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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 542TGD474 

ALAN Tekstil Teknolojisi 

DAL/MESLEK 
Endüstriyel Yuvarlak Örme, Endüstriyel Düz Örme, 

Endüstriyel Çorap Örme 

MODÜLÜN ADI Örme KumaĢ Özellikleri 

MODÜLÜN TANIMI 

Örme kumaĢ özelliklerini belirleme ve örme kumaĢlarla 

dokuma kumaĢlar arasındaki farkları ayırt etme bilgi ve 

becerilerinin kazandırıldığı öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOġUL Ön koĢulu yoktur. 

YETERLĠK KumaĢ analizi yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Ġstenilen ölçüye ve tekniğe uygun olarak örme kumaĢ 

özelliklerini tanıyabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Örme yöntemine göre kumaĢ özelliklerini 

belirleyebileceksiniz. 

2. Örme kumaĢlarla dokuma kumaĢlar arasındaki 

farklılıkları ayırt edebileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Sınıf veya atölye ortamı 

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.  

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci,  
 

Giyinme, eski çağlardan beri insanların en büyük gereksinimi olmuĢtur. Bunun için 

çeĢitli arayıĢlar içinde olan insanoğlu önceleri farklı Ģekilde örtünse de eğitim seviyesinin 

yükselmesi ve evrensel toplum olgusunun geliĢmesiyle doğada bulunan maddelerden 

yararlanarak giysi yapmıĢtır.  
 

Önceleri basit ĢiĢ ve tığlarla üretilen örme yüzeyler, makinelerin icadından sonra hızlı 

bir geliĢme göstermiĢtir. Ġnsanların giyinmeye ve modaya olan tutkusu nedeniyle dünyada ve 

ülkemizde de tekstilin en önemli dalları arasında olan örme, son teknolojinin de etkisi ile her 

geçen gün geliĢmekte ve büyümektedir.  
 

Örme kumaĢların kullanımları; rahat kullanım özellikleri, geniĢ renk ve desen 

çeĢitliliği nedeniyle yaygınlaĢmaktadır. Örme kumaĢları, her yaĢ grubu için her mevsim 

koleksiyonlarında iç giyim ve üst giyim olarak görmek mümkündür.  
 

Örmecilikte makinelerin kullanım özellikleri, yüzeyden ürüne geçiĢteki çalıĢma 

teknikleri nedeni ile sektörde kalifiye iĢ gücü ihtiyacı da artmaktadır. 
 

Bu modülde; düz örme, yuvarlak örme ve çözgülü örme kumaĢları tanıyıp özelliklerini 

ve kullanım alanlarını belirleyecek, örme kumaĢ ve dokuma kumaĢ arasındaki farklılıkları 

ayırt edebileceksiniz.  
 

Bu bilgi ve beceriler sektörde planlama, üretim ve kalite kontrol bölümlerindeki iĢ ve 

iĢlemler için temel oluĢturacaktır. 
 

 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

 

 

 

Örme yöntemine göre kumaĢ özelliklerini belirleyebileceksiniz. 
 

 

 

 

 

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araĢtırmalar Ģunlardır: 
 

 Çevrenizde bulunan, örme iĢletmelerinden ya da örme tekstil ürünleri satan 

mağazalardan çeĢitli örme kumaĢ örnekleri toplayınız. 

 Örme kumaĢ özelliklerini araĢtırınız. 

 Örme kumaĢların günlük hayatınızda kullanım alanlarını gözlemleyiniz. 

 Topladığınız bu bilgileri, örme yüzey örneklerini de ekleyerek rapor hâline 

getiriniz. 

 Hazırladığınız raporu sınıfta sununuz. 

 

1. ÖRME KUMAġ ÖZELLĠKLERĠ 
 

1.1. Örme KumaĢların Sınıflandırılması 
 

Örme kumaĢlar, üretim teknikleri ve bağlantı yapıları ile diğer üretilen tekstil 

ürünlerinden farklıdır. Örme kumaĢlar üretim teknikleri bakımından iki temel sınıfa 

ayrılabilir. Bunlar; atkılı (tek iplikli) ve çözgülü örme kumaĢlardır. 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
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1.1.1. Atkılı Örme KumaĢların Sınıflandırılması 
 

 

Tablo 1.1: Atkılı örme kumaĢların sınıflandırılması 

1.1.2. Çözgülü ÖErme KumaĢların Sınıflandırılması 
 

 

Tablo 1.1: Çözgülü örme kumaĢların sınıflandırılması 

1.2. Atkılı Örme KumaĢlar  
 

Ġpliğin yatay olarak kumaĢın bir kenarından, diğer kenarına doğru kumaĢ eni boyunca 

yönlendiği ve örücü elemanlar tarafından atılan ipliğin ilmek formuna getirildiği, sökülebilir 

yapıya atkılı (tek iplikli) örme denir. Bu Ģekilde elde edilen kumaĢlara da atkılı örme 

kumaĢlar denir. 
 

Atkılı örme kumaĢlar; düz ve yuvarlak örme makinelerinde üretilir. AĢağıdaki tabloda 

atkılı örme kumaĢların örme yüzeylerine göre sınıflandırılması yapılmıĢtır. 
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Tablo 1.2: Atkılı örme kumaĢların örgü yüzeylerine göre sınıflandırılması 

1.2.1. Düz Atkılı Örme KumaĢlar 
 

1.2.1.1. Düz Örme KumaĢlarda Kullanılan Ġplikler 
 

Düz örme kumaĢlardan genellikle kıĢlık dıĢ giyim eĢyası ve aksesuarları üretildiği için 

doğal olarak yün ve yün karıĢımı ipliklerle, yün karakterli akrilik (orlon vb.) iplikler 

kullanılmaktadır. Ayrıca düz örme ürünlerinde, özellikle kazak, hırka gibi kıĢlık eĢyaların 

üretilmesinde, polipropilen elyafı karıĢımları da ucuz olmaları nedeniyle kullanılmaktadır. 

Ancak akriliğe (orlona) göre polipropilen ipliklerinin kullanım özellikleri iyi değildir. 

Boncuklanma ve keçeleĢme oranı orlon ürünlere göre daha fazladır. 
 

Pamuk ipliği ise pamuklu örme giysiler için yaka, kol bandı gibi aksesuar üretiminde 

ve mevsimlik kazakların yapımında kullanılmaktadır. Düz örme makinelerinde kullanılan 

iplikler genellikle boyalı ipliklerdir.  
 

1.2.1.2. Düz Örme KumaĢların Genel Özellikleri 
 

Düz örme kumaĢların genel özellikleri maddeler hâlinde aĢağıdaki Ģekilde 

sıralanabilir: 
 

 Genelde açık en ve parça olarak üretim yapılmaktadır. 

 Düz örme kumaĢlar E3 ile E18 incelikleri arasındaki düz örme makinelerinde 

üretilmektedir. 

 Düz örme kumaĢların durgun havada yalıtımları iyi, rüzgârlı havada yalıtımları 

kötüdür. 
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 Düz örme kumaĢlar buruĢmaya karĢı dirençli oldukları için ütülenmeye ihtiyaç 

duymaz.  

 Renkli ve fantezi desenli kumaĢlar rahatça yapılabilmektedir. 

 Düz örme kumaĢlar çekme eğilimi gösterebilmektedir. 

 Düz örme kumaĢlar hafif, yumuĢak, hacimli yapıya sahip olduklarından 

tutumları iyi ve dökümlüdür. 

 ġekillendirilmiĢ, biçimlendirilmiĢ ve bitmiĢ ürün (giysi) olarak 

üretilebilmektedirler. 
 

1.2.1.3. Düz Örme KumaĢların Kullanım Alanları 
 

Düz örme makineleri, büyük oranda kıĢlık ve mevsimlik kazak ve hırka gibi dıĢ giyim 

ürünlerinin örülmesinde kullanıldığı gibi yazlık ve mevsimlik dıĢ giyimde kullanımı da gün 

geçtikçe artmaktadır. Ayrıca diğer örme ürünlerine aksesuar olarak yaka, kol bandı, etek 

bandı vb. ürünlerin örülmesinde de düz örme makineleri kullanılmaktadır. Özel olarak 

tasarlanmıĢ düz örme makinelerinde ise tam biçimlendirilmiĢ, kullanıma hazır durumda 

eldiven, kaĢkol vb. aksesuar giysileri üretilmektedir. 

  

 

Resim 1.1: Düz örme kumaĢların kullanım alanları 
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1.2.1.4. Düz Örme KumaĢların Sınıflandırılması 
 

Düz örme makinelerinde üretilen, atkılı örme kumaĢlara düz örme kumaĢlar denir.  

Tek veya iki iğne yatağı kullanılarak üretim yapılır. Düz örme makinelerinde tek iğne yatağı 

kullanılarak yapılan örgüler tek plakada üretilen kumaĢlar; çift iğne yatağı kullanılarak 

yapılan örgülere çift plakada üretilen kumaĢlardır. Tek plaka kumaĢlar, iki yöne aynı esneme 

oranına sahipken çift plaka kumaĢlarda genelde tek yönedir.  
 

 Strüktürlü Düz Örme KumaĢlar 
 

Düz örme makinelerinde üç yol tekniğinin (ilmek, atlama, askı) uygulanması ile elde 

edilmiĢ kumaĢ çeĢididir. Tek veya çift plakada üretilen örgülerdir. Bu tür düz örme 

kumaĢlarda genelde tek renk boyalı iplikler kullanılmaktadır. Tam olarak örme iĢleminden 

sonra parça boyama yapılmaktadır. 

 

Resim 1.2: Strüktürlü düz örme kumaĢ 

 Renk Jakarlı Düz Örme KumaĢlar 
 

Herhangi bir iğne (atlama, askı), plaka ve transfer hareketlerle desenlendirmeye gerek 

duymaksızın renkli ipliklerle desenlendirme yapılan düz örme kumaĢ çeĢididir. KumaĢın 

arka yüzeyinde, ön yüzeyinde görülen desen görülememektedir. Farklı teknikleri vardır. Biri 

haricinde diğer teknikler çift plakada elde edilir. 
 

Resim 1.2’de görüldüğü gibi strüktür jakarlı örgüler üzerine, renk jakar tekniği 

uygulanarak farklı görüntüdeki düz örme kumaĢlar elde edilebilir.       
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Resim 1.3: Strüktür jakarlı örgü 

 Ġntersia Düz Örme KumaĢlar 
 

Bölgesel renklendirme tekniği ile üretilirler. Düz örme makinesinde her mekik rayına 

4 renk gelecek Ģekilde mekikler dizilir. Sekiz mekik rayı olduğuna göre teknik olarak 32 

farklı renk çalıĢılabilir. Bunun için uygun desen bulunmalıdır. 
 

Ġntersia kumaĢların özelliği, farklı renkteki ipliklerin jakar tekniğinde olduğu gibi 

kumaĢın arka yüzünde karıĢık görüntü vermemesidir. Bu nedenle intersia kumaĢların ön 

yüzünde hangi renk görünürse arka yüzünde de aynı renk görünür. Genellikle tek plaka 

örgülerle elde edilir. Renk jakarı tekniği ile birlikte de kullanılabilir.  

         

Resim 1.4: Ġntersia düz örme kumaĢ                      Resim 1.5: Ġntersia düz örme kumaĢ 

1.2.2. Yuvarlak Atkılı Örme KumaĢlar 
 

1.2.2.1. Yuvarlak Örme KumaĢlarda Kullanılan Ġplikler  
 

Yuvarlak örme makinelerinde üretilen kumaĢların kullanım alanlarının daha çok iç 

giyim ve yazlık spor giyim çeĢitlerine yayılmıĢ olması nedeniyle pamuk ve pamuk karıĢımı 

iplikler bu makinelerde en yüksek oranda kullanılan ipliklerdir. Özellikle iç giyim için 

üretilen kumaĢlarda tamamen örme pamuk ipliği kullanılmaktadır. 
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Yazlık dıĢ giyim, t-shirt, elbise, lacost vb. giysilerin kumaĢlarında da % 100 pamuk 

ipliği kullanılmaktadır. 
 

Son yıllarda iç giyimin dıĢındaki amaçlarla üretilen yuvarlak örme kumaĢlarda hem 

bir moda unsuru hem de kumaĢların kullanım performanslarını artırmak için pamuk ipliği ile 

polyester, viskon, elastik lifler çeĢitli Ģekillerde kullanılmaktadır. 
 

Diğer örme kumaĢlarda; mayo ve fantazi bayan iç giyim eĢyalarının kumaĢlarında ve 

çoraplarda naylon, polyester iplikler ya tek baĢlarına ya da %5 - %10 oranında elastik elyafla 

(likra vb.) birlikte kullanılmaktadır. 
 

1.2.2.2. Yuvarlak Örme KumaĢların Genel Özellikleri  
 

Örme kumaĢlar, örgü yapısını oluĢturan ilmeklerin özel Ģekil bağlantıları nedeni ile 

esnek kumaĢlardır. Bu nedenle dokuma kumaĢlara göre vücuda uyum sağlamaları daha 

iyidir. 
 

Örme kumaĢların genel özellikleri: 
 

 Kendi ilmek yapıları nedeni ile doğal bir elastikiyete ve esnedikten sonra eski 

konumuna kolayca dönebilme özelliğine sahiptir. 

 Kendilerine özgü bir yapı biçimi ve buna uygun katlanabilirlik özelliği vardır. 

 Vücut hareketlerine kolayca uyum sağlar. 

 Dokuma kumaĢlarda pek bulunmayan, geniĢleyip daralan yapıda, vücudu sarma 

özellikleri vardır. 

 Durgun havada mükemmel yalıtım özelliğine sahiptir. Fakat örgü ilmek yapısı 

nedeniyle hava akımına karĢı yalıtımı daha az sayılabilir. 

 Bakımı kolaydır ve hafif bir ütüleme gerektirir ya da hiç gerektirmez.  

 Ġlmeği kolay kaçar ve çözülebilir. 

 Ġlmek oluĢumundan ötürü ütü stabilitesi düĢüktür. 

 Örme kumaĢlar, ipliklere ilmek formu verilerek oluĢtuğu için örme 

mamullerinde daima bir iç gerilim meydana gelir. Bu iç gerilimler nedeni ile 

örme kumaĢların boyutsal değiĢimleri, yani kumaĢın büzülme kabiliyeti çok 

yüksektir. 

 Örme kumaĢlar, hafif, yumuĢak ve hacimli olmasından dolayı dökümlüdürler 

fakat zamanla giyimden dolayı sarkabilir. 

 Örme kumaĢların tutumları iyidir ve yumuĢaktır.  
 

1.2.2.3.Yuvarlak Örme KumaĢların Kullanım Alanları 
 

Yuvarlak örme kumaĢlar, en çok iç giyim, yazlık spor giyim (t-shırt, lacost vb.) 

mevsimlik ve kıĢlık spor giyim (swet-shirt), sportif faaliyet giysileri (eĢofman, forma vb.), 

mayo, deniz giysileri, yapısı ve yumuĢuklığı nedeniyle bebek giysileri üretiminde 

kullanılmaktadır. 
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Resim 1.6: Yuvarlak örme kumaĢların kullanım alanları 

     

   
Resim 1.7: Yuvarlak örme kumaĢların kullanım alanları 
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1.2.2.4. Yuvarlak Örme KumaĢların Sınıflandırılması 
 

Yuvarlak örme kumaĢlar çeĢitli Ģekillerde sınıflandırılmaktadır: 
 

 Plaka sayılarına göre sınıflandırma 

 Örgü yüzey görünüĢlerine göre sınıflandırma 

 Makine çaplarına göre sınıflandırma 
 

1.2.2.5. Plaka Sayılarına Göre Yuvarlak Örme KumaĢların Sınıflandırılması 
 

 

 

 

 
 

Tablo 1 3: Plaka sayılarına göre yuvarlak örme kumaĢların sınıflandırılması 

 Tek Plakada ÜretilmiĢ Yuvarlak Örme KumaĢlar 
 

Yuvarlak örme makinelerinde tek iğne yatağında elde edilen örme kumaĢlardır. 

Ġlmeklerin ön yüzde aynı yönde birleĢtirilmesiyle meydana gelen çubuklar görünen ve arka 

yüzde yarı dairesel yatay ilmek sıraları olarak görüntü veren tek yüzlü örme kumaĢlar 

 

 Ribana  

 Ġnterlok 

 HaroĢa  

 Selanik  

 Ottoman  

 Burelet  

 Petinet  

 Balık ağı 

 Pekstil jarse  

 Buzi  

 Double face  

 Mini jakarlı  
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oluĢturan örgü tipidir. Örülen kumaĢların ön yüzünde (R), arka yüzünde (L) ilmekler görülür. 

Tek katlı yuvarlak örme kumaĢlar düĢük gramajlı olarak üretilir. 
 

Tek plakalı örme makinelerinde üretilen kumaĢlar aĢağıdaki baĢlıklar altında 

incelenebilir: 
 

Süprem örme kumaĢ: Tek plakalı yuvarlak örme makinelerinde, tek iğne yatağında, 

tek iğne grubu ile ve çeliklerin ilmek formunda sıralanması ve düĢük gramajlı olarak üretilen 

tek katlı yuvarlak örme çeĢididir. Süprem yuvarlak örme kumaĢın ön yüzünde teknik olarak 

(R) ilmek, arka yüzünde ise (L) ilmek görülmektedir. 
 

Süprem KumaĢ ve Örgü Yüzey Görüntüsü 

 

Resim 1.8: Süprem kumaĢ, ön yüzey görüntüsü 

 

Resim 1.9: Süprem kumaĢ, arka yüzey görüntüsü 

 

Lacost örme kumaĢ: Çelik ve iğne diziliĢleri ile tek plakalı yuvarlak örme 

makinelerinde ilmek ve fang (askı) hareketleri ile oluĢturulan pirinç tanelerine benzer yapıda 

ve askı hareketlerinin kullanıldığı yuvarlak örme kumaĢ çeĢididir. 
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Resim 1.10:  Tek toplama lacost örme kumaĢ, ön yüzey görüntüsü 

 

Resim 1.11:  Tek toplama lacost örme kumaĢ, arka yüzey görüntüsü 

 

 

Resim 1.12: Çift toplama lacost örme kumaĢ, ön yüzey görüntüsü 
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Resim 1.13: Çift toplama lacost örme kumaĢ, arka yüzey görüntüsü 

Pike örme kumaĢ: 2x1 iğne düzeninde ilmek ve iptal hareketlerinin kullanılması ile 

oluĢturulan kumaĢ yapısına pike denir. Her iki yüzü de aynı formdadır. 
 

Görünüm olarak ribanaya benzese de çubuklar arasındaki atlamalar, iplik yüzmeleri 

bu benzerliği ortadan kaldırır. 

 

Resim 1.14: Pike örme kumaĢ, ön yüzey görüntüsü 

 

Resim 1.15: Pike örme kumaĢ, arka yüzey görüntüsü 
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Ġki iplik örme kumaĢ: Süprem yuvarlak örme makinelerinde iğne ve çelik diziliĢleri 

ile elde edilen kumaĢ türüdür. Genellikle birbirinden farklı özelliklere sahip iki çeĢit ipliğin 

aynı anda iğne üzerine verilmesi ile oluĢur. 
 

KumaĢın arka yüzünde kullanılan askı ipliği ilmek yapmaz. Sadece fang hareketi ile 

zemin örgüye bağlanır. Astar ipliği olarak genellikle kalın, hacimli, Ģardonlamaya uygun 

olan kesik elyaflı iplik kullanılmaktadır. 

 

Resim 1.16: Ġki iplik örme kumaĢ, ön yüzey görüntüsü 

 

Resim 1.17: Ġki iplik örme kumaĢ, arka yüzey görüntüsü 

Üç iplik örme kumaĢ: Farklı karakterdeki (büküm, numara vb.) üç çeĢit ipliğin 

(zemin, astar ve bağlantı ipliği) farklı örgü yapısı ile oluĢturdukları bir kumaĢ çeĢididir. 
 

Zemin ipliği düz zemin örgüyü oluĢturur, astar ipliği iki iplik örgüde olduğu gibi 

örgünün arka yüzünde yer yer fang bağlantısı ile bağlanır. Bağlantı ipliği ise örgü yapısının 

sağlamlaĢtırılması ve astar ipliğinin ön yüzde görünmesini önlemek amacıyla astar ve zemin 

ipliklerinin arasına atılan ipliktir.    
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Resim 1.18: Üçi iplik örme kumaĢ, ön yüzey görüntüsü 

 

Resim 1.19: Ġki iplik örme kumaĢ, arka yüzey görüntüsü 

 

Resim 1.20:  Havlu örme kumaĢ görüntüsü 
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Resim 1.21: Havlu örme kumaĢ görüntüsü 

 

Resim 1.22: Kadife örme kumaĢ görüntüsü 

 

Resim 1.23: Kadife örme kumaĢ görüntüsü 
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Resim 1.24: Ringelli (enine çizgili) örme kumaĢ görüntüsü 

Tek plakadan elde edilen örme kumaĢların genel özellikleri 
 

 Kendi ilmek yapıları nedeniyle doğal bir elastikiyete ve esnedikten sonra 

eski konumuna kolayca dönebilme özelliğine sahiptir. 

 Kendilerine özgü bir yapı biçimi ve buna uygun katlanabilirlik özelliği 

vardır. 

 Vücut hareketlerine kolaylıkla uyum sağlayabilir. 

 Dokuma kumaĢlarda pek bulunmayan, geniĢleyip daralan yapıda vücudu 

sarma özelliği vardır. 

 Durgun havada mükemmel yalıtım özelliğine sahiptir. Fakat örgü ilmek 

yapısı nedeniyle hava akımına karĢı yalıtımı daha az sayılabilir. 

 Bakımı kolaydır, hafif ütüleme gerektirir ya da hiç gerektirmez. 

 Ġlmeği kolay kaçar ve çözülebilir. 

 Örme kumaĢlar, ipliklere ilmek formu verilerek oluĢtuğu için örme 

mamullerinde daima bir iç gerilim meydana gelir. Bu iç gerilim nedeni ile 

örme kumaĢların boyutsal değiĢimleri, yani kumaĢın büzülme kabiliyeti 

çok yüksektir. 

 Örme kumaĢlar, hafif, yumuĢak ve hacimli olmasından dolayı 

dökümlüdür fakat zamanla giyimden dolayı sarkabilir. 

 Örme kumaĢların tutumları iyidir ve yumuĢaktır.     
 

 Çift Plakada Elde Edilen KumaĢlar 
1. 

Tek plakalı yuvarlak örme makinelerinden farklı olarak, iki tane iğne yatağı, iki farklı 

iğne grubu ve kilit sistemine sahip çift plakalı yuvarlak örme makinelerinde üretilen, çift 

veya tek katlı örme kumaĢlardır. Çift plakalı yuvarlak örme makineleri RR ribana, RR 

interlok ve LL haroĢa tipi kumaĢların ve bunların varyasyonlarının üretimi için tasarlanmıĢ 

makinelerdir.  
 

Ribana ve interlok makinelerinde iğne yatakları ve iğneler birbirlerine dik ve karĢılıklı 

olarak yerleĢtirildikleri için bu makinelerden üretilen kumaĢlar çift katlıdır.  
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Buna göre çift plakalı makinede üretilen yuvarlak örme kumaĢlar aĢağıdaki baĢlıklarda 

incelenmiĢtir.  
 

 RR ribana örgülü kumaĢlar 
 

 Ribana yuvarlak örme kumaĢlar, çift plakalı yuvarlak örme makinelerinde, silindir ve 

kapak iğnelerinin birbirine göre çapraz bir Ģekilde yerleĢtirilmeleri ile elde edilen çift katlı 

kumaĢ çeĢididir. Ribana kumaĢları ifade eden en büyük özellik, kumaĢ eni yönünde 

açıldığında her iki tarafta örgü raporuna bağlı olarak düz (R) ve ters (L) ilmeklerin değiĢimli 

olarak görünmesidir. 
 

KumaĢın yapısı sıra ile birbiri ardınca gelen düz ve ters ilmeklerden oluĢur. Ribana 

yuvarlak örme kumaĢlar bazı ilmeklerin kumaĢ yüzüne, bazılarının tersine çekildiği 

kumaĢlardır. Ribana kumaĢlar enine yönde çok iyi bir esnekliğe sahiptir. Ribana örgü 

kumaĢlar iki iğne yatağında örüldüğü için ön ve arka yüzde (R) ve (L) ilmekler sıra ile 

görülür. En basit yolu, iplik ucu sökülmüĢ kısma üsten bakmaktır. Buna göre ilmekler ön 

yüzden arka yüze, arka yüzden ön yüze çapraz bir Ģekilde yol izler. Ayrıca kumaĢ eni 

yönünde çok gerildiğinde (R) ve (L) ilmeklerin değiĢimli olarak sırayla ilerledikleri görülür. 

 

Resim 1.25: 2x2 ribana ön yüz görünüĢü                Resim 1.26: 2x2 ribana arka yüz görünüĢü 

 

Resim 1.27: 1x1 ribana ön yüz görünüĢü              Resim 1.28: 1x1 ribana arka yüz görünüĢü 
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Resim 1.29: Ribana kumaĢa üstten bakıĢ               Resim 1.30: Ribana kumaĢa karĢıdan bakıĢ 

 

ġekil 1.1: Ribana örgülü yuvarlak örme kumaĢların açık ilmek görünüĢü üzerinde büzülme 

yönlerinin ve ilmek yapılarının görünüĢü 

 RR ribana örgülü kumaĢların genel özellikleri 
 

En çok elastikiyetleri ile tanınan ribana kumaĢların genel özellikleri Ģunlardır: 
 

 Ters ve yüz ilmeklerin sayısı eĢit ise kumaĢın ön ve arka yüzünde aynı 

görüntü vardır. Her iki yönü de kullanılabilir.  

 Homojen bir kumaĢtır. 

 R ilmek çubukları her iki yüzde de bulunmaktadır. 

 KumaĢ gerdirilerek R ilmekten iğne batırıldığında iğne ucu L ilmekten 

çıkmaktadır. 

 Enine elastikiyeti yüksektir.  

 En basit ribana örgü raporu; çift plakada, 2 iğne ve 1 iplik hareketinden 

meydana gelir. 

 Ġki örgü tabakası arasında hava tutulduğu için vücudu sıcak tutar. 

 Kesilen kenarlardan kıvrılma yapmaz. 

 Yalnızca son ilmekten kaçma gözlenir. 

 Boyuna esneme, enine yüksek uzama özelliği vardır. 
 

 RR interlok örgülü kumaĢlar 
 

Yuvarlak örme makinelerinde bir uzun, bir kısa olarak düzenlenmiĢ tek ucu kancalı 

iğneyle yapılır. lxI ribana yüzeyleri tek bir kumaĢ oluĢturmak üzere, birlikte örgü tekniği ile 

(interlok) örülür. Ayırt edici özellikleri; materyalin her iki yüzünde de boyu doğrultusunda 

ince kabarık çizgilere sahip olmalarıdır. Aynı zamanda ters ve yüz olarak kullanılabilir. 
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GörünüĢü lx1 ribanaya benzer. Ribana ve interlok örgülerini birbirinden ayırt etmek 

için bir toplu iğne örgü yüzündeki bir düz ilmeğin ortasından batırıldığında arka yüzde yine 

bir düz ilmeğin içinden çıkarsa bu örgü interlok, ters ilmeğin arkasından çıkarsa lxI ribana 

örgüsüdür. Ġnterlok örgüsünün enine elastikiyeti lxI ribanadan daha azdır ve daha düzgün bir 

yüzeyi vardır.  

 

Resim 1.31: RR interlok örgülü kumaĢlar 

 

ġekil 1.2: Ġnterlok örgü yüzeyi                               ġekil 1.3: Ġnterlok iplik hareket raporu 

 RR interlok örgülü kumaĢların genel özellikleri 
 

Bu örgünün en önemli özelliği, içerisinde hortum Ģeklinde bir boĢluk oluĢturarak ısı 

iletimini düĢürmesi ve uygun ham madde kullanıldığı zaman çok iyi nem absorlama 

özelliğine sahip olmasıdır.  
 

Örme tekniği performans ölçütlerine göre interlok kumaĢların baĢlıca özellikleri 

Ģunlardır: 

 Ön ve arka yüzde aynı görünüme sahiptir, çift yüzlüdür. 

 Desen ve yüzey tasarımı diğer örgülere göre sınırlıdır. 

 Sık bir yapıya sahiptir. 

 Çok ince ya da kaba bir fayna sahip olabilir. 

 Ön ve arka yüzü pürüzsüzdür. 
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 Dikey yönden yatay yöne göre daha yüksek bir elastikiyet ve esneklik 

özelliğine sahiptir. Elastikiyeti ribana örgülerle aynıdır. 

 Boyutsal stabilitesi ve Ģeklini koruma özelliği yüksektir. 

 Kenarları bastırılmamıĢ veya kesilmiĢ kenarlar kıvrılmaz. 

 Ön ve arka yüzey arasında hava olduğundan daha iyi ısı yalıtım özelliğine 

sahiptir. 

 Birbirini takip eden mekiklerde farklı iplik veya renkler kullanılarak 

çizgili desenler elde edilir. 

 Gerilmeye maruz kaldığında ilmek kenardan kıvrılmaz. 
 

 HaroĢa örgülü kumaĢlar 
 

Yuvarlak örme makinelerinde iki dikey plakalı (iğne yataklı) konumda, iki ucu kancalı 

iğnelerin bir uçtan diğer uca ilmek atması ile oluĢan ve tek bir örgü içinde, hem düz (R) hem 

de ters (L) ilmeklerin olabildiği tek katlı örme kumaĢlardır. HaroĢa kumaĢlara links&links ya 

da ters kumaĢlar da denmektedir. HaroĢa örgülü kumaĢı tanımak için iplik sökme iĢlemi 

uygulanır. Ġplik söküldüğünde hem ön yüzde hem de arka yüzde (L) ilmek yapısı varsa bu 

örgüye haroĢa örgü denir. 

Resim 1.32: LL örgülü haroĢa kumaĢ görüntüsü                          ġekil 1.4: LL örgü yüzeyi 

 HaroĢa örgülü kumaĢların genel özellikleri 
 

 HaroĢa kumaĢ çift plakada yapılmasına karĢın tek katlı bir kumaĢtır. 

 HaroĢa kumaĢlar düz örme kumaĢlar gibi kesim kenarından dönme 

yapmaz. 

 HaroĢa kumaĢlar genelde düz RL örmeden daha kalındır. 

 HaroĢa örgülü kumaĢlar, boyuna yönde en fazla esneyen örme 

kumaĢlardır. Boyda esneme yaklaĢık olarak %30–50, ende %10 kadardır. 

 Desenlendirmeye en fazla olanak tanıyan örgü çeĢididir. 

 Gramaj özellikleri ile diğer özellikleri düz RL örgüye benzer. 

 KumaĢın ön ve arkasında çoğunlukla (L) ilmek görülür. 

 KumaĢın boyuna yönde büzülme miktarı yüksektir. 
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1.2.2.6. Örgü Yüzey Görünümüne Göre Örme KumaĢların Sınıflandırılması 

 

Tablo 1.4: Yuvarlak örme yüzeylerin örgü yüzey görünüĢlerine göre sınıflandırılması 

 

1.2.2.7. Yuvarlak Örme KumaĢların Makine Çaplarına Göre Sınıflandırılması 
 

Yuvarlak örme kumaĢlar değiĢik çaplara sahip yuvarlak örme makinelerinde üretilir. 

Buna göre yuvarlak örme kumaĢlar aĢağıda belirtilen Ģekilde sınıflandırılabilir.  
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Tablo 1.5: Makine çaplarına göre yuvarlak örme makinelerinin sınıflandırılması 

1.2.2.8. Yuvarlak Örme KumaĢların Tanınması 
 

Yuvarlak örme kumaĢlar, örücü elemanların dairesel olarak dizayn edilmiĢ yuvarlak 

örme makinelerinde helezonik bir Ģekilde ilmek sıralarının tüp Ģeklinde oluĢturulduğu 

kumaĢlardır. Yuvarlak örme kumaĢlarda kumaĢın doğru sökülebilmesi için öncelikle örme 

yönü tespit edilmelidir. Örme kumaĢın üst kısmından sökülmeye baĢlanıldığında sökülen ilk 

sıra son örülen ilmek sırasıdır. Yuvarlak örme kumaĢlar düz kumaĢlara göre daha ince bir 
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yapıdadır. Çözgülü örme ve dokuma kumaĢlara göre de daha esnek yapıdadır. Kullanılan 

iplikler düz örmeye göre daha ince yapıdadır. Genellikle tüp Ģeklinde üretilir. Yuvarlak örme 

kumaĢlar, iç giyim ve yazlık üst giyimde kullanılmaktadır. Ġlmek yapılarından dolayı iplik 

sökme metodu ile analiz edilir.  
 

1.3. Çözgülü Örme KumaĢlar 
 

RaĢel, trikot, kroĢet ve diğer çözgülü örme makinelerinde üretilen çözgülü örme 

sistemli kumaĢlara çözgülü örme kumaĢlar denir. Her iğnenin ayrı ayrı iplik beslemesi ve 

iğnelerin topluca hareketi nedeniyle kumaĢ oluĢumu en hızlı olan örme sistemidir. Makine 

özelliği çok geniĢ enli kumaĢların örülmesine olanak sağlar. 
 

Çözgülü örme yöntemi ile elde edilen ürünlerden bazıları; tül perde, dantel, mayo ve 

döĢemelik kumaĢlar, havlu ve halılar, bandaj ve suni damar gibi tıbbi malzemeler, ayakkabı 

yüzü, filtre, çuval ve sera örtüsü gibi teknik kumaĢlardır. 
 

1.3.1. Çözgülü Örme KumaĢlarda Kullanılan Ġplikler 
 

Çözgülü örme makinelerinde daha çok filament hâldeki sentetik iplikler 

kullanılmaktadır. Bu ipliklerin yaygın bir Ģekilde kullanılmasının temel sebebi, sentetik 

ipliklerin yüksek kopma dayanımları nedeni ile yüksek devirlerde çalıĢan çözgülü örme 

makinelerine uyum sağlayarak iplik kopuĢ sayısını azaltmaları ve dolayısıyla makine 

veriminin de artmasıdır. Çözgülü örme makinelerinde en çok kullanılan iplikler, kullanım 

alanlarına göre aĢağıda açıklanmıĢtır. 
 

Polyester: Sentetik elyaf grubuna giren polyester elyafı, çözgülü örme makinelerinde 

üretilen tüller, perdelik kumaĢlar ve dantel kumaĢlarda genellikle filament iplik veya kesikli 

elyaftan eğrilmiĢ iplik olarak kullanılmaktadır. 
 

Naylon (polyamid): Yüksek kopma dayanımı özellikleri nedeniyle çözgülü örme 

makinesinin yüksek devrine uyum sağlayabilen naylon iplikleri, özel giysilerin 

kumaĢlarında, çorap üretiminde, elastik ağ üretiminde, mayo ve bayan fantezi iç giyim 

kumaĢlarında, sık yapılı teknik kumaĢlarda, tül, perdelik örülmesinde kullanılmaktadır. 
 

Polietilen: Filament hâldeki polietilen iplikler, çözgülü örme ve çift raylı makinelerde 

çuval yapımında yaygın bir Ģekilde kullanılmaktadır. 
 

Pamuk: Pamuk ipliğinin, çözgülü örme makinelerinin yüksek devrine karĢı 

dayanıklılığının düĢük olması nedeniyle pamuk çok fazla kullanım alanı bulamamıĢtır. 

Özellikle son dönemlerde pamuk ipliği, çözgülü örme makinelerinde genellikle kısmi atkı, 

tam atkı ve peluĢ ipliği olarak kullanılmakta bunun yanında file ve tül yapımında da tercih 

edilmektedir. 
 

1.3.2. Çözgülü Örme KumaĢların Genel Özellikleri 
 

Çözgülü örme kumaĢlar, atkılı (tek iplikli) örme kumaĢlara göre çok farklı özelliklere 

sahiptir. Özellikle boyutsal stabilite ve esneklik açısından dokuma kumaĢlara daha çok 
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benzer. Örme ve desenlendirme teknikleri tek iplikli örme tekniklerinden çok farklı olduğu 

için özellikleri de değiĢiktir. 

AĢağıda çözgülü örme kumaĢların genel özellikleri maddeler hâlinde sıralanmıĢtır: 
 

 Tüylü, havlu yüzeylerin üretilmesi mümkündür. Fakat çok pürüzsüz yüzeyler de 

üretilebilir. 

 Hafif ve ağır gramajlar arasında üretim yapılabilir. 

 Çözgülü örme kumaĢlarda iplikler kumaĢın boyuna yönde ilerler. 

 Ġnce ile kalın arasında değiĢen kumaĢ özelliklerine sahiptir. 

 Çözgülü örme kumaĢlar, tek iplikli örme kumaĢlara göre daha stabil ve 

ilmeklerin görünüĢleri ise daha az belirgindir. 

 KumaĢ enleri dar ya da geniĢ (530 cm’ye kadar) olabilir. 

 Ġlmek kaçmalarına karĢı dirençli ve dayanıklıdır. 

 Dengeli bir kumaĢ yapısı vardır. KumaĢ kenarlarında kıvrılma olmaz. 

 Çözgülü örme kumaĢlar daha çok dekorasyon ve teknik tekstillerde kullanım 

alanı bulmaktadır. 

 Çift yüzlülük ve ters çevrilebilme özelliklerine sahiptir. 

 Üç boyutlu yükseltilmiĢ desen ya da kabartma efektleri vardır. 

 Desen özelliği bir ya da daha çok renkle yaratılabilir. 
 

1.3.3. Çözgülü Örme KumaĢların Kullanım Alanları 
 

Çözgülü örme kumaĢlar genel olarak giyim, ev tekstili ve endüstriyel alanda geniĢ 

kullanımı olan kumaĢlardır. 
 

Çözgülü örme kumaĢlar giysilik olarak bayan iç giyim, mayoluk kumaĢlar, spor 

giysiler, takım elbiselikler, boyun atkısı, astarlık kumaĢlar, havlu ve pelüĢ kumaĢlar olarak 

kullanılır. Ev tekstilinde çok yoğun olarak tül perdelikler, masa örtüleri, döĢemelik kumaĢlar, 

pelüĢ, dantel havlı kumaĢlar, toz bezleri, yatak çarĢafları, kilim ve Ģemsiyelik kumaĢlar 

olarak kullanılır. Endüstriyel alanda ise tıbbi malzemelerde, uçak yalıtımında; balık ağı, 

ayakkabı ve çantalarda kullanılır. 
 

Çözgülü örme kumaĢlar üç farklı yöntemle üretildikleri için kullanım alanları 

bakımından da farklılık göstermektedir. Bu nedenle aĢağıda üretim yöntemlerine göre ayrı 

ayrı kullanım alanları belirtilmiĢtir. 
 

RaĢel çözgülü örme kumaĢlar: Bayan iç çamaĢırlarında, ağ örgülü korse ve mayo 

yapımında; balık ağları, kaba tül, teknik doku, mobilya döĢemeliğinde, tıbbi amaçlı 

dokularda, perdeliklerde; pelüĢ, taklit kürk doku, astarlık teknik tekstiller ve çorap 

yapımında kullanılmaktadır. 
 

Trikot çözgülü örme kumaĢlar: Trikot çözgülü örme kumaĢlar, geniĢ bir kumaĢ 

ağırlığında ve basit desen tipleri yelpazesinde üretilir ve ürünler de aynı geniĢlikte bir 

kullanım alanına sahiptir. Bu kumaĢların kullanım alanları; iç çamaĢırları, rahat giysiler, 

hemĢire ve garson kıyafetleri, otomobil döĢeme kumaĢlarıdır. 
 

KroĢet çözgülü örme kumaĢlar: KroĢet çözgülü örme kumaĢlarla; düz elastiki 

bantlar, desenli ve delikli elastiki veya stabil dar danteller, daha geniĢ enli düz veya desenli 
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fantezi kumaĢlar, ev dekorasyonunda ve mobilyacılıkta kullanılan çeĢitli püsküllü, süslü 

Ģeritler üretilir. Ayrıca hortum Ģeklinde çeĢitli bandajlar ve file yapılı ambalaj malzemeleri 

yapılabilmektedir. 
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Resim 1.33: Çözgülü örme kumaĢların kullanım alanları 

1.3.4. Çözgülü Örme KumaĢların Sınıflandırılması 
 

Çözgülü örme kumaĢlar üç bölümde sınıflandırılabilir: 
 

 Trikot çözgülü örme makinelerinde üretilen kumaĢlar 

 RaĢel çözgülü örme makinelerinde üretilen kumaĢlar 

 KroĢet (aksesuar) çözgülü örme makinelerinde üretilen kumaĢlar 
 

Trikot ve raĢel çözgülü örme kumaĢların her ikisi de kapalı ilmekler veya açık 

ilmekler oluĢturarak ve değiĢen alt besleme uzunluklarıyla elde edilir. Basit yapılar, sadece 

kapalı ilmek oluĢturarak ve ilmekten komĢu ilmeğe alt besleme bağlantılarıyla elde edilir. 

Açık ilmekler benzer bir yapı oluĢturabilir. Bu durumda kumaĢ daha açıktır ve daha yüksek 

elastikiyete sahiptir. 
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Çözgülü örme kumaĢların büyük çoğunluğunda iki ya da daha fazla alt besleme 

oluĢur. Bu yolla elde edilen kumaĢlar yapılarından dolayı daha güçlü, ağır ve sağlamdır. Ġki 

çözgünün çalıĢma yeri ön çözgü ve arka çözgü olarak ifade edilir. Ön çözgü ipliklerinin 

ilmek alt besleme oluĢumları ön kılavuz çubuğu tarafından kontrol edilir ve aynı Ģekilde arka 

kılavuz çubuğu tarafından arka çözgüler kontrol edilir. 
 

1.3.4.1. Trikot Çözgülü Örme KumaĢlar 
 

Çözgü örmeciliğinin ana sınıflarından kabul edilen trikot (çözgülü otomat) örme 

ürünleri olan kumaĢ yapıları, temel prensip olarak raĢel kumaĢlarla yaklaĢık aynı yapıya 

sahiptir. Yalnızca örme elemanlarının düzen Ģekli, iplik diziliĢi ve hareket düzeni 

bakımından farklılık gösterir. 
 

Basit trikot yapıları iki çözgüden örülerek dolu trikot olarak isimlendirilir. Her iki 

kılavuz çubuğu bir taraftan öbür tarafa uzanarak iki ilmek yapar. Ġki kılavuz çubuğu iki 

mayın bir yanından öbür yanına kısa alt beslemeler yapar. Bu örgülere kilit örgüler denir. 

Arka kılavuz çubuğu iplikleri (beyaz) dolu trikotta sürekli aynı hareketi yapar. Ön kılavuz 

çubuğu iplikleri (siyah) geniĢ alt beslemeler yaparak üç ilmek boyunda bir taraftan diğer 

tarafa uzanır. Bu uzun alt besleme ürünü kumaĢlar dolu trikottan daha büyük kumaĢ 

elastikiyetine sahiptir. 
 

KumaĢlar, ön kılavuz çubuğu kısa, arka kılavuz çubuğu uzun alt beslemeler yaptığı 

zaman, düĢük elastikiyete sahip olmaktadır. Her bir ön kılavuz çubuğu ipliği (siyah) aynı 

may boyunca açık ilmek yapar ve eğer bu çözgüde renkli iplikler kullanılırsa kumaĢta 

boyuna çizgiler oluĢur. Arka kılavuz çubuğuyla üç may boyunca alt besleme yapılması 

sonucunda, dört may boyunca yapılandan daha hafif bir kumaĢ elde edilir. Her iki kumaĢa 

kraliçe kordu denir. 
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Resim 1.34: Trikot çözgülü örme kumaĢ örnekleri  

1.3.4.2. RaĢel Çözgülü Örme KumaĢlar 
 

Çözgülü örmeciliğinin ana sınıflarından olan raĢel çözgülü örme makinelerinde 

üretilen bu kumaĢ çeĢitleri, prensip olarak trikot çözgülü örme otomatları ürünleri ile aynı 

yapıya sahiptir. Bu nedenle onlarla birçok karakteristikleri benzemektedir. Temel trikot 

çözgülü örmenin prensipleri raĢel örgünün temel prensipleri ile aynıdır. Kılavuz raylarının 

sayısının fazla olması, raĢel kumaĢların geniĢ çeĢitlilikte desenleme potansiyelini ortaya 

çıkarır. 
 

Tüm çözgülü örme kumaĢlarda açık ve kapalı ilmek bulunur. RaĢel kumaĢlarda da 

iplik besleme ayırt edici bir özelliktir. Ġki çözgü gerekmektedir. Ön çözgü (siyah) normal 

açık ilmek yaparak alt beslemeler yardımıyla bağlantı yapar. Arka çözgü, sadece alt besleme 

oluĢturur. Ġlmek oluĢumu yoktur. Alt beslemelerin olduğu yerde, sadece iplik yatırımı 

denilen iĢlem gerçekleĢtirilir. Ġplik yatırımının avantajları Ģunlardır: 
 

 Ġlmek oluĢumu olmadığı için iplik tüketimi azdır. Bu nedenle düĢük ağırlıkta bir 

kumaĢ elde edilir. 

 Kalın ipliklerde iplik yatırılarak desen efektleri oluĢturulabilir. 
 

RaĢel makinelerinde yüksek sayıdaki rehber raylarının programlanması karmaĢık bir 

yapıya sahiptir. Yeni raĢel desenlerinin makinede hazırlanmasında materyal karmaĢık ya da 

tek fantezi yapıda ise yavaĢ ve pahalıdır. Bu durumda bir makinede uzun süre aynı (veya çok 

benzer) kumaĢların çalıĢılmasıyla ekonomik üretimler yapılır. 
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Resim 1.35: RaĢel çözgülü örme kumaĢ örnekleri  

1.3.4.3. KroĢet Çözgülü Örme KumaĢlar 
 

Çözgülü örmeciliğin önemli bir dalı olan ve kroĢet çözgülü örme makinelerinde 

üretilen aksesuar tipi dar örme ürünleri, dar dokuma ürünleri gibi çok geniĢ bir kullanım 

alanına sahiptir. 
 

KroĢet çözgülü örme makineleri bazı detaylarda farklılık olmasına rağmen aslında çok 

yönlü bir raĢel çözgülü örme makinesi olan kroĢet çözgülü örme makineleri genellikle bir 

iğne çubuğuna yerleĢtirilmiĢ kancalı iğneler, çözgü-atkı yatırım, tüp iplik kılavuzları ve diğer 

yardımcı örme elemanları ile çok çeĢitli örme ürünleri yapabilen çözgülü örme 

makineleridir. 
 

KroĢet çözgülü örme makineleri basit yapıları, kolay bant eni ve motif değiĢtirme 

olanakları, bireysel iplik bobinleri ve leventlerinin kullanılması, yüksek üretim hızları 
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sayesinde dar dokuma ürünlerine karĢı avantaj elde etmiĢlerdir. KroĢet çözgülü örme 

makinelerinde düz elastik bantlar, desenli ve delikli, elastiki veya stabil dar danteller, daha 

geniĢ enli düz veya desenli fantezi kumaĢlar, ev dekorasyonunda ve mobilyacılıkta 

kullanılan çeĢitli püsküllü, süslü Ģeritler üretme imkânı vardır. 

      

Resim 1.36: KroĢet çözgülü örme kumaĢlar 

1.3.5. Çözgülü Örme KumaĢların Tanınması 
 

Çözgülü örme kumaĢlar, bir çözgü levendinden sağılan ipliklerin delikli iğnelerden 

geçirilmesi ve ilmek oluĢturmak üzere örme iğnelerinin üzerine verilmesi ile üretilen, 

boyutsal stabilite açısından dokuma kumaĢlara yakın özellikler gösteren kumaĢlardır. 
 

Çözgülü örme kumaĢlar, atkılı örme kumaĢlara göre daha stabil ve ilmeklerin 

görünüĢleri daha az belirgindir. Çözgülü örme kumaĢların elastikiyetleri oldukça düĢüktür. 

Çözgülü örme kumaĢlar, atkılı örme kumaĢlardan yüzünün ve tersinin dikkatlice incelenmesi 

yolu ile ayırt edilebilir. 
 

KumaĢ yüzü; oldukça açık, belirgin düz ilmeklerden oluĢmakta, ilmekler dikey olarak 

ve bir kenarından diğer kenara hafif bir açıyla sürmektedir. 
 

KumaĢın tersi; hafif eğik yatay çizgilere sahiptir. Bu çizgiler üstten dolanan ve alttan 

dolanan iplikler olarak adlandırılır ve kumaĢı oluĢturan çözgü ipliklerinin yanlamasına 

hareketiyle oluĢur. 
 

Bu ipliklerin ayrımsanması, çözgülü örmeleri ayırt etmede en önemli özelliktir. En 

önemli ayırt edici özellik ise çözgülü örme kumaĢların sökülememesidir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ  
 

Düz ve yuvarlak örme kumaĢların özelliklerini inceleyiniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Lup, makas, iğne, desen kâğıdı, düz ve 

yuvarlak örme kumaĢtan oluĢan araç 

gereçlerinizi hazırlayınız. 

 Aydınlık bir ortamda çalıĢınız.  

 Çevrenizdeki iĢletmelerden düz ve 

yuvarlak örme kumaĢ temin ediniz. 

 Numune örme kumaĢları düzgün bir 

Ģekilde makasla kesiniz. 

 

 

 Kesim yaparken kumaĢ may çizgisine 

dikkat ediniz. 

 Numune örme kumaĢların örme yönünü 

belirleyiniz. 
 

 Numune örme kumaĢların tersini- yüzünü 

belirleyiniz. 
 

UYGULAMA FAALĠYETĠ  
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Düz ve yuvarlak örme kumaĢ yüzeyini ve iplik ucunu bulunuz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Lup yardımıyla örme kumaĢların 

yüzeylerini belirleyiniz. 

 

 

 Aydınlık bir ortamda çalıĢınız. 

 Lupu may çizgisine göre yerleĢtiriniz. 

 Örme yüzeylerin ilmek oluĢumunu 

inceleyerek örgü yüzey görüntüsünü 

çıkarınız. 

 

 

 Luptan gördüğünüz yüzey görüntüsünü 

desen kâğıdına aktarınız. 

 Bu Ģekilde kumaĢın yüzündeki ve 

tersindeki ilmek yüzey görüntüsünü 

belirleyerek örgüsünü çıkarınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Numune kumaĢları örme yönünün tersi 

yönde sökünüz. 

 

 

 1. sırayı söktükten sonra bu sıraya ait iplik 

hareket raporunu, çelik ve iğne diziliĢini 

çiziniz. 

 Numune örme kumaĢları tersi yönde 

sökünüz. 

 

 

 2. sırayı söktükten sonra bu sıraya ait iplik 

hareket raporunu, çelik ve iğne diziliĢini 

çiziniz. 

 Numune örme kumaĢları tersi yönde 

sökünüz. 

 3. sırayı söktükten sonra bu sıraya ait iplik 

hareket raporunu, çelik ve iğne diziliĢini 

çiziniz. 
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 Sökülen kumaĢların özelliklerine göre 

kumaĢların cinsini, plaka sayısını 

belirleyiniz.  

 Numune kumaĢların hangi plaka 

makinelerde örüldüğünü belirleyiniz. 

 Numune kumaĢların iplik özelliklerini 

inceleyiniz. 

 Elinizdeki kumaĢların hangisinin düz 

örme ve hangisinin yuvarlak örme kumaĢ 

olduğunu tespit ediniz. 

 Numune kumaĢların kullanım alanlarını 

belirleyiniz. 

 Elinize alarak incelediğiniz kumaĢları 

günlük hayatınızda nerelerde 

kullanabileceğinizi düĢününüz. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 
Lup, makas, iğne, desen kâğıdı, düz ve yuvarlak örme kumaĢtan 

oluĢan araç gereçlerinizi hazırladınız mı? 
  

2 Numune örme kumaĢları düzgün bir Ģekilde makasla kestiniz mi?   

3 Numune örme kumaĢların örme yönünü belirlediniz mi?   

4 Numune örme kumaĢların tersini- yüzünü belirlediniz mi?   

5 Lup yardımıyla örme kumaĢların yüzeylerini belirlediniz mi?   

6 
Örme yüzeylerin ilmek oluĢumunu inceleyerek örgü yüzey 

görüntüsünü çıkardınız mı? 
  

7 Numune kumaĢları örme yönünün tersi yönde söktünüz mü?   

8 
Sökülen kumaĢların özelliklerine göre kumaĢların cinsini, plaka 

sayısını belirlediniz mi?  
  

9 Numune kumaĢların kullanım alanlarını belirlediniz mi?   

 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki 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 DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru kelimeleri yazınız. 

 

1. Ġpliğin yatay olarak kumaĢın bir kenarından, diğer kenarına doğru kumaĢ eni boyunca 

yönlendiği ve örücü elemanlar tarafından atılan ipliğin ilmek formuna getirildiği 

sökülebilir yapıya ……………………………denir. 
 

2. Düz örme makinelerinde üretilen, atkılı örme sistemli kumaĢlara ……………….denir. 
 

3. RL düz örgü ile üretilmiĢ kumaĢların bir tarafında yalnızca düz …., diğer tarafında ise 

yalnızca …… ilmekler görülür. 
 

4. Örme kumaĢın yüzü ve tersi sol ilmek (L) görünümlü ise bu yüzeylere… yüzey denir. 
 

5. Ribana ve interlok makinelerinde iğne yatakları ve iğneler birbirlerine dik ve karĢılıklı 

olarak yerleĢtirildikleri için bu makinelerden üretilen kumaĢlar ………………..  
 

6. Yuvarlak örme makinelerinde bir uzun, bir kısa olarak düzenlenmiĢ tek ucu kancalı 

iğneyle yapılan kumaĢlar …………..örgü ile örülür. 
 

7. ………………..çift plakada yapılmasına karĢın tek katlı bir kumaĢtır. 
 

8. Örme kumaĢlar, örgü yapısı nedeniyle ……………………göre esnek kumaĢlardır.  
 

9. RaĢel, trikot, kroĢet ve diğer çözgülü örme makinelerinde üretilen kumaĢlara 

……….………………denir. 
 

10.  …………, iki set çözgü ipliğinden yapılan en basit kumaĢtır. 
 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 



 

 40 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

 

 

Örme kumaĢlarla dokuma kumaĢlar arasındaki farklılıkları ayırt edebileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 Çevrenizde bulunan, örme ve dokuma iĢletmelerinden ya da tekstil ürünleri 

satan mağazalardan çeĢitli örme ve dokuma kumaĢ örnekleri toplayınız. 

 Örme ve dokuma kumaĢlar arasındaki farklılıkları araĢtırınız. 

 Belirlediğiniz farklılıkları, örme ve dokuma yüzey örneklerini de ekleyerek 

rapor hâline getiriniz. 

 Hazırladığınız raporu sınıfta sununuz. 

 

2. ÖRME KUMAġ ÖZELLĠKLERĠNĠN 

KARġILAġTIRILMASI 
 

2.1. Tekniğine Göre Örme KumaĢların Özelliklerinin 

KarĢılaĢtırılması 
 

2.1.1. Atkılı Örme KumaĢların KarĢılaĢtırılması 
 

Atkı yönlü (tek iplikli) temel örme kumaĢlardan süprem (single jarsey), ribana, 

interlok ve haraĢo örme kumaĢların görünüĢ, üretim teknikleri, üretildikleri makine tipleri ve 

fiziksel özellikleri açısından karĢılaĢtırılmasıdır. 
 

K
ri

te
rl

er
 

 

Süprem 

Yuvarlak 

Örme KumaĢlar 

(RL)           

 

Ribana  

Yuvarlak 

Örme KumaĢlar 

(RR- Ribana) 

 

Ġnterlok  

Yuvarlak 

Örme KumaĢlar 

(RR- Ġnterlok) 

 

HaroĢa  

Yuvarlak  

Örme KumaĢlar 

(LL) 

 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
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Ġl
m

ek
 G

ö
rü

n
ü

Ģü
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ön ve arka 

yüzdeki ilmekler 

farklı 

görünüĢtedir. 

KumaĢın ön 

yüzünde (R) 

ilmek çubukları, 

ters yüzünde ise 

(L) ilmek sıraları 

görünür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ön ve arka 

yüzünde görünen 

ilmeklerin her ikisi 

de sağ (R) ilmektir. 

Fakat kumaĢ enine 

yönde açılırsa (R) 

ve (L) ilmekler her 

iki yüzde de 

değiĢimli olarak 

görünür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ön ve arka 

yüzündeki ilmeklerin 

her ikisi de sağ  (R) 

ilmektir.  KumaĢ 

enine yönde 

gerdirilse dahi (L) 

ilmekler görünmez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ön ve arka 

yüzdeki 

ilmeklerin her 

ikisi de sol (L) 

ilmektir. Fakat 

kumaĢ boyuna 

yönde açıldığında 

(R) ve (L) ilmek 

sıraları değiĢimli 

olarak görünür. 

E
la

st
ik

iy
et

 Enine ve boyuna 

yönde elastikiyeti 

en düĢük olan 

kumaĢtır. 

Enine yönde 

elastikiyeti en 

yüksek olan 

kumaĢtır.  

% 40–60 civarı 

Enine ve boyuna 

yönde sınırlı 

elastikiyete sahiptir. 

Boyuna yönde 

elastikiyeti en iyi 

olan kumaĢtır.  

% 20–30 civarı 

K
en

a
r 

K
ıv

rı
m

ı 

Yanlardan 

örgünün arka 

yüzüne doğru üst 

ve alttan da 

örgünün ön 

yüzüne doğru 

kıvrılma vardır. 

Bunlar dengesiz 

örgülerdir. 

Önde ve arkada eĢit 

sayıda ilmekleri 

olan çift katlı 

örgülerde ön ve 

arka yüzdeki 

ilmekler birbirinin 

tersi yönünde 

açılmak isteyecek, 

fakat birbirine 

engel olup 

açılmayacaklardır. 

Bu tip örgüler 

dengeli örgülerdir 

ve kenarda 

kıvrılmalar 

görülmez. 

Önde ve arkada eĢit 

sayıda ilmekleri olan 

çift katlı örgülerde 

ön ve arka yüzdeki 

ilmekler birbirinin 

tersi yönünde 

açılmak isteyecek 

fakat birbirlerine 

engel olup 

açılmayacaklardır. 

Bu tip örgüler 

dengeli örgülerdir ve 

kenar kıvrılmaları 

görülmez. 

HaroĢa tipli 

ilmekler diğer 

örgü ilmekleri 

gibi üç boyutlu 

olmadığı için 

kenar 

kıvrılmaları 

görülmez. 
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M

a
k

in
e 

K
o

n
st

rü
k

si
y

o
n

u
 Tek plakalı düz 

(düz), yuvarlak 

ve çözgülü örme 

makinelerinde 

üretilebilen tek 

katlı kumaĢtır. 

Çift plakalı düz 

(düz), yuvarlak ve 

çözgülü örme 

makinelerinde 

üretilebilen çift 

katlı kumaĢtır.  

Çift plakalı yuvarlak 

örme makinelerinde 

üretilebilen çift katlı 

kumaĢtır. 

 

 

 

Yatay veya dikey 

çift plakalı 

yuvarlak, düz ve 

çözgülü otomat 

makinelerinde 

uygulanan tek 

katlı kumaĢtır. 

Tablo 2.1: Atkılı örme kumaĢların karĢılaĢtırılması 

2.1.2. Çözgülü Örme KumaĢların KarĢılaĢtırılması 
 

 

Kriterler 

 

Trikot Çözgülü Örme KumaĢ 

 

 

RaĢel Çözgülü Örme KumaĢ 

 

Üretim 

Hızı 

 

Makine yapısı nedeniyle hızlı 

çalıĢır. 

Trikot çözgülü örme makinelerine 

göre daha yavaĢ çalıĢır. 

 

Kullanılan 

Ġplik 

 

 

Ġnce denyeli, kesiksiz elyaf ve 

tekstüre edilmiĢ kesiksiz elyaf 

kullanılır. Kesikli elyaftan elde 

edilen iplikler kısmen kullanılır. 

  

EğrilmiĢ ya da kesiksiz tüm 

iplikler kullanılır. Kesikli elyaf 

iplikler özel desenlerde kullanılır. 

Desenlendirme  

 

Desenlendirme olanakları raĢel 

makinelerine nazaran daha 

düĢüktür. Basit desenler ve küçük 

geometrik desenler elde edilebilir. 

 

 

Desenlendirme olanakları trikot 

makinelerine göre daha fazladır. 

GeniĢ, karmaĢık desenler elde 

edilebilir. 

 

 

Kullanım 

Alanları 

 

 

Ġç çamaĢırı, tüylü pijamalar, etek 

ve bluzlar, elbiselik ve takım 

elbiselik kumaĢlar, plaj giysileri, 

çorap, mobilya döĢemeliği ve 

bunun gibi yerlerde kullanılır. 

   

 

Dantel, perdelik tül, dıĢ giyim 

kumaĢlarında, Ģerit aksesuar, ağ 

elbise kumaĢları, takım elbise, 

paltoluk, sıkı ağlar, battaniyeler, 

halılar, çorap, plaj giysileri vb. 

yerlerde kullanılır. 

  

Tablo 2.2: Çözgülü örme kumaĢların karĢılaĢtırılması 
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2.1.3. Atkılı ve Çözgülü Örme KumaĢların KarĢılaĢtırılması 
 

 

Kriterler 

 

Atkılı Örme KumaĢlar 

 

 

Çözgülü Örme KumaĢlar 

 

Ġpliğin VeriliĢ 

Yönü 

 

 

 

Ġpliğin yönü, kumaĢın eni 

yönündedir ve iplik bütün iğneler 

üzerinde dolaĢır. 

 

 

Ġlmek oluĢturan her iplik, kumaĢın 

boyuna doğru zikzak yaparak 

gider, iplik sınırlı iğneler üzerinde 

dolaĢır. 

 

 

Gerekli Ġplik 

Sayısı 

 

Ġlmek yüzeyi oluĢturmak için bir 

iplik yeterlidir. 

 

Ġlmek yüzeyi oluĢturmak için iğne 

sayısı kadar çözgü ipliği gereklidir. 

 

Ġlmek Yapısı 

 

Ġlmekler sadece açık yapıdadır. 

 

 

Ġlmekler hem açık hem de kapalı 

bir yapıdadır. 

 

 

KumaĢ Yapısı 
(KarĢılaĢtırmada 

elyaf tipi göz 

önüne 

alınmamıĢtır.) 

 

 

Tek iplikli örme kumaĢlar daha 

hacimli, yumuĢak ve dökümlüdür. 

 

Atkılı örme kumaĢlara göre daha 

stabil ve ilmeklerin görünüĢleri ise 

daha az belirgindir. 

 

 

Esneklik 
(KarĢılaĢtırmada 

elyaf tipi göz 

önüne 

alınmamıĢtır.) 

 

 

Boyut stabilitesi, çözgülü örme 

kumaĢlara göre daha düĢüktür ve 

yapı daha hacimli olduğu için hem 

enine hem de boyuna esneme 

özelliği yüksektir. 

 

Bu tip örme kumaĢların yapıları, 

dokuma kumaĢların yapılarına 

yakın bir boyut stabilitesine 

sahiptir. Ġpliğin boyuna yönde 

verilmesinden dolayı tek iplikli 

örmeye göre esneklikleri çok 

düĢüktür. 

 

 

Ġplik Kaçması 

 

Örgüsü, çözgülü örme kumaĢlara 

göre daha seyrek ve iplik 

kaçmasına karĢı direnci daha azdır. 

 

 

KumaĢın örgüsü atkılı örmeden 

daha yassı, daha sık ve çoğu kez 

iplik kaçmasına karĢı dirençlidir. 

 

Sökülebilme 

 

Ġlmekler, yan yana ve üst üste 

olduğu için kolayca sökülebilen 

örgülerdir. 

 

 

 

Her iğneye, bir çözgü ipliği 

geldiğinden ve her ipliğin ayrıca 

diğerleri ile bağlantı 

yapmalarından dolayı enine ve 

boyuna yönde sökülmez. 
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Desenlendirme 

 

Desen değiĢtirme kolaydır. 

Desenlendirme olanağı çoktur. 

 

 

 

Desen değiĢtirmek için uzunca bir 

süreye ihtiyaç vardır. 

Desenlendirme olanağı fazladır. 

 

 

Nem Çekme 

Özelliği 
(KarĢılaĢtırmada 

elyaf tipi göz 

önüne 

alınmamıĢtır.) 

  

 

Örgü yapıları açık ve hacimli 

olduğu için nem alma özelliği çok 

iyidir. 

 

 

Tek iplikli örme kumaĢlara göre 

yapısı daha sık olduğu için nem 

alma özelliği, tek iplikli örme 

kumaĢlara göre daha düĢüktür. 

 

Çekmezlik 
(KarĢılaĢtırmada 

elyaf tipi göz 

önüne 

alınmamıĢtır.) 

 

 

Ġpliklere belirli bir form yani ilmek 

formu verilerek oluĢtuğu için örme 

mamullerinde daima bir iç gerilim 

meydana gelir. Tek iplikli örme 

kumaĢlarda yapı daha serbest 

olduğu için iç gerilimleri daha 

fazladır. Bu nedenle kumaĢın 

çekme gerilimi yüksektir. 

 

Örgü yapısı daha sık olduğu için 

örgü kendini dengelemektedir. Bu 

nedenle çözgülü örme kumaĢlarda 

oluĢan iç gerilimler, atkılı örme 

kumaĢlara göre daha azdır. 

KumaĢın çekme gerilimi atkılı 

örme kumaĢlara göre daha 

düĢüktür. 

 

Hava 

Geçirgenliği ve 

Yalıtkanlık 
(KarĢılaĢtırmada 

elyaf tipi göz 

önüne 

alınmamıĢtır.) 

 

 

Durgun havada mükemmel 

yalıtkandır ancak örme mamulün 

açık yapısı nedeniyle rüzgâra karĢı 

geçirgenliği iyi değildir. 

 

Genelde sıkı bir Ģekilde örüldükleri 

için daha yüksek bir rüzgâr 

dayanımı gösterir. 

Tablo 2.3: Atkılı ve çözgülü örme kumaĢların karĢılaĢtırılması 

2.2. Örme KumaĢlar ve Dokuma KumaĢları Ayıran Özellikler 
 

Örme kumaĢlar, ipliklerin ilmek formunda yan yana ve üst üste bağlantı kurarak bir 

yüzey oluĢturması ile üretilen tekstil yapılarıdır. 
 

Dokuma kumaĢlar ise atkı ve çözgü ipliklerinin kesiĢmeleri sonucu bağlantı yaparak 

doku yüzeyi oluĢturan tekstil yapılardır. 
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Resim 2.1: Örme kumaĢ yapısı                                      Resim 2.2: Dokuma kumaĢ yapısı 

 

Örme ve dokuma kumaĢları üretimleri ve fiziksel özellikleri açısından 

karĢılaĢtırılabilir. 
 

Örme ve Dokuma KumaĢların Üretimleri Açısından KarĢılaĢtırılması 
 

 

Kriterler 

 

Örme KumaĢlar 

 

Dokuma KumaĢlar 

 

Kullanılan 

Ġplikler 

 ve 

 Özellikleri 

 

Düz makinelerinde akrilik iplikler, 

yuvarlak örme makinelerinde 

pamuk iplikler, çözgülü örme 

makinelerinde sentetik iplikler 

daha çok kullanılmaktadır. Örme 

iplikler genel olarak yumuĢak, az 

bükümlü, sürtünmeye dayanıklı 

ipliklerdir. 

 

Dokuma kumaĢ üretiminde çeĢitli 

dokuma makinesi tiplerinde her 

cins iplik kullanma olanağı vardır. 

Kullanılan iplikler örmeye göre 

çözgüde daha sert bükümlü, atkıda 

hemen hemen örme ile aynı 

karakterdedir. 

Ön  

Hazırlık 

ĠĢlemleri 

 

Çözgülü örmecilikte çözgü ve atkı 

hazırlama, çözgü bağlama, tahar 

gibi ön hazırlık iĢlemleri vardır. 

Atkı örmeciliğinde ise bobin 

aktarma ve parafinleme ön 

iĢlemleri yapılmaktadır. 

 

Dokumacılıkta çözgü ve atkı 

hazırlama, haĢıl, tahar, çözgü 

bağlama gibi iĢlemler vardır. 
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Üretim  

Hızı 

 

Örme kumaĢ üretimi dokumaya 

göre daha hızlıdır. Özellikle 

çözgülü örme kumaĢ üretimi 

bilinen en hızlı kumaĢ üretim 

tekniğidir. 

Dokuma kumaĢlarda yeni 

teknolojiler ve bilgisayar desteği 

ile çok fazla atkı atma hızlarına 

ulaĢılmıĢtır. Ancak örme kumaĢ 

üretimi daha fazladır. 

Desenlendirme 

 

Örme kumaĢ üretiminde jakar 

tekniğinin de uygulanması ile 

desenlendirme olanakları 

geliĢmiĢtir.  

 

Eksantrikli, armürlü ve jakarlı 

desenlendirme tertibatları ile 

sonsuz denecek kadar 

desenlendirme olanakları vardır. 

KumaĢ  

Tipi  

DeğiĢimi 

 

Düz ve yuvarlak örme 

makinelerinde örgü ve kumaĢ tipi 

değiĢimi dokumaya göre daha kısa 

sürede yapılır. Çözgülü 

örmecilikte ise dokumaya göre 

daha uzun sürede olmaktadır. 

 

 

Dokuma makinelerinde kumaĢ tipi 

değiĢimi, zor ve zaman alıcıdır. 

KumaĢ tipi değiĢimi için 

çözgünün, taharın ve sıklık 

ayarlarının değiĢmesi gerekir. 

 

Konfeksiyondaki 

Kesim 

Özellikleri 

 

Düz ve yuvarlak örme kumaĢlar, 

esnek bir yapıya sahiptir bu 

nedenle kesimden önce veya pastal 

hâlinde dinlendirilmelidir. 

 

Dokuma kumaĢlar stabil bir yapıya 

sahip oldukları için örme 

kumaĢlara göre daha kolay pastal 

atılır ve kesilir.  

DikiĢ  

Özellikleri 

 

Düz ve yuvarlak örme kumaĢların 

dikiĢi oldukça zordur. Kesim 

kenarlarının kıvrılması dikiĢ 

açısından problemdir. 

 

 

Dokuma kumaĢlar örme kumaĢlara 

oranla iyi dikim özellikleri 

gösterir. 

 

Paketleme 

Özellikleri 

KumaĢların buruĢma 

özelliklerinden dolayı paketleme 

özellikleri de kolay ve çeĢitlidir. 

 

Dokuma kumaĢlarda genellikle 

buruĢma eğilimi fazla olduğu için 

hazır giyimde bitmiĢ mamullerin 

katlanması ve paketlenmesi daha 

dikkatli yapılmalıdır. 

 

Kullanım 

Alanları 

 

Mayo ve iç giyim, sportif 

kıyafetlerde kullanılır.  

 

 

Çok çeĢitli kıĢlık, yazlık, üst giyim 

ve dıĢ giyimde kullanılmaktadır. 

Tablo 2.4: Örme ve dokuma kumaĢların üretimleri açısından karĢılaĢtırılması 
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Örme ve Dokuma KumaĢların Fiziksel Özelliklerine Göre KarĢılaĢtırılması 
 

 

Kriterler 

 

Örme KumaĢlar 

 

Dokuma KumaĢlar 

 

KumaĢ  

Yapıları 

 

Üretiminde tek iplik veya bir grup 

çözgü ipliği, örücü elemanlar 

yardımıyla ilmek formuna getirilir. 

Bu ilmekler birbirleri ile 

bağlanarak örme kumaĢı meydana 

getirir. 

 

Çözgü ve atkı ipliğinin belli bir 

düzene göre birbiriyle bağlantı 

yapmasıyla oluĢur. 

Uzama  

ve  

Elastikiyet 

Atkılı örme kumaĢlar dokumalara 

göre yüksek, çözgülü örme 

kumaĢlar da dokumaya yakın 

uzama ve elastikiyet gösterir. 

Örme kumaĢlar yapıları nedeni ile 

her yöne doğru uzama ve esneklik 

gösterir. Vücudu sarma ve vücut 

hareketlerine uyum sağlama 

özellikleri vardır.  

Dokuma kumaĢlarda özel esnek 

iplikler kullanılmamıĢsa uzama ve 

esneme yetenekleri atkı yönünde 

az, çözgü yönünde ise hiç yoktur. 

Dokuma kumaĢlar verev yönde 

esneme gösterir, bu nedenle 

vücudu saran bir yapıya sahip 

değildir.  

Çekme 

 veya Boyut 

Kaybı 

 

Ġpliklere ilmek formu verilerek 

meydana getirildiği için çekme 

oranı iç gerilimler dokumaya göre 

çok farklıdır. Bu nedenle örme 

kumaĢlarda çekme çok fazladır.  

 

Yapılarından dolayı iç gerilimleri 

örme kumaĢlara göre daha 

fazladır. Bu yüzden çekme oranları 

ve boyut kaybı örme kumaĢlara 

göre daha azdır. 

Dayanıklılık 

Dayanıklılık, elyafın cins ve 

kalitesine, iplik mukavemetine, 

örgü çeĢidine ve ilmek sıklığına 

bağlıdır. 

Dayanıklılık, elyafın cins ve 

kalitesine, ipliklerin 

mukavemetine, büküm miktarına 

ve yapısına, kumaĢın örgü yapısına 

ve iplik sıklıklarına bağlıdır. Genel 

olarak örme kumaĢlardan daha 

dayanıklıdır. 

Nem Alma 

Yeteneği 

Nem alma kabiliyeti elyaf cinsine, 

iplik yapısına, kumaĢ 

konstrüksiyonuna ve terbiye 

iĢlemlerine bağlıdır. Örme 

kumaĢlar, ilmek formunda 

olmaları nedeniyle gevĢek ve 

hacimli bir yapıdadır. Bu yapıları 

nedeniyle dokumalara göre daha 

fazla nem alır.  

Nem alma kabiliyeti elyaf cinsine, 

iplik yapısına, kumaĢ 

konstrüksiyonuna ve terbiye 

iĢlemlerine bağlıdır. Örme 

kumaĢlarla dokumalar arasındaki 

fark kumaĢ konstrüksiyonuna 

bağlıdır. Genel olarak gevĢek 

yapıdaki kumaĢlar daha çok nem 

çeker. 
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BollaĢma ve 

Sarkma 

 

Zamanla kendiliğinden olan ve 

kullanımdan kaynaklanan 

bollaĢma problemi vardır. Ġlmek 

yapısından ötürü belli bir 

zorlamayla form değiĢtiren 

ilmekler eski formuna 

gelememekte ve bollaĢma 

oluĢmaktadır. 

 

Atkı ve çözgü ipliğinin kesiĢmesi 

ile oluĢtukları için özel kumaĢlar 

dıĢında bollaĢma problemleri pek 

yoktur. 

Isı Ġletkenliği, 

Hava 

Geçirgenliği ve 

Ġklim Özellikleri 

 

Bu özellik elyaf cinsine, iplik 

yapısına kumaĢ konstrüksiyonuna 

ve terbiye iĢlemlerine bağlıdır. 

Ancak örme kumaĢlar genel olarak 

dokuma kumaĢlardan daha gevĢek 

ve gözenekli bir yapıya sahiptir. 

Bu nedenle ısı ve hava geçirgenliği 

daha iyidir. 

 

Bu özellikler elyaf cinsi, iplik 

yapısı, kumaĢ konstrüksiyonuna ve 

terbiye iĢlemlerine bağlıdır. Ancak 

genel olarak dokuma kumaĢların 

yapısı daha stabil ve sık olması 

nedeniyle örme kumaĢlara göre ısı 

ve hava iletkenliği düĢüktür. 

BuruĢma 

Eğilimleri ve 

Ütülenme 

Özellikleri 

 

Örme kumaĢlar, dokuma 

kumaĢlara göre buruĢma 

dayanımları daha iyidir. Örme 

giysi ütülenmeden giyilebilir. 

Ütüleme ve ütü tutma özelliği ise 

dokumadan kötüdür. 

 

 

Dokuma kumaĢlar, örme 

kumaĢlara göre daha çabuk 

buruĢurlar. Buna karĢılık ütü tutma 

özellikleri örme kumaĢa göre daha 

iyidir. 

 

Tablo 2.5: Örme ve dokuma kumaĢların fiziksel özelliklerine göre karĢılaĢtırılması 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Örme ve dokuma kumaĢların karĢılaĢtırmasını yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Lup, cetvel, ütü, numune kumaĢlardan oluĢan 

araç gereçlerinizi hazırlayınız. 

 Aydınlık bir ortamda çalıĢınız.  

 Numune kumaĢ seçerken örme ve 

dokuma kumaĢın aynı cins ve 

numaradan elde edilmiĢ olmasına 

dikkat ediniz. 

 Numune örme kumaĢı düzgün bir dikdörtgen 

ya da kare oluĢturacak Ģekilde makasla 

kesiniz. 

 

 Kesim yaparken ölçünün eĢit 

olmasına ve kumaĢ may çizgisine 

dikkat ediniz. 

 Numune dokuma kumaĢ düzgün bir 

dikdörtgen ya da kare oluĢturacak Ģekilde 

makasla kesiniz. 

 

 Kesim yaparken ölçünün eĢit 

olmasına, kumaĢın atkı ve çözgü 

yönüne dikkat ediniz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Numune kumaĢın lup yardımı ile ilmekli 

kumaĢ yapısı hakkında bilgi edininiz. 

 

 Ġlmek yapısını yakından 

inceleyiniz.  

 Örme kumaĢla dokuma kumaĢ 

arasındaki farkı gözlemleyiniz. 

 Numune kumaĢın lup yardımı ile kumaĢ 

yapısı hakkında bilgi edininiz. 

 

 Ġlmek yapısını yakından 

inceleyiniz.  

 Dokuma kumaĢla, örme kumaĢ 

arasındaki farkı gözlemleyiniz. 

 Örme kumaĢı enine yönde esnetiniz. 

 

 Örme kumaĢın ilmek yapısından 

dolayı dokuma kumaĢa göre eni 

yönünde daha fazla esnediğini siz 

de uygulayarak gözlemleyiniz.  

 Örme kumaĢı verevine esnetiniz. 

 

 Örme kumaĢın ilmek yapısından 

dolayı dokuma kumaĢa göre verev 

yönünde daha fazla esnediğini siz 

de uygulayarak gözlemleyiniz. 
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 Dokuma kumaĢı, enine yönde esnetiniz. 

 

 Dokuma kumaĢın örgü yapısından 

dolayı örme kumaĢa göre eni 

yönünde çok az esnediğini siz de 

uygulayarak gözlemleyiniz. 

 Dokuma kumaĢı verev yönde esnetiniz. 

 

 Dokuma kumaĢın örgü yapısından 

dolayı örme kumaĢa göre verev 

yönünde çok az esnediğini siz de 

uygulayarak gözlemleyiniz. 

 Örme kumaĢın enini ölçünüz.  

 

 Örme kumaĢın enini, çekme testi 

öncesinde ölçerek not ediniz. 

 Dokuma kumaĢın enini ölçünüz.  
 Dokuma kumaĢın enini, çekme testi 

öncesinde ölçerek not ediniz. 
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 Örme kumaĢa ütü yardımı ile buhar veriniz. 

 

 Örme kumaĢa ütü yardımıyla basit 

yoldan buhar vererek çekme 

durumunu test ediniz. 

 Örme kumaĢın aldığı formu 

gözlemleyiniz. 

 Buhar verirken dikkat ediniz. 

 Dokuma kumaĢa ütü yardımı ile buhar 

veriniz. 

 

 Dokuma kumaĢa ütü yardımıyla 

basit yoldan buhar vererek çekme 

durumunu test ediniz. 

 Dokuma kumaĢın aldığı formu 

gözlemleyiniz. 

 Buhar verirken dikkat ediniz. 

 Örme kumaĢa buhar verildikten sonra tekrar 

eni yönünde ölçünüz.  

 

 Örme kumaĢın çekme testinden 

sonra aldığı durumu cetvel ile 

ölçerek not ediniz. 

 Örme kumaĢın yapısından dolayı 

dokuma kumaĢa göre daha fazla 

çektiğini tespit ediniz. 

 Dokuma kumaĢa buhar verildikten sonra 

tekrar eni yönünde ölçünüz.  

 Dokuma kumaĢın çekme testinden 

sonra aldığı durumu cetvel ile 

ölçerek not ediniz. 
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 Dokuma kumaĢın yapısından dolayı 

örme kumaĢa göre daha az çektiğini 

tespit ediniz. 

 
 

 

 Örme kumaĢı avucunuzun içinde bir süre 

sıkarak bekletiniz. 

 

 

 Dokuma kumaĢı avucunuzun içinde bir süre 

sıkarak bekletiniz. 

 

 

 Örme kumaĢın kırıĢıp kırıĢmadığını kontrol 

ediniz. 

 

 Örme kumaĢın dokuma kumaĢa 

göre daha az kırıĢtığını 

gözlemleyiniz. 

 Dokuma kumaĢın kırıĢıp kırıĢmadığını  Dokuma kumaĢın örme kumaĢa 
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kontrol ediniz. 

 

göre daha çok kırıĢtığını 

gözlemleyiniz. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 Örme ve dokuma kumaĢın karĢılaĢtırılmasında kullanacağınız araç 

gereci hazırladınız mı? 

  

2 Numune kumaĢların yüzünü doğru olarak tespit ettiniz mi?   

3 Numune örme kumaĢın enini ve boyunu doğru tespit ettiniz mi?   

4 Numune dokuma kumaĢın atkı ve çözgü yönünü tespit ettiniz mi?   

5 Numune kumaĢları düzgün bir Ģekilde kestiniz mi?   

6 Numune örme kumaĢın örgü yüzeyini incelediniz mi?   

7 Numune dokuma kumaĢın çözgü ve atkı yüzeyini doğru olarak 

belirlediniz mi? 

  

8 Numune örme kumaĢın enden ve boydan esnemesini doğru 

ölçtünüz mü? 

  

9 Numune dokuma kumaĢın atkı ve çözgü yönünde esnemesini doğru 

ölçtünüz mü? 

  

10 Numune kumaĢları çekme testi için doğru ölçtünüz mü?   

11 Numune kumaĢların ölçülerini not aldınız mı?   

12 Numune örme kumaĢa yeterince buhar verdiniz mi?   

13 Numune dokuma kumaĢa yeterince buhar verdiniz mi?   

14 Enden ve boydan çekme değerlerini doğru olarak tespit ettiniz mi?   

15 Ölçtüğünüz ve tespit ettiğiniz değerleri not aldınız mı?   

16 Numune örme kumaĢı buruĢmazlık testi için yeterince avucunuzda 

sıktınız mı? 

  

17 Numune dokuma kumaĢı buruĢmazlık testi için yeterince 

avucunuzda sıktınız mı? 

  

18 Numune örme kumaĢın buruĢma durumunu belirlediniz mi?   

19 Numune dokuma kumaĢın buruĢma durumunu belirlediniz mi?   

20 Örme ve dokuma kumaĢ arasındaki farklılıkları belirlediniz mi?   

21 Örme ve dokuma kumaĢ arasındaki farklılıkları verilen sürede ayırt 

edebildiniz mi? 

  

 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki 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 DEĞERLENDĠRME 
 

 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru kelimeleri yazınız. 
 

 

1. …………… örgüde ön ve arka yüzündeki ilmeklerin her ikisi de sağ  (R) ilmektir.   
 

2. ……………..; çözgü ve atkı ipliğinin belli bir düzene göre birbirleri ile bağlantılar 

yaparak oluĢur. 
 

3. Enine yönde elastikiyeti en yüksek olan kumaĢlar ……………. örgü ile örülmüĢtür. 
 

4. …………………………yapısı nedeniyle raĢel makinelerine göre daha hızlı çalıĢır. 
 

5. Trikot çözgülü örme makinesinin desenlendirme olanakları …………………..nazaran 

daha düĢüktür. 
 

6. ……………………………..ipliğin yönü, kumaĢın eni yönündedir. 
 

7. …………………………….. ilmek oluĢturan her iplik, kumaĢın boyuna doğru zikzak 

yaparak gider. 
 

8. Tek iplikli örme kumaĢlar ………………………. göre daha hacimli, yumuĢak ve 

dökümlüdür. 
 

9. Örme kumaĢ üretimi ………………….. göre daha hızlıdır. 
 

10. Dokuma kumaĢlar, ……………………. göre daha çabuk buruĢurlar. 
 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. AĢağıdakilerden hangisi desenlendirmeye en fazla olanak tanıyan örgüdür?  

A) HaroĢa örgü 

B) Ġnterlok örgü 

C) Süprem örgü 

D) Ribana örgü 
 

2. Renklerin kısım kısım seçildiği, çok renkli örme tekniği ile üretilen düz örme 

kumaĢlara ne denir? 
A) Strüktür jakarlı düz örme kumaĢlar 

B) Renk jakarlı düz örme kumaĢlar 

C) Ġntersia düz örme kumaĢlar 

D) Düz düz örme kumaĢlar 
 

3. Düz örme kumaĢların üretiminde genellikle hangi iplikler kullanılmaktadır? 
A) Sentetik iplikler 

B) Filament iplikler 

C) Pamuk iplikler 

D) Yün ve yün karıĢımı iplikler 
 

4. AĢağıdakilerden hangisi yuvarlak örme kumaĢların yapılara göre 

sınıflandırılması değildir? 
A) Plaka sayılarına göre sınıflandırma 

B) Kullanım alanlarına göre sınıflandırma 

C) Örgü yüzey görünüĢlerine göre sınıflandırma  

D) Makine çaplarına göre sınıflandırma  
 

5. AĢağıdaki kumaĢlardan hangisi çift plakalı yuvarlak örme makinelerinde üretilen 

kumaĢların ve bunların varyasyonlarının üretimi için tasarlanmıĢ kumaĢlardan değildir? 

A) RL düz örgü 

B) RR ribana  

C) RR interlok  
D) LL haroĢa  

 

6. En çok elastikiyetleri ile tanınan kumaĢlar aĢağıdakilerden hangisidir?  

A) Düz örgülü kumaĢlar 

B) Ribana kumaĢlar 

C) Ġnterlok kumaĢlar 

D) HaroĢa kumaĢlar 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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7. Çift plakada yapılmasına karĢın tek katlı olan kumaĢ aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) HaroĢa 

B) Ġnterlok 

C) Süprem 

D) Ribana 
 

8. Yuvarlak örme makinelerinde üretilen kumaĢların genelde kullanım alanları nelerdir? 

A) DöĢemelik 

B) ÇarĢaf 

C) Ġç giyim 

D) Halı  
 

9. AĢağıdakilerden hangisi genel örme kumaĢlarının çeĢidi değildir?  

A) Franse 

B) Trikot 

C) Ġntersia 

D) Tuch 
 

10. Raporu üç iğne ile gerçekleĢtirilen çözgülü örme kumaĢ aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Milanse 

B) Simpleks 

C) Samt 

D) Tuch 
 

 

 

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. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 
 

1 atkılı (tek iplikli) örme  

2 düz örme kumaĢlar  

3 R L  

4 LL  

5 çift katlıdır  

6 interlok  

7 haroĢa kumaĢ  

8 dokuma kumaĢlara  

9 çözgülü örme kumaĢlar  

10 düz 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

 

1 interlok  

2 dokuma  

3 ribana  

4 
trikot çözgülü örme 

makinesi  

5 raĢel makinelerine  

6 atkılı örme kumaĢlarda  

7 çözgülü örme kumaĢlarda  

8 çözgülü örme kumaĢlara  

9 dokumaya  

10 örme kumaĢlara 
 

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 C 

3 D 

4 B 

5 A 

6 B 

7 A 

8 C 

9 C 

10 D 
 

CEVAP ANAHTARLARI 
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