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AÇIKLAMALAR
KOD 542TGD509
ALAN Tekstil Teknolojisi
DAL/MESLEK Endüstriyel Çorap Örme
MODÜLÜN ADI Çorap Örmede Ürün Oluşturma

MODÜLÜN TANIMI
İlk ürünü örme ve ürünün özelliklerini belirleme ile ilgili
temel bilgilerin verildiği öğrenme materyalidir.

SÜRE 40/32

ÖN KOŞUL
Elektronik Çorap Örme Makineleri 2 modülünü başarmış
olmak

YETERLİK Çorap örmede ürün oluşturmak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Gerekli örme üretim atölyesi sağlandığında elektronik
çorap örme makinelerini güvenli, verimli, amaca ve
tekniğine uygun kullanabilecek ve ayarlarını
yapabileceksiniz.
Amaçlar
1. . İlk ürünü örebileceksiniz.
2. Ürünün özelliklerini belirleyebileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Atölye
Donanım: Çorap örme makinesi, iş önlüğü, iplik, numune
çorap, disket, cetvel, streç ölçme makinesi, gramaj aleti,
örücü elemanlar, hava tabancası, kompürosör, form
makinesi, burun kapama makinesi, kılçık tabancası, kılçık,
etiket makinesi, etiket, ambalaj malzemeleri, koli, koli
bandı

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli
test, doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.)
kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve
becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.

AÇIKLAMALAR
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GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,

Teknolojinin her geçen gün hızla ilerlediği günümüzde çorap üretiminin yapıldığı
elektronik çorap örme makinelerinde de sürekli yenilikler olmaktadır. Bu makinelerde
mesleğinizi icra ederken elektronik çorap örme makinelerinde çalışmanın ne kadar rahat ve
güvenilir olduğunu fark edeceksiniz.

Bu modül sonunda edineceğiniz bilgi ve beceriler doğrultusunda çorap üretim
sektöründe vazgeçilmez olan elektronik çorap örme makinelerini tanımanız sizler için çok
yararlı olacaktır.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1
Uygun ortam sağlandığında tekniğine uygun ve doğru bir şekilde ilk ürünü örebilecek

ve ürünün özelliklerini belirleyebileceksiniz.

 Farklı model elektronik çorap örme makinelerinde üretilen ürünleri araştırınız.

 Araştırma işlemleri için internet ortamı ve elektronik çorap örme makinesinin

bulunduğu firmaları gezmeniz gerekmektedir. Makinelerde üretilen ürünleri ve

kullanım alanlarını üretimden sorumlu yetkili kişilerden ön bilgi edininiz.

1. İLK ÜRÜNÜ ÖRME

1.1. İlk Ürünü Oluşturma Aşamaları

 İlk ürünü oluşturmak için ilk önce örme işlemi yapılacak çorabın ipliklerinin
belirlenmesi,

 İpliklerin makineye yerleştirilmesi ve ipliklerin mekiklerden geçirilmesi,
 Çorap programını disketle makineye yüklemek gereklidir.

1.1.1. Çorap Üretiminde Kullanılan İplikler

Çoraplarda kullanılan iplikler farklı özellikler taşır. Bu da ürünün özelliğine etki
etmektedir.

Bunlar:
 Pamuk
 Penye pamuk
 Merserize pamuk
 Yün
 Kaşmir
 İpek
 Elastan
 Tactel
 Coolmax
 Hollofil
 Nylon
 Rayon
 Duraspun

ÖĞRENME FAALİYETİ-1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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1.1.2. Zemin İplikleri

 Pamuk: Mallow grubuna ait doğal bir bitkidir. Ana maddesi selülozdur. Çok
doğal ve nem çekme özellikleri ile pamuk çorap üretiminde en sık kullanılan
iplik çeşididir. Çeşitli karışımlar sayesinde pamuğun sahip olduğu bazı
eksiklikler de kapatılabilmektedir (Dayanıklılık, su tutma vb.). Uzun elyaflı
pamuk, kısa elyaflı pamuğa göre her zaman daha iyi ve kaliteli çorap elde
edilmesini sağlar. Bu tür pamuk en çok Mısır’da Nil Deltası’nda yetişmektedir.
Türkiye’de üretilen en iyi pamuk, Ege Bölgesi, özellikle Bergama bölgesi
pamuğudur. Nil bölgesi pamuğu ile benzer özellikleri taşır.

 Penye pamuk: En üst kalite olarak kullanılan pamuk çeşididir. En iyi kalite
takım elbise çoraplarının yapımında kullanılır. Bu tür pamuk ipliğinde pamuk
büyük bir taraktan geçirilerek kısa elyaflı pamuk ipliğinin dışarıda, uzun
elyafların ise iplikte kalması sağlanır. Bu şekilde iplikte uzun elyaflı bir
bütünlük oluşur; dolayısı ile çorap daha dayanıklı olur.

 Merserize pamuk: Sodyum hidroksit ile doğal pamuğun özel bir işleme tabi
tutulması ile elde edilir. Bu şekilde iplik dolayısı ile çorap, dayanıklılık ve
aldığı rengin daha canlı ve parlak olma özelliğine sahip olur.

 Yün: Doğal bir hayvansal iplik çeşididir. Sıcaklık, rahatlık ve yumuşaklık
sağlayan özelliklere sahiptir. Optimum bir izolatör olarak ayaktaki ve çorabın
hemen dışındaki fazla nemi emer ve dokusunda bu nemi tutar. Bu şekilde nemin
ve trein ayakları rahatsız etmesine engel olur. Bazı durumlarda naylon ile
karışım yapılarak sahip olduğu dayanıksızlık dezavantajı da bertaraf edilebilir.

 Kaşmir: Çok özel çoraplarda kullanılan bir iplik çeşididir. İpliği çok
yumuşaktır, kaşmir bölgesindeki bir tür keçiden kısıtlı miktarlarda üretilir.

 İpek: Özel bazı çoraplarda dayanıklılığı, yumuşaklığı, renk tutma özelliklerini
artırmak amacıyla diğer ipliklerle karışım yapılarak kullanılır. Örneğin, kayak
çoraplarında termal gücü artırır. İpek kozasının özel bir işleme tabi tutulması ile
elde edilir.

 Elastan: Çoraplarımızda çok sık olarak esneklik ve çorabın düşmsini
engellemek amacı ile kullanılmaktadır. Ayrıca çorabın şeklini muhafaza
etmesini sağlar.

 Tactel: Naylon ve polyamid grubuna ait olan ama daha geçirgen özelliklere
sahip nefes alan bir iplik çeşididir. Kullanımı ile çorabın ömrü uzar ve aynı
zamanda çorabın daha sıhhi olması sağlanır.

 Coolmax: Ayaktaki nemin emilerek çorabın dış yüzeyine atılmasını sağlayan,
yüksek performans çoraplarında kullanılan “Dupont”un ürettiği özel bir iplik
çeşididir. Ayağı serin, kuru ve daha rahat tutar.
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 Hollofil: Bu iplik çeşidinde hava ipliğin gözenekleri içinde hapsedilerek çok
yüksek bir yalıtkanlık sağlanır. Bu yalıtkanlık özelliği, diğer iplik çeşitleri ile
birleştirilerek termal kayak çoraplarında sıklıkla kullanılır.

 Nylon: Kömür, su ve hava ile üretilen polyamid bazlı en eski insan yapısı
ipliktir. 1938 yılında ilk olarak piyasaya sürülmüştür. Elastikiyet, aşınmaya
karşı dayanıklılık, yumuşaklık ve kolay kuruma özellikleri vardır.

 Rayon: Yeniden kazanılmış selülozdan imal edilir. Yumuşaklık, yüksek nem
tutma ve şekil muhafaza etme gibi özellikleri vardır.

 Duraspun: Solutia firmasının ürettiği akrilik bazlı bir iplik çeşididir. Nemi
pamuktan 3 kat daha hızlı bir şekilde çorabın dış kısmına itme özelliğine
sahiptir.

1.1.3. Desen İplikleri

Çorap örmede desenlerde kullanılan naylon ipliklerdir. Çok çeşitli renklerde ve
numaralardadır. Makine numarasına göre ve zemin ipinin kalınlığına göre 70/2, 70/3 veya
70/2 x 2 kat kullanılır.

Resim 1.1: Renk kartelası

1.2. Makineye İpliklerin Takılması

İpliklerin makineye takılması, iki aşamada gerçekleşmektedir. Bunlar sırasıyla;
ipliklerin çardağa yerleştirilmesi ve iplikleri klavuzlardan geçirme işlemidir.
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1.2.1. İplikleri Çardağa Yerleştirme

Zemin ipliklerini bobinliklere yerleştiriniz. Desen ipliklerini bobinliklere yerleştiriniz.
Lastik ipini bobinliğe yerleştiriniz. Aynı işlemleri zemin grubundaki diğer bobinler için
uygulayınız.

1.2.2. İplikleri klavuzlardan geçirme

İplik takmak için kullanacağınız yardımcı elemanları seçiniz. İlk olarak zemin için
kullanacağınız pamuk ipini alarak zemin mekiğine yakın olan boncuklardan geçiriniz. Zemin
ipini mekikten geçiriniz İpliği silindirin içine doğru besleyiniz Lastik ipini mekiğe takınız.

Aynı işlemleri zemin grubundaki diğer mekikler için uygulayınız. Desen ipliklerinizi
uygun mekiklerden geçiriniz. Gergi sisteminin ayarlarını yapınız. Desen iplikerini silindirin
içine doğru besleyiniz.

1.3. Programı Makineye Yükleme

Bilgisayarda hazırlanmış programınızı diskete yükleyiniz. Disketinizi makinenizin
floppy bölümüne takınız. Makinenizin program anahtarını çeviriniz. Karşınıza gelen
ekrandan “File Loading”i seçerek “Enter” tuşuna basınız “Disket (Disk)” tuşuna basarak
programınızı listeden seçiniz. “Yükle (Load)” seçeneği ile programınızı makineye aktarınız.
Yükleme işlemi tamamlandığında program anahtarını çeviriniz.

1.4. İlk Ürünü Örme

Program yüklenmiş olan makinenizin “Start” düğmesini çeviriniz. Makinenizin örme
işlemini başlatınız. Makineninizi düşük hızda çalıştırınız. Örme işlemi sırasında makinenizi
kontrol altında tutunuz. Çorabınızın hangi aşamada olduğunu ekran üzerindeki sıra sayacına
bakarak takip ediniz. Sepete düşen ilk çorabınızı alınız. Çıkan çorabı kontrol ediniz.
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UYGULAMA FAALİYETİ
 İplikleri çardağa yerleştiriniz.

İşlem Basamakları Öneriler

 Atölyede çalışma ortamızı hazırlayınız.
 Atölye önlüğünüzü giymeyi

unutmayınız
 Üretimini yapacağınız çorabın ipliklerini

seçiniz.

 Zemin ipliklerini bobinliklere yerleştiriniz.

 Bobinleri yerleştirirken mekiklere
uygun bobinlikleri seçiniz.

 Desen ipliklerini bobinliklere yerleştiriniz.

 Lastik ipini bobinliğe yerleştiriniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Aynı işlemleri zemin grubundaki diğer
bobinler için uygulayınız.

 Bu işlemleri farklı renklerdeki bobinlerle ve
farklı makine modelleri ile 3 defa
tekrarlayınız.

 Çalışmanızı tamamlayınız.
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KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır
1. Atölye önlüğünüzü giydiniz mi?
2. İplik takmak için kullanacağınız yardımcı elemanları seçtiniz mi?
3. Üretimini yapacağınız çorabın ipliklerini seçiniz mi?
4. Zemin ipliklerini bobinliklere yerleştirdiniz mi?
5. Desen ipliklerini bobinliklere yerleştirdiniz mi?
6. Lastik ipini bobinliğe yerleştirdiniz mi?
7. Aynı işlemleri zemin grubundaki diğer bobinler için uyguladınız mı?
8. Çalışmanızı tamamladınız mı?
9. Çalışırken temiz ve dikkatli davrandınız mı?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki uygulama faaliyetine geçiniz.
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 İplikleri kılavuzlardan geçiriniz.

İşlem Basamakları Öneriler
 Atölye önlüğünüzü giymeyi unutmayınız.
 İplik takmak için kullanacağınız yardımcı

elemanları seçiniz.

 İlk olarak zemin için kullanacağınız pamuk
ipini alarak zemin mekiğine yakın olan
boncuklardan geçiriniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Zemin ipini mekikten geçiriniz.

 İplikleri geçirirken cımbız kullanmayı
unutmayınız.

 İpliği silindirin içine doğru besleyiniz.

 İpliği silindirin içerisine doğru
beslemezseniz iplik yukarıda
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 Lastik ipini mekiğe takınız.

 Lastiğin esnek olduğunu unutmayınız.
 Lastiğinizi silindir içine doğru çekerek

besleyiniz.

 Aynı işlemleri zemin grubundaki diğer
mekikler için uygulayınız.

 Desen ipliklerinizi uygun mekiklerden
geçiriniz.

 Desen mekiklerinin seçimi için size
programı veren kişiden yardım alınız.
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 Gergi sisteminin ayarlarını yapınız.

 İplik gözeneklerinin üzerinde bulunan
vidaları gevşeterek veya sıkmak ipliğin
düzgün gelmesini sağladığını
unutmayınız.

 Desen iplikerini silindirin içine doğru
besleyiniz.

 İpliği silindirin içerisine doğru
beslemezseniz iplik yukarıda kalır ve
iğneler iplik alamaz.

 İplikleri mekiklerden çıkartarak 5 kez
iplik takmak uygulamasını tekrar ediniz.

 Çalışmanızı tamamlayınız.
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KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır
1. Atölye önlüğünüzü giydiniz mi?
2. İplik takmak için kullanacağınız yardımcı elemanları seçtiniz mi?
3. Zemin için kullanacağınız pamuk ipini alarak zemin mekiğine

yakın olan boncuklardan geçirdiniz mi?
4. Zemin ipini mekikten geçirdiniz.
5. Lastik ipini mekiğe taktınız mı?
6. Desen ipliklerinizi uygun mekiklerden geçirdiniz mi?

7. Zemin ipini mekikten geçirdiniz mi?
8. İpliği silindirin içine doğru beslediniz mi?
9. Gergi sisteminin ayarlarını yaptınız mı?

10.Desen iplikerini silindirin içine doğru beslediniz mi?

11.Çalışmanızı tamamladınız mı?
12.Çalışırken temiz ve dikkatli davrandınız mı?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki uygulama faaliyetine geçiniz.
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 Programı makineye yükleyiniz.
İşlem Basamakları Öneriler

 Atölyede çalışma ortamınızı hazırlayınız.
 Atölye önlüğünüzü giymeyi

unutmayınız.
 Bilgisayarda hazırlanmış programınızı

diskete yükleyiniz.

 Programınızın diskete
yüklendiğinden emin olunuz.

 Disketinizi makinenizin “Floppy” bölümüne
takınız.

 Disketi doğru yerleştiriniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Makinenizin program anahtarını çeviriniz.

 Karşınıza gelen ekrandan “File Loading”
seçerek “Enter” tuşuna basınız.

 Yükleme işlemleri makine
modellerine göre değişir.

 “Disket (Disk)” tuşuna basarak programınızı
listeden seçiniz.
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 Yükle (Load)” seçeneği ile programınızı
makineye aktarınız.

 Yükleme işlemi tamamlandığında program
anahtarını çeviriniz.

 Farklı programlarla bu uygulamayı 5 kez
tekrar ediniz.

 Çalışmanızı tamamlayınız.
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KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır
1. Atölyede çalışma ortamınızı hazırladınız mı?
2. Bilgisayarda hazırlanmış programınızı diskete yüklediniz mi?
3. Disketinizi makinenizin “Floppy” bölümüne taktınız mı?
4. Makinenizin program anahtarını çevirdiniz mi?
5. Karşınıza gelen ekrandan “File Loading” seçerek “Enter” tuşuna

bastınız mı?
6. “Disket (Disk)” tuşuna basarak programınızı listeden seçtiniz mi?
7. “Yükle (Load)” seçeneği ile programınızı makineye aktarıdnız

mı?
8. Yükleme işlemi tamamlandığında program anahtarını çevirdiniz

mi?
9. Çalışmanızı tamamladınız mı?
10.Çalışırken temiz ve dikkatli davrandınız mı?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki uygulama faaliyetine geçiniz.
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 İlk ürünü örünüz.
İşlem Basamakları Öneriler

 Atölyede çalışma ortamınızı hazırlayınız.
 Atölye önlüğünüzü giymeyi

unutmayınız.
 Program yüklenmiş olan makinenizin

“Start” düğmesini çeviriniz.

 Programınızın diskete yüklendiğinden
emin olunuz.

 Makinenizin örme işlemini başlatınız.

 İlk çorabı örerken makinenizin
yanında bekleyiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Makineninizi düşük hızda çalıştırınız.

 Örme işlemi sırasında makinenizi kontrol
altında tutunuz.

 İplik kopması, iğne kırılması gibi
hatalara anında müdahale
edebilirsiniz.

 Çorabınızın hangi aşamada olduğunu ekran
üzerindeki sıra sayacına bakarak takip
ediniz.
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 Sepete düşen ilk çorabınızı alınız.

 Çıkan çorabı kontrol ediniz.

 Örme işlemi biten çorabı çevirmeyi
unutmayınız.

 Farklı programlarla bu uygulamayı 5 kez
tekrar ediniz.

 Çalışmanızı tamamlayınız.
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KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır
1. Atölyede çalışma ortamınızı hazırladınız mı?
2. Program yüklenmiş olan makinenizin “Start” düğmesini

çevirdiniz mi?
3. Makinenizin örme işlemini başlattınız mı?
4. Örme işlemi sırasında makinenizi kontrol altında tuttunuz mu?
5. Çorabınızın hangi aşamada olduğunu ekran üzerindeki sıra

sayacına bakarak takip ettiniz mi?
6. Sepete düşen ilk çorabınızı aldınız mı?
7. Çıkan çorabı kontrol ettiniz mi?
8. Çalışmanızı tamamladınız mı?
9. Çalışırken temiz ve dikkatli davrandınız mı?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin sonunda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1. ( ) Pamuk çorap üretiminde en sık kullanılan ham madde çeşidi olup ana
maddesi selülözdür.

2. ( ) Penye pamuk, en üst kalite pamuk çeşididir.
3. ( ) Hollofil; ayağı serin, kuru ve daha rahat tutan bir iplik çeşididir.

4. ( ) Çorapların desenlendirilmesinde zeminde kullanılan iplik çeşitleri ile desenlerin
iplikleri aynı kalınlıkta olmalıdır.

DEĞERLENDİRME

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

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2

Uygun ortam sağlandığında numune ile ilk ürünün karşılaştırabilecek desen
özelliklerini, boy ölçümlerini ve esneklik kontrollerinin nasıl yapılacağını
öğrenebileceksiniz.

 Farklı modellerde ve örgülerde çoraplar araştırınız.

 Bu çorapların desen özelliklerini boylarını ve en-boy esnekliklerinin

kontrollerini yaparak rapor hâline getiriniz.

 Kazanmış olduğunuz bilgi ve deneyimleri arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİNİ BELİRLEME

2.1. Numune ile İlk Ürünü Karşılaştırma

İşletmeye gelen ya da daha önceden çalışılmış numunelere göre istenilen üretim
yapılır. Fakat makine çalışmaya başladığında ilk çıkacak ürünün numune ile karşılaştırılması
gerekir. Böylece ürünlerin numune ile aynı olup olmadığı kontrol edilir.

2.1.1. Desen Özellikleri

Çorabın numune ile ham madde ve örgü yüzeyi açısından aynı olmasının yanı sıra
üzerindeki desenlerin de aynı olması gerekir. Çorapların desen açısından incelenmesi daha
fazla dikkat gerektiren bir iştir. Çünkü çorap desenleri genel olarak daha ince iplikler ile
oluşturulduğu için çıplak gözlerle görebilmek bazen mümkün olmayabilir. Gerekise büyüteç
yardımı ile desenler incelenmeli ve numuneler ile karşılaştırılmalıdır.

2.1.2. Desenin Doğru Yerleştirilmesi

Numune çorap veya desen çizimini alınız. Makineden çıkan ürünün desen özelliğine
bakınız. Desenin numunedeki gibi yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol ediniz.

2.1.3. Renk Uyumu

Renk kartelalarını alınız. Numune çorabınızdaki renkleri karteladan bulunuz. Numune
formunda bulunan renkler ile makineden çıkmış çorabınızın renklerini karşılaştırınız.
Renkleriniz numune ile uygun ise ürünün renk numaralarını kendi hazırladığınız numune
formuna yazınız.

ÖĞRENME FAALİYETİ-2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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2.1.4. Doğru Desen Çizimi

Farklı bir desende çorabı elinize alınız. Çorabınızın içine ayak şeklinde çorap kalıbı
yerleştiriniz. Bu çorap ile numuneyi yan yana getiriniz. Sizin ördüğünüz çorap ile numune
çorap arasındaki desen farklılıklarını karşılaştırınız. Desende yanlışlıklar var ise düzeltmeleri
yapınız.

2.2. Ürün ile Numune Arasındaki Sayısal Özellikler

Gerek kalın örgü bay–bayan gerekse ince örgü bayan çoraplarının istenilen ölçülerde
üretilip üretilmediğinin kontrol edilmesi amacıyla düz ölçüler, çorabın ayak ve bacağı
sarışı/duruşu (fit) ile ilgili değerlendirme ve çorabın enine/boyuna esnekliğine ilişkin ölçüler
olmak üzere üç aşamalı bir ölçülendirme yöntemi benimsenmiştir.

Çorap üretimine ilişkin makine ve malzemenin çeşitliliği ile imal edilen çorapların
konfor ve kullanım özelliklerinin ölçümüne yönelik sistemler düşünüldüğünde imalatçı ve
müşteriler arasında talep edilen ürüne ilişkin standart ve toleranslar yanında ilgili ölçümlerin
yapılacağı sistemlerin de önceden belirlenmesi uygun olacaktır.

Çorabın ayağı sarışı ve ayakta duruşu ile ilgili değerlendirmelerin ilgili NAHM
kalıpları kullanılarak 3 yıkama öncesi ve gerekli testler sonrası yapılması tavsiye
edilmektedir. Bu noktada uygunluk onaylandıktan sonra çorabın enine ve boyune esnekliğine
yönelik ölçümler önceden belirlenmiş noktalardan yapılır. Ölçümlerle ilgili bazı önemli
hususlar şu şekilde sıralanabilir:

 Her çorap sadece bir kez ölçülebilir.
 Esneklik testlerine boyuna esneklik ölçümleri ile başlanır ve enine esneklik

ölçümleri ile devam edilir.
 Enine esneklik ölçümleri yukarıdan (konç) başlar burunda son bulur.
 Her çorap numunesi için yapılan ölçümler sırasında aynı noktalar üzerinden

ölçüm alınmasına ve çorabın esneklik ölçümü için cihaza yüklendiğinde
simetrik (Örneğin, bacakta bir yandan diğer yana) olmasına dikkat edilir.

 Esneklik ölçüm cihazına yüklenen çorabın gereksiz yük altında bulunmamasına
ve ölçüm noktasında hareketsiz olmasına azami dikkat gösterilmelidir.

2.2.1. Düz Ölçüler

Çorap düz bir yüzey üzerinde yatık hâldeyken bir metre yardımıyla alınan ölçülerdir.
Düz ölçülerin alınması hem ham hem de bitmiş çoraplar üzerinden gerçekleştirilir. Şekilde
bir çorap için ölçüm noktaları görülmektedir.
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Şekil 2.1: Kalın örgü bay-bayan çorapları için ölçüm noktaları

 Ayak boyu (T1 – Burun ucundan topuk çizgisine kadar olan mesafe)
 Bacak uzunluğu (T2- Topuk çizgisinden konç başlangıcına kadar olan mesafe)
 Ayak genişliği (T3- Serbest ve çekilmiş hâlde ayak eni)
 Bacak genişliği (T4- Serbest ve çekilmiş hâlde bacak eni)
 Konç genişliği (T5- Serbest ve çekilmiş hâlde konç eni)
 Lastik boyu (T6 –Lastik başlangıcından bitişine kadar olan mesafe)

2.2.2. İnce Örgü Bayan Çorapları İçin Ölçüm Noktaları

Külotlu çoraplar üzerinden alınan 7 temel düz ölçü bulunmaktadır. Bunlar sırası ile
aşağıda verilmiştir.

Şekil 2.2: İnce örgü bayan çorapları için ölçüm noktaları

 Bel lastiği kalınlığı (U1- Çorap serbest hâldeyken alınır; iplik değiştirme kısmı
ile bel lastiğinin başlangıç noktalarının arası ölçülür.)

 Bel lastiği genişliği (U4- Başparmaklar bel lastiğinin içinde kalacak şekilde
yerleştirilir ve çorap iki yana doğru çekilerek lastik ölçüsü alınır.)

 Beden (U5- Ağ ve bel lastiğinden parmak uçlarıyla tutularak çorap çekilir ve
ölçü alınır.)

 Kalça (U6- Bel lastiği ile ağ arasında kalan mesafenin ortasında kalınacak
şekilde yanlardan tutulup çorap çekilir ve ölçü alınır.)

 Orta baldır (U7- Baldır kısmı üzerinde orta nokta bulunur, her iki yandan
parmak uçları ile tutulup çorap çekilir ve ölçü alınır.)
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 Bilek (U8- Bilek kısmının iki yanından parmak uçları ile tutulup çorap çekilir
ve bu iki nokta arasındaki mesafe ölçülür.)

 Burun yüksekliği (U9- İplik değiştirme kısmı ile burun dikişinden parmak uçları
ile tutulan çorap çekilir ve bu iki nokta arasındaki mesafe ölçülür.)

2.2.3. İnce Örgü Bayan Çorapları İçin Hacimsel Esneme ve Beden Ölçümleri

Şekil 2.3: İnce örgü bayan çorapları için hacimsel esneme ve beden ölçümleri

 Hacimsel esneklik ölçümü: U2- Bu ölçüm için çorap 11 inç hacimsel ayak
kalıbı üzerine düzgün şekilde geçirilmelidir. Daha sonra kalıp üzerindeki skala
yardımıyla iplik değişiminin olduğu noktaya kadar olan mesafe ölçülür.

 Hacimsel beden ölçümü: U3- Bu ölçümü yapmak üzere çorabın beden kısmı
özel bir kalıp üzerine düzgün bir şekilde yerleştirilmelidir. Çorabın bel lastiği
düz olmalı ve iplik değişim yeri “0” işaretiyle aynı hat üzerinde olmalıdır. Daha
sonra kalıp üzerindeki skala yardımıyla iplik değişimi olan yer ile bel lastiğinin
üst kenarı arasındaki mesafe ölçülür.
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Resim 2.1: İnce örgü bayan çorapları için hacimsel ölçümlere ait kalıplar

2.2.4. Çoraplarda Ölçü Kontrolleri

Çorapların ölçü kontrolleri ile ilgili olarak ikinici değerlendirme çorabın ayağı sarması
ve ayağa oturması ile ilgilidir. Bu amaçla farklı ayak ölçüleri için üretilmiş çorapları kontrol
etmek üzere imal edilen özel ayak kalıpları kullanılır. Çoraplar kalıba geçirildiğinde düzgün
bir görüntü vermeli, topuk uygun şekilde yerleşmiş olmalı ve potluk-bolluk olmamalıdır.

Elastanlı çoraplar, boyutları ile ilgili olarak belirlenen kalıp aralığında kalan en üst ve
en alt numaralı kalıba düzgün bir şekilde yerleştirilebilmelidir.
Örneğin, 9-11 numara aralığına ait bir çorap 9 numaralı kalıpta gevşek, 11 numaralı kalıpta
çok sıkı bir kavrayış göstermemesi gerekmektedir. Elastan içermeyen çoraplarda ise
hedeflenen ayak ölçülerine karşılık gelen kalıp üzerinde düzgün bir duruş ve kavrayış
göstermesi beklenir.

Şekil 2.4: Çorapların kalıplar üzerinde kontrolü

Kalıp üzerinde çorapların topuk yerleşim kontrolü de yapılır. Elastan içermeyen
çoraplar POZİSYON 2‘de gösterildiği gibi topuk kısımlarından elle A konumuna kadar
sıvanarak bırakılır ve topuğun eski konumuna dönüşü gözlemlenir. Elastan içeren çoraplarda
ise bu sıvama mesafesi POZİSYON 3’te verildiği gibi B noktasına kadar ilerletilmiştir
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2.2.5. Kalın Örgü ve İnce Örgü Çoraplara Ait Örnek Ölçü Tabloları ve
Toleransları

Çoraplar üzerinden yapılan ölçüm değerleri ve toleransları genelde sipariş veren
müşteriler tarafından belirlenmekte ve imalatçılara bildirilmektedir. Sizlere yol göstermesi
amacıyla kalın ve ince örgü çoraplara ait örnek ölçü tablaoları tolerans aralıklarıyla birlikte
aşağıda tablolar hâlinde verilmiştir.

Not: Kalın örgü bay-bayan çorapların boyutları üretildikleri makine inceliği, makine
çapı ve iğne sayısına bağlıdır.

Kalın örgü bay-bayan çorapları
düz ölçü yerleri

Tolerans seviyeleri (cm)

T1 T2 T3

Taban boyu (T1)
+

0.5 1

Bacak boyu (T2)
+

0.5 1

Taban eni (T3)
+

0.5 0.5

Bacak eni (T4)
+
- 0.5 0.5

Lastik eni (T5)
+

0.5 0.5

Lastik boyu (T6)
+

İstenen ölçü
tam olarak
sağlanmalı

İstenen ölçü
tam olarak
sağlanmalı

İstenen ölçü
tam olarak
sağlanmalı

Tablo 2.1: Düz ölçüm yerleri ve toleransları

 Çocuk çorapları için ölçü tabloları

Düz ölçüler
(cm)

6-8 ½ 9-12 12 ½-3 ½ 14-5 ½ 14-6 ½ Tolerans
(+-)

Bacak eni 6.5 7.0 7.0 7.5 7.5 0.5
Lastik boyu 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 0.3
Bacak boyu 13.5 15.5 17.5 19.0 19.5 1.0
Taban boyu 14.5 16.5 19.0 20.0 20.5 1.0
Enine esneklik 18.0 19.0 20.0 21.0 21.0 +2 /-1

Tablo 2.2: Pamuk – elastan, desenli çocuk çorabı
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Düz ölçüler
(cm)

9-12 12 ½-3 ½ 14-5 ½ Tolerans
(+-)

Bacak eni 7.0 7.0 7.5 0.5
Lastik boyu 2.5 2.5 2.5 0.3
Bacak boyu 15.5 17.5 19.0 1.0
Taban boyu 16.5 19.0 20.0 1.0
Enine esneklik 19.0 20.0 21.0 +2 /-1

Tablo 2.3: Pamuk – elastan, patik çocuk çorabı

Düz ölçüler
(cm)

6-8 ½ 9-12 12 ½-3 ½ 14-5 ½ Tolerans

(+-)

Bacak eni 6.5 7.0 7.0 7.5 0.5

Lastik boyu 2.5 2.5 2.5 2.5 0.3
Bacak boyu 24 29 34 39 1.0

Taban boyu 14.5 16.5 19.0 20.0 1.0

Enine esneklik 18.0 19.0 20.0 21.0 +2 /-1

Tablo 2.4: Pamuk – elastan, diz altı çocuk çorabı

Düz ölçüler
(cm)

6-8 ½ 9-12 12 ½-3 ½ 14-5 ½ Tolerans
(+-)

Bacak eni 6.5 7.0 7.0 7.5 0.5
Lastik boyu 2.5 2.5 2.5 2.5 0.3
Bacak boyu
(açık)

17.0 20.0 22.0 24 1.0

Bacak boyu
(kapalı)

9.0 10.5 11.5 13.0 1.0

Taban boyu 14.5 16.5 19.0 20.0 1.0
Enine esneklik 18.0 19.0 20.0 21.0 +2 /-1

Tablo 2.5: Pamuk – elastan, kıvrık konçlu çocuk çorabı

Düz ölçüler
cm)

6-8 ½ 9-12 12 ½-3 ½ 14-6 ½ Tolerans

(+-)

Bacak eni 6.5 7.0 7.0 7.5 0.5

Lastik boyu 2.5 2.5 2.5 2.5 0.3
Bacak boyu 13.5 15.5 17.5 19.5 1.0
Taban boyu 14.5 16.5 19.0 20.5 1.0

Enine esneklik 18.0 19.0 20.0 21.0 +2 /-1

Tablo 2.6: Pamuk – naylon, ribana çocuk çorabı
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Düz ölçüler
(cm)

6-8 ½ 9-12 12 ½-3 ½ Tolerans

(+-)
Bacak eni 6.5 7.0 7.0 0.5

Lastik boyu 4 4 4.5 0.3
Bacak boyu
(AÇIK)

14.0 15.5 17.0 1.0

Bacak boyu
(KAPALI)

10.0 11.5 12.5 1.0

Taban boyu 14.5 16 18.0 1.0

Enine esneklik 18.0 19.0 20.0 +2 /-1

Tablo 2.7: Pamuk – naylon, kıvrık konçlu çocuk çorabı

Düz ölçüler
(cm)

6-8 ½ 9-11 Tolerans

(+-)

Bacak eni 9.0 9.5 0.5

Lastik boyu 2.5 2.5 0.3

Bacak boyu 25.0 27.0 1.0

Taban boyu 24.0 26.0 1.0

Enine esneklik 22.0 22.0 +2 /-1

Tablo 2.8: Pamuk – elastan, desenli ve düz erkek çorabı

 Erkek çorapları için ölçü tabloları

Düz ölçüler
(cm)

6-8 ½ 9-11 Tolerans

(+-)

Bacak eni 9.0 9.5 0.5

Lastik boyu 1.5 1.5 0.3

Bacak boyu 6.5 6.5 1.0

Taban boyu 24.0 26.0 1.0

Enine esneklik 22.0 22.0 +2 /-1

Tablo 2.9: Pamuk – elastan, desenli ve düz erkek çorabı



32

Düz ölçüler
cm)

6-8 ½ 9-11 Tolerans

(+-)

Bacak eni 9.0 9.5 0.5

Lastik boyu 4.0 4.0 0.3

Bacak boyu 25.5 25.5 1.0

Taban boyu 25.0 27.5 1.0

Enine esneklik 22.0 22.0 +2 /-1

Tablo 2.10: Pamuk – elastan, patik erkek çorabı

Düz ölçüler
(cm)

6-8 ½ 9-11 Tolerans

(+-)

Bacak eni 9.0 9.5 0.5

Lastik boyu 4.0 4.0 0.3

Bacak boyu 25.5 25.5 1.0

Taban boyu 25.0 27.5 1.0

Enine esneklik 22.0 22.0 +2 /-1

Tablo 2.11: Pamuk – naylon, ribana erkek çorabı

 Bayan çorapları için ölçü tabloları

Düz ölçüler
cm)

4-8 Tolerans

(+-)

Bacak eni 8.0 0.5

Lastik boyu 2.5 0.3

Bacak boyu 17.0 1.0

Taban boyu 20.5 1.0

Enine esneklik 20.0 +2 /-1

Tablo 2.12: Pamuk – elastan, düz-desenli bayan çorabı
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Düz ölçüler

cm)

4-8 Tolerans

(+-)

Bacak eni 7.5 0.5

Lastik boyu 1.5 0.3

Bacak boyu 6.0 1.0

Taban boyu 20.5 1.0

Enine esneklik 20.0 +2 /-1

Tablo 2.13: Pamuk – elastan, düz-desenli bayan çorabı

Düz ölçüler
(cm)

4-8 Tolerans

(+-)

Bacak eni 7.5 0.5

Lastik boyu 1.5 0.3

Bacak boyu 6.0 1.0

Taban boyu 20.5 1.0

Enine esneklik 20.0 +2 /-1

Tablo 2.14: Pamuk – elastan, patik bayan çorabı

Düz ölçüler
(cm)

4-8 Tolerans

(+-)

Bacak eni 8.0 0.5

Lastik boyu 2.5 0.3

Bacak boyu 39.0 1.0

Taban boyu 20.5 1.0

Enine esneklik 20.0 +2 /-1

Tablo 2.15: Pamuk – elastan, dizaltı bayan çorabı

2.2.6. Kalın Örgü Çoraplarda Enine ve Boyunma Esneklik Ölçümleri

Çoraplar üzerinde yapılan son ölçüm aşaması enine ve boyuna esneklik ölçümleridir.
Kalın örgü bay-bayan çoraplarının enine esnekliğine ait ölçüler üç yerden alınmaktadır.
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Bunlar;
 Lastik
 Konç
 Taban bölgeleridir.

Lastik sıkılığı dolaşım sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle lastik bölümünün esnekliği
çok önemlidir.

Konç bölümünde bazı örgü türlerinin örgünün sıkı olmasına neden olduğundan
ölçülmesi tavsiye edilmektedir.

Taban bölümünde ayak rahatlığı açısından esnekliğe dikkat edilmelidir.

Resim 2.2: CETME (ince ve kalın örgü çoraplar için) esneklik ölçüm cihaz örnekleri

2.2.7. Çoraplarda Aranan Temel Özellikler

Çorapların imalatında kontrol edilmesi gereken bazı temel özellikler vardır. Bunlar
çorabın kullanım alanına göre ham madde uygunluğu, lastiğinin çok sıkı ve ya gevşek
olmaması, çorabın topuk kısmının dönmemesi, nem çekme özelliği, burun ve topuk
yapısıdır. Bunlar üretimi yapılan çorabın desen yapısından daha öncelikli özellikleridir.
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2.3. Çorap Üretiminde Karşılaşılan Hatalar

Çorap üretimi sırasında ya da üretimi takip eden işlemlerde (Burun dikişi, boya-
terbiye, form verme, paketleme vb.) ortaya çıkanhatalar genel hatlarıyla tartışılmış; yapılan
değerlendirmeler hatalı çorap örnekleriyle desteklenmiştir.

Ayrıca mümkün olan minimum hata oranıyla üretim yapabilme açısından önemli olan
kalite kavramı ile bir üretim sistemi için kalite kontrolün önemi üzerinde de ayrıntılı olarak
durulmuştur.

2.3.1. Çorap Üretiminde Ortaya Çıkan Hatalar

Çorap üretiminde karşılaşılan hatalar 6 ana grupta incelenebilir.

 Ham madde ve iplikten kaynaklanan hatalar
 Makine ve örücü elemanlardan kaynaklanan hatalar
 Dikim işleminden kaynaklanan hatalar
 Boya-terbiye işlemlerinden kaynaklanan hatalar
 Form verme işlemlerinden kaynaklanan hatalar
 Ambalajlama/paketleme kaynaklı hatalar

2.3.2. Ham Madde ve İplikten Kaynaklanan Hatalar

Genelde kumaş üzerinde enine yönde görülen bu hatalar

 Kullanılan ipliklerin numaralar,
 Büküm,
 Düzgünsüzlük,
 İnce-kalın yer ve neps sayısı,

Sentetik iplikleri için;

 Filament sayısı,
 Kıvrım sayısı,
 Polimerizasyon derecesi,
 Kesit şekli,
 Parlaklık
gibi önemli kalite parametrelerindeki varyosyanlara bağlı olarak ortaya çıkmaktadır.

İplikteki yüksek mukavemet varyasyonu, düşük esneme gibi özellikler ile sert sarımlı
bobinler, yetersiz parafinleme, iplikte gereğinden fazla veya az nem, örme işlemi sırasında
sık iplik kopuşlarına neden olarak üründe deliklenmelere de yol açabilir.

Ayrıca bobin boyama şartlarına bağlı olarak iplikte ortaya çıkan mukavemet kaybı,
iplik üzerinde kalan parafin/yağ gibi yabancı maddelerin neden olduğu lekelenmeler, yetersiz
büküm fiskesi sonucu çorapta görülen ilmek çarpılmaları, katlı iplikler için uygulanan
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katlama, büküm verme ve sarma işlemlerine bağlı tansiyon, büküm yönü ve mukavemet
farklılıkları da bu grup altında sayılabilir.

2.3.3. Makineden ve Örücü Elemanlardan Kaynaklanan Hatalar

 Arızalı, kirli veya dili kapalı iğneler,
 Bozuk veya kirli iğne kanalları,
 Aşınmış platinler ve platin yatakları,
 İplik tansiyonunun yüksek veya düşük ayarı,
 Yüksek makine hızları,
 Çeliklerde kirlenme ve aşınma,
 Elektronik makinelerde hatalı desen programlama
gibi makine ve örücü elemanlardan kaynaklanan hatalar; örme kumaşlarda

deliklenmelere, patlaklara, hatalı vanize oluşumuna, hatalı örgü oluşumuna, istenmeyen askı
ve çift ilmek oluşumlarına neden olacaktır.

Bu tip hatalar genelde ürünün boyu yönünde ortaya çıkmaktadır. Örme kayneklı
hatalar yağ izleri, bacak kısmında duruş izleri, elastan kaçıkları, hatalı lastik başlama, bacak
veya lastik kısmında elastan ipinin örgüye alınmaması da ilave edilebilir.

2.3.4. Dikim İşleminden Kaynaklanan Hatalar

Burun dikimi esnasında deliklenmeler, burun dikişinde potluklar, çorap özelliklerine
uygun olmayan iplikle dikim yapma gibi hatalar bu grup altında sıralanabilir.

2.3.5. Boya ve Terbiye İşleminden Kaynaklanan Hatalar

 Bu tip hatalar, farklı lot ipliklerinin kullanımıyla ortaya çıkan boya abrajlarında,
 Hatalı boya-terbiye işleminin yol açtığı renk farkları,
 Sararmalar,
 Lekelenmeler,
 Boncuklanma (Boya ve kurutma zamanlarının çok fazla olması hâlinde) ile

düşük yıkama ve sürtme haslıklarına kadar geniş bir aralıkta yer almaktadır.

2.3.6. Form Verme İşlemlerinden Kaynaklanan Hatalar

Form verme işlemli esnasında;
 Yağlanma,
 Çorapların gereğinden fazla nemli olması,
 Çok yüksek sıcaklıklarda çalışma durumunda ortaya çıkan boya migrasyonu ile

sararma,
 Çorapların ayak ölçülerine uygun olmayan kalıplar üzerine yerleştirilmesi

sonucu boyutlarda farklılaşma gibi hatalarda bu başlık altında
değerlendirilebilir.
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2.3.7. Ambalajlama/Paketleme Kaynaklı Hatalar

 Paketleme detaylarını hazırlayan kişinin gerekli evrakları incelemeden
talimatları vermesi,

 Etiket ve benzeri uyarı notlarının yeterince anlaşılamaması,
 Paketleme departmanının yetkili kişilerden paketleme onayı için sadece

herhangi bir boydan ve asortiden numuna hazırlaması,
 Aynı siparişe ait asorti ve boyların farklı formhanelerde yapılması aralarında

oto kontrol olmaması gibi yaklaşımlar sonucu ortaya çıkan hatalı eşleştirme,
 Etiketlerin ve bantların hatalı yerleşimi vb. bu başlık altında sıralanabilir

2.4. Çoraplarda Kaliteyi Etkileyen Faktörler

Çoraplarda kalite, pek çok faktöre bağlı olarak değişebilmektedir. Kullanılan iplik
cinsi ve özellikleriden örme şartlarına (makine tipi, inceliği, hızı, modeli, ipliğe uygulanan
gerilimler vb.) boyama şartlarından form verme yöntemlerine kadar çorabın üretim sonrası
özelliklerini kaybetmeksizin kullanım performansını dolayısıyla kalitesini etkileyebilecek
pek çok etkenden söz edilebilir. Bununla birlikte genelde çorap kalitesini belirleyen faktörler
denildiğinde ölçüler, esnek, gramaj, özelliklerinde kalıcılık ve dayanıklılık ile estetik ön
plana çıkmaktadır.

Çorabın esnekliğini öncelikle çorabın örüldüğü makine tipi, sistem sayısı ile örgü şekli
belirlemektedir. Bunların dışında kullanılan iplik özellikleri ve örme parametreleri de
esnekliği etkileyen faktörler arasında yer almaktadır. Örneğin; tek silindirli makinelerden
elde edilen çoraplar, çift silindirli makinelere göre daha az esnekliğe sahiptir. Benzer şeyler 3
sistem (daha az esnek) ve 2 sistem jakar makinelerde örülen çoraplar içinde söylenebilir.

Çorabın gramajı ise kullanılan iplik numarası ile mastar denilen iğne açıklığına bağlı
olarak değişmektedir. Örneğin; 15 denye ipliklerle 60 mastar ve 50 mastar makinelerde
örülmüş iki çoraptan 51 mastarda örülen daha kalın ve ağır olacaktır.

Tek silindirli makinelerde üretilen çorapların özelliklerinin (boyutları, aşınma
dayanımı, rengi vb.) kalıcılığının çift silindirli makinelerde üretilenlere göre daha kısa süreli
olduğu bilinmektedir. Ancak çorapların özelliklerinin kalıcılığını ve dayanıklılıklarını
belirleyen tek parametre makine tipi değildir. Kullanılan iplik cinsi, numarası, örgü sıklığı ve
şekli de en az makine tipi kadar büyük önem taşımaktadır.

Burun dikişi renklerin ve örgünün kullanılış biçimi, formu çorabın estetik görünüşünü
belirleyen unsurlardır. Bu anlamda potluk bırakmayan, iaz yapmayan burun kapama
biçiminin uygulanması, kaliteli iplik kullanımı, tasarlanan amaca uygun örgü yapısının
seçimi çorap formunun ayak ölçülerinde olması, estetik özellikleri artırıcı unsurlardır.

Şüphesiz yukarıda belirtilen unsurların yanında personelin eğitim durumu, kullanılan
teknoloji, çalışma şartları, ham madde tedarikçilerinin durumu, hatasız çalışmaya yönelik
sistemlerin uygulanıp uygulanmaması gibi işletmelerin “üretimde kaletiye” bakışlarını
belirleyen parametrelerde üründe istenilen “kalite” hedefine ulaşabilmeside etkili olacaktır.
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2.5. Çorap Üretiminde Kalite Kontrol

Kalın örgü bay-bayan çorap üretimi planlama aşamasıyla başlamaktadır. Planlama
kapsamında ilk adım ürün ve/veya ürünlerin tiplerine göre ham made ihtiyaç tespitidir. Daha
sonra hedef fire oranı belirlenir. Müsterinin kalite beklentisi, parti miktarı, ürün tipi,
kullanılan ham madde tipi, maliyetlendirme gibi faktörlere bağlı fire oranları % 3–12
arasında değişim göstermektedir. Elektronik çorap örme makinelerinde renk desen hatalarına
karşı % 8 fire ile çalışma konusunda genel bir eğilim bulunmaktadır.

Üretime başlamadan önce tedarik edilen iplerin düzgünsüzlük, numara, renk uygunluk
ve renk haslık (boyalı iplikler için) kalite özellikleri kontrol edilmektedir.

Örme işlemi sırasında müşteri tarafından onaylanmış numune, numune kartı ile
birlikte ilgili makinelere asılır. Üretim boyunca kalite kontrol elemanları makine operatörleri
ile birlikte üretilen çorapları renk, desen, ölçü, anlamında kontrol eder. Üretim sonrası çorap
çevirme işleminde ise her çorap bir kez daha kontrol edilerek delik, patlak, iğne izi, leke ve
benzeri makine kaynaklı hataların bulunup bulunmadığı belirlenir. Son aşamada makine
operatörleri üretilen çorapları düzeneler hâline getirir; bu noktada amaç esas olarak günlük
üretimi takip edebilmektir. Bu açıklamalar ışığında örme ve düzineleme işlemlerinde teorik
olarak % 100 kalite kontrol olduğu söylenebilir.

Firma ismi Üretim Talimatı

İplik (zemin) …………..

Desen …………..

Boy Genişlik

Lastik …………. ………….

…………. ………….

…………. ………….

NUMUNE ÖRNEĞİ EKLENİR

Tablo 2.16: Üretim takip kartı örneği

Üretilmiş çoraplar çuvallar hâlinde ilk depolama için depoculara teslim edilir. 1.
depolama sırasında görevli çuval içindeki düzine miktarı ve toplam düzine demetlerinin %5’i
için düzine içi adet miktarı olmak üzere iki farklı sayım yapar ve ayrıca genel (üretim) takip
kartını kontrol eder.

İlk depolama sonrası burun dikişine geçilir. Burada tüm çoraplar dikiş ayar, dikiş,
kalite ve miktar kontrolleri yanında çorap çevirme sırasında genel bir kalite kontrollerden de
geçirilir.

Çoraplar boyama işlemine giderken (sadece ham çoraplar için ) çuval miktarı, her
çuvaldaki düzine miktarı ve toplam düzine demetlerinin % 5’i için düzine içi adet miktarı
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kontrol edilir ve ilgili takip kartı doldurularak sevkiyat gerçekleştirilir. Boyahaneden düzine
demetleri açılmış hâlde dönen çoraplara renk, nem ve miktar kontrolü yapılır.

Çuval nu: Art nu

Cinsi:

Düzine: Boy:

Fason: Makine:

Burun: Boya:

Forma:

Renk:

Kg: Notlar:

Tablo 2.17: Fason takip kartı

Çoraplar ütü-pakete onaylanmış numune ve/veya numuneler ile birlikte teslim edilir.
Ütüleme işlemi sırasında çoraplar, renk değişimi (ısı etkisiyle), fiziksel hata (iğne izi, delik
vb.) ölçüler (bu aşamada ölçüleri tutmayan çoraplar partiden ayrılır), renk ve beden eşleme
ile asorti kontrollerinden geçer.

Üretim aşaması son kontrolle son bulmaktadır. Sevkiyata hazır hâle getirilen çorap
partilerinin %3’ü ve parti büyüklüğüne göre minumum 2, maksimum 10 koli (kolilerde 100-
500 çift arası çorap olabilir) son kontrol sırasında açılarak renk, beden etiketleme, ölçü,
asorti kontrolleri yapılır.



40

UYGULAMA FAALİYETİ
 Deseni doğru yerleştiriniz.

İşlem Basamakları Öneriler
 Atölyede çalışma ortamınızı hazırlayınız.
 Numune çorap veya desen çizimini alınız.

 Makineden çıkan ürünün desen özelliğine
bakınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Desenin numunedeki gibi yerleştirilip
yerleştirilmediğini kontrol ediniz.

 Bu üründe çember adedini
sayabilirsiniz.

 Farklı çoraplarla bu uygulamayı 3 kez tekrar
ediniz.

 Çalışmanızı tamamlayınız.
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KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır
1. Atölyede çalışma ortamınızı hazırladınız mı?
2. Numune çorap veya desen çizimini aldınız mı?
3. Makineden çıkan ürünün desen özelliğine baktınız mı?
4. Desenin numunedeki gibi yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol

ettiniz mi?
5. Çalışmanızı tamamladınız mı?
6. Çalışırken temiz ve dikkatli davrandınız mı?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki uygulama faaliyetine geçiniz.
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 Renk uyumunu kontrol ediniz.

İşlem Basamakları Öneriler
 Atölyede çalışma ortamınızı hazırlayınız.
 Renk kartelalarını alınız.

 Numune çorabınızdaki renkleri karteladan
bulunuz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Numune formunda bulunan renkler ile
makineden çıkmış çorabınızın renklerini
karşılaştırınız.

 Renkleriniz numune ile uygun ise ürünün
renk numaralarını kendi hazırladığınız
numune formuna yazınız.

 Bu çalışmayı farklı çoraplar ile 3 kez tekrar
ediniz.

 Çalışmanızı tamamlayınız.



45

KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır
1. Atölyede çalışma ortamınızı hazırladınız mı?
2. Renk kartelalarını aldınız mı?
3. Numune çorabınızdaki renkleri karteladan buldunuz mu?
4. Numune formunda bulunan renkler ile makineden çıkmış çorabınızın

renklerini karşılaştırdınız mı?
5. Renkleriniz numune ile uygun ise ürünün renk numaralarını kendi

hazırladığınız numune formuna yazdınız mı?
6. Çalışmanızı tamamladınız mı?
7. Çalışırken temiz ve dikkatli davrandınız mı?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki uygulama faaliyetine geçiniz.
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 Doğru desen çizimi yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler
 Atölyede ışıklı bir ortamda seçiniz.
 Farklı bir desende çorabı elinize alınız.

 Çorabınızın içine ayak şeklinde çorap
kalıbı yerleştiriniz.

 Bu kalıp deseninizin ilmeklerinizi
saymanızda kolaylık sağlayacaktır.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Bu çorap ile numuneyi yan yana getiriniz.

 Sizin ördüğünüz çorap ile numune çorap
arasındaki desen farklılıklarını
karşılaştırınız.

 Desenin doğru çizildiğini bu şekilde
karşılaştırma ile anlayabilirsiniz.

 Karşılaştırma sırasında gerekli yerlerde
ilmekleri bir toplu iğne yardımıyla
sayabilirsiniz.

 Desende yanlışlıklar varsa düzeltmeleri
yapınız.

 Bu uygulamayı farklı çoraplarla 3 kere
tekrar ediniz.

 Çalışmanızı tamamlayınız.
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KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır
1. Atölyede ışıklı bir ortamda seçtiniz mi?
2. Farklı bir desende çorabı elinize aldınız mı?
3. Çorabınızın içine ayak şeklinde çorap kalıbı yerleştirdiniz mi?
4. Bu çorap ile numuneyi yan yana getirdiniz mi?
5. Sizin ördüğünüz çorap ile numune çorap arasındaki desen

farklılıklarını karşılaştırdınız mı?
6. Desende yanlışlıklar varsa düzeltmeleri yaptınız mı?
7. Çalışmanızı tamamladınız mı?
8. Çalışırken temiz ve dikkatli davrandınız mı?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki uygulama faaliyetine geçiniz.
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 Çorap ölçümü yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler
 Atölyede çalışma ortamınızı hazırlayınız.

 Ölçümde kullanacağınız yardımcı
elemanları seçiniz.

 Ölçüm yapacağınız çorabı düz bir zemine
yerleştiriniz.

 Çorabın lastik boyunu ölçünüz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Çorabın lastik enini ölçünüz.

 Çorabın konç boyunu ölçünüz.

 Çorabın konç enini ölçünüz.
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 Çorabın taban boyunu ölçünüz.

 Çorabın taban enini ölçünüz.

 Ölçümlerinizi not ediniz.

 Bu uygulamayı farklı çoraplarla 3 kez
tekrar ediniz.

 Çalışmanızı tamamlayınız.
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KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır
1. Atölyede çalışma ortamınızı hazırladınız mı?
2. Ölçümde kullanacağınız yardımcı elemanları seçtiniz mi?
3. Ölçüm yapacağınız çorabı düz bir zemine yerleştirdiniz mi?
4. Lastik boyunu ölçtünüz mü?
5. Lastik enini ölçtünüz mü?
6. Konç boyunu ölçtünüz mü?
7. Konç enini ölçtünüz mü?
8. Taban boyunu ölçtünüz mü?
9. Taban enini ölçtünüz mü?
10.Ölçümlerinizi not ettiniz mi?
11.Çalışmanızı tamamladınız mı?
12.Çalışırken temiz ve dikkatli davrandınız mı?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki uygulama faaliyetine geçiniz
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 Çorabın konç bölümünün boyuna esneklik ölçümünü yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler
 Atölyede çalışma ortamını hazırlayınız.
 Esneklik ölçümü için yardımcı

malzemelerinizi seçiniz.
 Çorabınızda topuk çizgisinin en uç

noktasını belirleyiniz.

 Çorabınızı topuk çizgisinden üst tutucunun
merkezine yerleştiriniz.

 Çorabınızın konç kısmını da alt tutucuya
sıkıştırınız.

 Pim, konç kısmını ortalayacak şekilde
sıkıştırılmalıdır.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Ölçüm cihazınızın mandalını serbest
bırakınız.

 Skaladan değeri okuyunuz.

 Bu uygulamayı farklı örgü çoraplarla 3 kere
tekrar ediniz.

 Çalışmanızı tamamlayınız.
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KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır
1. Atölyede çalışma ortamını hazırladınız mı?
2. Esneklik ölçümü için yardımcı malzemelerinizi seçtiniz mi?
3. Çorabınızda topuk çizgisinin en uç noktasını belirlediniz mi?
4. Çorabınızı topuk çizgisinden üst tutucunun merkezine

yerleştirdiniz mi?
5. Çorabınızın konç kısmınıda alt tutucuya sıkıştırdınız mı?
6. Ölçüm cihazınızın mandalını serbest bıraktınız mı?
7. Skaladan değeri okudunuz mu?
8. Çalışmanızı tamamladınız mı?
9. Çalışırken temiz ve dikkatli davrandınız mı?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki uygulama faaliyetine geçiniz.
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 Çorabın taban bölümünün boyuna esneklik ölçümünü yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler
 Esneklik ölçümü için yardımcı

malzemelerinizi seçiniz.
 Esneklik ölçümü cihazınızı çalışması için

ayarlayınız.
 Ölçüm cihazınızın üst çene kısmını hafifçe

gevşeterek çorabı 180 derece döndürünüz.

 Burun kısmı alt çenenin merkezine
doğru aşağıyı gösterecek şekilde
yerleştiriniz.

 Üst çeneyi tekrar sıkıştırınız.
 Çorabın burun çizgisinin dış ucu çenenin

merkezine gelecek şekilde yerleştiriniz.

 Çeneyi sıkıştırmayı unutmayınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Ölçüm cihazınızın mandalını serbest
bırakınız.

 Skaladan değeri okuyunuz.

 Bu uygulamayı farklı örgü çoraplarla 3 kere
tekrar ediniz.

 Çalışmanızı tamamlayınız.
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KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır
1. Esneklik ölçümü için yardımcı malzemelerinizi seçtiniz mi?
2. Esneklik ölçümü cihazınızı çalışması için ayarladınız mı?
3. Ölçüm cihazınızın üst çene kısmını hafifçe gevşeterek çorabı 180

derece döndürdünüz mü?
4. Üst çeneyi sıkıştırdınız mı?
5. Çorabın burun çizgisinin dış ucu çenenin merkezine gelecek

şekilde yerleştirdiniz mi?
6. Ölçüm cihazınızın mandalını serbest bıraktınız mı?
7. Skaladan değeri okudunuz mu?
8. Çalışmanızı tamamladınız mı?
9. Çalışırken temiz ve dikkatli davrandınız mı?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki uygulama faaliyetine geçiniz.
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 Çorabın lastik bölümünün enine esneklik ölçümünü yapınız.
İşlem Basamakları Öneriler

 Esneklik ölçeceğiniz cihazınızı
hazırlayınız.

 Esnekliğini ölçeceğiniz çorabı elinize
alınız.

 Çorabınızın lastik bölümünü çenelere
geçiriniz.

 Çorabın dışarıda kalan kısmını elinizle
tutunuz.

 Çorabı tutmanız esneme sırasında
çorabın ölçüm yapılan yerinin kaymasını
önler

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Mandalı serbest bırakınız.

 Ağırlığın aşağı inişi ve dolayısıyla
çenelerin isi yana doğru açılması
sağlanır.

 Ağırlık durunca değeri skaladan
okuyunuz.

 Sistemi tekrar başlangıç konumuna
ağırlığı yukarı kaldırarak döndürünüz.

 Bu uygulamayı farklı lastiklerle 3 kez
tekrar ediniz.

 Çalışmanızı tamamlayınız.
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KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır
1. Esneklik ölçeceğiniz cihazınızı hazırladınız mı?
2. Esnekliğini ölçeceğiniz çorabı elinize aldınız mı?
3. Çorabınızın lastik bölümünü çenelere geçirdiniz mi?
4. Çorabın dışarıda kalan kısmını elinizle tuttunuz mu?
5. Mandalı serbest bıraktınız mı?
6. Ağırlık durunca değeri skaladan okudunuz mu?
7. Sistemi tekrar başlangıç konumuna ağırlığı yukarı kaldırarak

döndürdünüz mü?
8. Çalışmanızı tamamladınız mı?
9. Çalışırken temiz ve dikkatli davrandınız mı?

TOPLAM

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki uygulama faaliyetine geçiniz.
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 Çorabın konç bölümünün enine esneklik ölçümünü yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler
 Esneklik ölçeceğiniz cihazınızı

hazırlayınız.
 Esnekliğini ölçeceğiniz çorabı elinize

alınız.
 Çorabınızın konç bölümünü çenelere

geçiriniz.

 Çorabın dışarıda kalan kısmını elinizle
tutunuz.

 Çorabı tutmanız esneme sırasında
çorabın ölçüm yapılan yerinin
kaymasını önler.

 Mandalı serbest bırakınız.  Ağırlığın aşağı inişi ve dolayısıyla
çenelerin iki yana doğru açılması
sağlanır.

 Ağırlık durunca değeri skaladan okuyunuz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Sistemi tekrar başlangıç konumuna ağırlığı
yukarı kaldırarak döndürünüz.

 Bu uygulamayı farklı konç örgülerinde 3
kez tekrar ediniz.

 Çalışmanızı tamamlayınız.

KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır
1. Esneklik ölçe cihazınızı hazırladınız mı?
2. Esnekliğini ölçeceğiniz çorabı elinize aldınız mı?
3. Çorabınızın konç bölümünü çenelere geçirdiniz mi?
4. Çorabın dışarıda kalan kısmını elinizle tuttunuz mu?
5. Mandalı serbest bıraktınız mı?
6. Ağırlık durunca değeri skaladan okudunuz mu?
7. Sistemi tekrar başlangıç konumuna ağırlığı yukarı kaldırarak

döndürdünüz mü?
8. Çalışmanızı tamamladınız mı?
9. Çalışırken temiz ve dikkatli davrandınız mı?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki uygulama faaliyetine geçiniz.
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 Çorabın taban bölümünün enine esneklik ölçümünü yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler
 Esneklik ölçe cihazınızı hazırlayınız.
 Esnekliğini ölçeceğiniz çorabı elinize alınız.
 Çorabınızın burun kısmını makasla kesiniz.

 Çorabınızı ayağın orta kısmına gelecek
şekilde çenelere geçiriniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Çorabın dışarıda kalan kısmını elinizle
tutunuz.

 Çorabı tutmanız esneme sırasında
çorabın ölçüm yapılan yerinin
kaymasını önler

 Mandalı serbest bırakınız.

 Ağırlığın aşağı inişi ve dolayısıyla
çenelerin iki yana doğru açılması
sağlanır.

 Ağırlık durunca değeri skaladan okuyunuz.
 Sistemi tekrar başlangıç konumuna ağırlığı

yukarı kaldırarak döndürünüz.
 Bu uygulamayı farklı taban örgülerinde 3

kez tekrar ediniz.
 Çalışmanızı tamamlayınız.
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KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır
1. Esneklik ölçe cihazınızı hazırladınız mı?
2. Esnekliğini ölçeceğiniz çorabı elinize aldınız mı?
3. Çorabınızın burun kısmını makasla kestiniz mi?
4. Çorabınızı ayağın orta kısmına gelecek şekilde çenelere

geçirdiniz mi?
5. Çorabın dışarıda kalan kısmını elinizle tuttunuz mu?
6. Mandalı serbest bıraktınız mı?
7. Ağırlık durunca değeri skaladan okudunuz mu?
8. Sistemi tekrar başlangıç konumuna ağırlığı yukarı kaldırarak

döndürdünüz mü?
9. Çalışmanızı tamamladınız mı?
10.Çalışırken temiz ve dikkatli davrandınız mı?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki uygulama faaliyetine geçiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ–10
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 Bir çift çorabın gramaj ölçümünü yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler
 Gramaj ölçmek için hassas teraziyi

hazırlayınız.
 Terazi düz bir zemin üzerinde

olmalıdır.
 Gramajını ölçeceğiniz bir çift çorabı elinize

alınız.

 Çorabınızı hassas terazinin üzerine yavaşça
bırakınız.

 Çorabınızı yüksekten bırakmayınız.

 Terazinin çorabının gramajını ölçmesini
bekleyiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Ekranda çıkan rakamı okuyunuz.

 Rakamı kâğıda yazınız.
 Çıkan rakamı 12 ile çarpınız.  Bu işlem 1 düzine çorabın gramajını

verecektir.
 Bu uygulamayı farklı ağırlıklarda

çoraplarda 3 kez tekrar ediniz.
 Çalışmanızı tamamlayınız.

KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır
1. Gramaj ölçmek için hassas teraziyi hazırladınız mı?
2. Gramajını ölçeceğiniz bir çift çorabı elinize aldınız mı?
3. Çorabınızı hassas terazinin üzerine yavaşça bıraktınız mı?
4. Terazinin çorabının gramajını ölçesini beklediniz mi?
5. Ekranda çıkan rakamı okudunuz mu?
6. Rakamı kâğıda yazdınız mı?
7. Çıkan rakamı 12 ile çarptınız mı?
8. Çalışmanızı tamamladınız mı?
9. Çalışırken temiz ve dikkatli davrandınız mı?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin sonunda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1. ( ) Çorap desenleri genel olarak ana örgüden daha ince iplikler ile oluşturulur.
2. ( ) Düz ölçümde ayak boyu ölçüsü, burun ucundan topuk çizgisine kadar olan mesafedir.

3. ( ) Konç genişliği, serbest ve çekilmiş hâlde bacak eni ölçüsüdür.
4. ( ) Çorapların imalatında kontrol edilmesi gereken öncelikli teknik özellik, çorabın

desen yapısıdır.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin sonunda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1. ( ) Pamuk penye çorap imalatında kullanılan en kaliteli ipliktir.
2. ( ) Hollofil, yalıtkanlık özelliği çok yüksek bir maddedir ve kayak çorapları

imalatında kullanılır.
3. ( ) Çorap imalatında desen oluşturulacak iplikler ile örgü ipliklerinin numaraları aynı

olmalıdır.
4. ( ) Duraspun akrilik bazlı bir iplik çeşididir.
5. ( ) Çorap üretiminde karşılaşılan hatalar 5 ana grupta incelenebilir.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.

MODÜL DEĞERLENDİRME
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CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI

1 Doğru
2 Doğru
3 Doğru
4 Yanlış

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI

1 Doğru
2 Doğru
3 Yanlış
4 Yanlış

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI

1 Doğru
2 Doğru
3 Yanlış
4 Doğru
5 Yanlış

CEVAP ANAHTARI
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