlıĢ 

4. Doğru 

5. Doğru 

6. YanlıĢ 

 

  

CEVAP ANAHTARLARI 
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