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AÇIKLAMALAR 
ALAN El Sanatları Teknolojisi 

DAL/MESLEK El ve Makine NakıĢları 

MODÜLÜN ADI Çin Ġğnesi 

MODÜLÜN TANIMI 

Model belirleme, malzeme ihtiyacını belirleme, kumaĢı 

iĢlemeye hazırlama, Çin iğnesi tekniklerini uygulama, 

yardımcı iğne teknikleri, kenar temizleme, ütü yapma, kalite 

kontrol konularını içeren öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32  

ÖN KOġUL 
ĠĢlemeye Hazırlık, Kasnaksız Makine NakıĢları,  Basit NakıĢ 

Temel Ġğne Teknikleri modüllerini almıĢ olmak 

YETERLĠLĠK Çin iğnesi yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Uygun koĢullar sağlandığında elde Çin iğnesi yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Uygun model belirleyebileceksiniz. 

2. Kullanılacak malzeme seçimi yapabileceksiniz. 

3. Tekniğe ve ürüne uygun kumaĢı iĢlemeye 

hazırlayabileceksiniz. 

4. Tekniğe ve esaslara uygun Çin iğnesi teknikleri 

uygulayabileceksiniz. 

5. Tekniğe uygun olarak yardımcı iğne tekniklerini 

uygulayabileceksiniz. 

6. Tekniğine ve ürünün genel yapısına uygun kenar 

temizleme yapabileceksiniz. 

7. Tekniğe uygun ütü yapabileceksiniz. 

8. Tekniğe uygun kalite kontrol yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Aydınlık ve temiz atölye ortamı 

Donanım: ÇalıĢma masası, desen kitapları, fotoğraflar, 

dergiler, kartpostallar, yapılmıĢ ürün örnekleri, renk 

katalogları, kumaĢlar, çeĢitli iğne ve iplikler, boyalar, 

parĢömen kâğıdı, karbon kâğıdı, kalemler, kasnak, kasnak bezi, 

süsleme malzemeleri, ütü, ütü masası, küvet, leke çıkarıcılar, 

ütü bezi, makas 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen 

ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen, modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.) kullanarak 

modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek 

sizi değerlendirecektir. 
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GĠRĠġ 
Sevgili Öğrenci, 

 

GeçmiĢten günümüze kadar gelen Çin iğnesi, ilk defa Çin’de yapıldığı için bu adı 

almıĢtır. Desenin yüzeyini tamamen kapatan düz, basit iğnelerle yapılan renkli bir iĢlemedir. 

Renkli ipliklerin birbiri içine girerek ve kaynaĢarak uygulanmasından dolayı boyanmıĢ hissi 

verir. Bunun için iğne boyası da denmektedir  

 

Bu teknik uygulama alanlarının geniĢliği, kullanılan renk çeĢitliliği, desen 

kaynaklarının zenginliği ve estetik duruĢu sebebiyle Türk  kadınları ve genç kızları  

tarafından çok uzun senelerden beri keyifle uygulanmıĢtır. 

 

Çin iğnesi tekniğini kullanarak doğadan ve geçmiĢ yaĢantılarınızdan kesitleri 

yaratıcılığınızı da katarak iĢlemeye dönüĢtürebilirsiniz. 

 

Meslek dersi için hazırlanan bu modül, uygun çalıĢma ortamı sağlanarak Çin iğne 

tekniğinde model ve malzeme ihtiyacını belirleme, kumaĢı iĢlemeye hazırlama, Çin iğnesi 

tekniğini uygulama, yardımcı iğne teknikleri uygulama, ütü yapma, kalite kontrol bilgi ve 

becerilerini içermektedir. 

 

Bu modül size elde Çin iğnesi tekniğini yapma becerisi kazandıracaktır. 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, uygun çalıĢma ortamı oluĢturularak 

tekniğe ve ürüne uygun model belirleyebileceksiniz. 

 

 

 

 

 Çevrenizdeki müzelerden, çeyiz sandıklarındaki iĢlenmiĢ örneklerden, 

kartpostal ve doğa fotoğraflarından faydalanabilirsiniz. Derlediklerinizi rapor 

haline getirerek sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

1. MODEL BELĠRLEME 
 

1.1. Tanımı ve Tarihçesi 
 

Desenin yüzeyini tamamen kapatan düz, basit iğnelerle yapılan renkli bir iĢlemedir. 

Renkli iplikler birbiri içine girerek ve kaynaĢarak düz bir yüzey oluĢturduğundan iĢleme 

boyanmıĢ gibi görünür. Bunun için iğne ile yapılan resim veya iğne boyası denmektedir.  

 

1.2. Çin Ġğnesi Teknikleri 
 

 Düz Çin iğnesi 

 Gölgeli Çin iğnesi 

 Fantezi Çin iğnesi tekniklerinden oluĢmaktadır. 

 

1.3. Kullanılan Araç Gereçler 

 

 Cetvel, mezura 

 Makas (kâğıt ve nakıĢ makası) 

 Kalem (sert ve yumuĢak uçlu kalemler) 

 ÇeĢitli desen kaynakları  

 Kâğıtlar (parĢömen ve karbon kâğıdı) 

 Ġğneler (dikiĢ iğnesi, nakıĢ iğnesi, toplu iğne) 

 Kasnak 

 Kasnak bezi 

 ÇeĢitli kumaĢlar (sık ve düzgün dokunuĢlu kumaĢ) 

 ÇeĢitli iplikler 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Resim 1.1: Pano 

1.4. Diğer NakıĢlardan Ayıran Özellikleri 
 

1.4.1. KumaĢ ve Ġplik Özelliği 
 

Sık ve düzgün dokunuĢlu bütün kumaĢlar üzerine uygulanabilir. Yapılan iĢlemenin 

göze daha hoĢ görünmesi için düz renk kumaĢlar tercih edilmelidir. Ġnce kumaĢlar Çin iğnesi 

tekniğinde iĢlenirken kumaĢ alttan desteklenmelidir. Örneğin, Ģifon kumaĢ üzerine Çin iğnesi 

yapılırken kumaĢ, alttan organze kumaĢla desteklenmelidir. 

 

Ġplik seçiminde kumaĢın kalınlığı göz önünde bulundurularak koton, çamaĢır ipeği, 

orlon, yün, floĢ gibi iplikler tercih edilebilir. Ġpliğin sağlam olmasına ve tarazlanmamasına 

dikkat edilmelidir. 

 

1.4.2. Desen Özelliği 
 

Çin iğnesinde doğadaki tüm objeler kullanılabilir. Desen seçerken ürüne ve kumaĢa 

uygun desen seçmek gerekmektedir. Özelikle gölgeli Çin iğnesinde desen, ıĢık 

gölgelendirmeler ile zenginleĢtirilir. Bu yönüyle resim sanatından etkilenmektedir. 

 

1.4.3. Renk Seçimi  
 

En zengin renk seçeneği olan nakıĢ tekniklerinden biridir. Özellikle gölgeli Çin 

iğnesinde bir rengin değiĢik tonları ya da değiĢik renkler bir arada kullanılabilir. Düz Çin 

iğnesi tek renk iplikle çalıĢılır. Fantezi Çin iğnesi ise tek renkle ya da desenin farklı 

yerlerinde tonlandırmalar yaparak çalıĢılabilir. 
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1.5. Desen için Faydalanılan Kaynaklar 
 

 Doğadaki bitkisel, figüratif ve nesnel bezemelerden 

 Doğa ve manzara resimlerinden  

 Temsili resimlerden 

 Günlük yaĢantılardan 

 ĠĢlenmiĢ örneklerden  
 

1.6. Uygulandığı Yerler 
 

 Bebe kadın giyim süslemeleri 

 Çay ve sofra takımları 

 ÇeĢitli örtüler 

 Kitap kapağı 

 Albüm 

 Çanta 

 EĢarp ve Ģal 

 Kemer 

 Küpe 

 ÇeĢitli Ģaseler 

 Yastık 

 Pano 

 Abajur 

 Fular 

 Yatak örtüleri 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Çin iğnesi tekniğine uygun desen 

belirleyiniz. 
 Çevrenizi gözlemleyiniz. 

 Desen hazırlamada kullanılacak araç 

gereçleri seçiniz. 
 Titiz ve düzenli çalıĢınız. 

 KumaĢ ve iplikleri yapacağınız ürüne 

uygun seçiniz. 
 Dikkatli çalıĢınız. 

 Deseninizi çiziniz. 

 Deseninizi net ve desen çizim 

kaidelerine uygun çiziniz. 

  

 Yapılacak ürüne ve tekniğe uygun 

kompozisyon hazırlayınız. 

 Ürün ve kenar temizleme ölçülerine 

dikkat ediniz. 

 Deseni renklendiriniz. 

 Renk uyumuna ve renk geçiĢlerine 

dikkat ediniz. 

  
 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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Resim 1.2: Çin iğnesi örneği 

KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet, 

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

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Desen seçtiniz mi?   

2. Desen hazırlamada kullanılacak araç gereçleri seçtiniz mi?   

3. KumaĢ ve iplikleri yapacağınız ürüne uygun olarak belirlediniz 

mi? 
  

4. Deseninizi çizdiniz mi?   

5. Kompozisyon hazırladınız mı?   

6. Deseni renklendirdiniz mi?   

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, ürüne ve renge uygun malzeme 

ihtiyacını belirleyebileceksiniz.  

 

 

 

 

 Elde Çin iğnesi tekniğinde kullanılan malzemeler hakkında bilgi toplayınız. 

Topladığınız bilgileri arkadaĢlarınızla paylaĢınız. Malzemeleri inceleyiniz. 

 

2. MALZEME ĠHTĠYACINI BELĠRLEME 
 

2.1. Çin Ġğnesi Tekniğinde Kullanılan KumaĢlar 
 

Sık düzgün ve bez ayağı tekniği ile dokunan bütün kumaĢlar üzerine uygulanır. 

KumaĢın tek renk olması daha iyi sonuçlar verir. Çok ince kumaĢlar kullanıldığında 

uygulama kumaĢı, astar olarak organze ile desteklenmelidir. 

 

2.1.1. KumaĢ Türleri  
 

 Keten 

 Patiska 

 Opal 

 Goblen 

 Saten 

 Poplin 

 Ġpek  

 Ġpek saten 

 Organze 

 Ġpek jorjet 

 ÖdemiĢ ipeği 

 Terilen 

 Tafta vb. kumaĢlar kullanılır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Resim 2.1: KumaĢ örnekleri 

2.1.2. Kullanılan Ġplik Türleri  
 

 Koton  

 Muline  

 Rafya 

 Yün  

 ÇamaĢır ipeği 

 FloĢ 

 Orlon 

 

Resim 2.2: Ġplik örnekleri 

2.1.3. Çin Ġğnesinde Kullanılan Yardımcı Süsleme Malzemeleri 
 

 Pul 

 Boncuk 

 Ġnci vb. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Çin iğnesinde kullanılan araç gereçleri 

tespit ediniz. 

 Tekniğe ve ürüne uygun olmasına özen 

gösteriniz. 

 Çin iğnesinde kullanılan kumaĢ 

çeĢitlerini inceleyiniz. 
 AraĢtırmacı olunuz. 

 Ürüne, tekniğe ve desene uygun iplik 

belirleyiniz. 
 Gözlem yapınız. 

 Ġplik çeĢitlerini inceleyiniz.  Titizlikle çalıĢınız. 

 Ürüne, tekniğe ve desene uygun iplik 

belirleyiniz. 

 Desende kullanılan kaynaklar ıĢığında 

çalıĢınız. 

 Çin iğnesi tekniğinde kullanılan 

yardımcı malzemeleri inceleyiniz. 
 AraĢtırmacı olunuz. 

 Üründe kullanılacak yardımcı 

malzemeleri belirleyiniz. 
 YapılmıĢ örnekleri inceleyiniz. 

 

 

 

KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet, 

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

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Çin iğnesinde kullanılan araç gereçleri tespit ettiniz mi?   

2. Çin iğnesinde kullanılan kumaĢ çeĢitlerini incelediniz mi?   

3. Ürüne ve tekniğe uygun kumaĢ belirlediniz mi?   

4. Ġplik çeĢitlerini incelediniz mi?   

5. Ürüne, tekniğe ve desene uygun iplik belirlediniz mi?   

6. Çin iğnesi tekniğinde kullanılan yardımcı malzemeleri 

incelediniz mi? 

  

7. Üründe kullanılacak yardımcı malzemeleri belirlediniz mi?   

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

 

 

Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam 

sağlandığında tekniğe ve ölçüye uygun olarak kumaĢı iĢlemeye uygun hale 

getirebileceksiniz. 

 

 

 

 

 Çevrenizde bulunan iĢlenmiĢ kumaĢların ölçülerini inceleyiniz. Bu ölçüleri 

sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

3. KUMAġI ĠġLEMEYE HAZIRLAMA 
 

3.1. Ölçü  
 

Çin iğnesi tekniğinde uygulanacak olan ürünün ölçüleri, kullanılacak yere ve kiĢinin 

zevkine göre değiĢkenlik gösterebilir. Belli bir standardı yoktur. 

 

KumaĢı iĢlemeye hazırlarken sırasıyla Ģunlara dikkat edilmelidir: 

 

 Belirlenen kumaĢı ütüleyiniz. 

 Belirlenen kumaĢı ürün boyutlarına uygun, düz boy ipliklerine dikkat ederek 

iplik çekerek kesiniz. 

 Kestiğiniz kumaĢın kenar sürfilelerini yapınız. 

 KumaĢın en ve boy ipliklerine dikkat ederek orta teyelini alınız. 

 KumaĢı tekrar ütüleyerek deseni yerleĢtireceğiniz yeri saptayınız. 

 

3.2. Çin Ġğnesinde Kullanılan Desen Geçirme Teknikleri 
 

Çin iğnesi tekniğinde kullanılan desen geçirme teknikleri Ģunlardır: 

 

 Çizerek desen geçirme 

 Deseni kumaĢ altına koyarak desen geçirme 

 Karbon kâğıdı ile desen geçirme 

 

3.2.1. Çizerek Desen Geçirme 
 

Bu çizim tekniği açık renk ve düzgün dokunuĢlu kumaĢlarda uygulanabilir. Desen 

parĢömen kâğıdına çizilir. YumuĢak uçlu kalemle üzerinden geçilir. Desen, çizim yapılan 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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yüzü kumaĢın üzerine gelecek Ģekilde yerleĢtirilir ve sert uçlu kalemle desenin üzerinden 

gidilir. 

 

3.2.2. Deseni KumaĢın Altına Koyarak Desen Geçirme 
 

YumuĢak, ince ve Ģeffaf kumaĢlarda uygulanır. Desen parĢömen kâğıdına çizilir. 

KumaĢın kirlenmemesi için desen ters çevrilerek kumaĢın altına yerleĢtirilir. Desen, üst 

kısımlardan baĢlanarak kumaĢa çizilir. 

 

3.2.3. Karbon Kâğıdı ile Desen Geçirme 
 

Koyu renk kumaĢlarda uygulanır. Desen parĢömene çizilir ve kumaĢa tutturulur. 

Karbon kâğıdı parlak yüzeyi kumaĢa gelecek Ģekilde parĢömen ve kumaĢ arasına yerleĢtirilir. 

Ġnce uçlu bir kalemle desenin üzerinden gidilir. 

 

3.3. Desen Geçirmede Kullanılan Araç Gereçler  
 

 ParĢömen kâğıdı 

 Kalem 

 Karbon kâğıdı 

 Mezür 

 Karton 

 Kalem açacağı 

 Silgi 

 Cetvel 

 

3.4. Çin Ġğnesi Tekniğinde KumaĢı Germe 
 

3.4.1. Çin Ġğnesi Tekniğinde KumaĢı Germenin Önemi 
 

NakıĢ yaparken kumaĢı germe iĢleminin yapılması nakıĢın daha muntazam ve düzgün 

olmasını sağlar. Eğer iĢleme yapılacak kumaĢ tekniğe uygun gerilmemiĢse iĢleme muntazam 

yapılamaz. 

 

3.4.2. Kullanılan Germe Araç Gereçleri 
 

 ĠĢleme kumaĢı 

 Kasnak (el nakıĢına uygun) 

 Kasnak bezleri 

 Gergef 

 Gergef bezleri 

 NakıĢ malzemeleri 
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3.4.3. KumaĢı Kasnakla Germe 
 

ĠĢleme yapılacak kumaĢ hazırlandıktan sonra kasnağın altına ve üstüne kasnak bezi 

yerleĢtirilerek yapılan germe iĢlemine denir. Germe iĢlemi düz boy ipliği yönünde yapılır. 

Ġnce kumaĢlar kasnak bezinden çekilerek gerilmelidir. ĠĢlemenin düzgün olması için kasnak 

gerginliğine dikkat edilmelidir. 

 

3.4.4. KumaĢı Gergefle Germe 
 

ĠĢleme kumaĢı gergef bezleri dikilerek yan tahtalara tutturularak çalıĢılır. Büyük 

motiflerde, kasnağa gerilmeyen kumaĢlarda ve birkaç kiĢinin çalıĢması gereken büyük 

ürünlerde gergef kullanılır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Yapılacak ürüne göre kumaĢ hesabı 

yapınız. 
 Kaynakları verimli kullanınız. 

 KumaĢı istenilen ölçüye göre kesiniz. 
 Ürün kumaĢını hazırlarken en ve boy 

ipliklerine dikkat ediniz. 

 KumaĢın kenar sürfilesini alınız. 
 Kenar ipliklerinin atmamasına dikkat 

ediniz. 

 KumaĢın orta teyellerini alınız.  KumaĢın orta noktasını düzgün bulunuz. 

 Deseni kumaĢa çiziniz. 
 KumaĢa ve desene uygun desen geçirme 

tekniğini kullanınız. 

 ĠĢleme kumaĢına kasnak bezi dikiniz.  Temiz ve düzenli çalıĢınız. 

 KumaĢınızı geriniz. 
 KumaĢınıza ve tekniğinize uygun germe 

yöntemini kullanınız. 

 ĠĢlemeye geçiniz.  IĢığı doğru açıdan alınız. 

 

KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet, 

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

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Yapılacak ürüne göre kumaĢ hesabı yaptınız mı?   

2. KumaĢın en ve boy ipliklerine dikkat ettiniz mi?   

3. KumaĢı verilen ölçüler doğrultusunda kestiniz mi?   

4. KumaĢın kenar sürfilesini yaptınız mı?   

5. KumaĢın orta teyellerini aldınız mı?   

6. Deseni kumaĢa, belirlenen teknikle geçirdiniz mi?   

7. ĠĢleme kumaĢına kasnak bezlerinizi diktiniz mi?   

8. ĠĢlenen kumaĢı kasnağa gerdiniz mi?   

9. ĠĢlemeye geçtiniz mi?   

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 
 

 

 

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, uygun ortam hazırlayarak elde Çin 

iğnesi tekniklerini uygulayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Çevreniz de bulunan müzelerden, çeyiz sandıklarından, dergi ve mecmualardan 

Çin iğnesi ile yapılmıĢ örnekleri araĢtırınız ve bu örneklerden sınıfa getirerek 

inceleyiniz. 

 

4. ÇĠN ĠĞNESĠ TEKNĠKLERĠ 
 

4.1. Çin Ġğnesi Tekniği  
 

Çin iğnesi tekniğinde 3 değiĢik teknik bulunmaktadır.  

 

 Düz Çin Ġğnesi: Tek renk ya da çok az renk kullanılarak yüzeyin tamamen 

iĢlenmesiyle oluĢturulan iğne tekniğidir. 

 

 Gölgeli Çin Ġğnesi: ĠĢleme tekniği olarak aynı düz Çin iğnesi tekniği gibidir. 

Fakat düz Çin iğnesinde tek renk kullanılırken gölgeli Çin iğnesinde bir rengin 

değiĢik tonları ya da değiĢik birçok renk bir arada kullanılabilir. Çin iğnesi 

teknikleri arasında en çok tercih edilen Çin iğnesi tekniğidir. 

 

Resim 4.1: Gölgeli Çin iğnesi 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 
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 Fantezi Çin Ġğnesi: Deseninin sadece dıĢ hatları, uzunlu kısalı, dik ya da verev 

atıĢlarla iĢlenerek oluĢturulan iğne tekniğidir. Desen yüzeyi diğer Çin iğne 

tekniklerindeki gibi tamamen doldurulmaz. 

 

Resim 4.2: Fantezi Çin iğnesi 

4.2. Çin Ġğnesi Yapılırken Dikkat Edilecek Teknik Esaslar 
 

 KumaĢ ve iplik kalınlıkları oranlı olmalıdır. 

 ĠĢleme yapılırken desenin yapısı bozulmamalıdır. 

 Ġğne batıĢ noktalarının belli olmaması için ince ve uzun iğne ile çalıĢılmalıdır. 

 Ġğne, iĢleme yapılan yüzeye yatık pozisyonda batırılmalıdır. 

 Düzgün bir yüzey oluĢturmak için iplik atıĢları hep aynı yönde yapılmalıdır. 

 Ġğneye, ipliğin tarazlanma yapmaması için fazla uzun iplik takılmamalıdır. 

 Ġpliğin iĢleme esnasında düğümlenmemesi için az bükümlü iplik tercih 

edilmelidir. 

 Desen dar yerinden geniĢ tarafına doğru çalıĢılmalıdır. 

 ĠĢlemeye motifin ortasından baĢlanmalıdır. 

 ĠĢlemede atıĢlar, motifin ortasında düz kenarlara doğru yelpaze Ģekli verilerek 

uygulanmalıdır. 

 Atılan iplik uzunlukları düz ve fantezi Çin iğnesi tekniklerinde 0.5 cm’yi 

geçmemelidir (fantezi Çin iğnesi tekniğinde bu oran 1 cm’ye kadar 

uzatılabilir.). 

 Ġplikler, kısalı uzunlu ve üst üste gelmeyecek Ģekilde yan yana atılmalıdır. 

 Renkli uygulamalarda iplikler birbiri içine girerek kaynaĢtırma yapılmalıdır. 

 ĠĢleme yapılan yüzeyin tersi ve yüzü aynı olmalıdır. 

 Ġplikler, iĢlemenin tersine ve belli olmayacak Ģekilde tutturulmalıdır. 
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Resim 4.3: Çin iğnesi pano 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Seçtiğiniz ipliği iğneye geçiriniz. 
 Ġpliğinizin tarazlanmaması için  çok 

uzun takmamaya özen gösteriniz. 

 Ġpliği motifin içine oyulgama tekniği ile 

tutturunuz. 

 Tutturma iĢleminin desenin yüzeyinde 

görünmemesine dikkat ediniz. 

 Ġğnenizi motifin dar kenarının 

ortasından çıkınız. 

 Çin iğnesi tekniğinde iĢleme yaparken 

iĢlemeye daima dar kenarından 

baĢlayınız. 

 Motifin orta hattını takip ederek iğnenizi 

0,5 mm ileri batınız. 

 Ġlk sırada merkezden dıĢarı doğru iplik 

atımı yapınız. 

 Ġğnenin oluĢturduğu delik izlerinin belli 

olmaması için iğneyi mutlaka yatık 

olarak kumaĢa batırınız. 

  

 Ġğneyi baĢlangıç noktasının 1 iplik 

yanından kumaĢ yüzeyine çıkarınız. 

 Ġplikler arasında açıklık kalmamasına 

dikkat ediniz. 

 Daha kısa olmak üzere ikinci ipliği 

atınız ve uzunlu kısalı atıĢlarla ilk sırayı 

tamamlayınız. 

 Ġplik atıĢlarınızın 0,5 mm’yi 

geçmemesine dikkat ediniz. 

 Ġkinci sırada ilk sıranın orta kısmından 

ve 3-4 mm üzerinden iğnenizi çıkarınız.  

 Ġlk sıranın tersi istikametinde dıĢtan içe 

doğru batınız.   

 

 Ġlk sıradaki ipliklerin arasına ve 2 mm 

kadar içine batınız. 

 Alt ve üst sıraların aynı yönde bir akıĢ 

oluĢturmasını sağlayınız. 

 Ġğne delikleri oluĢmaması için ince iğne 

kullanınız.  

 Uzunlu kısalı atıĢlarla aynı iĢlemleri 

tekrarlayarak motifi tamamlayınız. 

 Ġpliklerinizin parlaklığını yitirmemesine 

özen gösteriniz. 
 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Seçtiğiniz ipliği iğneye geçiriniz. 
 Ġpliğinizin tarazlanmaması için  çok 

uzun takmamaya özen gösteriniz. 

 Ġpliği motifin içine oyulgama tekniği ile 

tutturunuz. 

 Tutturma iĢleminin desenin yüzeyinde 

görünmemesine dikkat ediniz. 

 Ġğnenizi motifin dar kenarının 

ortasından çıkınız. 

 Çin iğnesi tekniğinde iĢleme yaparken 

iĢlemeye daima dar kenarından 

baĢlayınız. 

 Motifin orta hattını takip ederek iğnenizi 

0,5 mm ileri batınız. 

 Ġlk sırada merkezden dıĢarı doğru iplik 

atımı yapınız. 

 Ġğnenin oluĢturduğu delik izlerinin belli 

olmaması için iğneyi mutlaka yatık 

olarak kumaĢa batırınız. 

  

 Ġğneyi baĢlangıç noktasının 1 iplik 

yanından kumaĢ yüzeyine çıkarınız. 

 Ġplikler arasında açıklık kalmamasına 

dikkat ediniz. 

 Daha kısa olmak üzere ikinci ipliği 

atınız ve uzunlu kısalı atıĢlarla ilk sırayı 

tamamlayınız. 

 Ġplik atıĢlarınız 0,5 mm geçmemesine 

dikkat ediniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Ġkinci sırada iğnenize farklı renk iplik 

takınız ve ilk sıranın orta kısmından 

ve 3-4 mm üzerinden iğnenizi 

çıkarınız. 

 Ġğnenize desen için kararlaĢtırılan renkteki 

ipliği takınız. 

 Ġlk sıranın tersi istikametinde dıĢtan içe 

doğru batınız. 

 

 Ġlk sıradaki ipliklerin arasına ve 2 mm 

kadar içine batınız. 

 Alt ve üst sıraların aynı yönde bir akıĢ 

oluĢturmasını sağlayınız. 

 Ġğne delikleri oluĢmaması için ince iğne 

kullanınız. 

 Uzunlu kısalı atıĢlarla aynı iĢlemleri 

tekrarlayarak motifi tamamlayınız. 

 Renklerin birbiriyle kaynaĢmasını 

sağlayınız. 

 Ġpliklerinizin parlaklığını yitirmemesine 

özen gösteriniz. 

 Ġpliğinizi iĢlemenin tersine geçiriniz. 

 ĠĢlemenin tersi ve yüzünün aynı olmasına 

özen gösteriniz. 

 ĠĢlemenin tersinde atlama yapmayınız. 

 Ġpliğinizi iĢlemenin tersine 

tutturunuz. 

 ĠĢlemenin tersinde tutturma iĢleminin 

gözükmemesine özen gösteriniz. 

 ĠĢlemenin tersinde kalan ipliğinizi 

makasla kesiniz. 
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ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Seçtiğiniz ipliği iğneye geçiriniz. 
 Ġpliğinizin çok uzun olmamasına dikkat 

ediniz. 

 Ġpliği birkaç oyulgama yaparak motifin 

içinde ve iĢleme tekniğinin altında 

kalacak Ģekilde tutturunuz. 

 Tutturma iĢleminin desenin yüzeyinde 

görünmemesine dikkat ediniz. 

 Motifin kenarından iğneyi çıkarınız. 
 Ġplik uzunluğu 4 mm’den baĢlayarak 1 

cm arasında değiĢebilir. 

 Motifin kenar çizgisine paralel ve 0.5 

cm’den içeri olmak üzere verev bir hat 

oluĢturacak biçimde iğneyi batırınız. 

 

 Ġğneyi ilk çıktığınız noktanın1 iplik 

yanından çıkarınız. 
 ĠĢleme esnasında ıĢığı doğru açıdan alın. 

 Aynı verev hatta ilk ipliğe paralel olarak 

daha uzun ya da daha kısa bir iplik 

atınız. 

 ĠĢlemede motifin Ģekline de dikkat 

ederek ipliklerin birbirine paralel 

olmasına dikkat ediniz. 

 Uzunlu kısalı attığınız ipliklerle verev 

hattı tamamlayınız. 

 Fantezi Çin iğnesi genellikle tek renk 

iplikle uygulanır. Ġsteğe bağlı olarak 

iĢlenen motifin bazı bölümlerinde farklı 

renk kullanabilirsiniz. 

 Ġpliğinizi iĢlemenin tersine geçiriniz. 

 ĠĢlemenin tersi ve yüzünün aynı 

olmasına özen gösteriniz. 

 ĠĢlemenin tersinde atlama yapmayınız. 

 Ġpliğinizi iĢlemenin tersine tutturunuz. 
 ĠĢlemenin tersinde tutturma iĢleminin 

gözükmemesine özen gösteriniz. 

 ĠĢlemenin tersinde kalan ipliğinizi 

makasla kesiniz. 
 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 
             

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet, 

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

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1. Ġnce ve uzun bir iğne tercih ettiniz mi?   

2. Ġpliğinizi iğnenize taktınız mı?   

3. Motifin baĢlangıcına ipliğinizi tutturdunuz mu?   

4. Düz Çin iğnesini teknik esaslarına uygun iĢlediniz mi?   

5. Gölgeli Çin iğnesini teknik esaslarına uygun iĢlediniz mi?   

6. Ġplik atıĢlarının hep aynı yönde olmasına dikkat ettiniz mi?   

7. Motifi dar kısmından geniĢ kısmına doğru iĢlemeye özen 

gösterdiniz mi? 

  

8. Fantezi Çin iğnesini teknik esaslarına uygun iĢlediniz mi?   

9. Fantezi Çin iğnesinde, motifin kenar çizgisine paralel ve verev bir 

hat oluĢturacak Ģekilde çalıĢmaya özen gösterdiniz mi? 

  

10. Desen özelliğini bozmamaya dikkat ettiniz mi?   

11. Uzunlu kısalı paralel bir Ģekilde olmak üzere motifi tamamladınız 

mı? 

  

12. ĠĢlem tamamlandığında ipliği kumaĢın arkasına geçirdiniz mi?   

13. ĠĢlemenin arkası ve önü aynı oldu mu?   

14. Kalan ipliği iĢlemenin arka yüzüne tutturdunuz mu?   

15. Kalan ipliği nakıĢ makası ile kestiniz mi?   

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-5 
 

 

 

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, uygun ortam sağlandığında tekniğe 

uygun yardımcı iğne tekniklerini uygulayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Çin iğnesi tekniklerinde kullanılan yardımcı iğne tekniklerini araĢtırınız. 

 YapılmıĢ örnekleri inceleyiniz.  AraĢtırma sonuçlarını arkadaĢlarınızla 

paylaĢınız. 

 

5. ÇĠN ĠĞNESĠNDE YARDIMCI ĠĞNE 

TEKNĠKLERĠ 
 

Desen, Çin iğnesi tekniğinde iĢlendikten sonra desene farklı bir boyut ve derinlik 

kazandırmak için motif kenarlarında, ortalarında ve desende ihtiyaç hissedilen noktalarında 

yardımcı iğne tekniklerinden faydalanılmaktadır. 

 

Bu teknikler; 

 

 Sap iĢi 

 Makine dikiĢi 

 Tohum iĢi 

 Sarma 

 Gölge iĢi vb.dir. 

  

5.1. Sap ĠĢi  
 

Sap iĢi soldan sağa çalıĢılan tersi makine dikiĢi görüntüsünde olan bir tekniktir. Desen 

içinde saplar da iĢlemeyi tamamlayıcı olarak kullanılır. 

 

5.2. Makine DikiĢi 
 

Sağdan sola doğru çalıĢılan tersi sap iĢi görüntüsünde olan bir tekniktir. Çin iğnesi 

tekniğinde çiçeklerin etrafında kullanıldığı gibi dallarda tek baĢına veya tamamlayıcı olarak 

da uygulanabilir. 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5 
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5.3. Tohum ĠĢi 
 

Çin iğnesi tekniğinde genellikle çiçek içlerinde uygulanır. Tohuma benzediği için bu 

adı almıĢtır. 

 

5.4. Sarma 
 

Çin iğnesi tekniğinde çiçeklerde, yapraklarda dallarda tamamlayıcı olarak kullanılan 

yardımcı iğne tekniğidir. Düz çalıĢıldığı gibi verev de uygulanabilir. 

 

5.5. Gölge ĠĢi 
 

Desenin yüzünde, motifin dıĢ hatları karĢılıklı makine dikiĢi ile iĢlenmiĢ gibi motifin 

tersinde ise hiristo teyeli gibi görünen tekniktir. Çin iğnesi tekniğinde dallarda, yapraklarda 

ve çiçeklerde uygulanabilir. 

 

Resim 5.1: Çin iğnesi örtü 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ  
ĠĢlem Basamakları  Öneriler 

 ĠĢlenecek desen üzerinde, uygulanacak 

yardımcı iğne tekniklerini belirleyiniz. 

 Çevrenizdeki iĢlenmiĢ örnekleri 

inceleyiniz. 

 Seçtiğiniz yardımcı iğne tekniklerini 

ürün üzerinde uygulayınız. 

 Titiz ve düzenli çalıĢınız. 

 Sap iĢi tekniğini teknik esaslarına uygun 

bir Ģekilde ürün üzerinde uygulayınız. 

 Soldan sağa doğru çalıĢınız. 

 Makine dikiĢi tekniğini teknik esaslarına 

uygun bir Ģekilde ürün üzerinde 

uygulayınız. 

 DikiĢ uzunluklarını kumaĢ ve iplik 

kalınlığına göre ayarlayınız. 

 Tohum iĢi tekniğini teknik esaslarına 

uygun bir Ģekilde ürün üzerinde 

uygulayınız. 

 Tekniği, iplik büklüm yönüne göre 

çalıĢınız. 

 Sarma tekniğini teknik esaslarına uygun 

bir Ģekilde ürün üzerinde uygulayınız. 

 Tekniği, iplik atıĢlarını yan yana ve  

boĢluk kalmayacak Ģekilde uygulayınız. 

 Gölge iĢi tekniğini teknik esaslarına 

uygun bir Ģekilde ürün üzerinde 

uygulayınız. 

 Tekniği, desen içinde karĢılıklı 

çalıĢabilmek için motifin çift hatlı 

olmasına özen gösteriniz. 

 

 

KONTROL LĠSTESĠ 
             

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet, 

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

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1. ĠĢlenecek desen üzerinde, uygulanacak yardımcı iğne 

tekniklerini belirlediniz mi? 

  

2. Seçtiğiniz yardımcı iğne tekniklerini ürün üzerinde 

uyguladınız mı? 

  

3. Sap iĢi tekniğini teknik esaslarına uygun bir Ģekilde ürün 

üzerinde uyguladınız mı? 

  

4. Makine dikiĢi tekniğini teknik esaslarına uygun bir Ģekilde 

ürün üzerinde uyguladınız mı? 

  

5. Tohum iĢi tekniğini teknik esaslarına uygun bir Ģekilde ürün 

üzerinde uyguladınız mı? 

  

6. Sarma tekniğini teknik esaslarına uygun bir Ģekilde ürün 

üzerinde uyguladınız mı? 

  

7. Gölge iĢi tekniğini teknik esaslarına uygun bir Ģekilde ürün 

üzerinde uyguladınız mı? 

  

 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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DEĞERLENDĠRME 

 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

 

Resim 5.2: Çin iğnesi örtü 

 

Resim 5.3: Çin iğnesi örtü 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–6 
 

 

 

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, uygun çalıĢma ortamı hazırlayarak ürün 

özelliğine uygun kenar temizleme tekniğini uygulayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Kenar temizleme teknikleri hakkında araĢtırma yapınız.    

 ÇeĢitli kenar temizleme teknikleri ile ilgili örnekleri sınıfa getiriniz. 

ArkadaĢlarınızla bu örnekleri inceleyiniz. 

 

6. ÇĠN ĠĞNESĠNDE KULLANILAN KENAR 

TEMĠZLEME TEKNĠKLERĠ 
 

6.1. Kenar Temizlemenin Önemi 
 

NakıĢta kenar temizleme, iĢleme yapılan kumaĢın temizliği, estetiği, güzel görünümü 

açısından önemlidir. Doğru seçilmiĢ kenar temizleme tekniği, ürünün en önemli 

tamamlayıcılarındandır. 

 

6.1.1. Kenar Temizleme Tekniğini Seçerken Dikkat Edilecek Noktalar 
 

 

 Yapılan iĢin tekniğine uygun olmasına 

 Kullanılan kumaĢ özelliğine uygun olmasına 

 Kullanım alanına uygun olmasına 

 Desen özelliğine uygun olmasına 

 Zevke uygun olmasına dikkat edilir. 

 

6.1.2. Kenar Temizleme ÇeĢitleri 
 

 

 KöĢe yaparak 

 Baskı dikiĢi ile kenar temizleme 

 Kıvırarak baskı dikiĢi ile kenar temizleme 

 Kenardaki sulara baskı dikiĢi ile kenar temizleme 

 Antikalı baskı ile kenar temizleme 

 Saçak bırakarak kenar temizleme 

 Makrame ile kenar temizleme 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–6 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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 Ġğne oyası ile kenar temizleme 

 Tığ danteli ile kenar temizleme 

 Firkete oyası ile kenar temizleme 

 Hazır bant ve harçlarla kenar temizleme 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ  

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 KumaĢı kasnaktan çıkarınız. 
 Ürüne ve kumaĢa uygun kenar 

temizleme tekniğini seçiniz. 

 Kasnak bezlerini sökünüz. 
 Kasnak bezlerini sökerken ürüne zarar 

vermemeye özen gösteriniz. 

 Ürüne ara ütü yapınız. 
 Kasnak izlerini tamamen kaybediniz. 

 ĠĢlemeli yüzeyi tersinden ütüleyiniz. 

 Ürüne, zekinize ve kumaĢa uygun kenar 

temizleme tekniğini uygulayınız. 
 ĠĢlemeye Hazırlık modülüne bakınız. 

 

KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet, 

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

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1. KumaĢı kasnaktan çıkardınız mı?   

2. Kasnak bezlerini söktünüz mü?   

3. Ürüne ara ütü yaptınız mı?   

4. Ürüne, zekinize ve kumaĢa uygun kenar temizleme tekniğini 

belirlediniz mi? 

  

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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Resim 6.1: Çin iğnesi ile yapılan bir örtü 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–7 
 

 

 

Bu faaliyette verilecek bilgiler ve beceriler doğrultusunda, uygun ütü ortamı 

hazırlayarak ürün özelliğine uygun ütü yapabileceksiniz. 

 

ARAġTIRMA 

 

 

 Ütü yapma ve leke çıkarma yöntemlerini araĢtırınız. Bu araĢtırma sonucunu 

rapor haline getirerek sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

7. NAKIġTA ÜTÜ YAPMA 
 

7.1. BitmiĢ Ürünü Ütülemenin Önemi 
 

Ürün ütüsü iĢlemeli ürünlerin net ve güzel görünmesi bakımından büyük önem taĢır. 

Ayrıca özen gösterilerek yapılmıĢ ütüleme ürünün, çabuk kirlenmemesini sağlar ve 

dayanıklılığını arttırır. 

 

7.1.1. Ürünü Ütülemede Kullanılan Araç Gereçler 
 

 Ütü  

 Ütü masası 

 Ütü bezi 

 Su ve su kabı 

 Küvet 

 

7.1.2. ĠĢlemeli Ürünleri Ütülerken Dikkat Edilecek Noktalar 
 

 Ütü yapılacak yer yeteri derecede aydınlık olmalıdır. 

 Ütünün altı temiz olmalıdır. 

 Ütü yapılacak kumaĢ ve diğer malzemeler temiz olmalıdır. 

 Ütü ısısı ütülenecek kumaĢa uygun olarak ayarlanmalıdır. 

 Ütü yapılacak yer düz olmalıdır. 

 ĠĢlemeli ürünler mutlaka tersinden ütülenmelidir. 

 Özellikle kabartmalı iĢlemelerde ürünün altına kalın bir kumaĢ ya da havlu 

konmalıdır. 

  Ütüleme yaparken kumaĢın en ve boy ipliklerine dikkat edilmeli özellikle 

boy iplikleri    yönünde ütü yapılmalıdır. 

 KumaĢı esnetebileceğinden, katiyen verev yönde ütüleme yapılmamalıdır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–7 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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 Ütüleme iĢlemi sırasında kumaĢ özelliği dikkate alınarak nemli ütü bezi 

kullanılmalıdır. 

 Ütüye kuvvet uygulayarak ütüleme yapılmamalıdır. 

 Pamuk keten gibi kumaĢlar üzerinden ütü kaydırılarak seyrek dokunuĢlu 

kumaĢlar üzerinde aĢağı yukarı kaldırıp indirilerek ütüleme iĢlemi 

gerçekleĢtirilmelidir. 

 Sim iĢlemeli olan yerler bastırılmadan ve hafif nemli ütü bezi ile ütülenmelidir. 

 Ütüleme esnasında kararıp bozulabileceğinden dolayı pul vb. malzemelerle 

iĢlenmiĢ kısımların üzerine mümkün oldukça ütü basılmamalıdır. 

 KumaĢta iz bırakmaması için iğne üzerine ütü basılmamalıdır. 

 KumaĢta iz kalmaması için teyelli kısımlara hafif ütü basılmalıdır. 

 Ġpek gibi nemlendiğinde leke kalabilecek kumaĢlar, yumuĢak ve nemli bir 

kumaĢ içine sarılarak15 dakika bekletildikten sonra ütülenmelidir. 

 Naylon türü kumaĢlar ütülenirken kumaĢ üzerine mutlaka kâğıt konmalıdır. 

 Ütüleme esnasında iĢlemede kullanılan iplik vb. malzemelerin özelliğine dikkat 

edilmelidir. 

 

7.2. Ütüleme Esnasında Sararan Yerlerin Temizliği 
 

Ütü yaparken sararma olursa oksijenli su ile ya da 1 litre suya 1/2 kahve kaĢığı boraks 

konarak bu su ile yıkanabilir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ  
ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Ütü masasını hazırlayınız. 
 Ütü masasının üzerinin temiz olmasına 

özen gösteriniz. 

 Ütüyü hazırlayınız. 
 Ütü tabanının temiz olduğundan emin 

olunuz. 

 Ütü bezi hazırlayınız. 
 Ütü bezinizin temiz olmasına dikkat 

ediniz. 

 Ütünün su kazanını doldurunuz.  Dikkatli çalıĢınız. 

 Ütü ısısını  ayarlayınız. 
 KumaĢ ve iĢleme özelliğine göre ütü 

ayarı yapınız. 

 Ürünü ütü masasına yerleĢtiriniz.  Temiz ve titiz çalıĢınız. 

 Ürünün ütüsünü yapınız. 
 Ütüleme esnasında kumaĢın en, boy 

ipliklerine dikkat ediniz. 

 

Resim 7.1: Çin iğnesi ile yapılan örtü  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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Resim 7.2: Çin iğnesi ile yapılan örtü 

KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet, 

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

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1- Ütü masasını hazırladınız mı?   

2- Ütüyü hazırladınız mı?   

3- Ütü bezi hazırladınız mı?   

4- Ütünün su kazanını doldurdunuz mu?   

5- Ütü ısısını ayarladınız mı?   

6- Ürünü ütü masasına yerleĢtirdiniz mi?   

7- Ürünün ütüsünü yaptınız mı?   

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–8 
 

 

 

Bu faaliyette verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında 

ürünlerin kalite kontrolünü, leke temizleme ve kola yapma yöntemlerini öğrenip 

uygulayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Çevrenizde üretim yapan atölyelerde kalite kontrol ve leke çıkarma yöntemleri 

konusunu araĢtırınız. 

 Leke çıkarma denemelerini çeĢitli kumaĢ ve leke çeĢitleri üzerinde uygulayınız. 

 Topladığınız verileri sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

8. KALĠTE KONTROL 
 

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

kalite kontrol yapılarak kullanıma  hazır hale getirilmiĢ olur.  

Kalite kontrol yapılırken Ģu hususlara dikkat edilir:  

 

 Desende iĢleme eksikliği 

 ĠĢlemenin ipliklerinin çekilince sökülmesi 

 Ürünün ölçülerine uygunluğu 

 Alt ve üst yüzeylerde iplik temizleme 

 Ürün üzerinde oluĢan lekeleri giderme 

 

8.1. Alt Ġplik Temizliği 
 

ĠĢlemenin tersinde bulunan iplikleri iğneye takıp iĢlemenin altından geçirilip makasla 

kesilerek temizlenmesidir. 

 

8.2. Üst Ġplik Temizliği 
 

Ürünler, iĢleme esnasında ve sonra incelenerek iĢleme eksiklikleri tamamlanır, hatalı 

iĢlenmiĢ yerlerde düzeltme yapılır. Ürünlerin yüzeyinde kalan iplikler, iğne veya tığ yardımı 

ile iĢlemelerin içine yerleĢtirilir. 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–8 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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8.3. Tela Temizleme Teknikleri 
 

 

8.3.1. KumaĢ Tela Temizliği 
 

KumaĢ telalar ürün tamamlandıktan sonra ince uçlu makas ile kesilerek temizlenir. Bu 

iĢlem yapılırken dikkatli davranmak gerekir. 

 

8.3.2. Suda Eriyen Tela Temizliği 
 

Ürün tamamlandıktan sonra su içinde bekletilerek veya su püskürtülerek telanın 

kaybolması sağlanır. 

 

8.3.3. Isı ile Eriyen Tela Temizliği 
 

Ürünün iĢlemesi tamamlandıktan sonra ütü ısısı ile tela kaybolur. 

 

8.3.4. Kâğıt Tela Temizliği 
 

Ürün tamamlandıktan sonra kâğıt tela, ince uçlu makasla kesilerek temizlenir. 

 

8.3.5. YapıĢkan Tela Temizliği 
 

Ürün tamamlandıktan sonra ince uçlu makas ile fazlalıklar kesilerek temizlenir. 

 

8.4. Leke ÇeĢitleri 
 

Ürünler yapılırken dikkatli ve temiz çalıĢılmalıdır. Yapılan üründe lekeler olmuĢsa 

üründe kullanılan iplik ve kumaĢ özelliğine göre temizleme yöntemi kullanılmalıdır. 

 

8.5. Leke Temizleme Yöntemleri 
 

 Tamponlama yöntemi 

 Buharlama yöntemi 

 

8.5.1. Leke Temizlemede Kullanılan Araç Gereçler 
 

 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, çamaĢır suyu vb.) 

 Mulâj kâğıdı, küvet, ütü bezi, temizlik bezi, ütü vb. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ  

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Ürün ölçü uygunluğunu kontrol ediniz.  Dikkatli olunuz. 

 Hatalı ve eksik yerleri tespit ediniz.  Kalitenin önemine inanınız. 

 Üst iplik temizliğini yapınız.  Temiz ve titiz çalıĢınız. 

 Alt iplik temizliğini yapınız.  Ġğne ve tığ yardımı ile yapınız. 

 Tela temizliği yapınız. 

 KumaĢa destek vermek amacıyla 

kullandığınız telaları, iĢleme bittikten 

sonra kumaĢa zarar vermeden kesiniz. 

 Leke kontrolü yapınız. 
 Ürün üzerinde leke olup olmadığını 

araĢtırınız. 

 Leke temizliğini yapınız.  Lekenin cinsine göre yapınız. 

 

 

 

KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet, 

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

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1. Ürün ölçü uygunluğunu kontrol ettiniz mi?   

2. Ürün üzerinde hatalı ve eksik yerleri tespit 

edip tamamladınız mı? 

  

3. Ürün üzerinde üst iplik temizliğini yaptınız 

mı? 

  

4. Ürün üzerinde alt iplik temizliğini yaptınız 

mı? 

  

5. Tela temizliği yaptınız mı?   

6. Ürün üzerinde leke kontrolü yaptınız mı?   

7. Leke temizliğini yaptınız mı?   

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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Resim 8.1: Çin iğnesi ile yapılan bir iĢleme örneği 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Çin iğnesinin diğer bir adı iğne boyasıdır. 

2. (   ) Çin iğnesi sayarak yapılan bir iĢleme tekniğidir. 

3. (   ) Çin iğnesi 3 değiĢik teknikten oluĢmaktadır. 

4. (   ) Çin iğnesi desen özellikleri açısından resim tekniğinden ve doğadan etkilenmiĢtir. 

5. (   ) Gölgeli Çin iğnesi ve düz Çin iğnesi, teknik olarak birbirinden farklıdır. 

6. (   ) Fantezi Çin iğnesi tekniğinde desenin yüzeyi tamamen kapatılır. 

7. (   ) Çin iğnesinde ince ve uzun iğne kullanılır. 

8. (   ) Çin iğnesi tekniği seyrek dokunuĢlu kumaĢlar üzerine uygulanır. 

9. (   ) Çin iğnesi tekniğinde teyelleyerek desen geçirme tekniği kullanılır. 

10. (   ) Çin iğnesi giyim aksesuarlarında uygulanmaz. 

11. (   ) Karbon kâğıdı ile desen geçirme tekniğinde karbon kâğıdı, parlak yüzeyi kumaĢa 

gelecek Ģekilde yerleĢtirilir. 

12. (   ) Çin iğnesi tekniğini uygulama esnasında kumaĢ çok iyi gerilmelidir. 

13. (   ) Çin iğnesi tekniğinde çok bükümlü iplikler kullanılmalıdır. 

14. (   ) Çin iğnesi tekniğinde iĢlemeye desenin geniĢ kısmından baĢlayarak dar kısmına 

doğru iĢlenmelidir. 

15. (   ) Tohum iĢi Çin iğnesi tekniğinde kullanılan yardımcı iğne tekniklerinden biridir. 

16. (   ) Çin iğnesi tekniğinde iplik atıĢları en az 1cm olmalıdır. 

17. (   ) Fantezi Çin iğnesi tekniğinde iplik atıĢları 0.4 cm ile 1cm arasında değiĢir. 

18. (   ) KöĢe yaparak kenar temizleme tekniği Çin iğnesinde kullanılan kenar temizleme 

tekniklerindendir. 

19. (   ) BitmiĢ ürün ütüsünde sıcak ütü, iĢlemenin yüz kısmına bastırılarak uygulanır. 

20. (   ) Leke temizliğinde kullanılacak yöntem ürünün kumaĢ ve iplik özelliğine göre 

belirlenir. 

 

 

 

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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UYGULAMA SORUSU 
 

AĢağıdaki desenden, 50x50 cm bitmiĢ ölçüleri olan kare bir örtü üzerine Çin iğnesi 

tekniklerini ve yardımcı iğne tekniklerini kullanarak ürün oluĢturunuz. 

 

Bu uygulama faaliyetinde yapmıĢ olduğunuz çalıĢmayı değerlendirme ölçeğine göre 

değerlendiriniz. 
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KONTROL LĠSTESĠ 

 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet, 

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

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1- Kompozisyon oluĢturdunuz mu?   

2- Deseni çizdiniz mi?   

3- Deseni renklendirdiniz mi?   

4- Ürüne uygun kumaĢ belirlediniz mi?   

5- Kullanılacak ipliği tespit ettiniz mi?   

6- Ġplik renklerini tespit ettiniz mi?   

7- Yardımcı malzemeleri belirlediniz mi?   

8- KumaĢ hesabı yaptınız mı?   

9- KumaĢı istenilen ölçüye göre kestiniz mi?   

10- KumaĢın orta teyelini aldınız mı?   

11- KumaĢın kenar sürfilesini yaptınız mı?   

12- Deseni kumaĢa geçirdiniz mi?   

13- ĠĢleme kumaĢına kasnak bezlerini diktiniz mi?   

14- ĠĢleme kumaĢını kasnağa gerdiniz mi?   

15- Ġğneye ipliği taktınız mı?   

16- Motifin baĢlangıç kısmına ipliği tutturdunuz mu?   

17- Düz Çin iğnesini tekniğine uygun uyguladınız mı?   

18- Gölgeli Çin iğnesini tekniğine uygun uyguladınız mı?   

19- Fantezi Çin iğnesini tekniğine uygun uyguladınız mı?   

20- Ġplik atıĢlarının birbirine paralel olmasına dikkat ettiniz mi?   

21- Desen özelliğini bozmamaya özen gösterdiniz mi?   

22- Uzunlu kısalı paralel bir Ģekilde olmak üzere motifi 

tamamladınız mı? 

  

23- ĠĢlem tamamlandığında ipliği kumaĢın arkasına geçirdiniz 

mi? 

  

24- ĠĢlemenin tersi ve yüzü aynı oldu mu?   

25- Ġpliği tutturdunuz mu?   

26- Kalan fazla ipliği nakıĢ makası ile kestiniz mi?   

27- Yardımcı iğne tekniklerini ürün üzerinde uyguladınız mı?   

28- Ürüne ütü yaptınız mı?   

29- Kalite kontrol yaptınız mı?   
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Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 

CEVAP ANAHTARLARI 
MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI 

 

1 Doğru 

2 YanlıĢ 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 YanlıĢ 

6 YanlıĢ 

7 Doğru 

8 YanlıĢ 

9 Doğru 

10 YanlıĢ 

11 Doğru 

12 Doğru 

13 YanlıĢ 

14 YanlıĢ 

15 Doğru 

16 YanlıĢ 

17 Doğru 

18 Doğru 

19 YanlıĢ 

20 Doğru 
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